الكتاب  :لواعج األشجان -السيد محسن األمين
لواعج األشجان

السيد محسن األمين
---

[]1

لواعج االشجان في مقتل الحسين تأليف العالمة المجاىد الكبير الحجة السيد محسن االمين العاممي
قدس سره ويميو كتاب اصدق االخبار في قصة االخذ بالثار لممؤلف وكتاب النصاريات لمشيخ محمد

النصار قده
---

[]2

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمداهلل الذى جعل اعظم الناس بال االنبياء واوصياءىم ثم اال مثل فاال مثل من
سائر طبقات الورى ،نحمده تعالى عمى ما بمى وابمى واخذ واعطى والصالة والسالم عمى رسولو محمد

وآلو حجح اهلل عمى اىل الدنيا ،الذين امتحنوا باعظم المصائب فصبروا عمى ما قدر اهلل وقضى ،وبذلوا
انفسيم في سبيل اهلل واحياء دينو بذل االسخياء فرفعيم اهلل بذالك إلى الدرجات العمى ،وضاعف االجر
لمن ذكر أو ذكر عنده مصابيم فبكى أو تباكى أو ابكى ،وبعد فيقول العبد الجاني المتمسك بالعروة

الوثقى من والء اىل بيت النبي المجتبى صمى اهلل عميو وعمييم ما اظمم ليل فدجى ،وطمع فجر فاضا،

انى جامع في ىذا الكتاب المسمى (بمواعج االشجان) خبر مقتل االمام ابي عبد اهلل الحسين عميو السالم
سيد الشيدا ،وخامس اصحاب العبا ،وأحد ريحانتي الرسول المصطفى ،وشبمي االمام المرتضي ،وقرتي

عين البتول الزىراء وما يرتبط بذلك من امور شتى ،عمى وجو ال يخل ايجازه عند ذوي النيى ،وال يمل

اطنابو من استمع أو تمى ،قضاء لحق المودة في
---

[]3

القربى ،وتعرضا لمثوبتة تعالى في الدار االخرى ،وشفاعة رسولو واوليائو في يوم الجزاء ،اخذا ذلك من

الكتب الموثوق بيا والروايات المعتمد عمييا بين العمما ،ورتبتو عمى مقدمة وثالثة مقاصد وخاتمة سائال

منو جل وعال ان يجعمو خالصا لوجية وينفع بو طول المدى ،ومنو تعالى نستمد التوفيق واليداية

والعصمة وىو حسبنا وكفى مقدمة عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم انو قال كل عين باكية اال عين
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بكت عمى مصاب الحسين عميو السالم فأنيا ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة وقال الرضا عميو السالم

لمريان بن شبيب ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العمى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا

وعميك بواليتنا فمو أن رجال تولى حج ار حشره اهلل معو يوم القيامة وقال الحسين عميو السالم ما من عبد
قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة اال بوأه اهلل تعالى بيا في الجنة حقبا وقال الصادق

عميو السالم كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء عمى الحسين عميو السالم وكان عمي بن

الحسين عمييما السالم يقول ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عميو السالم دمعا حتى تسيل عمى

خده بوأه
---

[]4

اهلل بيا في الجنة غرفا يسكنيا احقابا وايما مؤمن دمعت عيناه دمعا حتى تسيل عمى خده الذى مسنا من

عدونا في الدنيا بوأه اهلل تعالى مبوأ صدق في الجنة " الحديث " وقال الصادق عميو السالم لفضيل

تجمسون وتتحدثون قال نعم جعمت فداك قال أن تمك المجالس احبيا فأحيوا امرنا يا فضيل رحم اهلل من

احيا امرنا يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينو مثل جناح الذباب غفر اهلل لو ذنوبو ولو

كانت اكثر من زبد البحر وقال عميو السالم البي عمارة المنشد انشدني في الحسين بن عمي قال فأنشدتو

فبكى ثم انشدتو فبكى فواهلل ما زلت انشده ويبكى حتى سمعت البكاء من الدار فقال يا ابا عمارة من

انشد في الحسين بن عمي عمييما السالم فابكى خمسين فمو الجنو ومن انشد في الحسين " ع " شع ار
فابكى ثالثين فمو الجنو ومن انشد في الحسين " ع " شع ار فابكى عشرين فمو الجنة ومن انشد في

الحسين " ع " شع ار فأبكى عشرة فمو الجنة ومن انشد في الحسين " ع " شع ار فبكى فمو الجنة ومن انشد

في الحسين (ع) شع ار فتباكى فمو الجنة وعن آل الرسول " ص " انيم قالوا من بكى وابكى فينا مائة

ضمنا لو عمى اهلل الجنة ومن بكى وابكى خمسين فمو الجنة ومن بكى وابكى ثالثين فمو الجنة ومن بكى

وابكى عشرة فمو الجنة ومن بكى وابكى واحدا فمو الجنة رواه في الميوف وقال الرضا عميو السالم كان

ابي إذا دخل شير المحرم
---

[]5

ال يرى ضاحكا وكانت الكأبة تغمب عميو حتى تمضى منو عشرة ايام فأذا كان يوم العاشر كان ذلك

اليوم يوم مصيبتة وحزنة وبكائو " الحديث " وقال الرضا عميو السالم من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب
منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر بمصابنا فبكى وابكى لم تبك عينو يوم تبكى العيون ومن
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جمس مجمسنا يحيى فيو امرنا لم يمت يوم تموت القموب وقال الصادق عميو السالم نفس الميموم لضممنا
تسبيح وىمو لنا عباده وكتمان سرنا جياد في سبيل اهلل وقال الحسين عميو السالم انا قتيل العبرة قتمت

مكروبا وحقيق عمى اهلل ان ال يأتيني مكروب اال ورده اهلل إلى اىمو مسرو ار وفي خبر آخر انا قتيل العبرة

ال يذكرني مؤمن اال استعبر وقال امير المؤمنين عميو السالم ان اهلل اطمع إلى االرض فاختارنا واختار

لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون امواليم وانفسيم فينا اولئك منا والينا فصل
ويستحب ترك السعي في الحوائج يوم عاشو ار وترك ادخار شئ والتفرغ لمحزن والبكاء كما ىي سيرة

الشيعة المأخوذة عن اىل البيت عمييم السالم وتدل عميو بعض االحاديث السابقة واما اتخاذ يوم عاشو ار
يوم عيد وفرح وسرور فيي سنة اموية وقد اتبعيا من

---

[]6

اتبعيا غفمة عن الحال واال فال يظن بمسمم انو يفرح في يوم قتل ابن بنت نبيو الذى لو كان حيا لكان

ىو المعزى بو وىو الباكى عميو كما بكى عميو في حياتو وروى الصدوق في االمالى بسنده عن الرضا

عميو السالم قال من ترك السعي في حوائجو يوم عاشو ار قضي اهلل لو حوائج الدنيا واالخرة ومن كان

عاشو ار يوم مصيبتو وحزنو وبكائو جعل اهلل عزوجل يوم القيامة يوم فرحو وسروره وقرت بنا في الجنان

عينو ومن سمى يوم عاشو ار يوم بركة وادخر فيو لمنزلو شيئا لم يبارك لو فيما ادخر وحشر يوم القيامة
مع يزيد وعبيداهلل بن زياد وعمر بن سعد إلى اسفل درك من النار فصل ولد الحسين عميو السالم

بالمدينة في شعبان يوم الثالث منو وقيل لخمس خمون منو سنة ثالث وقيل اربع من اليجرة وقيل في

اواخر شير ربيع االول وقيل لثالث أو خمس خمون من جمادى االولى وكانت مدة حممو عميو السالم

ستة اشير ولم يولد لستة اشير اال عيسى ابن مريم والحسين بن عمي قيل ويحيى بن زكريا عمييم السالم
فمما ولد ىبط جبرئيل عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو ومعو الف ممك يينونو بوالدتو ولما ولد جئ بو إلى

جده رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم
---

[]7

فاستبشر بو واذن في اذنو اليمنى واقام في اليسرى وحنكو بريقو وتفل في فمو فمما كان اليوم السابع سماه
حسينا وعق عنو بكبش وامر امو ان تحمق رأسو وتتصدق بوزن شعره فضة كما فعمت باخيو الحسن

فامتثمت ما امرىا بو وقال ابن عباس كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو يحبو ويحممو عمى كتفو ويقبل

شفتيو وثناياه قال ودخل عميو يوما جبرئيل وىو يقبمو قال اتجو قال نعم قال ان امتك ستقتمو قالت ام
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الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطمب رأيت فيما يرى النائم كان عضوا من اعضاء رسول

اهلل صمى اهلل عميو وآلو سقط في بيتى وفي رواية في حجري فقمت يا رسول اهلل رأيت حمما منك ار قال وما

ىو قمت انو شديد قال وما ىو فقصصتو عميو فقال خي ار رأيت تمد فاطمة غالما فتر ضعينو فولدت

فاطمة الحسين عميو السالم فكفمتو ام الفضل قالت فأتيت بو يوما إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو

فبينا ىو يقبمو إذ بال عمى ثوبو فقرصتو قرصة بكى منيا فقال كالمغضب ميال يا ام الفضل آذيتنى و

ابكيت ابني فيذا ثوبي يغسل وفي رواية لقد اوجع قمبى ما فعمت بو قالت فتركتو عند جده ومضيت التيو
بماء فجئت إليو فوجدتو يبكى فقمت مما بكاوءك يا رسول اهلل فقال ان جبرئيل اتانى فأخبر أن امتى تقبل

ولدى ىذا ال انا ليم اهلل شفاعتي يوم القيامة وفي رواية واتاني بتربة من تربتو حمراء فمما اتت عمى

الحسين عميو
---

[]8

السالم سنة كاممة ىبط عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو اثنا عشر ممكا احدىم عمى صورة االسد

والثانى عمى صورة الثور والثالث عمى صورة التنين ( )1والرابع عمى صورة ولد آدم والثمانية الباقون

عمى صور شتى محمرة وجوىيم باكية عيونيم قد نشروا اجتحتيم وىم يقولون يا محمد انو سينزل بولدك
الحسين بن فاطمة ما نزل بيابيل من قابيل وسيعطى مثل اجر ىابيل ويحمل عمى قاتمو مثل وزر قابيل

ولم يبق في السماوات ممك اال ونزل إلى النبي صمى اهلل عميو وآلو كل يقرئو السالم ويعزيو بالحسين

عميو السالم ويخبره بثواب ما يعطى ويعرض عميو تربتو والنبى صمى اهلل عميو والو يقول الميم اخذل من

خذلو واقتل من قتمو وال تمتعو بما طمبو فمما اتى عمى الحسين عميو السالم من مولده سنتان خرج النبي

صمى اهلل عميو والو في سفر لو فوقت في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقال ىذا
جبرئيل يخبرني عن ارض بشط الفرات يقال ليا كربال يقتل فييا ولدي الحسين ابن فاطمة فقيل ومن

يقتمو قال رجل يقال لو يزيد وكأني انظر إلى مصرعو ومدفنو ثم رجع من سفرة ذلك ميموما مغموما

فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسن والحسين بين يديو فمما فرغ من خطتو وضع يده اليمنى عمى رأس

الحسن ويده اليسرى عمى رأس
---

( )1التنين كسكيت حية عظيمة " قاموس "
---

[]9
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الحسين عمييما السالم ثم رفع رأسو إلى السماء وقال الميم ان محمدا عبدك ورسولك ونبيك وىذان

اطائب عترتي وخيار ذريتي وارومتى ومن اخمفيا وقد اخبرني جبرئيل ان ولدى ىذا مقتول مخذول الميم
فبارك لو في قتمو واجعمو من سادات الشيداء الميم وال تبارك في قاتمو وخاذلو فضبح الناس بالبكاء في

المسجد فقال النبي صمى اهلل عميو وآلو اتبكون وال تنصرونو ثم رجع وىو متغير المون محمر الوجو

فخطب خطبة اخرى موجزة وعيناه تيمالن دموعا ثم قال اييا الناس اني خمفت فيكم الثقمين كتاب اهلل

وعترتي اىل بيتى ومزاج مائى وثمرتي لن يفترقا حتى يردا عمى الحوض وانى ال أسألكم في ذلك اال ما

امرني أن أسألكم المودة في القربى فانظروا أن ال تمقوني غدا عمى الحوض وقد ابغضتم عترتي

وظممتموىم اال وأنو سترد عمى يوم القيامة ثالث وايات من ىذه االمة االولى راية سوداء مظممة قد

فزعت ليا المالئكة فتقف عمي فأقول من انتم فينسون ذكري ويقولون نحن اىل التوحيد من العرب فاقول

ليم انا احمد نبي العرب والعجم فيقولون نحن من امتك يا احمد قاقول ليم كيف خمفتموني من بعدي في

اىمي وعترتي وكتاب ربي فيقولون اما الكتاب فضيعناه واما عترتك فحرصنا عمى ان نبيدىم عن جديد
االرض فأولي عنيم وجيى فيصدرون ظماء عطاشى مسودة وجوىيم ترد عمى راية اخرى

---

[]11

اشد سوادا من االولى فأقول كيف خمفتموني في الثقمين االكبر واالصغر كتاب ربي وعترتي فيقولون اما

االكبر فخالفناه واما االصغر فخذلناه ومزقناىم كل ممزق فاقول اليكم عنى فيصدرون ظماء عطاشى
مسودة وجوىيم ثم ترد عمي راية اخرى تممع وجوىيم نو ار فاقول ليم من انتم فيفولون نحن اىل كممة

التوحيد والتقوى نحن امة محمد المصطفى نحن بقية اىل الحق حممنا كتاب ربنا فحممنا حاللو وحرمنا

حرامو واحببنا ذرية نبينا محمد صمى اهلل عميو وآلو فنصرناىم من كل ما نصرنا منو انفسنا وقاتمنا معيم

من ناواىم فاقول ليم ابشروا فانا نبيكم محمد " ص " ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم ثم اسقييم من

حوضي فيصدرون مرويين وكان الناس يتعاودون ذكر قتل الحسين عميو السالم ويستعظمونو ويترقبون
قدومو فصل قال رسول اهلل صمى اهلل عميو والو حسين منى وانا من حسين احب اهلل من احب حسينا

وقال " ص " من احب ان ينظر إلى احب اىل االرض إلى اىل السماء فمينظر إلى الحسين " ع " وقال

" ص " في الحسن والحسين عمييما السالم ىما ريحانتاي من الدنيا وقال " ص " الحسن والحسين سيدا
شباب اىل الجنو وقال " ص "
---

[]11
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فييما ىذان ابناى فمن احبيما فقد احبني ومن ابغضيما فقد ابغضنى وقال " ص " فييما الميم اني

احبيما فأحبيما وكان النبي صمى اهلل عميو وآلو يصمى فإذا سجد وثب الحسنان عمييما السالم عمى

ظيره فأذا ارادوا ان يمنعوىما اشار إلييم ان دعوىما فمما قضى الصموة وضعيما في حجره وقال من

احبني فميحب ىذين وكان " ص " يصمي فكان إذا سجد جاء الحسين " ع " فركب ظيره فإذا رفع النبي "

ص " رأسو اخذه فوضعو إلى جانبو فإذا سجد عاد عمى ظيره فمم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي " ص "
من صالتو وكان " ص " يجثو لمحسنين عمييما السالم فيركبان عمى ظيره ويقول نعم الجمل جممكما

ونعم العدالن انتما وحمميما " صمى اهلل عميو وآلو وسمم " مرة عمى عاتقة فقال رجل نعم الفرس لكما فقال

" صمى اهلل عميو وآلو وسمم " ونعم الفارسان ىما وسمع (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) بكاءىما وىو عمى

المنبر فقام فزعاثم كان قال اييا الناس ما الولد اال فتنة لقد قمت الييما وما معى عقمي وكان (صمى اهلل

عميو وآلو وسمم) يخطب عمى المنبر فجاء الحسنان (عميو السالم) وعمييما قميصان احمران يمشيان

ويعثران فنزل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) من المنبر فحمميما ووضعيما بين يديو ثم قال انما اموالكم

واوالدكم فتنة وكان ؟ ؟ ؟ يخطب عمى المنبر أذ خرج الحسين (عميو السالم) فوطا في ثوبو فسقط فبكى

فنزل النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) عن المنبر فضمو إليو وقال قاتل اهلل الشيطان ان الولد لفتنة
والذى نفسي بيده ما دريت اني نزلت عن منبرى ومر (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) عمى بيت فاطمة

(عمييما السالم) فسمع الحسين
---

[]12

(عميو السالم) يبكى فقال الم تعممي ان بكاءه يؤذيني وقال (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) ان اهلل تعالى

جعل ذرية كل نبي من صمبو خاصة وجعل ذريتي من صمب عمي بن ابي طالب وكانت الزىراء عمييا

السالم ترقص الحسن (عميو السالم) وتقول اشبو اباك يا حسن * * * واخمع عن الحق الرسن واعبد

آليا ذامنن * * * وال توال ذا االحن وقالت لمحسين عميو السالم انت شبيو بأبي * * * لست شبييا

بعمي وحج الحسنان عمييما السالم ما شيين فمما يم ار برجل راكب اال نزل يمشى فقال بعضيم لسعد قد
ثقل عمينا المشى وال نستحسن ان نركب وىذان السيدان يمشيان فرغب الييما سعد في ان يركبا فقال

الحسن (عميو السالم) ال نركب قد جعمنا عمى انفسنا المشى إلى بيت اهلل الحرام عمى اقدامنا ولكننا

نتنكب عن الطريق فاخذا جانبا من الناس وحج الحسين (عميو السالم) خمسا وعشرين حجة ما شيا وان
النجائب لتقا دمعو واقام بعد وفاة اخيو الحسن عميو السالم يحج في كل عام من المدينة إلى مكة ماشيا

واجمس النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) الحسن (عميو السالم) عمى فخذه النبي والحسين عمى فخذه

اليسرى واجمس عميا وفاطمة عمييما السالم بين يديو ثم لف عمييما كساءه أو ثوبو ثم ق أر انما يريد اهلل
6

ليذىب عنكم الرجس
---

[]13

اىل البيت ويطيركم تطيي ار ثم قال ىوالء اىل بيتى حقا وكان ابن عباس مع عممو وجاللة قدره يمسك
بركاب الحسنين عمييما السالم حتى يركبا ويقول ىما ابنا رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) وقال

النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) لعمي وفاطمة والحسن والحسين عمييم السالم انا سمم لمن سالمتم

وحرب لمن حاربتم ونظر (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) إلى الحسن والحسين (عميو السالم) فقال من احب
ىذين واباىما واميما كان معي في درجتي يوم القيامة وعن تاريخ البالدرى عن محمد بن يزيد المبرد

النحوي في اسناد ذكره قال انصرف النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) إلى منزل فاطمة (عمييما السالم)
فرآىا قائمة خمف بابيا فقال ما بال حبيبتي ىينا فقالت ابناك خرجا غدوة وقد غبي عمي خبرىما فمضى

رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) يقفو آثار ىما حتى صار إلى كيف جبل فوجد ىما نائمنين وحية
مطوقة عند رأسييما فاخذ حج ار واىوى إلييا فقالت السالم عميك يا رسول اهلل ما نمت عند رأسييما اال

حراسة ليما فدعاليا بخير ثم حمل الحسن عمى كتفو اليمنى والحسين عمى كتفو اليسرى فنزل جيرئيل
فاخذ الحسين وحممو فكانا بعد ذلك يفتخران فيقول الحسن حممني خير اىل االرض ويقول الحسين

حممني خير اىل السماء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت فجاء وقد ركبا عاتقيو * * *  -ه فنعم المطية
والراكبان وما غسى ان يقول القائل فيمن جده محمد المصطفى وابوه عمي

---

[]14

المرتضى وامو فاطمة الزىراء وجدتو خديجة الكبرى واخوه الحسن المجتبى وعمو جعفر الطيار مع

مالئكة السما والبيت من ىاشم اىل المكارم والعمى مع مالو في نفسو من الفضائل التى ال تحصى

(شعر) اتاه المجد من ىنا وىنا وكان لو بمجتمع السيول " فصل " دخل الحسين (ع) عمى اسامة بن

يزيد وىو مريض وىو يقول واغماه فقال لو الحسين (ع) وما غمك يا اخى قال دينى وىو ستون الف

درىم فقال الحسين (ع) ىو عمي قال اني اخشى ان اموت فقال الحسين (ع) لن تموت حتى اقضييا

عنك فقضاىا قبل موتو وكان (ع) يقول شر خصال المموك الجبن عن االعداء والقسوة عمى الضعفاء

والبخل عن االعطاء ولما اخرج مروان الفرزدق من المدينة اتى الفرزدق الحسين (ع) فاعطاء الحسين

(ع) اربعمائو دينار فقيل لو انو شاعر فاسق فقال (ع) ان خير مالك ما وقيت بو عرضك وقد اثاب

رسول اهلل (ص) كعب بن زىيرو قال في العباس بن مرداس اقطعوا لسانو عني وومد اع اربي إلى المدينة
7

فسأل عن اكرم الناس بيا فدل عمى الحسين (ع) فدخل المسجد فوجده مصميا فوقف بازائو وانشأ يقول لم
يخب االن من رجاك ومن * * * حرك من دون بابك الحمقة انت جواد وانت معتمد * * * ابوك قد

كان قاتل الفسقو
---

[]15

لوال الذى كان من اوائكم * * * كانت عمينا الجحيم منطبقة فسمم الحسين (ع) وقال يا قنبر ىل بقى

من مال الحجاز شئ قال نعم اربعة االف دينار فقال ىاتيا قد جاء من ىو احق بيا منا ثم نزع بردتو

ولف الدنانير فييا واخرج يده من شق الباب حياء من االعرابي وانشأ خذىا فاني اليك معتذر * * *

واعمم بأني عميك ذو شفقة لو كان في سير نا الغداة عصا ( * * * )1امست سمانا عميك مند فقو لكن

ريب الزمان ذو غير * * * والكف مني قميمة النفقو فاخذىا االعرابي وبكى فقال لو لعمك استقممت ما
اعطيناك قال ال ولكن كيف يأكل التراب جودك وبعضيم يروى ذلك عن الحسن (عميو السالم) ووجد

عمى ظير الحسين (عميو السالم) يوم الطف اثر فسألوا زين العابدين (عميو السالم) عن ذلك فقال ىذا
مما كان ينقل الجراب عمى ظيره إلى منازل االرامل واليتامى والمساكين وعمم عبد الرحمن السممى

---

( )1في البحار لعل العصا كناية عن االمارة والحكم اي لو كان في سيرنا ىذه الغداة والية وحكم أو قوة

" وفيو " ان ذكر السير والغداة حينئذ ال يبقى لو مناسبة ويحتمل ان يراد بالسير واحد السيور التى تقد

من االدم فانو إذا كان فيو عصا اي كان مشدودا بطرف عصا صار سوطا قابال لمضرب بو فيصح ان

تكون كناية عن الحكم والقوة " منو "
---

[]16

ولدا لمحسين (عميو السالم) الحمد فمما قرأىا عمى ابيو اعطاه الف دينار وألف حمة وحشافاه د ار فقيل لو

في ذلك فقال واين يقع ىذا من عطائو يعني تعميمو وانشد الحسين (عميو السالم) إذا جادت الدنيا عميك

فجد بيا * * * عمى الناس ط ار قبل ان تتفمت فال الجود يفنييا إذا ىي اقبمت * * * وال البخل يبقييا

إذا ما تولت ومر (عميو السالم) بمساكين وىم ياكمون كسر اعمى كساء فسمم عمييم فدعوه إلى طعاميم
فجمس معيم وقال لوال انو صدقة ال كمت معكم ثم قال قوموا إلى منزلي فاطعميم وكسا ىم وامر ليم

بدار ىم ودخمت عمى الحسين (عميو السالم) جارية فحيتو بطاقة ريحان فقال ليا انت حرة لوجو اهلل

تعالى فقيل لو تجيئك بطاقة ريحان ال خطر ليا فتعتقيا قال كذا ادبنا اهلل قال اهلل تعالى واذا حييتم بتحية
8

فحيوا باحسن منيا أو ردوىا وكان احسن منيا عتقيا وقال عميو السالم صاحب الحاجة لم يكر م وجيو

عن سؤ الك فاكرم وجيك عن رده وجاء اعرابي إلى الحسين بن عمي عمييما السالم فقال يا ابن رسول
اهلل قد ضمنت دية كاممة وعجزت عن ادائيا فقمت في نفسي اسأل اكرم الناس وما رأيت اكرم من اىل

بيت رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) فقال الحسين (عميو السالم) يا اخا العرب اسألك عن ثالث
مسائل فأن اجبت عن واحدة اعطيتك ثمث المال وان اجبت عن اثنتين اعطيتك ثمثى المال وان اجبت

عن الكل اعطيتك الكل فقال االعرابي يا ابن رسول اهلل
---

[]17

امثمك يسأل مثمى وانت من اىل العمم والشرف فقال الحسين (عميو السالم) بمى سمعت جدى رسول اهلل

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) يقول المعروف بقدر المعروفة فقال االعرابي سل عما بذالك فأن اجبت واال
تعممت منك وال قوة اال باهلل فقال الحسين (ع) اي االعمال افضل فقال االعرابي االيمان باهلل فقال

الحسين (ع) فما النجاة من الميمكة فقال االعرابي الثقة باهلل فقال الحسين (ع) فما يزين الرجل فقال

االعرابي عمم معو حمم فقال فأن اخطاه ذلك فقال مال معو مرؤة فقال فأن اخطأه ذلك فقال فقر معو

صبر فقال الحسين (ع) فأن اخطأه ذلك فقال االعرابي فصاعقة تنزل من السماء وتحرقو فانو اىل لذلك

فضحك الحسين (ع) ورمى إليو بصرة فييا الف دينار واعطاه خاتمو وفيو فص قيمتو مأتادرىم وقال يا

اعرابي اعط الذىب إلى غرمائك واصرف الخاتم في نفقتك فاخذ االعرابي ذلك وقال اهلل اعمم حيث

يجعل رسالتو وقيل لمحسين (ع) ما اعظم خوفك من ربك فقال ال يأمن يوم القيامة اال من خاف اهلل في
الدنيا وجنى غالم لو جناية توجب العقاب فامر بضربو فقال يا موالى والكاظمين الغيظ قال خموا عنو
فقال يا موالي والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال يا موالي واهلل يحب المحسنين قال انت

حرلوجو اهلل ولك ضعف ما كنت اعطيك وقيل لعمي بن الحسين عمييما السالم ما اقل ولد ابيك فقال

العجب كيف ولدت كان يصمى (لوائج االشجان) (( )2في مقتل الحسين)
---

[]18

في اليوم والميمة الف ركعة ذكره صاحب العقد الفريد فصل خطب الحسين عميو السالم فقال اييا الناس
نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم وال تحتسبوا بمعروف لم تعجموه واكسبوا الحمد بالنجخ وال تكسبوا

بالمطل ذما فميما يكن الحد عند احد صنيعة لو رأى انو ال يقوم بشكرىا فاهلل لو بمكافاتو فأنو اجزل

عطاء واعظم اج ار واعمموا ان حوائج الناس اليكم من نعم اهلل عميكم فال تمموا النعم فتحور نقما واعمموا
9

ان المعروف مكسب حمدا ومعقب اج ار فمو رأيتم المعروف رجال رأيتموه حسنا جميال يسر الناظرين ولو

رأيتم الموءم رأيتموه سمجا مشوىا تنفر منو القموب وتغض دونو االبصار اييا الناس من جاد ساد ومن

بخل رذل وان اجود الناس من اعطي من ال يرجوه وان اعفي الناس من عفا عن قدره وان اوصل الناس
من وصل من قطعة واالصول عمى مغارسيا بفروعيا تسموفمن تعجل الخيو خي ار وجده إذا قدم عميو

غدا ومن اراد اهلل تبارك وتعالى بالصنيعة إلى اخيو كافاه بيا في وقت حاجتو وصرف عنو من بالء

الدنيا ما ىو اكثر منو .ومن نفس كربة مؤمن فرج اهلل عنو كرب الدنيا واالخرة ومن احسن احسن اهلل

إليو واهلل يحب المحسنين
---

[]19

وخطب عميو السالم ايضا فقال ان الحمم زينة والوفاء مروءة والصمة نعمو واالستكبار صاف والعجمة

سفو والسفو ضعف والغمو ورطة ومجالسة اىل الدناءة شر ومجالسة اىل الدناءة شر ومجالسة اىل

الفسق ريبة ومما ينسب إلى الحسين من الشعر قولو ذىب الذين احبيم * * * وبقيت فيمن ال أحبو

فيمن اراه يسبنى * * * ظير المغيب وال اسبو يبغى فسادي ما استطا * * * ع وامره مما أربو ()1
حنقا يدب إلى الضراء * * * ء وذاك مما ال ادبو ويرى ذباب الشر من * * * حولي يطن وال يذبو

واذا خبا وغر الصدو * * * رفال يزال بو يشبو افال يعيج بعقمو * * * افال يثوب إليو لبو افال يرى أن

فعمو * * * مما يسور إليو غبو حسبى بربي كافيا * * * ما اختشي والبغي حسبو لقل من يبغى عمي

* * *  -ه فما كفاه اهلل ربو وقولو عميو السالم إذا ما عضك الدىر * * * فال تجنح إلى خمق وال
تسأل سوى اهلل * * * تعالى قاسم الرزق
---

( )1رب االمر واربو اصمحو " منو "
---

[]21

فمو عشت وطوفت * * * من الغرب إلى الشرق لما صادفت من يقدر * * * ان يسعد أو يشقى وقولو
عميو السالم اهلل يعمم ان ما * * * بيدي يزيد لغيره وبانو لم يكتسب * * *  -ه بغيره وبميره ( )1لو

أنصف النفس الخؤو * * * ن لقصرت من سيرة ولكان ذلك منو اد * * * نى شره من خيره فصل

روى الصدوق عميو الرحمة في االمالي بسنده عن الصادق عميو السالم قال كان النبي صمى اهلل عميو
والو في بيت ام سممة فقال ليا ال يدخل عمى احد فجاء الحسين " ع " وىو طفل فما ممكت معو شيئا

حتى دخل عمى النبي " ص " فدخمت ام سممة عمى اثره فإذا الحسين " ع " عمى صدره واذا النبي (ص)
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يبكى وبيده شئ يقمبو فقال النبي (ص) يا ام سممة ىذا جبرئيل يخبرني أن أبني ىذا مقتول وىذه التربة

التى يقتل عمييا فضعييا عندك فأذا صارت دما عبيطا فقد قتل حبيبي فقالت ام
---

( )1يقال غار الرجل اىمو غي ار ومنارىم مي ار كالىما من باب سار إذا اتاىم بالميرة بكسر الميم وىي

الطعام فالغير والمير متحدان وزنا ومعنى (منو).
---

[]21

سممة يا رسول اهلل سل اهلل أن يدفع ذلك عنو قال قد فعمت فأوحى اهلل عزو جل الي ان لو درجة ال يناليا

احد من المخموقين وان لو شيعة يشفعون وفيشفعون وأن الميدى من ولده فطوبى لمن كان من اولياء

الحسين (ع) وشيعتو واهلل الفائزون يوم القيامة وروي عن ام سممة رضوان اهلل عمييا انيا قالت بينا رسول
اهلل (ص) ذات يوم جالس والحسين (ع) جالس في حجره إذ ىممت عيناه بالدموع فقمت يا رسول اهلل

مالي اراك تبكي جعمت فداك فقال جاءني جبرئيل فعزاني بابني الحسين واخبرني أن طائفة من امتى

تقتمو ال انا ليم اهلل شفاعتي وعن ام سممة (رض) ايضا انيا قالت خرج رسول اهلل (ص) من عندنا ذات
ليمة فغاب عنا طويال ثم جاءنا وىو اشعث اغبر ويده مضمومة فقمت لو يا رسول اهلل مالي اراك اشعث

مغب ار فقال اسرى بي في ىذا الوقت إلى موضع من العراق يقال لو كربال فأريت فيو مصرع الحسين ابني
وجماعة من ولدي واىل بيتى فمم ازل القط دماءىم فيا ىي في يدي وبسطيا الي فقال خذييا واحتفظي

بيا فاخذتيا فأذا ىي شبو تراب احمر وفي رواية انو (ص) اعطاىا ترابا من تربة الحسين " ع " وحممو

إليو جبرئيل (ع) وقال ليا إذا صار ىذا التراب دما فقد قتل الحسين " ع " قالت ام سممة فوضعتو في

قارورة وشددت رأسيا واحتفظت بو فمما خرج الحسين (ع) من مكة متوجيا نحو العراق كنت اخراج تمك
---

[]22

القارورة في كل يوم وليمة فاشميا وانظر إلييا ثم ابكى لمصابة فمما كان اليوم العاشر من المحرم وىو

اليوم الذى قتل فيو (ع) أخرجتيا في اول النيار وىي بحاليا ثم عدت إلييا آخر النيار فإذا ىي دم عبيط
فضججت في بيتي وبكيت وكظمت غيظي مخافة ان يسمع اعداءىم بالمدينة فيسرعوا بالشماتة فمم ازل

حافظة لموقت واليوم حتى جاء الناعي ينعاه فحقق ما رأيت وعن بعضيم قال دخمت عمى رسول اهلل

صمى اهلل عميو وآلو وعيناه تفيضان فقمت بأبى انت وامي يا رسول اهلل ما لعينيك تفيضان اغضبك احد

قال البل كان عندي جبرئيل فأخبرني ان الحسين (ع) يقتل بشاطئ الفرات فقال ىل لك ان تشم من
11

تربتو قمت نعم فأخذ قبضة من تراب واعطانييا فمم اممك عينى ان فاضتا واسم االرض كربال وروى ان

النبي صمى اهلل عميو وآلو كان ذات يوم جالسا وحولو عمي وفاطمة والحسن والحسين عمييم السالم فقال

ليم كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى فقال لو الحسين (ع) أنموت موتا أو نقتل قتال فقال بل تقتل
يا بنى ظمما ويقتل اخوك ظمما وتشرد ذ ارريكم في االرض فقال الحسين (ع) ومن يقتمنا يا رسول اهلل قال

شرار الناس قال فيل يزورنا بعد قتمنا احد قال نعم يا بني طائفة من امتى يريدون بزيارتكم بري وصمتي
فأذا كان يوم القيامة جئتيم إلى الموقف حتى آخذ باعضادىم فاخمصيم من اىوالو وقال الصادق عميو

السالم
---

[]23

زيارة الحسين (ع) واجبة عمى كل من يعتقد ويقر لمحسين (ع) باالمامة من اهلل عزوجل وقال عميو

السالم زيارة الحسين (ع) تعدل مائة حجة مبرورة ومائة عمرة وعن النبي صمى اهلل عميو وآلو من زار

الحسين (ع) بعد موتو فمو الجنة واالخبار في ذلك كثيرة المقصد االول في االمور المتقدمة عمى القتال

لما مات معوية ( )1وذلك في النصف من رجب سنة ستين من اليجرة وتخمف بعده ولده يزيد كتب يزيد
إلى ابن عمو الوليد بن عتبتة بن ابي سفيان وكان واليا عمى المدينة مع مولى لمعوية يقال لو ابن ابي

زريق يأمره بأخذ البيعة عمى اىميا ( )2وخاصة عمى الحسين(ىامش)( )1كان الوالي في ذلك الوقت

عمى المدينة الوليد بن عتبة بن ابي سفيان .وعمى مكو عمر بن سعيد بن العاص المعروف باالشدق

وىومن بنى امية .وعمى الكوفة النعمان بن بشير االنصاري .وعمى البصرة عبيداهلل بن زياد " منو " ()2
كان معوية حذر يزيد من اربعة الحسين بن عمي عمييما السالم وعبد اهلل بن الزبير وعبد اهلل بن عمر

وعبد الرحمن بن ابي بكر والسيما من الحسين " ع " وابن الزبير اما ابن الزبير فيرب إلى مكة عمى

طريق الفرع ىو واخوه جعفر ليس معيما ثالث وارسل الوليد خمفو احد وثماتين راكبا فمم يدركوه وخرج

بعده الحسين " ع " وكان عبد اهلل بن عمر بمكة ولما بمغ يزيد ما صنع الوليد عزلو عن المدينة ووالىا

عمرو بن سعيد االشدق فقدميا في رمضان " منو "
---

[]24

عميو السالم وال يرخص لو في التأخر عن ذلك ويقول ان ابي عميك فاضرب عنقو وابعث الي برأسو

فاحضر الوليد مروان بن الحكم واستشاره في امر الحسين " ع " فقال انو ال يقبل ولو كنت مكانك

لضربت عنقو فقال الوليد ليتنى لم اك شيئا مذكو ار ثم بعث إلى الحسين " ع " في اليل فاستدعاه فعرف
12

الحسين " ع " الذى اراد فدعا بجماعة من اىل بيتو ومواليو وكانوا ثالثين رجال وامرىم بجمل السالح

وقال ليم ان الوليد قد استدعاني في ىذا الوقت ولست آمن ان يكمفني فيو ام ار ال أجيبو إليو وىو غير

مأمون فكونوا معي فأذا دخمت إليو فاجمسوا عمى الباب فأن سمعتم صوتي قد عال فادخموا عميو لتمنعوه

عني فصا ار الحسين " ع " إلى الوليد فوجد عنده مروان ابن الحكم فنعى إليو الوليد معويو فاستر جع

الحسين " ع " ثم ق أر عميو كتاب يزيد وما امره فيو من اخذ البيعة منو ليزيد فقال الحسين عميو السالم

اني اراك ال تقنع ببيعتى س ار حتى ابايعو جي ار فيعرف ذلك الناس فقال لو الوليد اجل فقال الحسين " ع "
تصبح وترى رأيك في ذلك فقال لو الوليد انصرف عمى اسم اهلل حتى تأتيناع مع جماعة الناس فقال لو

مروان واهلل لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع ال قدرت منو عمى مثميا ابدا حتى تكثر القتمى بينكم
وبينو ولكن احبس الرجل فال يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقو فوثب

---

[]25

الحسين " ع " عند ذلك وقال ويمي عميك يا ابن الرزقاء ( )1انت تأمر بضرب عنقي وفي رواية انت
تقتمني ام ىو كذبت واهلل ولو لوءمت ثم اقبل عمى الوليد فقال اييا االمير انا اىل بيت النبوه ومعدن

الرسالة ومختمف المالئكة بنا فتح اهلل وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة

معمن بالفسق ومثمي ال يبايع مثمو ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق بالخالفة والبيعة ثم

خرج يتيادى بين مواليو وىو يتمثل بقول يزيد بن المفرغ ال ذعرت السوام في غسق ( )2الص * * * -

بح مغي ار وال دعيت يزيدا يوم اعطي مخافة الموت ( )3ضيما * * * والمنايا يرصدنني ان احيدا حتى

اتى منزلو وقيل انو انشدىما لما خرج من المسجد الحرام متوجيا إلى العراق وقيل غير ذلك فقال مروان

لموليد عصيتني ال واهلل ال يمكنك مثميا من نفسو ابدا فقال لو الوليد ويحك انك اشرت عمي بذىاب ديني

ودنياي واهلل ما احب ان اممك الدنيا بأسرىا واني قتمت حسينا سبحان اهلل اقتل حسينا لما أن قال ال ابايع

واهلل ما اظن احدا يمقي اهلل بدم الحسين اال وىو خفيف الميزان ال ينظر اهلل إليو اليوم القيامة وال يزكيو
ولو عذاب اليم فقال مروان فإذا كان
---

( )1ىي جدة مروان وكانت مشيورة بالفجور " منو " ( )2شفق خ ل فمق خ ل ( )3من الميانة خ ل
---

[]26

13

ىذا رأيك فقد اصبحت فيما صنعت يقول ىذا وىو غير حامد لو عمى رأية فاقام الحسين عميو السالم في
منزلو تمك الميمة وىي ليمة السبت لثالث بقين من رجب سنة ستين فمما اصبح خرج من منزلو يستمع

االخبار فمقيو مروان فقال لو يا ابا عبد اهلل اني لك ناصح فاطعني ترشد فقال الحسين عميو السالم وما

ذاك قل حتى اسمع فقال مروان اني امرك ببيعة يزيد بن معوية فانو خير لك في دينك ودنياك فقال

الحسين عميو السالم انا هلل وانا عميو راجعون وعمى االسالم السالم إذ قد بميت االمة براع مثل يزيد ولقد

سمعت جدي رسول اهلل صمى اهلل عميو والو يقول الخالفة محرمة عمى ال ابي سفيان وطال الحديث بينو

وبين مروان حتى انصرف مروان وىو غضبان فمما كان اخر نيار السبت بعث الوليد الرجال إلى

الحسين عميو السالم ليحضر فيبايع فقال ليم الحسين (ع) اصبحوا ثم ترون ونرى فكفوا تمك الميمة عنو

ولم يمحوا عميو فخرج في تمك الميمة وقيل في غداتيا وىي ليمة االحد ليومين بقيا من رجب متوجيا نحو

مكة ( )1وقال محمد بن ابي طالب
---

( )1قال ابن نما ان توجيو إلى مكو كان لثالث مضين من شعبان وستعرف ان وصولو عميو السالم

إلى مكة كان بذلك التاريخ ولعمو وقع اشتباه بينيما كما ان ابن نما قال ان وصول كتاب يزيد إلى الوليد

كان في اول شعبان ومقتضي ما تقدم ان يكون وصولو في اواخر رجب لثالث أو اربع بقين منو " منو "

---

[]27

خرج الحسين (ع) من منزلة ذات ليمة واقبل إلى قبر جده صمى اهلل عميو وآلو فقال السالم عميك يا

رسول اهلل انا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذى خمفتني في امتك فاشيد عمييم يا نبي

اهلل انيم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني وىذه شكواى اليك حتى القاك ثم قام فصف قدميو فمم يزل
راكعا وساجدا فمما كانت الميمة الثانية خرج إلى القبر ايضا وصمى ركعات فمما فرغ من صالتو جعل

يقول الميم ىذا قبر نبيك محمد وانا ابن بنت نبيك وقد حضرني من االمر ما قد عممت الميم انى احب

المعروف وانكر المنكر وانا اسألك يا ذا الجالل واالكرام بحق القبر ومن فيو اال اخترت لى ما ىو لك
رضا ولرسولك رضا ثم جعل يبكى عند القبر حتى إذا كان قريبا من الصبح وضع رأسو عمى القبر

فاغفى فإذا ىو برسول اهلل (ص) قد اقبل في كتيبة من المالئكة عن يمينو وعن شمالو وبين يديو حتى

ضم الحسين (ع) إلى صدره وقبل بين عينيو وقال حبيبي يا حسين كأنى اراك عن قريب مرمال بدمائك
مذبوحا بارض كرب وبالء من عصابة من امتى وانت مع ذلك عطشان ال تسقى وظممان ال تروى وىم

مع ذلك يرجون شفاعتي ال انا ليم اهلل شفاعتي يوم القيامة حبيبي يا حسين ان أباك وامك واخاك قدموا

عمي وىم مشتاقون اليك وان لك في الجنان لدرجات ال تناليا اال باشيادة فجعل الحسين (ع)
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---

[]28

في منافو ينظر إلى جده ويقول يا جداه ال حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني اليك وادخمني معك في

قبرك فقال لو رسول اهلل صمى اهلل عميو والو البد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشيادة وما قد

كتبت اهلل لك فييا من الثواب العظيم فأنك واباك واخاك وعمك وعم ابيك تحشرون يوم القيامة في زمرة

واحدة حتى تدخموا الجنو فانتبو الحسين (ع) من نومو فزعا مرعوبا فقص روءياه عمى اىل بيتو وبنى عبد

المطمب فمم يكن في ذلك اليوم في مشرق وال مغرب قوم اشد غما من اىل بيت رسول اهلل صمى اهلل

عميو والو وال اكثر باك وال باكية منيم ولما عزم الحسين عميو السالم عمى الخروج من المدينة مضى في

جوف الميل ألى قبر أمو فودعيا ثم مضى إلى قبر اخيو الحسن (ع) ففعل كذلك وخرج معو بنو اخيو

واخوتو وجل اىل بيتو اال محمد بن الحنفيو فأنو لما عمم عزمو عمى الخروج من المدينة لم يدر اين

يتوجو فقال لو يا اخى انت احب الناس الي واعزىم عمي ولست واهلل ادخر النصيحة الحد من الخمق

وليس احد احق منك النك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير اىل بيتي ومن وجبت طاعتو في

عنقي الن اهلل قد شرفك عمي وجعمك من سادات اىل الجنو تنح ببيعتك عن يزيد وعن االمصار ما
استطعت ثم ابعث رسمك إلى الناس فادعيم إلى نفسك فأن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت اهلل

---

[]29

عمى ذلك وان اجتمع الناس عمى غيرك لم ينقص اهلل بذلك دينك وال عقمك وال تذىب ومرووء تك وال
فضمك اني اخاف عميك ان تدخل مص ار من ىذه االمصار فيختمف الناس بينيم فمنيم طائفة معك

واخرى عميك فيقتمون فتكون الول االسنة غرضا فإذا خير ىذه االمة كميا نفسا وابا واما اضيعيا دما

واذليا أىال فقال لو الحسين عميو السالم فأين اذىب يا اخي قال تخرج إلى مكة فان اطمأنت بك الدار

بيا فذاك وان تكن االخرى خرجت إلى بالد اليمن فأنيم انصار جدك وابيك وىم ارأف الناس وأرقيم قموبا

واوسع الناس بالدا فأن اطمأنت بك الدار واال لحقت بالرمال وشعف ( " )1وشعوب خ ل " الجبال

وجزت من بمد إلى بمد حتى تنظر ما يؤول إليو أمر الناس ويحكم اهلل بيننا وبين القوم الفاسقين فأنك

اصوب ما تكون رأيا حين تستقبل االمر استقباال فقال الحسين عميو السالم يا اخى واهلل لو لم يكن في

الدنيا ممجأ وال مأوى لما بايعت يزيد بن معوية فقطع محمد بن الحنيفة عميو الكالم وبكي فبكى الحسين

عميو السالم معو ساعة ثم قال اخي جزاك اهلل خي ار فقد نصحت واشفقت وارجو ان يكون رأيك سديدا
موفقا وانا عازم عمى الخروج إلى مكة وقد تييأت لذلك انا واخوتي وبنو اخى وشيعتي
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---

( )1الشعف كغرف والشعاف جمع شعفو كغرفو رأس الجبل " منو "
---

[]31

امرىم امرى ورأييم رأيي واما انت يا اخي فال عميك ان تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عمييم ال تخفي عنى
شيئا من امورىم ثم دعا الحسين عميو السالم بداوة وبياض وكتب ىذه الوصية ال خيو محمد بسم اهلل

الرحمن الرحيم ىذا ما اوصى بو الحسن بن عمي بن ابي طالب إلى اخيو محمد المعروف بابن الحنيفة

ان الحسين عميو السالم يشيد ان ال الو اال اهلل وحده ال شريك لو وان محمدا عبده ورسولو جاء بالحق

من عند الحق وان الجنة حق وان الساعة آتية ال ريب فييا وان اهلل يبعث من في القبور واني لم اخرج

أشر اوال بط ار وال مفسدا وال ظالما وانما خرجت لطمب االصالح في امة جدي اريد ان آمر بالمعروف

وانيى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي عمى بن ابى طالب فمن قبمني بقبول الحق فاهلل اولى بالحق
ومن رد عمي ىذا اصبر حتى يقضي اهلل بينى وبين القوم بالحق وىو خير الحاكمين وىذه وصيتى يا

اخي اليك وما توفيقي اال باهلل عميو توكمت واليو انيب ثم طوى الكتاب وختمو بخاتمة ثم دفعو إلى اخيو

محمد ثم ودعو وخرج من المدينة واقمبت نساء بني عبد المطمب فاجتمعن لمناحية لما بمغين ان الحسين

عميو السالم يريد الشخوص من المدينة حتى مشى فيين الحسين " ع " فقال انشد كن اهلل ان تبدين ىذا
االمر معصية اهلل ولرسولو قالت لو نساء بني عبد المطمب فممن نستبقي النياحة والبكاء فيو عندنا
---

[]31

كيوم مات فيو رسول صمى اهلل عميو وآلو وفاطمة والحسن ورقية وزينب وام كمثوم جعمنا اهلل فداك من

الموت يا حبيب االبرار من اىل القبور واقبمت بعض عماتو تبكى وتقول اشيد يا حسين لقد سمعت الجن
ناحت بنوحك وىم يقولون وان قتيل الطف من آل ىاشم * اذل رقابا من قريش فذلت واتتو ام سممة

فقالت يا بني ال تحزن بخروجك إلى العراق فاني سمعت جدك (ص) يقول يقتل ولدى الحسين بأرض

العراق بأرض يقال ليا كربال فقال ليا يا أماه وانا واهلل اعمم ذلك واني مقتول ال محالة وليس لي من ىذا

بد واني واهلل ال عرف اليوم الذى اقتل فيو واعرف من يقتمنى واعرف البقعة التى ادفن فييا واعرف من
يقتل من اىل بيتى وقرابتي وشيعتي وان اردت يا اماه اريك حفرتي ومضجعي ثم اشار إلى جية كربال

فانخفضت االرض حتى اراىا مضجعو ومدفنو وموضع عسكره وموقفو ومشيده فعند ذلك بكت ام سممة

بكاء شديدا وسممت امرىا إلى اهلل تعالى فقال ليا يا اماه قد شآء اهلل ان يراني مقتوال مذبوحا ظمما وعدوانا
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وقد شآء ان يرى حرمى ورىطي ونسائي مشردين واطفالي مذبوحين مأسورين مضممومين مقيدين وىم

يستغيثون فال يجدون ناص ار وال معينا وخرج عميو السالم من المدينة في جوف الميل وىو يق أر فخرج منيا

خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم

---

[]32

الظالمين ولزم الطريق االعظم فقال لو اىل بيتو لو تنكبت الطريق االعظم كما فعل ابن الزبير كيال

يمحقك الطمب فقال ال واهلل ال افارقة حتى يقضي اهلل ما ىو قاض فمقيو عبد اهلل بن مطيع فقال لو جعمت

فداك اين تريد قال اما االن فمكة واما بعد فأنى استخير اهلل قال خار اهلل لك وجعمنا فداك فأذا اتيت مكة
فأياك ان تقرب الكوفة فأنيا بمدة مشوء ومة بيا قتل ابوك وخذل اخوك واغتيل بطعنة كادت تأتي عمى

نفسو الزم الحرم فانت سيد العرب ال يعدل بك اىل الحجاز احدا ويتداعى اليك الناس من كل جانب ال

تفارق الحرم فداك عمي وخالي فو اهلل لئن ىمكت لنسترقن بعدك وكان دخولو عميو السالم إلى مكة يوم

(ليمة خ ل) الجمعة لثال مضين من شعبان فيكون مقامو في الطريق نحوا من خمسو ايام النو خرج من

المديية لميمتين بقيتا من رجب كما مر ودخميا وىو يقرأو لما توجو تمقاء مدين قال عسى ربي ان ييديني
سواء السبيل فاقام بمكة باقي شعبان وشير رمضان وشواال وذا القعدم ثمانى ليال من ذي الحجة واقبل

اىل مكة ومن كان بيا من المعتمرين واىل االفاق يختمفون إليو وابن الزبير بيا قد لزم جانب الكعبة وىو

قائم يصمي عندىا عامة النياد ويطوف ويأتي الحسين عميو السالم فيمن يأتيو اليومين المتواليين وبين
كل يومين مرة وال يزال يشير عميو بالرأي وىو اثقل خمق اهلل عمى ابن الزبير النو قد عمم ان اىل

---

[]33

الحجاز ال يبايعونو مادام الحسين عميو السالم باقيا في البمد وان الحسين عميو السالم اطوع في الناس
منو واجل ولما بمغ اىل الكوفة موت معوية وامتناع الحسين عميو السالم من البيعة ارجفوا بيزيد

واجتمعت الشيعة في منزل سميمان بن صرد الخزاعى فمما تكامموا قام سميمان فييم خطيبا وقال في آخر

خطبتو يا معشر الشيعة انكم قد عممتم بان معوية قد ىمك وصار إلى ربو وقدم عمى عممو وقد قعد في

موضعو ابنو يزيد وىذا الحسين بن عمي عمييما السالم قد خالفو وصار إلى مكو ىاربا من طواغيت آل
ابي سفيان وانتم شيعتو وشيعتة ابيو من قبمو وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم فان كنتم تعممون ناصروه

ومجاىدوا عدوه فاكتبوا إليو وان خفتم الوىن والفشل فال تغروا الرجل من نفسو قالوا بل نقاتل عدوه ونقتل

انفسنا دونو فارسموا وفدا من قبميم وعمييم أبو عبد اهلل الجدلي وكتبوا إليو معيم (بسم اهلل الرحمن الرحيم)
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لمحسين بن عمي عمييما السالم من سميمان بن صرد والمسيب بن نجبة ( )1ورفاعة بن شداد البجمى
وحبيب بن مضاىر وعبد اهلل بن وال وشيعتو من المؤمنين والمسممين سالم عميك اما بعد فالحمد اهلل

الذى قصم عدوك وعو ابيك من قبل الجبار العنيد الغشوم الظموم الذي انتزى عمى ىذه االمة فابتزىا

امرىا وغصبيا فيأىا وتأمر عمييا بغير
---

( )1بالئون والجيم والباء الموحدة المفتوحات (كامل ابن االثير)
---

[]34

رضا منيا ثم قتل خيارىا واستسقى شرارىا وجعل مال اهلل دولة بين جبابرتيا وعتاتيا فبعدا لو كما بعدت

ثمود وانو ليس عمنا امام غيرك فاقبل لعل اهلل يجمعنا بك عمى الحق والنعمان بن بشير في قصر االمارة

ولسنا نجتمع معو في جمعة وال نخرج معو إلى عيد ولو قد بمغنا انك اقبمت اخرجناه حتى يمحق بالشام

أن شاء اهلل تعالى والسالم عميك ورحمة اهلل وبركاتة يا ابن رسول اهلل وعمى ابيك من قبمك وال حول وال
قوة اال باهلل العمى العظيم وقيل انيم سرحوا الكتاب مع عبد اهلل بن مسمع اليمداني وعبد اهلل بن وال

وامروىما بالنجاء فخرجا مسرعين حتى قدما عمى الحسين عميو السالم بمكة لعشر مضين من شير

رمضان ثم لبثوا يومين وانفذوا قيس بن مسير الصيداوي ( )1وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن شداد االرحبي
وعمارة بن عبد اهلل السمولى إلى الحسين عميو السالم ومعيم نحو مائة وخمسين صحيفة من الرجل

واالثنين واالربعة وىو مع ذلك يتأنى وال يجيبيم فورد عميو في يوم واحد ستمائة كتاب وتواترت الكتب
حتى اجتمع عنده في نوب متفرقة اثنا عشر الف كتاب ثم لبثوا يومين آخرين وسرحوا إليو ىاني بن

---

( )1احد بني صيدا قبيمة من بنى اسد واياىم عنى الشاعر بقولو يا بنى الصيداء ردوا فرسي * انما
يفعل ىذا بالذليل " منو "
---

[]35

ىاني السبيعى ( )1وسعيد بن عبد اهلل الحنفي وكانا آخر الرسل وكتبوا إليو (بسم اهلل الرحمن الرحيم)
لمحسين بن عمي عمييما السالم من شيعتو من المؤمنين والمسممين اما بعد فحييال ( )2فان الناس

ينتظرونك ال رأى ليم غيرك فالعجل العجل ثم العجل العجل والسالم ثم كتب معيما ايضا شبث ( )3بن

ربعى وحجاربن ابجر ( )4ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعروة بن قيس وعمر وبن الحجاج الزبيدى
18

ومحمد بن عمير التميمي (اما بعد) فقد اخضر الجناب واينعت اثمار فأذا شئت فاقبل عمى جند لك

مجند والسالم عميك ورحمة اهلل وبركاتو وعمى ابيك من قبمك وفي رواية ان اىل الكوفة كتبوا إليو ان لك
ىنا مائة الف سيف فال تتأخر وتالقت الرسل كميا عنده فقال الحسين عميو السالم لياني وسعيد خبر

اني من اجتمع عمي ىذا الكتاب الذى سير إلى معكما فقاال يابن رسول اهلل شبث بن ربعي وحجار بن

ابجر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج ( )5ومحمد بن عمير بن
عطارد فعندىا قام الحسين عميو السالم فصمى
---

( )1نسبة إلى السبيع بوزن امير أبو بطن من ىمدان " منو " ( )2بمعنى اسرع " منو " ( )3بفتح الشين
المعجمو والباء الموحدة وآخره ثاء مثمثو " منو " ( )4حجار بوزن كتان وابجر بوزن احمر " منو " ()5
كل ىوءالء خرج لقتال الحسين عميو السالم وىم من اعيان اىل الكوفة ووجوىيا " منو "

---

[]36

ركعتين بين الركن والمقام وسأل اهلل الخيرة في ذلك ثم كتب ىاني ابن ىاني وسعيد بن عبد اهلل (بسم اهلل

الرحمن الرحيم) من الحسين ابن عمي إلى المالء من المؤمنين والمسممين اما بعد فان ىانيا وسعيدا قدما
عمي بكتبكم وكانا آخر من قدم عمي من رسمكم وقد فيمت كل اذى اقتصصتم وذكرتم ومقالة جمكم انو

ليس عمينا امام فاقبل لعل اهلل ان يجمعنا بك عمى الحق واليدى وانا باعث اليكم اخى وابن عمى وثقفتى

من اىل بيتى مسمما ابن عقيل فان كتب الي انو قد اجتمع رأى مال كم وذوى الحجى والفضل منكم عمى

مثل ما قدمت بو رسمكم وقرات في كتبكم فاني اقدم اليكم وشيكا ( )1ان شاء اهلل تعالى فمعمري ما االمام

اال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسو عمى ذلك اهلل والسالم ودعا الحسين
عميو السالم مسمما ابن عقيل وقيل انو كتب معو جواب كتبيم فسرحو مع قيس بن مسير صيداوي

وعمارة بن عبد اهلل السمولى وعبد الرحمن بن عبد اهلل االزدي امره بالتقوى وكتمان امره والطف فان رأى

الناس مجتمعين مستوسقين عجل إليو بذلك فاقبل مسمم رحمة اهلل حتى اتى إلى المدينة فصمى في مسجد

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وودع من احب من اىمو واستأجر

---

( )1اي قريبا " منو "
---

[]37
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دليمين من قيس فاقبل بو يتنكبان الطريق واصابيما عطش شديد فعج از عن السير فأوما لو إلى سنن

الطريق بعد ان الح ليما ذالك فسمك مسمم ذلك السنن ومات الدليالن عطشا فكتب مسمم إلى الحسين
عميو السالم من الموضع المعروف بالضيق مع قيس بن مسير اما بعد فأنى اقبمت من المدينة مع

دليمين فحادا عن الطريق فضال واشتد عمينا العطش فمم يمبثا ان ماتا واقبمنا حتى انتيينا إلى الماء فمم

ننج اال بحشاشة انفسنا وذلك الماء نمكان يدعى المضيق من بطن الخبت وقد تطيرت من توجيي ىذا

فأن رأيت اعفيتني منو وبعثت غيري والسال م فكتب إليو الحسين عميو السالم اما بعد فقد خشيت ان ال

يكون حممك عمى الكتاب الي في االستعفاء من الوجو الذى وجيتك لو اال الجبن فامض لوجيك الذى

وجيتك فيو والسالم فمما ق أر مسمم الكتاب قال اما ىذا فمست اتخوفو عمى نفسي فاقبل حتى مر بما لطئ
فنزل ثم ارتحل عنو فأذا برجل يرمي الصيد فنظر إليو وقد رمى ظبيا حين اشرف لو فصرعو فقال مسمم
نقتل عدونا ان شاء اهلل ثم اقبل حتى دخل الكوفة فنزل في دار المختار بن ابي عبيدة الثقفي وقيل في
غيرىا واقبمت الشيعة تختمف إليو فكمما اجتمع إليو منيم جماعة ق أر عمييم كتاب الحسين عميو السالم

وىم يبكون وبايعة الناس حتى بايعة منيم ثمانية عشر الفا وفي رواية اثنا عشر الفا فكتب

---

[]38

مسمم إلى الحسين عميو السالم كتابا يقول فيو اما بعد فان الرائد ال يكذب اىمو وان جميع اىل الكوفة
معك وقد بايعني منيم ثمانية عشر الفا (وفي رواية اثنا عشر الفا) فعجل االقبال حين تق أر كتابي ىذا
والسالم عميك ورحمة اهلل وبركاتو وارسل الكتاب مع عابس بن شبيب الشاكرى وقيس بن مسير

الصيداوي وعن الشعبي انو بايع الحسين عميو السالم اربعون الفا من اىل الكوفة عمى ان يحاربوا من

حارب ويسمموا من سالم وجعمت الشيعة تختمف إلى مسمم حتى عمم بمكانو فبمغ النعمان بن بشير ذلك

وكان واليا عمى الكوفة من قبل معوية فأقره يزيد عمييا وكان من الصحابة من االنصار وحضر مع

معوية حرب صفين وكان من اتباعو ( )1فصعد المنبر وخطب الناس وحذرىم الفتنة فقام إليو عبد اهلل

بن مسمم بن سعيد الخضرمى حميف بني اميو فقال لو انو ال يصمح ما ترى اال الغشم ان ىذا الذى انت

عميو رأى المستضعفين فقال لو النعمان ان اكون من المستضعفين في طاعة اهلل أحب إلى من أن أكون

من اال عزين في معصية اهلل ثم تزل فكتب عبد اهلل بن مسمم إلى يزيد يخبره بقدوم مسمم بن عقيل الكوفو
ومبايعة الناس لو ويقول ان كان لك في الكوفة حاجة فابعث إلييا رجال قويا ينفذ امرك ويعمل مثل

عممك في عدوك فان النعمان بن
---

( )1وقتمو اىل حمص في فتنة ابن ازبير وكان واليا عمييا " منو "
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---

[]39

بشير رجل ضعيف أو ىو يتضعف وكتب إليو عمارة بن الوليد بن عقبو عمر بن سعد بنحو ذلك فدعى
يزيد سرحون مولى معويو واستشاره فيمن يولي عمى الكوفة وكان يزيد عاتبا عمى عبيداهلل بن زياد وىو

يومئذ وال عمى البصرة وكان معويو قد كتب البن زياد عيدا بوالية الكوفة ومات قبل انفاذه فقال سرحون

ليزيد لو نشر لك معوية ماكنت آخذا برأيو قال بمى قال ىذا عيده لعبيداهلل عمى الكوفة فضم يزيد البصره
والكوفة إلى عبيداهلل وكنب إليو بعيده وسيره مع مسمم بن عمرو الباىمى وكتب إلى عبيداهلل معو اما بعد

فأنو كتب إلى شيعتي من أىل الكوفة يخبرونني ان ابن عقيل فييا يجمع الجموع ليشق عصا المسممين
فسرحين تق أر كتابي ىذا حتى تأتى الكوفة فتطمب ابن عقيل طمب الخرزة حتى تثقفو فتوثقو أو تقتمو أو
تنفيو والسالم فخرج مسمم بن عمرو حتى قدم عمى عبيداهلل بالبصرة فأمر عبيداهلل بالجياز من وقتو

والتييأ والمسير إلى الكوفة من الغد وكان الحسين عميو السالم قد كتب إلى جماعة من اشرف البصرة

كتابا مع دراع السدوسى وقيل مع مولى لمحسين عميو السالم اسمو سميمان ويكنى ابارزين منيم .االحنف

بن قيس .ويزيد بن مسعود النيشمي .والمنذر ابن الجارود العبدى .يقول فيو اني ادعوكم إلى اهلل والى
نبيو فأن السنة قد اميتت وان البدعة قد احييت فان تجيبوا دعوتي وتطيعوا

---

[]41

أمرى أىدكم سبيل الرشاد فجمع يزيد بن مسعود بني تميم وبني حنظمو وبني سعد فمما حضروا قال يا

بنى تميم كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم فقالوا بخ بخ انت واهلل فقره الظير ورأس الفخر حممت

في الشرف وسطا وتقدمت فيو فرطا قال فاني قد جمعتكم المر اريد ان أشاوركم فيو واستعين بكم عميو
فقالوا انا واهلل نمنحك النصيحة ونجيد لك الرأى فقل حتى نسمع فقال أن معويو مات فاىون بو واهلل

ىالكا ومفقودا اال وانو قد انكسر باب الجور واالثم وتضعضعت اركان الظمم وقد كان احدث بيعة عقد
بيا ام ار ظن ان قد احكمو وىييات الذي اراد اجتيد واهلل ففشل وشاور فخذل وقد قام ابنو يزيد شارب

الخمور ورأس الفجور يدعي الخالفة عمى المسممين ويتأمر عمييم بغير رضى منيم مع قصر حمم وقمة

عمم ال يعرف من الحق موطئ قدميو فاقسم باهلل قسما مبرو ار لجياده عمى الدين افضل من جياد

المشركين وىذا الحسين بن عمي بن رسول اهلل صمى اهلل عميو والو ذو الشرف االصيل والراي االثيل لو

فضل ال يوصف وعمم ال ينزف وىو اولى بيذا االمر لسابقتو وسنو وقدمو وقرابتو يعطف عمى الصغير

ويحنو عمى الكبير فاكرم بو راعي رعيو وامام قوم وجبت هلل بو الحجة وبمغت بو الموعظة فال تعشوا عن
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نور الحق وال تسكعوا ()1

---

( )1النسكع التمادي في الباطل " منو "
---

[]41

في وىد الباطل فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل فاغسموىا بخروجكم إلى ابن رسول اهلل

(ص) ونصرتو واهلل ال يقصر احد عن نصرتو اال اورثو اهلل تعالى الذل في ولده والقمة في عشيرتو وىا
اناذا قد لبست لمحرب المتيا وادرعت ليا بدرعيا من لم يقتل يمت ومن ييرب لم يفت فاحسنوا رحمكم

اهلل رد الجواب فتكممت بنو حنظمو فقالوا يا ابا خالد نحن نبل كنانتك وفرسان عشيرتك ان رميت بنا

اصبت وان غزوت بنا فتحت ال تخوض واهلل غمرد االخضناىا وال تمقى واهلل شدد االلقيناىا ننصرك

باسيافنا ونقيك بابداننا إذا شئت فقم وتكممت بنو سعد بن يزيد فقالوا يا ابا خالد ان ابغض االشياء الينا

خالفك والخروج من رأيك وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال فحمدنا امرنا (رأيو خ ل) وبقي عزنا
فينا فاميمنا نراجع الرأى ونحسن المشورة ونأتيك برأينا وتكممت بنو عامر بن تميم فقالوا ابا خالد نحن بنو

ابيك وحمفاؤك ال نرضى ان غضبت وال نقطن ان ظعنت واالمر اليك فادعنا بخبك ومرنا نطعك واالمر

لك إذا شئت فقال واهلل يا بنى سعد لئن فعمتموىا ال رفع اهلل السيف عنكم ابدا وال ذال سيفكم فيكم ثم كتب
إلى الحسين عميو السالم بسم اهلل الرحمن الرحيم اما بعد فقد وصل الي كتابك وفيمت ما ندبتني إليو
ودعوتني لو من االخذ بحظى من طاعتك والفوز بنصيبتي من نصرتك وان اهلل لم

---

[]42

يخل االرض قط من عامل عمييا بخير أو دليل عمى سبيل نجاة وانتم حجة اهلل عمى خمقو ووديعتو في
ارضو تفرعتم من زينوتو احمديو ىو اصميا وانتم فرعيا فاقدم سعدت باسعد طائر فقد ذلمت لك اعناق

بنى تميم وتركتيم اشد تتابعا في طاعتك من االبل الظمماء لو رود الماء يوم خمسيا وقد ذلمت لك رقاب

بنى سعد وغسمت درن صدورىا بماء سحابة مزن حين استيل برقيا فممع فمما ق أر الحسين عميو السالم

الكتاب قال مالك آمنك اهلل يوم الخوف واعزك وارواك يوم العطش االكبر فمما تجيز المشار إليو لمخروج

إلى الحسين عميو السالم بمغو قتمو قبل أن يسير فجزع من انقطاعو عنو وكتب إليو االحنف اما بعد

فاصبر ان وعد اهلل حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون واما المنذر بن الجارود فأنو جاء بالكتاب والرسول
إلى عبيد اهلل بن زياد في عشية الميمة التى يريد ابن زياد ان يذىب في صبيحتيا إلى الكوفة الن المنذر
22

خاف ان يكون الكتاب دسيسا من عبيد اهلل وكانت بحرية بنت المنذر زوجو عبيد اهلل فأخذ عبيد اهلل

الرسول فصمبو ثم انو خطب الناس وتوعدىم عمى الخالف وخرج من البصره واستخمف عمييا اخاه

عثمان وأقبل إلى الكوفة ومعو مسمم بن عمر والباىمي

---

[]43

رسول يزيد وشريك ( )1ابن االعور الحارثى وقيل كان معو خمسمائو فتأخروا عنو رجاء ان يقف عمييم

ويسبقة الحسين عميو السالم إلى الكوفة فمم يقف عمى احد منيم وسار فمما اشرف عمى الكوفة نزل حتى
امسى ودخميا ليال مما يمى النجف وعميو عمامة سوداء وىو متمثم قال بعضيم انو دخميا من جية

البادية في زي اىل الحجاز ليوىم الناس انو الحسين " ع " والناس قد بمغيم اقبال الحسين " ع " فيم

ينتظرونو فظنوا حين أروا عبيد اهلل انو الحسين عميو السالم فقالت أمرأة اهلل اكبر ابن رسول اهلل (ص)

فتصايح الناس وقالوا انا معك اكثر من اربعين الفا واخذ ال يمر عمى جماعة من الناس اال سمموا عميو
وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول اهلل قدمت خير مقدم فرأى من تباشرىم بالحسين (ع) ماساءة وازدحموا

عميو حتى اخذوا بذنب دابتو فحسر المثام وقالذ انا عبيد اهلل فتساقط القوم ووطأ بعضيم بعضا وفي رواية

ان عبد اهلل بن مسمم قال ليم لما كثروا تأخروا ىذا االمير عبيداهلل بن زياد وسار حتى وافى القصر
بالميل ومعو جماعة قد التفوا

---

( )1قال ابن االثير كان كريما عمى ابن زياد وعمى غيره من االمراء وكان شديد التشيع قد شيد صفين
اىولو حكاية مع معوية مشيورة حين قال لو انت شريك وليس هلل شريك وابوه الحارث االعور اليمداني

من خواص اصحاب امير المؤمنين عميو السالم وىو الذى يقول لو يا حار ىمدان من يمت يرنى * من

مؤمن أو منافق قبال " منو "
---

[]44

بو ال يشكون انو الحسين (ع) فاغمق النعمان بن بشير عميو وعمى خاصتو فناداه بعض من كان مع ابن
زياد ليفتح ليم الباب فاطمع عميو النعمان وىو يظنو الحسين (ع) فقال انشدك اهلل اال تنحيت واهلل ما انا
بمسمم اليك وامانتي ومالي في قتالك من ارب فجعل ال يكممو ثم انو دني فتدلى النعمان من شرف

القصر فجعل يكممو فقال ابن زياد افتح ال فتحت فقد طال ليمك وسمعيا انسان من خمفو فنكص إلى

القوم الذين اتبعوه من اىل الكوفة عمى انو الحسين فقال يا قوم ابن مرجانو والذي ال آلو غيره ففتح لو
23

النعمان فدخل وضربوا الباب في وجوه الناس وانفضوا واصبح ابن زياد فنادى في الناس الصموة جامعة
فاجتمع الناس فخرج إلييم فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال اما بعد فان امير المؤمنين يزيد والني مصركم

وثغركم وامرني وفيئكم وامرني بانصاف مظمومكم واعطاء محرومكم واالحسان إلى سامعكم ومطيعكم

وبالشدة عمى مريببكم وعاصيكم وانا متبع فيكم امره ومنفذفيكم عيده فانا لمحسنكم ومطيعكم كالولد البر

وسوطي وسيفي عمى من ترك امري وخالف عيدي فميتق امروء عمى نفسو الصدق ينبئ عنك ال الوعيد

ثم نزل وفي رواية انو قال فابمغوا ىذا الرجل الياشمي (يعنى مسمما بن

---

[]45

عقيل) ليتقي غضى واخذ العرفاء ( )1والناس اخذا شديدا فقال اكتبوا لي الغرباء ومن فيكم طمبو امير
المؤمنين ( )2ومن فيكم من الحرورية ( )3واىل الريب الذين شأنيم الخالف والنفاق والشقاق ثم يجاء

بيم لنرى رأينا فمن يجى لنا بيم فبري ومن لم يكتب لنا احدا فميضمن لنا من في عرافتو ان ال يخالفنا

منيم مخالف وال يبغي عمينا منيم باغ فمن لم يفعل برئت منو الذمو وحالل لنا دمو ومالو وايما عريف

وجد في عرافتو من بغية امير المؤمنين احد لم يرفعو الينا صمب عمى باب داره والغيت تمك العرافة من

العطاء ولما سمع مسمم بن عقيل مجئ عبيد اهلل إلى الكوفة ومقالتو التى قاليا وما اخذ بو العرفاء والناس
خرج من دار المختار إلى دار ىاني بن عروة في جوف الميل ودخل في امانو فاخذت الشيعة تختمف

إليو في دار ىاني عمى تستر واستخفاء من عبيد اهلل وتواصوا بالكتمان والح عبيد اهلل في طمب مسمم وال

يعمم اين ىو وكان شريك بن االعور اليمداني لما جاء من البصرة مع عبيد اهلل بن زياد نزل دار ىاني

فمرض وكان شريك من
---

( )1جمع عريف كامير وىو الرئيس والظاىر انو كان يجعل لكل قوم رئيس من قبل السمطان يطالب

بامورىم يسمى العريف كما ىو متعارف إلى اليوم وكان يجعل لمعرفاء ايضا رؤساء يقال ليم المناكب "

منو " ( )2اي الشيعة الذين بايعوا مسمما لمحسين عميو السالم " منو " ( )3قوم من الخوارج كانوا في اول

امرىم اجتمعوا بموضع يقال لو حروراء فنسبوا إليو " منو "
---

[]46

مجي امير المؤمنين " ع " وشيعتو عظيم المنزلو جميل القدر فارسل إليو ابن زياد انو يريد ان يعوده فقال
شريك لمسمم ان ىذا الفاجر عائدي فادخل بعض الخزائن فإذا جمس اخرج إليو فاقتمو ثم اقعد في القصر
24

ليس احد يحول بينك وبينو فأن برئت سرت إلى البصرة حتى اكفيك امرىا وعالمتك ان اقول اسقوني ماء

ونياه ىاني عن ذلك وكان مسمم شجاعا مقداما جسو ار فمما دخل عبيد اهلل عمى شريك وسألو عن وجعو
وطال سؤالو جعل يقول اسقوني ماء فمما رأى ان احدا ال يخرج خشى ان يفوتو فاخذ يقول ما االنتظار

بسممى ان تحيييا * كاس المنية بالتعجيل اسقوىا فتوىم ابن زياد وخرج فمما خرج دخل مسمم والسيف في

كفو فقال لو شريك ما منعك من قتمو قال ىممت بالخروج فتعمقت بي امرأة وقالت لي نشدتك اهلل ان قتمت
ابن زياد في دارنا وبكت في وجيي فرميت السيف وجمست فقال ىاني يا ويميا قتمتني وقتمت نفسيا والذي

فرت منو وقعت فيو وفي رواية انو قال منعني من قتمو خصمتان كراىية ىاني ان يقتل في داره وحديث

ان االيمان قيد الفتك فقال لو ىاني اما واهلل لو قتمو لقمت فاسقا فاج ار كاف ار ولما خفي عمى ابن زياد

حديث مسمم دعى مولى لو يقال لو معقل فاعطاه ثالثو االف أو اربعة االف درىم وامره بحسن التوصل

إلى اصحاب مسمم وان
---

[]47

يدفع إلييم المال ويقول ليم استعينوا بو عمى حرب عدوكم ويعمميم انو من اىل حمص ويظير ليم انو

منيم وقال لو انك لو قد اعطيتيم المال اطمأنوا اليك ووثقوا بك فتردد إلييم حتى تعرف مقر مسمم وتدخل

عميو فجاء معقل حتى جمس إلى مسمم بن عوسجة االسدي في المسجد االعظم وىو يصمى فسمع قوما
يقولون ىذا يبايع لمحسين (ع) فقال لو معقل اني امروء من اىل الشام انعم اهلل عمى بحب اىل ىذا

البيت ومن احبيم وتباكى لو وقال معي ثالثة آالف درىم اردت بيا لقاء رجل منيم بمغني انو قدم الكوفة
يبايع البن بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو فاغتر ابن عوسجة بذلك فاخذ بيعة واخذ عميو المواثيق

المغمظة لينا صحن وليكتمن ثم ادخمو عمى مسمم فاخذ بيعة وامر أبا تمامة الصآئدى بقبض المال منو

وىو الذي كان يقبض امواليم وما يعين بو بعضيم بعضا ويشترى ليم بو السالح وكان بصير أو فارسا

من فرسان العرب ووجوه الشيعة واقبل معقل يختمف إلييم فيو اول داخل وآخر خارج حتى فيم ما احتاج

إليو ابن زياد فكان يخبره وقتا وقتا وبمغ الذين بايعوا مسمما خمسة وعشرين الف رجل فعزم عمى الخروج

فقال ىاني ال تعجل وخاف ىاني عبيداهلل عمى نفسو فانقطع عن حضور مجمسو وتمارض فسأل عنو ابن

زياد فقيل ىو مريض فقال عن عممت بمرضو لعدتو ودعا محمد بن االشعث واسماء بن خارجو

وعمروبن الحجاج الزبيدى
---

[]48

25

وكانت رويحة بنت عمرو ىذا تحت ىاني فقال ليم ما يمنع ىاني من اتياننا ما ندري وقد قيل انو

مريض قال قد بمغني ذلك بمغني انو برئ وانو يجمس عمى باب داره قالقوه ومروه ان ال يدع ما عميو من

حقنا فاني ال احب ان يفسد عندي مثمو من اشراف العرب فأتوه ووقفوا عشية عمى بابو فقالوا لو ما

يمنعك من لقاء االمير فأنو قد ذكرك وقال لو اعمم انو مريض لعدتو فقال ليم المرض يمنعني فقالوا انو

قد بمغو انك تجمس كل عشية عمى باب دارك وقد استبطأك واالبطاء والجفاء ال يحتممو السمطان من

مثمك النك سيد في قومك ونحن نقسم عميك اال ركبت معنا فدعا بثيابو فمبسيا ثم دعا ببمغتو فركبيا حتى
إذا دنى من القصر كأن نفسو احست ببعض الذى كان فقال لحسان بن اسماء بن خارجو يا ابن االخ

انى واهلل ليذا الرجل لخائف فما ترى قال يا عم واهلل ما اتخوف عميك شيئا ولم تجعل عمى نفسك سبيال
ولم يكن حسان يعمم مما كان محمد بن االشعث عالما بو فجاء ىاني والقوم معو حتى دخموا عمى

عبيداهلل فمما طمع قال عبيداهلل لشريح القاضى وكان جالسا عنده اتتك بخائن رجاله تسعى * يقود النفس
منيا لميوان فمما دنى من ابن زياد التفت إلى شريح واشار إلى ىاني وانشد بيت عمرو بن معد يكرب

الزبيري
---

[]49

أريد حياتو (حباء ه خ ل) ويريد قتمى عذيرك من خميمك من مراد وكان اول ما قدم مكر مالو ممطفا بو

فقال لو ىاني وما ذاك اييا االمير قال ايو يا ىاني ما ىذه االمور التي تربص في دارك المير المؤمنين

وعامة المسممين جئت بمسمم ابن عقيل فادخمتو دارك وجمعت لو المجموع والسالح في الدور حولك

وظننت ان ذلك يخفي عمي قال ما فعمت ذلك وما مسمم عندي قال بمى قد فعمت فمما كثر ذلك بينيما

وابى ىاني اال مجاحدتو ومنا كرتو دعا ابن زياد معقال ذلك العين فقال اتعرف ىذا قال نعم وعمم ىاني

عند ذلك انو كان عينا عمييم وانو قد اتاه باخبارىم فسقط في يده ( )1ساعة ثم راجعتو نفسو فقال اسمع
مني وصدق مقالتي فواهلل ما كذبت واهلل ما دعوتو إلى منزلي وال عممت بشئ من أمره حتى جاءني

يسألنى النزول فاستحييت من رده وداخمني من ذلك ذمام فضيفتو وآويتو وقد كان من امره ما قد بمغك

فأن شئت اعطيتك االن موثقا تطمئن بو ورىينة تكون في يدك حتى انطمق واخرجو من دارى فاخرج من
ذمامو وجواره فقال لو ابن زياد واهلل ال تفارقني ابدا حتى تأتيني بو قال ال واهلل ال اجيئك بو ابدا اجيئك

بضيفي تقتمو قال واهلل لتأتينى بو قال واهلل الآتيك بو فمما كثر الكالم بينيما قام مسمم بن عمرو الباىمى

وليس بالكوفة
---

( )1اي بيت وتحير وال يكون االمبنيا لممفعول (منو)
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---

[]51

شامي وال بصري غيره فقال اصمح اهلل االمير خمني واياه حتى اكممو فقام فخمى بو ناحية فقال لو يا

ىاني انشدك اهلل ان تقتل نفسك وان تدخل البالء في عشيرتك فواهلل اني النفس بك عن القتل ان ىذا

الرجل ابن عم القوم وليسوا قاتميو وال ضائريو فادفعو إلييم فانو ليس عميك بذلك مخواة وال منقصة انما

تدفعو إلى السمطان فقال ىاني واهلل ان عمي في ذلك الخزي والعار ان ادفع جاري وضيفي وانا صحيح

اسمع وارى شديد الساعدين كثير االعوان واهلل لو لم اكن اال واحد اليس لي ناصر لم افعو حتى اموت
دونو فاخذ يناشده وىو يقول واهلل الادفعو ابدا فسمع ابن زياد ذلك فقال ادنوه مني فادنوه منو فقال واهلل

لتأتيني بو أو الضربن عنقك فقال ىاني إذا واهلل لتكثر البارقة حول دارك فقال ابن زياد واليفاه عميك ابا

البارقة تخوفني وىاني يظن ان عشيرتو سيمنونو ثم قال ادنوه مني فادني منو فاستعرض وجيو بالقضيب
فمم يزل يضرب بو انفو وجبينو وخده حتى كسر انفو وسالت الدماء عمى ثيابو ووجيو ولحيتو ونثر لحم

جبينو وخده عمى لحيتو حتى كسر القضيب وضرب ىاني يده عمى قائم سيف شرطي وجاذبو الشرطي

ومنعو فقال عبيداهلل احروري ( )1سائر اليوم قد حل دمك جروه فجروه فألقوه في بيت من بيوت الدار

واغمقوا
---

( )1الحروري الخارجي نسبة إلى الحرورية وتقدم تفسيرىم " منو ".
---

[]51

عميو بابو فقال اجعموا عميو حرسا ففعل ذلك بو فقام إليو اسماء بن خارجة وقيل حسان بن اسماء فقال
ارسل غدر سائر اليوم أمرتنا ان نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك بو ىشمت انفو ووجيو وسيمت ذمآءه

عمى لحيتو وزعمت انك تقتمو فقال لو عبيد اهلل وانك ليينا فامر بو فضرب واجمس ناحية فقال انا هلل وانا

إليو راجعون إلى نفسي انعاك يا ىاني فقال محمد بن االشعث قد رضينا بما رأى االمير لنا كان ام عمينا
انما االمير مؤدب وفي رواية ان ابن زياد قال لياني لما دخل عميو يا ىاني اما تعمم ان ابي قدم ىذا

البمد فمم يترك احدا من ىذه الشيعة االقتمو غير ابيك وغير حجر وكان من حجر ما قد عممت ثم لم يزل

يحسن صحبتك ثم كتب إلى امير الكوفة ان حاجتي قبمك ىاني قال نعم قال فكان جزائي ان خبأت في

بيتك رجال يقتمني قال ما فعمت فعند ذلك اخرج الذي كان عينا عمييم وبمغ عمرو بن الحجاج ان ىانيا قد

قتل فاقبل في مذحج حتى احاط بالقصر ومعو جمع عظيم ثم نادي وقال انا عمرو بن الحجاج وىذه
27

فرسان مذحج ووجوىيا لم نخمع طاعة ولم تفارق جماعة وقد بمغيم ان صاحبيم قد قتل فاعظموا ذلك

فقيل البن زياد ىذه فرسان مذحج بالباب فقال لشريح القاضي ادخل عمى صاحبكم فانظر إليو ثم اخرج
واعمميم انو حي لم يقتل فدخل شريح فنظر إليو فقال ىاني لما رأي شريحا يا هلل يا لممسممين اىمكت

عشيرتي
---

[]52

ابن اىل المصر والدماء تسيل عمى لحيتو إذ سمع الصيحة عمى باب القصر فقال اني الظنيا اصوات
مذحج وشيعتي من المسممين انو أن دخل عمي عشرة نفر انفذوني فمما سمع كالمو شريح خرج إلييم

فقال ليم ان االمير لما بمغو كالمكم ومقالتكم في صاحبكم امرني بالدخول إليو فأتيتو فنظرت إليو فأمرني

ان القاكم واعرفكم انو حي وان الذي يمغكم من قتمو باطل فقال لو عمرو بن الحجاج واصحابو اما إذا لم

يقتل فالحمد هلل ثم انصرفوا ولما ضرب عبيداهلل ىانئا وحبسو خاف ان يثب بو الناس فخرج فصعد المنبر

ومعو اشراف الناس وشرطو وحشمو فخطب خطبة موجزة وحذر الناس وىددىم فما نزل حتى دخمت

النظارة المسجد من قبل باب التمارين يشتدون ويقولون قد جاء ابن عقيل فدخل عبيداهلل القصر مسرعا

واغمق ابوابو قال عبد اهلل ابن حازم انا واهلل رسول ابن عقيل إلى القصر النظر ما فعل ىاني فمما ضرب

وحبس ركبت فرسي فكنت اول داخل الدار عمى مسمم ابن عقيل بالخبر فإذا نسوة من مراد مجتمعات

ينادين يا عبر تاه يا ثكاله فدخمت عمى مسمم فاخبرتو الخبر فأمرني ان انادي في اصحابو وقد مالبيم

الدور حولو وكانوا فييا اربعة آالف رجل فقال لمناديو ناد يا منصور امت وكان ذلك شعارىم فنادي

فتنادى اىل الكوفة واجتمعوا عميو فاجتمع إليو اربعة آالف فعقد لعبد اهلل بن عزيز
---

[]53

الكندي عمى ربع كنده وربيعة * وقال سر أمامي في الخيل وعقد لمسمم بن عوسجة االسدي عمى ربع
مذحج واسد وقال انزل في الرجال وعقد البي ثمامة الصائدي عمى ربع تميم وىمدان وعقد لعباس بن

جعدة الجدلي عمى ربع المدينة وعبأ ميمنتو وميسرتو ووقف ىو في القمب واقبل نحو القصر وتداعي

الناس واجتمعوا فما لبثنا االقميال حتى امتال المسجد من الناس والسوق وما زالوا يتوثبون حتى المساء

وبعث عبيد اهلل إلى وجوه اىل الكوفة فجمعيم عنده في القصر واحاط مسمم بالقصر فضاق بعبيد اهلل

امره وكان اكثر عممو ان يمسك باب القصر وليس معو اال ثمثون رجال من الشرط وعشرون رجال من

اشراف الناس واىل بيتو وخاصتو واقبل من نأى عنو من اشراف الناس يأتونو من قبل الباب الذي يمي
28

دار الروميين وجعل من في القصر مع ابن زياد يشرفون عمى اصحاب مسمم فينظرون إلييم واصحاب

مسمم يرمونيم بالحجارة ويشتمونيم ويفترون عمى عبيداهلل وعمى امو وابيو فدعا ابن زياد كثير بن شياب

واسره ان يخرج فيمن اطاعو من مذحج فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفيم الحرب

ويحذرىم عقوبة السمطان وامر محمد بن االشعث ان يخرج فيمن اطاعو من كندة وحضرموت فيرفع راية

امان لمن جاء من الناس وقال مثل ذلك لمقعقاع بن شور الذىمي وشبث بن ربعي التميمي

---

[]54

وحجار بن ابجر السممي (العجمي خ ل) وشمر بن ذي الجوشن العامري (الضبابي خ ل) وحبس باقي
وجوه الناس عنده استيحاشا إلييم لقمة عدد من معو من الناس فخرج كثير بن شياب يخذل الناس عن

مسمم وخرج محمد بن االشعث حتى وقف عند دور بني عمارة فبعث ابن عقيل إلى محمد بن االشعث

عبد الرحمن بن شريح الشيباني فمما رأى ابن االشعث كثرة من اتاء تأخر عن مكانو وجعل محمد بن

االشعث وكثير بن شياب والقعقاع وشبث بن ربعي يردون الناس عن المحوق بمسمم ويخوفونيم لمسمطان

حتى اجتمع إلييم عدد كثير من قوميم وغيرىم فصاروا إلى ابن زياد من قبل دار الروميين فقال لو كثير

اصمح اهلل االمير معك في القصر ناس كثير فاخرج بنا إلييم فأبي عبيداهلل وعقد شبث بن ربعي لواء

فاخرجو وقام الناس مع ابن عقيل يكثرون حتى المساء وامرىم شديد فأمر عبيد اهلل من عنده من

االشراف أن يشرفوا عمى الناس فيمنوا اىل الطاعة الزيادة والكرامة ويخوفا اىل المعصية الحرمان

والعقوبة ويعمموىم وصول الجند من الشام إلييم وتكمم كثير بن شياب حتى كادت الشمس ان تغرب فقال

اييا الناس الحقوا بأىاليكم وال تعجموا الشر وال تعضوا النفسكم لمقتل فأن ىذه جنود امير المؤمنين يزيد قد
اقبمت وقد اعطى اهلل االمير عيدا لئن اقمتم عمى حربو ولم
---

[]55

تنصرفوا من عشيتكم ان يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتميكم في مغازي الشام وان يأخذ البرئ منكم

بالسقيم والشاىد بالغائب حتى ال يبقى لو بقية من اىل المعصية اال اذاقيا وبال ما جنت ايدييا وتكمم
االشراف بنحو من ذلك فمما سمع الناس مقالتيم اخذوا يتفرقون وكان المرأة تأتي ابنيا واخاىا فتقول

انصرف الناس يكفونك ويجئ الرجل إلى ابنو واخيو ويقول غدا يأتيك اىل الشام فما تصنع بالحرب

والشر انصرف فيذىب بو فينصرف فما زالوا يتفرقون حتى امسى اين عقيل في خمسمائة فميا اختمط

الظالم جعموا يتفرقون فصمى المغرب وما معو اال ثالثون نفسا في المسجد فمما رأى انو قد امسى وليس
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معو اال اولئك النفر خرج متوجيا إلى ابواب كنده فمم يبمغ االبواب اال ومعو عشرة ثم خرج من الباب فإذا

ليس معو انسان فالتفت فإذا ىو ال يحس احدا يدلو عمى الطريق وال يدلو عمى منزلو وال يواسيو بنفسو ان

عرض لو عدو فمضى عمى وجيو متحي ار في ازقة الكوفة ال يدري اين يذىب حتى خرج إلى دور بني
جبمة من كندة فمضى حتى اتى إلى باب امرأة يقال ليا طوعة ام ولد كانت لالشعث بن قيس فاعتقيا
وتزوجيا اسيد الحضرمي فولدت لو فالال وكان بالل قد خرج مع الناس وامو قائمة تنتظره فسمم عمييا

ابن عقيل فردت عميو السالم وطمب منيا ماء فسقتو وجمس ودخمت

---

[]56

ثم خرجت فقالت يا عبد اهلل الم تشرب قال بمى قالت فاذىب إلى اىمك فسكت ثم اعادت مثل ذلك فسكت

ثم قالت في الثالثة سبحان اهلل يا عبيداهلل قم عافاك اهلل إلى اىمك فأنو ال يصمح لك الجموس عمى بابي

وال احمو لك فقام وقال يا أمة اهلل مالي في ىذا المصر اىل وال عشيرة فيل لك في اجر ومعروف ولعمي

مكافيك بعد ىذا اليوم قالت يا عبد اهلل وما ذاك قال انا مسمم بن قيل كذبني ىآوالء القوم وغروني

واخرجوني قالت انت مسمم قال نعم قالت ادخل فدخل إلى بيت في دارىا غير البيت الذي تكون فيو

وفرشت لو وعرضت عميو العشاء فمم يتعش ولم يكن باسرع من ان جاء ابنيا فرآىا تكثر الدخول في

البيت والخروج منو فقال ليا واهلل انو ليريبني كثرة دخولك إلى ىذا البيت وخروجك منو منذ الميمة ان لك
لشأنا قالت لو يا بني الو عن ىذا قال واهلل لتخبريني قالت لو اقبل عمى شأنك وال تسألني عن شئ فالح

عمييا فقالت يا بني ال تخبرن احدا من الناس بشئ مما اخبرك بو قال نعم فاخذت عميو االيمان فخمف

ليا فاخبرتو فاضطجع وسكت ولما تفرق الناس عن مسمم طال االمر عمى ابن زياد وجعل ال يسمع
الصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمع اوال فقال الصحابو اشرفوا فانظروا ىل ترون منيم احدا

فاشرفوا فمم يجدوا احدا قال
---

[]57

فانظروا ىم لعميم تحت الظالل ( )1قد كمنوا لكم فنزعوا االخشاب من سقف المسجد وجعموا يخفضون
بشعل النار في ايدييم وينظرون وكانت احيانا تضيئ ليم وتارة ال تضيئ كما يريدون فدلوا القناديل

واطنان القصب تشد بالحبال ثم تجعل فييا النيران ثم تدلي حتى تنتيي إلى االرض ففعموا ذلك في

اقصى الظالل وادناىا واوسطيا فال يرون احدا حتى فعل ذلك بالظمة التي فييا المنبر فمما لم يروا شيئا

اعمموا ابن زياد بتفرق القوم ففتح باب السده ( )2التي في المسجد ثم خرج فصعد المنبر وخرج اصحابو
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معو وامرىم فجمسوا قبيل العتمة ( )3وامر عمر بن نافع فنادي اال برئت الذمة من رجل من الشرط ()4

أو العرفاء ( )5والمناكب ( )6أو المقاتمة صمى العتمة اال في المسجد فمم
---

[]58

يكن اال ساعة حتى امتالء المسجد من الناس ثم امر مناديو فاقام الصموة واقام الحرس خمفو وامرىم

بحراستو من ان يدخل إليو من يغتالو وصمى بالناس ثم صعد المنبر فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال اما بعد

فان ابن عقيل السفيو الجاىل قدا تى ما قد رأيتم من الخالف والشقاق فبرئت ذمة اهلل من رجل وجدناه في
داره ومن جاء بو فمو دينو اتقوا اهلل عباد اهلل والزموا طاعتكم وبيعتكم وال تجعموا عمى انفسكم سبيال يا

حصين بن نمير وىو صاحب شرطتو ثكمتك امك ان ضاع باب من سكك الكوفة وخرج ىذا الرجل ولم

تأتني بو وقد سمطتك عمى دور اىل الكوفة فابعث مراصد عمى اىل الكوفة ودورىم واصبح غدا واسب أر

الدور وحبس خالليا حتى تأتيني بيذا الرجل ثم دخل القصر وقد عقد لعمر وبن حريث راية وامره عمى

الناس فمما اصبح جمس مجمسو واذن لمناس فدخموا عميو واقبل محمد بن االشعث فقال مرحبا بمن ال

يستغش وال يتيم ثم اقعده إلى جنبو واصبح ابن تمك العجوز فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن االشعث

فاخبره بمكان مسمم ابن عقيل من امو فاقبل عبد الرحمن حتى اتى اباه وىو عند ابن زياد فساره فعرف

ابن زياد س ارره فقال لو ابن زياد في جنبو بالقضيب قم فأتني بو الساعو فقام وبعث معو قومو النو عمم

ان كل قوم يكروىون ان
---

[]59

يصاب فييم مثل مسمم فبعث معو عبيد اهلل ( )1بن العباس السممي في سبعين رجال من قيس حتى اتوا

الدار التي فييا مسمم فمما سمع مسمم وقع حوافر الخيل واصوات الرجال عمم انو قداتي فخرج إلييم بسيفو

واقتحموا عميو الدار فشد عمييم يضربيم بسيفو حتى اخرجيم من الدار ثم عادوا إليو فشد عمييم كذلك

فأخرجيم م ار ار وقتل منيم جماعة واختمف ىو وبكر بن حمران االحمري ضربتين فضرب بكر فم مسمم

فقطع شفتو العميا واسرع السيف في السفمى وفصمت ليا ثنيتاه وضربو مسمم في رأسو ضربة منكرة وثناه
باخرى عمى حبل العاتق كادت تطمع إلى جوفو فمما أروا ذلك اشرفوا عميو من فوق البيت واخذوا يرمونو

بالحجارة ويميبون النار في اطنان القصب ثم يرمونيا عميو من فوق البيت فمما رأى ذلك خرج عمييم
مصمتا سيفو في السكة فقال محمد بن االشعث لك االمان ال تقتل نفسك وىو يقاتميم ويرتجز بأبيات

حمران بن مالك الخثعمي يوم القرن اقست ال اقتل االح ار * وان رأيت الموت شيئا نك ار اخاف ان اكذب
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أو اغ ار * أو أخمط البارد سخنا م ار
---

[]61

رد شعاع الشمس فاستق ار * كل امرى يوما مالقي ش ار اضربكم وال اخاف ض ار فقال لو محمد بن

االشعث انك ال تكذب وال تغر وال تخدع ان القوم بنو عممك وليسوا بقاتميك وال ضائريك وكان قد اثخن

بالحجارة وعجر عن القتال فاسند ظيره إلى جنب تمك الدار فاعاد ابن االشعث عميو القول لك االمان

فقال آمن انا قال نعم فقال لمقوم الذين معو إلى االمان قال القوم لو نعم اال عبيد اهلل بن العباس السممي
فانو قال ال ناقة لي في ىذا والجمل وتنحى فقال مسمم اما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في ايديكم

وفي رواية انو لم سمع وقع حوافر الخيل لبس درعو وركب فرسو وجعل يحاربيم حتى قتل منيم جماعة

وفي رواية احد واربعين رجال فنادي إليو ابن االشعث لك االمان فقال واي امان لمغدرة الفجرة واقبل

يقاتميم ويرتجز باالبيات المتقدمة فنادوا إليو انك ال تكذب وال تغر فمم يمتفت إلى ذلك وتكاثروا عميو بعد

ان اثخن بالجراح فطعنو رجل من خمفو فخر إلى االرض فاخذ أسي ار قال الراوي فاتي ببغمو فحمل عمييا

واجتمعوا حولو وانتزعوا سيفو وكأنو عند ذلك يئس من نفسو فدمعت عيناه ثم قال ىذا اول الغدر فقال لو
محمد بن االشعث ارجو ان ال يكون عميك بأس قال وما ىو اال الرجاء اين امانكم انا اهلل وانا إليو

راجعون وبكي فقال
---

[]61

لو عبيد اهلل بن العباس ان من يطمب مثل الذي تطمب إذا نزل بو مثل ما نزل بك لم يبك فقال واهلل ما

لنفسي بكيت والليا من القتل ارثي وان كنت لم احب ليا طرفة عين تمفا ولكني ابكي الىمي المقبمين إلى
ابكي لحسين وآل حسين ثم اقبل عمى محمد بن االشعث فقال يا عبد اهلل اني اراك واهلل ستعجز عن

اماني فيل عندك خير تستطيع ان تبعث من عندك رجال عمى لساني ان يبمغ حسينا فأني ال اراه اال وقد
خرج اليوم أو ىو خارج غدا واىل بيتو ويقول لو ان ابن عقيل بعثني اليك وىو اسير في ايدي القوم ال
يرى انو يمسي حتى يقتل وىو يقول لك ارجع فداك ابي وامي باىل بيتك وال يغررك اىل الكوفة فانيم

اصحاب ابيك الذي كان يتمنى فراقيم بالموت أو القتل ان اىل الكوفة قد كذبوك وليس لمكذوب رأي

فقال ابن االشعث واهلل الفعمن وال عممن ابن زياد اني قد امنتك وأقبل ابن االشعث بابن عقيل إلى باب

القصر واستأذن ودخل عمى ابن زياد فاخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من امانو فقال لو

عبيداهلل وما انت واالمان كأنو ارسمناك لتؤمنو انما ارسمناك لتأتينا بو فسكت وانتيى بابن عقيل إلى باب
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القصر وقد اشتد بو العطش وعمى باب القصر ناس جموس ينتظرون االذن فييم عمارة بن عقبة بن ابي

معيط وعمرو بن حريث ومسمم بن عمرو

---

[]62

الباىمي ( )1وكثير بن شياب واذا قمة ( )2فييا ماء بارد موضوعة عمى الباب فقال مسمم اسقوني من

ىذا الماء فقال لو مسمم بن عمرو بن اتراىا ما ابردىا ال واهلل التذوق منيا قطرة ابدا حتى تذوق الحميم

في نار جينم فقال لو مسمم ويمك من انت فقال انا الذي عرف الحق إذا أنكرتو ونصح المامو إذ غششتو

واطاعو إذ خالفتو انا مسمم بن عمرو الباىمي فقال لو ابن عقيل المك الثكل ما الجفاك وافظك واقسى

قمبك انت يا ابن باىمة اولى بالحميم والخمود في نار جينم منى ثم جمس نتساند إلى الحائط وبعث عمرو
بن حريث وقيل عمارة بن عقبة غال مالو فاتاه بقمة عمييا مينديل قدح وفصب فيو ماء فقال لو اشرب

فاخذ كمما شرب امتال القدح دما من فمو فال يقدر ان يشرب ففعل ذلك مرة أو مرتين فمما ذىب في

الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح فقال الحمد هلل لو كان لى من الرزق المقسوم لشربتو وفي ذلك

يقول المؤلف من قصيدة يرثى بيا مسمما رضى اهلل عنو يا مسمم بن عقيل ال اغمب ثرى * ضريحك

المن ىطاال وىتانا بذلت نفسك في مرضاة خالقيا * حتى قضيت بسيف البغي ظمآنا كأنما نفسك

اختارت ليا عطشا * لما درت ان سيقضى السبط عطاشا فمم تطق ان تسيغ الماء عن ظمما * من
ضربة ساقيا بكر بن حمرانا
---

( )1ىو والد قتيبو بن مسمم امير خراسان المشيور " منو " )2( .اي جره " منو ".
---

[]63

وخرج رسول ابن زياد فامر بادخالو إليو فمما دخل مسمم لم يسمم عميو باالمرة فقال لو الحرسي اال تسمم

عمى االمير فقال ان كان يريد قتمي فما سالمي عميو وان كان ال يريد قتمي فميكثرن سالمي عميو فقال لو

ابن زياد لعمري لتقتمن قال فدعني اوصي إلى بعض قومي قال افعل فنظر مسمم إلى جمساء ابن زياد

وفييم عمر بن سعد فقال يا عمر ان بيني وبينك قرابة ولي اليك حاجة وىي سرفامتنع عمران يسمع منو

فقال لو ابن زياد ولم تمتنع ان تنظر في حاجة ابن عمك فقام معو فجمس بحيث ينظر الييما ابن زياد

فقال لو ان عمي بالكوفة دينا سبعمائة درىم فبع سيفي ودرعي فاقضيا عني واذا قتمت فاستوىب چثتي

من ابن زياد فوارىا وابعث إلى الحسين عميو السالم من يريده فأني قد كتبت إليو اعممو ان الناس معو
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وال اراه اال مقبال فقال عمر البن زياد اتدري اييا االمير ما قال لي انو ذكر كذا وكذا فقال ابن زياد ال

يخونك االمين ولكن قد يؤتمن الخائن اما مالو فيو لو ولسنا نمنعك ان تصنع بو ما احب واما جثتو فأنا

لن نشفعك فييا وفي رواية فانا ال نبالي إذا قتمناه ما صنع بيا واما حسين فأنو ان لم يردنا لم نرده وفي

رواية انو حين دخل قال لو الحرسي سمم عمى االمير فقال اسكت ويحك واهلل ما ىو لي بأمير ،فقال ابن

زياد ال عميك سممت ام لم تسمم فأنك مقتول ،فقال
---

[]64

لو مسمم ان قتمتني فمقد قتل من ىو شر منك من ىو خير مني .فقال لو ابن زياد قتمني اهلل ان لم اقتمك

قتمة لم يقتميا احد في االسالم .فقال لو مسمم اما انك احق من الحدث في االسالم ما لم يكن وانك ال
تدع سوء القتمة وقبح المثمة وخبث السريرة ولوءم الغمبة الحد اولى بيا منك .فقال ابن زياد يا عاق يا
شاق خرجت عمى امامك وشققت عصى المسممين والقحت الفتنة .فقال مسمم كذبت انما شق عصا

المسممين معوية وابنو يزيد واما الفتنة فانما القحتيا انت وابوك زياد بن عبيد عبد بني عالج من ثقيف

وانا ارجو ان يرزقني اهلل الشيادة عمى يدي شر بريتو .فقال لو ابن زياد منتك نفسك ام ار حال اهلل دونو
وجعمو الىمو ،فقال لو مسمم ومن اىمو يا ابن مرجانو إذا لم نكن نحن اىمو ،فقال ابن زياد اىمو امير

المؤمنين يزيد .فقال مسمم الحمد هلل عمى كل حال رضينا باهلل حكما بيننا وبينكم .فقال لو ابن زياد اتظن
ان لك في االمر شيئا فقال لو مسمم واهلل ما ىو الظن ولكنو اليقين وقال لو ابن زياد ايو ابن عقيل اتيت
الناس وىم جميع وامرىم ممتئم فشتت امرىم بينيم وفرقت كممتيم وحممت بعضيم عمى بعض .قال كال

لست لذلك اتيت ولكنكم اظيرتم المنكر ودفنتم المعروف وتأمرتم عمى الناس بغير رضي منيم وحممتموىم
عمى غير ما امركم اهلل بو وعممتم فييم باعمال كسرى وقيصر فاتيناىم لنأمر فييم بالمعروف

---

[]65

وننيى عنى المنكر وندعوىم إلى حكم الكتاب والسنة وكنا اىل ذلك ،فقال لو ابن زياد وما انت وذاك يا
فاسق لم لم تعمل بذلك إذ انت بالمدينة تشرب الخمر ،قال مسمم انا اشرب الخمر اما واهلل ان اهلل ليعمم

انك تعمم انك غير صادق وان احق بشرب الخمر مني واولى بيا من يمغ في دماء المسممين ولغا فيقتل

النفس التي حرم اهلل قتميا ويسفك الدم الذي حرم اهلل عمى الغضب والعداوة وسوء الظن وىو يميو ويمعب
كأن لم يصنع شيئا ،فاقبل ابن زياد يشتمو ويشتم عميا والحسن والحسين وعقيال واخذ مسمم ال يكممو "

وفي رواية " انو قال لو انت وابوك احق بالشتيمة فاقض ما انت قاض يا عدو اهلل (ثم) قال ابن زياد
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اصعدوا بو فوق القصر فاضربوا عنقو ثم اتبعوه جسده فقال مسمم واهلل لو كان بيني وبينك قرابة ما قتمتني
( )1فقال ابن زياد اين ىذا الذي ضرب ابن عقيل رأسو بالسيف فدعي بكر بن حمران فقال لو اصعد

فمتكن انت الذي تضرب عنقو فصعد بو وىو يكبر ويستغفر اهلل ويسبحو ويصمي عمى رسول اهلل صمى
اهلل عميو وآلو ويقول الميم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا فضرب عنقو واتبع رأسو جثتو
ونزل بكر الذي قتمو مذعو ار فقال لو ابن زياد ما شأنك فقال اييا االمير رأيت ساعة قتمو رجال اسود

شنيئ
---

( )1قيل انو يشير إلى انو كابيو دعيان وليسا من قريش " منو "
---

[]66

الوجو حذائي عاضا عمى اصبعو أو قال عمى شفتو ففزعت منو فزعا لم افزعو قط فقال ابن زياد لعمك

دىشت (فقام) محمد بن االشعث إلى عبيداهلل ابن زياد فكممو في ىاني بن عروة فقال انك قد عرفت

منزلة ىاني في المصر وبيتو في العشيرة وقد عمم قومو اني وصاحبي سقناه اليك وانشدك اهلل لما وىبتو

لي فأني اكره عداوة المصر واىمو فوعده ان يفعل ثم بدالو وامر بياني في الحال وقال اخرجوه إلى

السوق فاضربوا عنتو فاخرج ىاني حتى اتي بو إلى مكان من السوق كان يباع فيو الغنم وىو مكتوب

فجعل يقول وامذ حجاه وال مذحج لي اليوم يا مذحجاه يا مذحجاه اين مذحج فمما رأي ان احدا ال ينصره
جذب يده فنزعيا من الكتاف ثم قال اما من عصى أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز بيا رجل عن
نفسو ووثبوا إليو فشدوه وثاقاثم قيل لو امدد عنقك فقال ما انا بيا سخي وما انا بمعينكم عمى نفسي

فضربو مولى لعبيد اهلل بن زياد تركي يقال لو رشيد بالسيف فمم يصنع شيئا فقال لو ىاني إلى اهلل المعاد
الميم إلى رحمتك ورضوانك ثم ضربو اخرى فقتمو وبصر عبد الرحمن بن الحصين المرادي بعد ذلك

بقاتل ىاني فحمل عميو بالرمح فطعنو فقتمو واخذ بثار ىاني " وفي " مسمم وىاني رحميما اهلل تعالى

يقول عبد اهلل بن الزبير ( )1االسدي ويقال انيا لمفرزدق
---

بفتح الزاي وليس لمعرب زبير بفتح الزاي غيره " منو "

---

[]67

وقيل انيا لسميمان فأن كنت ال تدرين ما الموت فانظري * إلى ىانئ في السوق وابن عقيل إلى بطل قد

ىشيم السيف وجيو * وآخر ييوي من طمار ( )1قتيل اصابيما فرخ البغي ( )2فأصبحا * احاديث من
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يسري بكل سبيل تري جسدا قد غير الموت لونو * ونضح دم قد سال كل مسيل فتى كان احيى من فتاة

حيية * واقطع من ذي شفرتين صقيل ايركب اسماء ( )3اليما ليج ( )4آمنا * وقد طمبتو مذحج بذحول
تطوف ( )5حواليو ( )6مرادوكميم * عمى رقبة ( )7من سائل ومسول فأن انتم لم تثأروا ( )8بأخيكم *

فكونوا بغايا ( )9ارضيت بقميل
---

( )1الطمار بفتح الطاء وكسرىا المكان المرتفع " منو " ( )2ىو ابن زياد الن امو مرجانو وجدتو سميو

كانتا كذلك وفي نسخة امر المعين " منو " ( )3ىو اسماء بن خارجة احد الثالثة الذين ذىبوا بياني الي

ابن زياد " منو " ( )4جمع ىمالج وىو نوع من البر اذين " منو " ( )5مضارع طاف وفي نسخة تطيف
مضارع أطاف " منو " ( )6اي حوالي ىاني وىو اشارة إلى اجتماعيم حول القصر لتخميص ىاني وفي

نسخة حفافيو جمع حفاف وىو الجانب " منو " ( )7الرقبة بالفتح االرتقاب واالنتظار وبالكسر التحفظ اي
كميم مرتقب منتظر لتخميصو أو متحفظ مستعد لمقتال وبعضيم يسأل بعظا عن حالو وشأنو " منو " ()8

اي تطمبوا بثاره والخطاب لمذحج " منو " ( )9اي زواني وفي نسخة ايامي " منو "
---

[]68

" وقال آخر " يخاطب محمد بن االشعث وتركت عمك لم تقاتل دونو * فشال ولو ال انت كان منيعا

وقتمت وافد حزب آل محمد * وسمبت اسيافا لو ودروعا وكان ابن زياد لما حوصر في القصر اتي برجل
يسمى عبد االعمى الكمبي كان قد خرج لنصرة مسمم بن عقيل فاخذه كير بن شياب وبعث بو إلى ابن

زياد فقال البن زياد انما اردتك فامر بو فحبس واتي برجل آخر يقال لو عمارة االزدي كان خرج ايضا
لنصرة مسمم بن عقيل فحبسو ابن زياد ايضا فمما قتل مسمم وىانئ دعا ابن زياد بعبد االعمى فقال لو

خرجت النظر ما يصنع الناس فاخذني كثير بن شياب فطمب منو ابن زياد ان يحمف عمى ذلك بااليمان

المغمظة فمم يحمف فامر ابن زياد ان يذىبوا بو إلى جبانة السبيع ويضربوا عنقو فانطمقوا بو إلييا وقتموه
وامر بعمارة االزدي ان يذىبوا بو إلى قومو فضربت عنقو فييم " وكان " خروج مسمم في الكوفة يوم

الثالثا لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية وقتمو يوم االربعاء يوم عرفة لتسع خمون منو عمى رواية

المفيد ،وفي رواية " ان قتمو كان يوم التروية " وامر " ابن زياد بجثة مسمم وىاني فصمبتا بالكناسة وبعث

برأسييما إلى يزيد بن معوية مع الزبير بن اال روح التميمي وىاني بن ابي حية الوداعي واخبره بامرىما "

وكان " رأس مسمم اول رأس حمل من روءوس بني ىاشم وجثتو

36

---

[]69

اول جثة صمبت " فاعاد " يزيد الجواب إليو يشكره عمى فعمو وسطوتو ويقول لو قد بمغني ان حسينا قد
سار إلى الكوفة وقد ابتمي بو زمانك من بين االزمان وبمدك من بين البمدان وابتميت بو من بين العمال

وعندىا تعتق أو تعود عبدا فظع المناظر والمسالح واحبس عمى الظنة وخذ عمى التيمة واكتب الي في

كل ما يحدث " وكان " يزيد بن معوية قد انفذ عمرو بن سعيد بن العاص من المدينة إلى مكة في

عسكر عظيم وواله امر الموسم وامره عمى الحاج كميم فحج بالناس واوصاه بقبض الحسين عميو السمم

س ار وان لم يتمكن منو يقتمو غيمة وامره ان يناجز الحسين عميو السالم القتال ان ىو ناجزه فمما كان يوم

التروية قدم عمرو بن سعيد إلى مكة في جند كثيف " ثم " ان يزيد دس مع الحاج في تمك السنة ثالثين
رجال من شياطين بني امية وامرىم بقتل الحسين عميو السالم عمى اي حال اتفق ( )1فمما عمم الحسين

عميو السالم بذلك عزم عمى التوجو إلى العراق وكان قد احرم بالحج وقد وصمو قبل ذلك كتاب مسمم بن
عقيل ببيعة اىل الكوفة لو فطاف
---

( )1نقل انفاذ عمرو بن سعيد ودس الثالثين رجال صاحب البحار وقال انو رآه في بعض الكتب المعتبرة
ونقل انفاذ عمر وووصولو يوم التروية ابن طاوس في الميوف عن معمر بن المثنى في مقتل الحسين

عميو السالم وعمرو ىذا كان امي ار عمى مكة ثم واله يزيد المدينة كما مر ثم انفذه من المدينة إلى مكة

وامره عمى الحاج " منو "
---

[]71

بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعره واحل من احرام الحج وجعميا عمرة مفردة النو لم

يتمكن من اتمام الحج مخافة ان يقبض عميو فخرج من مكة يوم الثالثا وقيل يوم االربعاء يوم التروية

لثمان مضين من ذي الحجة فكان الناس يخرجون إلى منى والحسين عميو السالم خارج إلى العراق وقيل

خرج عميو السالم يوم الثالثا لثالث مضين من ذي الحجة ولم يكن عمم بقتل مسمم بن عقيل الن مسمما

قتل في ذلك اليوم الذي خرج فيو الحسين عميو السالم إلى العراق أو بعده بيوم أو بخمسة ايام اوستة

ولما عزم الحسين عميو السالم عمى الخروج إلى العراق قام خطيبا " فقال " الحمد هلل وما شآء اهلل وال قوة
اال باهلل وصمى اهلل عمى رسولو خط الموت عمى ولد آدم مخط القالدة عمى جيد الفتاة وما اوليني إلى

لسالفي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع انا القيو كأني باوصالي تقطعيا عسالن الفموات بين
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النوا ويس وكربال فيمالن مني اكراشا جوفا وجربة سغبا ال محيص عن يوم خط بالقمم رضى اهلل رضانا

اىل البيت نصير عمى بالئو ويوفينا اجور الصابرين لن تشذ عن رسول اهلل لحمتو بل ىي مجموعة لو
في حظيرة القدس تقربيم عينو وينجزبيم وعده من كان باذالفينا ميجتو وموطنا عمى لقاء اهلل نفسو

فميرحل معنا فانني راحل مصبحا أن شاء اهلل تعالى " وجاءه " أبو بكر عمر بن عبد الرحمن بن
---

[]71

الحارث بن ىشام المخزومي فنياه عن الخروج إلى العراق فقال لو الحسين " ع " جزاك اهلل خي ار يا ابن
عم قد اجتيدت رأيك وميما يقض اهلل يكن وجاءه عبد اهلل بن عباس فنياه عن الخروج ايضا فقال

استخير اهلل وانظر ما يكون " ثم " اتاه مرة ثانية فاعاد عميو النيي وقال ان ابيت اال الخروج إلى اليمن

فقال الحسين عميو السالم يا ابن عم اني واهلل العمم انك ناصح مشفق وقد ازمعت واجمعت المسير ثم

خرج ابن عباس فمر بابن الزبير وانشد يالك من قبرة بمعمر * خاللك الجو فبيضي واصفري ونقري ما

شئت ان تنقري * ىذا حسين خارج فأبشري " وجاءه " عبد اهلل بن الزبير فاشار عميو بالعراق ثم خشي

ان يتيمو فقال لو اقمت لما خالفنا عميك فمما خرج ابن الزبير قال الحسين عميو السالم ان ىذا ليس شئ
احب إليو من ان اخرج من الحجاز " وجاءه " عبد اهلل بن عباس وعبدا اهلل بن الزبير فاشا ار عميو

باالمساك عن المسير إلى الكوفة فقال ليما ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو قد امرني بأمر وانا ماض

فيو فخرج ابن عباس وىو يقول واحسيناه " ثم " جاءه عبد اهلل بن عمر فأشار عميو بصمح الو الضالل

وحذره من القتل والقتال فقال لو يا ابا عبد الرحمن اما عممت ان من ىو ان الدنيا عمى اهلل ان رأس يحي

بن زكريا اىدي إلى بغي من بغايا بني اسرائيل اما

---

[]72

تعمم ان بني اسرائيل كانوا يقتمون ما بين طموع الفجر إلى طموع الشمس سبعين نبيا ثم يجمسون في

اسواقيم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا فمم يجعل اهلل عمييم بل اخذىم بعد ذلك اخذ عزيز ذي

انتقام اتق اهلل يا ابا عبد الرحمن وال تدعن نصرتي وكان الحسين عميو السالم يقول وايم اهلل لو كنت في
حجر ىامة من ىذه اليوام الستخرجوني حتى يقتموني واهلل ليعتدن عمي كما اعتدت الييود في السبت

واهلل ال يدعوني حتى يستخرجوا ىذه العمقة من جوفي فإذا فعموا ذلك سمط اهلل عمييم ومن يذليم حتى

يكونوا اذل من فرام ( .)1المرأة " وجاءه " محمد بن الحنفية في الميمة التي اراد الحسين عميو السالم

الخروج في صبيحتيا عن مكة فقال لو يا اخي ان اىل الكوفة قد عرفت غدرىم بابيك واخيك وقد خفت
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ان يكون حالك كحال من مضي فأن رأيت ان تقيم فأنك اعز من بالحرم وامنعو فقال يا اخي قد خفت ان
يغتالني يزيد بن معوية بالحرم فأكون الذي يستباح بو حرمة ىذا البيت فقال لو ابن الحنفية فان خفت

ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فانك امنع الناس بو وال يقدر عميك احد فقال أنظر فيما قمت

فمما كان السحر ارتحل الحسين عميو السالم فبمغ ذلك ابن الحنفية فاتاه فأخذ بزمام ناقتو وقد ركبيا فقال

يا اخي الم تعدني

---

الفرام خرقة الحيض " منو "..
---

[]73

النظر فيما سألتك قال بمى قال فما حداك عمى الخروج عاجال قال اتاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
بعد ما فارقتك فقال يا حسين اخرج فأن اهلل قد شآء ان يراك قتيال فقال محمد بن الحنفية انا هلل وانا إليو

ارجعون فما معنى حممك ىآوءالء النسوة معك وانت تخرج عمى مثل ىذا الحال فقال ان اهلل قد شآء ان
يراىن سبايا فسمم عميو ومضى " وفي " رواية ان محمد بن الحنفية كان يومئذ بالمدينة فبمغو خبر

الحسين عميو السالم وىو يتوضأ في طست فبكى حتى سمع وكف دموعو في الطست " قال " أبو محمد

الواقدي وز اررة بن خمج ( )1لقينا الحسين بن عمي عمييما السالم قبل ان يخرج إلى العراق فاخبرناه
ضعف الناس بالكوفة وان قموبيم معو وسيوفيم عميو فأومى بيده نحو السماء ففتحت ابواب السماء

ونزلت المالئكة عددا ال يحصيو اال اهلل عزوجل فقال لو ال تقارب االشيآء وحبوط االجر لقاتمتيم بياء

وال ولكن اعمم عمما ان من ىناك مصعدي وىناك مصارع اصحابي الينجو منيم اال ولدي عمي " وسمع

" عبد اهلل بن عمر بخروجو فقدم راحمتو وخرج خمفو مسرعا فادركو في بعض المنازل فقال ابن تريد يا
ابن رسول اهلل قال العراقي ميال ارجع إلى حرم جدك فأبي
---

( )1ذكر ذلك في الميوف عن ابي جعفر محمد بن جرير الطبري االمامي في دالئل االمامة عن ابي
محمد سفيان بن وكيع عن ابيو وكيو عنيما " منو ".

---

[]74

الحسين عميو السالم فمما رأى ابن عمر إبآءه قال يا ابا عبد اهلل الكشف لي عن الموضع الذي كان

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو يقبمو منك فكشف الحسين عميو السالم عن سرتو فقبميا ابن عمر ثالثا
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وبكى وقال استودعك اهلل يا ابا عبد اهلل فانك في وجيك ىذا " وفي رواية " انو قبل ما بين عينيو وبكى

وقال استودعك اهلل من قتيل " ولما " خرج الحسين عميو السالم من مكة اعترضتو رسل عمرو بن سعيد

بن العاص امير الحجاز من قبل يزيد ( )1عمييم اخوه يحيي بن سعيد ليردوه فابى عمييم وتدافع الفريقان
وتضاربوا بالسيطا ثم امتنع عمييم الحسين عميو السالم واصحابو امتناعا شديدا ومضى الحسين (ع).

عمى وجيو فبادروا وقالوا يا حسين اال تتقي اهلل تخرج من الجماعة وتفرق بين ىذه االمة فقال لي عممي
ولكم عممكم انتم بريئون مما اعمل وانا برئ مما تعممون " وعن " عمي بن الحسين عمييما السالم قال

خرجنا مع الحسين (ع) فما نزل منزال وال ارتحل منو اال ذكر يحيى بن زكريا وقتمو وقال يوما ومن ىوان
الدنيا عمى اهلل ان رأس يحيى بن زكريا اىدي إلى بغي من بغايا بني اسرائيل وعن الصادق عميو السالم
قال لما سار أبو عبد اهلل الحسين بن عمي صموات عمييما من مكة ليدخل

---

( )1وذلك النو كان بمكة عند سفر الحسين عميو السالم إلى العراق كما مر في الحواشى السابقة " منو "

(*)

---

[]75

المدينة لقيتو افواج من المالئكة المسومين والمردفين في ايدييم الحراب عمى نجب من نجب الجنة

فسمموا وقالوا بالحجة اهلل عمى خمقو بعد جده وابيو ان اهلل عزوجل امد جدك رسول اهلل صمى اهلل عميو

وآلو بنا في مواطن كثيرة وان اهلل امدك بنا فقال ليم الموعد حفرتي وبقعتي التي استشيد فييا وىي كربال

فإذا وردتيا فاتوني فقالوا يا حجة اهلل ان اهلل امرنا ان نسمع لك ونطيع فيل تخشى من عدو يمقاك فنكون

معك فقال ال سبيل ليم عمي وال يمقوني بكريية أو اصل إلى بقعتي واتتو الفواح من مؤمني الجن فقالوالو

يا موالنا نحن شيعتك وانصارك فمرنا بما تشاء فمو امرتنا بقتل كل عدو لك وانت بمكانك لكفيناك ذلك

فجزاىم خي ار وقال ليم اما قرأتيم كتاب اهلل المنزل عمى جدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو في قولو

اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقولو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عمييم

القتل إلى مضاجعيم فإذا اقمت في مكاني فبماذا يمتحن ىذا الخمق المتعوس وبماذا يختبرون ومن ذا

يكون ساكن حفرتي وقد اختارىا اهلل تعالى لي يوم دحي االرض وجعميا معقال لشيعتنا ومحبينا تقبل بيا

اعماليم وصمواتيم ويجاب دعاؤىم وتسكن إلييا شيعتنا فتكون ليم امانا في الدنيا واالخرة ولكن تحضرون

يوم السبت وىو يوم عاشو ار الذي في آخره اقتل وال يبقي بعدي
---

[]76
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مطموب من اىمي ونسبي واخواني واىل بيتي ويسار برأسي إلى يزيد بن معوية فقالت الجن نحن واهلل يا

حبيب اهلل وابن حبيبة لوال أن امرك طاعة وانو ال يخوز لنا مخالفتك لخالفناك وقتمنا جميع اعدائك قبل

ان يصموا اليك فقال ليم لحن واهلل اقدر عمييم منكم ولكن لييمك من ىمك عن بينة ويحيى من حي عن

بينة " وكتب " عمرو بن سعيد وىو والي المدينة بأمر الحسين عميو السالم إلى يزيد فمما ق أر الكتاب تمثل
بيذا البيت فان التزر ارض العدو وتأتو يزرك عدو أو يمومنك كاشح " ثم " سار عميو السالم حتى مر

بالتنعيم فمقي ىناك عي ار تحمل ىدية قد بعث بيا بحير ( )1بن ريسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد بن

معوية وعمييا الورس والحمل فاخذ اليدية وقال الصحاب الجمال من احب ان ينطمق معنا إلى العراق

وفينا كراه واحسنا معو صحبتو ومن احب ان يفارقنا اعطيناه كراه بقدر ما قطع من الطريق فمضى معو

قومو وامتنع آخرون فمن فارق اعطاه حقو ومن سار معو اعطاه كراه وكساه " ثم " سار عميو السالم

حتى اتى الصفاح ( )2فمقيو
---

( )1بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء الميممة " منو " ( )2الصفاح بوزن كتاب قال ياقوت في معجم

البمدان انو موضع بين حنين وانصاب الحرم عمى يسرة الداخل إلى مكة من مشاش وىناك لقي الفرزدق

الحسين بن عمي عمييما السالم اى وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص انو لقيو ببستان بني عامر
" منو ".
---

[]77

الفرزدق الشاعر " قال " الفرزدق حججت بامي سنة ستين ستين فبينما انا اسوق بعيرىا حتى دخمت

الحرم إذ لقيت الحسين عميو السالم خارجا من مكة معو اسيافو واتراسو فقمت لمن ىذا القنطار ؟ ؟ فقيل

لمحسين بن عمي عمييما السالم فاتيتو وسممت عميو وقمت لو اعطاك اهلل سؤلك واممك فيما تحب بابي

انت وامي يا ابن رسول اهلل ما اعجمك عن الحج فقال لو لم أعجل الخذت ثم قال لي من انت قمت رجل
من العرب فال واهلل ما فتشني عن اكثر من ذلك ثم قال لي اخبرني عن الناس خمفك فقمت الخبير سألت

قموب الناس معك واسيافيم عميك والقضاء ينزل من السماء واهلل يفعل ما يشآء فقال صدقت هلل االمر من

قبل ومن بعد وكل يوم ربنا ىو في شان ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اهلل عمى نعمائو وىو المستعان
عمى اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فمم يبعد من كان الحق نيتو والتقوى سيرتو فقمت لو اجل
بمغك اهلل ما تجب وكفاك ما تحذر وسألتو عن اشياء من نذور ومناسك فاخبرني بيا وحرك راحمتو وقال

السالم عميك " والحق " عبد اهلل بن جعفر الحسين عميو السالم بابنيو عون ومحمد وكتب عمى ايدييما

إليو كتاب يقول فيو " اما بعد " فأني اسألك باهلل لما انصرفت ؟ حين تنظر في كتابي فأني مشفق عميك
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من الوجو الذي توجيت لو ان يكون فيو ىالكك واستئصال اىل بيتك وان ىمكت

---

[]78

اليوم طفئ نور االرض فأنك عمم الميتدين ورجاء المؤمنين فال تعجبل بالمسير فأني في اثر كتابي

والسالم وصار عبد اهلل إلى عمرو بن سعيد فسألتو ان يكتب لمحسين عميو السالم امانا ويمنيو البر

والصمة فكتب لو وانفذه مع اخيو يحيي بن سعيد فمحقو يحيي وعبد اهلل بن جعفر بعد نفوذ ابنيو وجيدا بو

في الرجوع فقال اني رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو في المنام وامرني بما انا ماض لو فقاال لو فما

تمك الرؤيا قال ما حدثت بيا احدا وما انا محدث بيا احدا حتى القى ربي عزوجل فمما ايس منو عبد اهلل

بن جعفر امر بنيو عونا ومحمد بمزومو والمسير معو والجياد دونو ورجع ىو إلى مكة وسار الحسين

عميو السالم نحو العراق مسرعا ال يموي عمى شئ حتى بمغ وادي العقيق فنزل ذات عرق فمقيو رجل من
بني اسد يسمى بشر بن غالب واردا من العراق فسألو عن اىميا فقال خمفت القموب معك والسيوف مع

بني اميو فقال صدق اخو بني اسد ان اهلل يفعل ما يشآء ويحكم ما يريد " ولما " بمغ الحسين عميو السالم

إلى الحاجز من بطن الرمة ( .)1كتب كتابا إلى جماعة من اىل الكوفة منيم سميمان بن صرد الخزاعي

والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرىم وارسمو مع قيس بن مسير الصيداوي وذلك قبل ان يعمم بقتل

مسمم يقول فيو * بسم اهلل الرحمن
---

( )1بتخفيف الميم (منو عفي عنو).
---

[]79

الرحيم من الحسين بن عمي إلى اخوانو من المؤمنين والمسممين سالم عميكم فأني احمد اليكم اهلل الذي ال

الو اال ىو " اما بعد " فأن كتاب مسمم ابن عقيل جاءني يخبرني فيو بحسن رأيكم واجتماع مالكم عمى
نصرنا والطمب بحقنا فسألت اهلل ان يحسن لنا الصنيع وان يثيبكم عمى ذلك اعظم االجر وقد شخصت
اليكم من مكة يوم الثالثا لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية فإذا قدم عميكم رسولي فانكمشوا في

امركم وجدوا فاني قادم عميكم في ايامي ىذه ان شاء اهلل تعالى والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو (وكان)
مسمم بن عقيل قد كتب إليو قبل ان يقتل بسبع وعشرين ليمة فاقبل قيس بكتاب الحسين عميو السالم إلى

الكوفة (وكان) ابن زياد لما بمغو مسير الحسين عميو السالم من مكة إلى الكوفة بعث الحصين بن نمير
صاحب شرطتو حتى نزل القادسية ونظم الخميل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى
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القطقطانو (القطقطانيو خ ل) والى جبل لعمع قال الناس ىذا الحسين يريد العراق (فمما) انتيى قيس إلى

القادسية اعترضو الحصين بن نمير ليفتشو فاخرج قيس الكتاب وخرقو فحممو الحصين إلى ابن زياد فمما

مثل بين يديو قال لو من انت قال انارجل من شيعة امير المؤمنين عمي بن ابي طالب وابنو قال فمما ذا
خرقت الكتاب قال لئال تعمم ما فيو قال وممن الكتاب ولى ؟ من

---

[]81

قال من الحسين عميو السالم إلى جماعة من اىل الكوفة ال اعرف اسماء ىم فضغب ابن زياد وقال واهلل

ال تفارقني حتى تخبرني باسمآء ىؤالء القوم أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن عمي واباه واخاه واال
قطعتك اربا اربا فقال قيس اما القوم فال اخبرك باسمائيم واما سب الحسين وابيو واخيو فافعل (وفي

رواية) انو قال لو اصعد المنبر فسب الكذاب ابن الكذاب الحسين بن عمي فصعد قيس فحمد اهلل واثنى

عميو وصمى عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو واكثر من الترحم عمى عمي والحسن والحسين ولعن عبيد اهلل
بن زياد واباه ولعن عتاة بني امية ثم قال اييا الناس ان ىذا الحسين بن عمي خير خمق اهلل ابن فاطمة

بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وانا رسولو اليكم وقد خمفتو بالحاجز فاجيبوه فأمر بو ابن زياد فرمي

من اعمى القصر فتقطع فمات فبمغ الحسين عميو السالم قتمو فاسترجع واستعبر بالبكاء ولم يممك دمعتو
ثم ق أر فمنيم من قضى نخبو ؟ ومنيم من ينتظر وما بدلوا تبديال ثم قال جعل اهلل لو الجنة ثوابا الميم

اجعل لنا ولشيعتنا منزال كريما واجمع بيننا وبينيم في مستقر من رحمتك وغائب ( )1مذخور ثوابك انك

عمى كل شئ قدير ثم اقبل الحسين عميو السالم من الحاجز يسير نحو العراق حتى انتيى إلى ماء من

مياه العرب فإذا عبد اهلل بن مطيع العدوى وىو نازل بو فمما رأي الحسين عميو السالم قام إليو فقال بأبي

---

( )1در غائب " خ ل ".
---

[]81

انت وامي أيا ابن رسول اهلل ما اقدمك واحتممو فانزلو فقال لو الحسين " ع " كان من موت معويو ما قد
بمغك فكتب الي اىل العراق يدعونني إلى انفسيم فقال لو عبد اهلل اذكرك اهلل يا ابن رسول اهلل وحرمة

االسالم ان تنتيك انشدك اهلل في حرمة قريش انشدك اهلل في حرمة العرب فواهلل لئن طمبت ما في ايدي
بني امية ليقتمنك ولئن قتموك ال ييابوا بعدك احدا ابدا واهلل انيا لحرمة االسالم تنتيك وحرمة قريش

وحرمة العرب فال تفعل وال تأت الكوفة وال تعرض نفسك لبني امية فأبي الحسين عميو السالم اال ان
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يمضي (وكان) عبيد اهلل ابن زياد امر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فال

يدعون احدا يمج وال احدا يخرج واقبل الحسين عميو السالم ال يشعر بشئ حتى لقي االعراب فسأليم

فقالوا ال واهلل ما ندرى غير انا ال نستطيع ان نمج وال نخرج فسار تمقاء وجيو (وكان) زىير بن القين

البجمي قد حج في تمك السنة وكان عثمانيا فمما رجع من الحج جمعو الطريق مع الحسين عميو السالم

(فحدث) جماعة من ف ازرة وبجيمة قالوا كنا مع زىير بن القين حين اقبمنا من مكة فكنا نساير الحسين

عميو السالم فمم يكن شئ ابغض الينا من ان نسير معو في مكان واحد أو ننزل معو في منزل واحد فإذا

سار الحسين تخمف زىير بن القين واذا نزل الحسين تقدم زىير فنزلنا يوما في منزل لم بخد بدا من
---
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أن ننزل معو فيو فنزل ىو في جانب ونزلنا في جانب آخر فبينا نحن جموس نتغدي من طعام لنا إذ أقبل
رسول الحسين عميو السالم حتى سمم ثم دخل فقال يا زىير ان ابا عبد اهلل بعثني اليك لتأتيو فطرح كل

انسان منا ما في يده كأن عمى رؤسنا الطير كراىة ان يذىب زىير إلى الحسين عميو السالم فقالت لو
امرأتو وىى ديمم بنت عمرو سبحان اهلل ايبعث اليك ابن رسول اهلل ثم ال تأتيو فمو اتيتو فسمعت من

كالمو ثم انصرفت فاتاه زىير عمى كره فما لبث ان جاء مستبش ار قد اشرق وجيو فار بفسطاطو وثقمو

ورحمو فحول إلى الحسين عميو السالم ثم قال المرأتو انت طالق الحقي باىل فأني ال احب ان يصيبك

بسببي اال خي ار وقد عزمت عمي صحبة الحسين عميو السالم الفديو بروحي واقيو بنفسي ثم اعطاىا ماليا

وسمميا إلى بعض بني عميا ليوصميا إلى اىميا فقامت إليو وبكت وودعتو وقالت خار اهلل لك اسئمك ان
تذكرني في القيامة عند جد الحسين عميو السالم وقال الصحابو من احب منكم ان يتبعني واال فيو آخر

العيد مني اني سأحدثكم حديثا انا غزونا بمنجر ( )1وىي بمدة ببالد الخزر ففتح اهلل عمينا واصبنا غنائم

ففرحنا فقال لنا سممان الفارسي إذا ادركتم قتال
---

( )1في القاموس بمنجر كغضنفر بمدة بالخزر خمف باب االبواب اى وفي بعض النسخ غزونا وىو
تصحيف من النساخ " منو ".
---
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شباب آل محمد فكونوا اشد فرحا بقتاليم معيم مما اصبتم من الغنائم فاما انا فاستودعكم اهلل ولزم

الحسين عميو السالم حتى قتل معو " ولما نزل الحسين عميو السالم الخزيمية اقام بيا يوما وليمة فمما
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اصبح اقبمت إليو اختو زينب فقالت يا اخي أال اخبرك بشئ سمعتو البارحة فقال الحسين عميو السالم
وما ذاك فقالت خرجت في بعض الميل لقضاء حاجة فسمعت ىاتفا ييتف ويقول اال يا عين فاحتفمي

بجيد * * ومن يبكي عمى الشيداء بعدي عمى قوم تسوقيم المنايا * بمقدار إلى انجاز وعد فقال ليا

الحسين عميو السالم يا اختاه كل الذي قضي فيو كائن " ثم " سار عميو السالم حتى نزل الثعمبية (.)1
وقت الظييرة وقيل ممسيافو ضع رأسو فرقد ثم استيقظ فقال رأيت ىاتفا يقول انتم تسرعون والمنايا تسرع

بكم إلى الجنة فقال لو ابنو عمي يا ابو افمسنا عمى الحق فقال بمى يا بني والذي إليو مرجع العباد فقال يا

ابو إذا ال نبالي بالموت فقال الحسين عميو السالم جزاك اهلل يا بني خير ما جزى ولدا عن والده ثم بات

في الموضع فمما اصبح إذا برجل من اىل الكوفة يكنى ابا ىرة االزدي قد اتاه فسمم عميو ثم قال يا ابن
رسول اهلل ما الذي اخرجك عن حرم اهلل وحرم جدك محمد صمى اهلل عميو وآلو
---

( )1بالثاء المثمثة والعين الميممة (منو).
---
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فقال الحسين عميو السالم ويحك يا ابا ىرة ان بني امية اخذوا مالي فصبرت وشتموا عرضي فصبرت
وطمبوا دمي فيربت وايم اهلل لتقتمني الفئة الباغية وليمبسنيم اهلل ذال شامال وسيفا قاطعا وليسمطن اهلل

عمييم من يذليم حتى يكونوا اذل من قوم سبا إذ ممكتيم امرأة فحكمت في امواليم ودمائيم (وروى) عبد

اهلل بن سميمان والمنذر ابن المشمعل اال سديان قاال لما قضينا حجنا لم تكن لنا ىمة اال المحاق بالحسين

عميو السالم لننظر ما يكون من امره فاقبمنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود فمما دنونا منو إذا
نحن برجل من اىل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين عميو السالم فوقف الحسين كأنو يريده

ثم تركو ومضى ومضينا نحوه فقال احدنا لصاحبو اذىب بنا إلى ىذا لنسئمو فأن عنده خبر الكوفة

فمضينا إليو فقمنا السالم عميك فقال وعميكما السالم قمنا ممن الرجل قال اسندي قمنا لو ونحن اسديان

فمن انت قال انا بكر بن فالن وانتسبنا لو ثم قمنا لو اخبرنا عن الناس من ورائك قال لم اخرج من الكوفة
حتى قتل مسمم بن عقيل وىاني بن عروة ورأيتيما يجران بارجميما في السوق فاقبمنا حتى لحقنا الحسين

عميو السالم فسا يرناه حتى نزل الثعمبية ممسيا فجئنا حين نزل فسممنا عميو فرد عمينا السالم فقمنا لو
رحمك اهلل ان عندنا خب ار ان شئت حدثناك عالنية وان شئت سرافنظر الينا والى

---
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اصابحو ثم قال ما دون ىاؤال سر فقمنا لو رأيت الراكب الذي استقبمتو عشية امس قال نعم وقد اردت

مسألتو فقمنا قد واهلل استبرأنا لك خبره وكفينا مسألتو وىو امرؤ منا ذورأي وصدق وعقل وانو حدثنا انو لم

يخرج من الكوفة حتى قتل مسمم وىاني ورأىما يجران في السوق بارجميما فقال انا هلل و انا إليو راجعون
رحمة اهلل عمييما يردد ذلك م ار ار فقمنا لو ننشدك اهلل في نفسك واىل بيتك اال انصرفت من مكانك ىذا

فانو ليس لك بالكوفة ناصر والشيعة بل نتخوف ان يكونوا عميك فنظر إلى بني عقيل فقال ما ترون فقد

قتل مسمم فقالوا واهلل ال نرجع حتى نصيب ثارنا أو نذوق ماذاق فاقبل عمينا الحسين عميو السالم وقال

الخير في العيش بعد ىآوالء فعممنا انو قد عزم رأيو عمى المسير فقمنا لو خار اهلل لك فقال رحمكما اهلل
فقال لو اصحابو انك واهلل ما انت مثل مسمم ولو قدمت الكوفة لكان الناس اليك اسرع فسكت وارتج

الموضع بالبكاء لقتل مسمم بن عقيل وسالت الدموع عميو كل مسيل ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال

لفتيانو وغممانو اكثروا من الماء فاستقوا واكثروا وكان ال يمر بماء اال اتبعو من عميو (ثم) ارتحموا فسار

حتى انتيى إلى زبالة فأتاه بيا خبر عبد اهلل بن يقطر وىو اخو الحسين عميو السالم من الرضاعة وكان

سرحو إلى مسمم بن عقيل من الطريق وىو ال يعمم بقتمو فاخذتو خيل
---
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الحصين فسيره من القادسية إلى ابن زياد فقال لو اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل

حتى ارى فيك رأيي فصعد فاعمم الناس بقدوم الحسين عميو السالم ولعن ابن زياد واباه فالقاه من القصر
فتكسرت عظامة وبقي بو رمق فاتاه رجل يقال لو عبد الممك بن عمير المخمي فذبحو فعيب عميو فقال

اردت ان اريحو فمما بمغ الحسين عميو السالم خبره اخرج إلى الناس كتابا فق أر عمييم وفيو بسم اهلل

الرحمن الرحيم " اما بعد " فأنو قداتاني خبر فظيع قتل مسمم ابن عقيل وىاني بن عروة وعبد اهلل بن

يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن احب منكم االنصراف فمينصرف في غير حرج ليس عميو ذمام فتفرق الناس

عنو واخذوا يمينا وشماال حتى بقي في اصحابو الذين جاءوا معو من المدينة ونفر يسير ممن انضموا

إليو وكان قد اجتمع إليو مدة مقامو بمكة نفر من اىل الحجاز ونفر من اىل البصرة وانما فعل ذلك

لعممو بأن اكثر من اتبعوه انما اتبعوه ظنا منيم انو يقدم بمدا قد استقامت لو طاعة اىمو فكره ان يسيروا
معو اال وىم يعممون ما يقدمون عميو وقد عمم انو إذا بين ليم لم يصحبو اال من يريد مواساتو والموت

معو (وقيل) ان خبر مسمم وىاني اتاه في زبالة
---
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ايضا (وقال) السيد ( )1ان الفرزدق لقي الحسين عميو السالم فسمم عميو وقال يا ابن رسول اهلل كيف
تركن إلى اىل الكوفة وىم الذين قتموا ابن عمك مسمم بن عقيل وشيعتو فاستعبر الحسين عميو السالم

باكيا ثم قال رحم اهلل مسمما فمقد صار إلى روح اهلل وريحانو وتحياتو ورضوانو اما انو قد قضى ما عميو
وبقي ما عمينا ثم انشأ يقول .فان تكن الدنيا تعد نفسية * فان ثواب اهلل اعمى وانبل وان تكن االبدان

لمموت انشئت * فقتل امرئ بالسيف في اهلل افضل وان تكن االرزاق قسما مقد ار * فقمة حرص المرء في
السعي اجمل وان تكن االموال لمترك جمعيا * فما بال متروك بو المرء يبخل (فمما) كان وقت السحر
امر الحسين عميو السالم اصحابو فاستقوا ماء واكثروا ثم سار من زبالة حتى مر ببطن العقبة فنزل

عمييا فمقيو شيخ من بني عكرمة يقال لو عمرو بن يوذان (لوذان خ ل) فسألو اين تريد فقال لو الحسين

عميو السالم الكوف فقال الشيخ انشدك اهلل لما انصرفت فواهلل ما تقدم اال عمى االسنة وحد السيوف وان
ىؤالء الذين بعثوا اليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا

---

( )1ظاىر كالم السيد ان لقاء الفرزدق لمحسين عميو السالم كان بعد خروجو من زبالة وقد تقدم انو لقيو
في الحرم وىي رواية المفيد ويمكن ان يكون لقاء الفرزدق لو ثانيا بعد رجوعو من الحج (منو).
---
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لك االشياء فقدمت عمييم كان ذلك رأيا فاما عمى ىذا الحال التي تذكر فاني ال ارى لك أن تفعل فقال لو

الحسين عميو السالم يا عبد اهلل ليس يخفى عمي الرأي ولكن اهلل تعالى ال يغمب عمى امره ثم قال عميو
السالم واهلل ال يدعوني حتى يستخرجوا ىذه العمقة من جوفي فإذا فعموا سمط اهلل عمييم من يذليم حتى

يكونوا اذل فرق االمم (ثم) سار عميو السالم من بطن العقبة حتى نزل شراف فمما كان في السحر أمر

فتيانو فاستقوا من الماء فاكثروا ثم سار منيا حتى انتصف النيار فبينا ىو يسير إذ كبر رجل من

اصحابو فقال الحسين عميو السالم اهلل اكبر لم كبرت قال رأيت النخل فقال لو جماعة من اصحابو واهلل

ان ىذا المكان ما رأينا بو نخمة قط فقال ليم الحسين عميو السالم فما ترونو قالوا نراه واهلل اسنة الرماح

وآذان الخيل فال وانا واهلل ارى ذلك ثم قال عميو السالم مالنا ممجأ نمجأ إليو فنجعمو في ظيورنا ونستقبل

القوم بوجو واحد فقالوا لو بمى ىذا ذوجشم (حسم خ ل) خشب خ ل) وىو جبل إلى جنبك فمل إليو عن

يسارك فان سبقت إليو فيو كما تريد فاخذ إليو ذات اليسار وممنا معو فما كان بأسرع من ان طمعت عمينا

ىوادي ( )1الخيل فتبيناىا وعدلنا فمما رأونيا ؟ ؟
---

جمع ىادي وىو العنق (منو))*( .
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---

[]89

عدلنا عن الطريق عدلوا الينا كأن اسنتيم اليعا سيب ( )1وكأن راياتيم اجنحة الطير فاستبقنا إلى ذي

جشم (خشب خ ل) فسبقناىم إليو وامر الحسين عميو السالم بابنيتو فضربت وجاء القوم زىاء ( )2الف
فارس مع الحر بن يزيد التميمي حتى وقف ىو وخيمو مقابل الحسين عميو السالم في حر الظييره

والحسين عميو السالم واصحابو معتمون متقمدوا اسيافيم فقال الحسين عميو السالم لفتيانو اسقوا القوم

وارووىم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا اي اسقوىا قميال فاقبموا يمالون القصاع والطساس من الماء ثم

يدنونيا من الفرس فإذا عب فييا ثالثا أو اربعا أو خمسا عزلت عنو وسقوا آخر حتى سقوىا عن آخرىا

فقال عمي بن الطعان المحاربي كنت مع الحر يومئذ فجئت في آخر من جاء من اصحابو فمما أرى

الحسين عميو السالم مابي وبفرسي من العطش قال انخ الراوية والراوية عندي السقاء ثم قال يا ابن االخ

انخ الجمل فانختو ( )3فقال اشرب فجعمت كمما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين عميو السالم

اخنث السقاء اي اعطفو فمم ادر
---

( )1جمع يعسوب وىو امير النحل وذكرىا وضرب من الحجالن وطائر صغير " منو " )2( .اي قدر "

منو " ( )3الراوية في لسان اىل الحجاز اسم لمجمل الذي يستقي عميو وفي لسان اىل العراق اسم لمسقآء

الذي فيو الماء فمذلك لم يفيم مراد الحسين عميو السالم حتى قال لو انخ الجمل " منو ".
---
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كيف افعل فقام فخنثو بيده فشربت وسقيت فرسي وكانت مالقاة الحر لمحسين عميو السالم عمى مرحمتين

من الكوفة " ولما " التقي الحر مع الحسين عميو السالم قال لو الحسين (ع) النا ام عمينا فقال بل عميك

يا ابا عبد اهلل فقال الحسين (ع) الحول وال قوة اال بالل العمي العظيم " وكان " مجئ الحر من القادسية "

وكان " عبيداهلل بن زياد بعث الحصين بن نمير وامره ان ينزل القادسية وتقدم الحر بين يديو في الف

فارس يستقبل بيم الحسين عميو السالم فمم يزل الحر موافقا لمحسين عميو السالم حتى حضرت صموة

الظير فامر الحسين عميو السالم الحجاج بن مسروق ان يؤذن فمما حضرت االقامة خرج الحسين " ع "

في ازار ورداء ونعمين فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال اييا الناس انيا معذرة إلى اهلل واليكم اني لم آتكم حتى
اتنتي كتبكم وقدمت عمي رسمكم ان اقدم عمينا فانو ليس لنا امام لعل اهلل ان يجمعنا بك عمى اليدي

والحق فان كنتم عمى ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما اطمئن إليو من عيودكم ومواثيقكم وان لم تفعموا وكنتم
48

لقدومي كارىين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منو اليكم فسكتوا فقال لممؤذن اقم فاقم الصالة

فقال لمحر التريد ان تصمي باصحابك قال ال بل تصمي انت ونصمي بصالتك فصمى بيم الحسين عميو

السالم ثم دخل فاجتمع إليو اصحابو وانصرف الحر إلى مكانو الذي كان فيو
---
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فدخل حيمة قد ضربت لو واجتمع إليو جماعة من اصحابو وعاد الباقون إلى صفيم الذي كانوا فيو

فاعدوه ثم اخذ كل رجل منيم بعنان دابتو وجمس في ظميا " فمما " كان وقت العصر امر الحسين عميو

السالم ان يتييأوا لمرحيل ففعموا ثم امر مناديو فنادي بالعصر واقام فاستقدم الحسين عميو السالم وقام

فصمى ثم سمم وانصرف إلييم بوجيو فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال اما بعد اييا الناس فانكم ان تتقوا اهلل

وتعرفوا الحق الىمو يكن ارضى هلل عنكم ونحن اىل بيت محمد اولى بوالية ىذا االمر عمكيم من ىآوالء

المدعين ما ليس ليم والسائر بن فيكم بالجور والعدوان وان ابيتم اال الكراىى لنا والجيل بحقنا وكان رأيكم

االن غير ما اتتني بو كتبكم وقدمت بو عمي رسمكم انصرفت عنكم قتال لو الحر انا واهلل ما ادري ما ىذه

الكتب والرسل التي تذكر فقال الحسين (ع) لبعض اصحابو يا عقبة ابن سمعان ( )1اخرج الخرجين

المذين فييما كتبيم الي فاخرج خرجين مممؤين صحفا فنثرت بين يديو فقال لو الحر انا لسنا من ىآو الء

---

( )1ىو مولى الرباب ابنة امرئ القيس الكبية زوجة الحسين " ع " ولما قتل الحسين " ع " اخذه عمر بن
سعد فقال ما انت فقال انا عبد ممموك فخمى سبيمو ولم ينج من اصحابو الحسين عميو السالم غيره وغير
رجل آخر ولذلك كان كثير من روايات الطف منقوال عنو " منو ".

---
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الذين كتبوا اليك وقد امرنا إذا نحن لقينانك ان ال نفارقك حتى نقدمك الكوفة عمى عبيداهلل فقال لو

الحسين عميو السالم الموت ادنى اليك من ذلك ثم قال الصحابو قوموا فاركبوا وانتظر حتى ركبت نساؤه
فقال الصحابو انصرفوا فمما ذىبوا لينصرفوا حال القوم بينيم وبين االنصراف فقال السحين عميو السالم

لمحر ثكمتك امك ما تريد فقال لو الحر اما لو غيرك من العرب يقوليا لي وىو عمى مثل الحال التي انت

عمييا ما تركت ذك ار مو بالثكل كائنا من كان ولكن مالي إلى ذكر امك من سبيل اال بأحسن ما نقدر

عميو فقال لو الحسين عميو السالم فما تريد قال اريد ان انطمق بك إلى االمير عبيد اهلل ابن زياد فقال إذا
واهلل الاتبعك فقال إذا واهلل الادعك فترادا القول ثالث مرات فمما كثر الكالم بينيما قال لو الحراني لم
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اوءمر بقتالك انما امرت ان الافارقك حتى اقدمك الكوفة فإذا ابيت فخذ طريقا ال يدخمك الكوفة وال يردك
إلى المدينة يكون بيني وبينك نصفا حتى اكتب إلى االمير عبيداهلل بن زياد فمعل اهلل ان يرزقني العافية

من ان ابتمى بشئ من امرك فخذ ىينا فتياسر عن طريق العذيب والقادسية فتياسر الحسين " ع " وسار

والحر يسايره " ثم " ان الحسين عميو السالم خطبيم ( )1فحمد اهلل وانثى
---

روى الطبري في تاريخو وابن االثير في الكامل .وفي المناقب.
---

[]93

عميو ثم قال اييا الناس ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو قال من رأي سمطانا جائ ار مستحال لحرم اهلل
ناكثا لعيد اهلل مخالفا لسنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو يعمل في عبدا اهلل باالثم والعدوان فمم يغير

بقول وال فعل كان حقا عمى اهلل ان يدخمو مدخمو االوان ىؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة

الرحمن واظيروا الفساد وعطموا الحدود واستأثروا بالفئ واحموا الحرام اهلل وحرموا حاللو واني احق بيذا

االمر (لقرابتي من رسول اهلل " ص " خ) وقد اتتني كتبكم وقدمت عمي رسمكم ببيعتكم انكم ال تسمموني
وال تخذلوني فأن وفيتم لي ببيعتكم فقد اصبتم حظكم ورشدكم وانا الحسين بن

---

= ان الحسين عميو السالم كتب من كربال اول نزولو بيا ال اشراف الكوفة ممن كان يظن انو عمى رأيو
بسم اهلل الرحمن الرحيم من الحسين بن عمي إلى سميمان بن صرد والمسيب بن نجبو ورفاعة بن شداد
وعبد اهلل بن وال وجماعة المؤمنين اما بعد فقد عممتيم ان رسول اهلل (ص) قد قال في حياتو من رأى
سمطانا جائ ار الخ وانو ارسل الكتاب مع قيس بن مسير الصيداوي ثم ذكر قصة قيس المتقدمة وذكر

لفظة والسالم في آخر الكالم عمى رواية الطبري وابن االثير يؤيد أنو كتاب الخطبة الن ذلك متعارف

في الكتب الفي الخطب ولكن كثي ار من الروايات دل عمى ان ارسال قيس كان من الطريق المن كربال
مع ان التمكن من ارسالو من كربال بعيد واهلل اعمم اي ذلك كان " منو ".

---

[]94

عمي ابن فاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو ونفسي مع انفسكم واىمي وولدي مع اىاليكم واوالدكم
ولكم بي اسوة وان لم تفعموا ونقضتم عيدي وخمعتم ببيعتي فمعمري ما ىي منكم بنكر لقد فعمتموىا بأبي
واخي وابن عمي مسمم بن عقيل والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث
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فأنما ينكث عمى نفسو وسيغني اهلل عنكم والسالم " فقال " لو الحراني اذكرك اهلل في نفسك فأني اشيد

لئن قاتمت لتقتمن فقال لو الحسين عميو السالم افبالموت تخوفني وىل يعدو بكم الخطب ان تقتموني

وسأقول كما قال اخو االوس البن عمو وىو يريد نصرة رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو فخوفو ابن عمو

وقال اين تذىب فانك مقتول فقال سامضي وما بالموت عار عمى الفتي * إذا ما نوى حقا وجاىد مسمما

وواسي الرجال الصالحين بنفسو * وفارق مثبو ار وودع مجرما اقدم نفسي الاريد بقاءىا * لتمقي خميسا
في الوغي وعرمرما فان عشت لم اندم وان مت لم الم * كفى بك ذال ان تعيش وترغما " فمما " سمع

الحر ذلك تنحى عنو وجعل يسير ناحية عن الحسين عميو السالم " ولم " يزل الحسين عميو السالم سائ ار
حتى انتيوا إلى عذيب اليجانات ( )1فاذاىم بأربعة قد اقبموا من الكوفة لنصرة الحسين
---

( )1العذيب موضع كان النعمان بن المنذر يضع فيو ىجانو لترعى فسمى عذيب اليجانات " منو ".
---
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عميو السالم عمى رواحميم وفييم نافع بن ىالل البجمي وىو يجنب فرسا لو يقال لو الكامل ومعيم دليل

يقال لو الطرماح بن عدي (حكم خ ل) الطائي وكان قد امتار الىمو من الكوفة ميرة فاراد الحر حبسيم
اوردىم إلى الكوفة فمنعو الحسين عميو السالم من ذلك وقال المنعنيم مما امنع منو نفسي انما ىآوالء

انصاري وىم بمنزلة من جاء معي فان بقيت عمى ما كان بيني وبينك واال ناجزتك فكف الحر عنيم ثم

سئميم الحسين عميو السالم عن خبر الناس فقالوا اما االشراف فقد استماليم ابن زياد باالموال فيم الب
واحد عميك واما سائر الناس فافئدتيم لك وسيوفيم مشيورة عميك قال فيل لكم عمم برسولي قيس بن

مسير قالوا نعم قتمو ابن زياد فترقرقت عينا الحسين عميو السالم ولم يممك دمعتو ثم قال منيم من قضى
نحبو ومنيم من ينتظر وما بدلوا تبديال الميم اجعل لنا وليم الجنة نزال واجمع بيننا وبينيم في مستقر من

رحمتك ورغائب مذخور ثوابك " وقال " لو الطرماح بن عدي اذكرك اهلل في نفسك ال يغرنك اىل الكوفة
فواهلل ان دخمتيا لتقتمن واني الخاف ان ال تصل إلييا وما ارى معك كثير احد ولو لم يقاتمك االىآوالء
لكفى ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة جمعا عظيما يريدون المسير اليك فانشدك اهلل ان قدرت ان

التقدم إلييم شب ار فافعل وطمب منو ان يذىب معو إلى بالد
---

[]96
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قومو ( )1حتى يرى رأيو وان ينزل جبميم أجاء ويبعث إلى من بأجاء وسممى وىما جبالن لطئ تكفل لو

بعشرين الف طائي يضربون بين يديو باسيافيم فجزاه الحسين عميو السالم وقومو خي ار وقال لو اين بيننا

وبين القوم قوال ال نقدر معو عمى االنصراف فأن يدفع اهلل عنا فقديما ما انعم عمينا وكفى وان يكن ماالبد

منو ففوز وشيادة ان شآء اهلل وسار الطرماح مع الحسين عميو السالم ثم ودعو ووعده ان يوصل الميرة

الىمو ويعود لنصره فمما عال بمغو خبر قتمو في عذيب اليجانات فرجع وقال الحسين عميو السالم

الصحابو ىل فيكم احد يعرف الطريق عمى غير الجاده فقال الطرماح بن عدي نعم يا ابن رسول اهلل انا
اخبر الطريق قال سر بين ايدينا فسار الطرماح اماميم وجعل يرتجز ويقول يا ناقتي ال تذعري من زجر

* وامضي بنا قبل طموع الفجر بخير فتيان وخير سفر * آل رسول اهلل آل الفخر السادة البيض الوجوه
الزىر * الطاعنين بالرماح السمر الضاربين بالسيوف البتر * حتى تجمي بكريم النجر
---

( )1وىي المعروفة االن بجبل شمر وحيث انيا عمى طريق الذاىب إلى العراق فال يمنعيم الحر من
التوجو نحوىا بعدان رضى باخذىم طريقا ال يدخميم الكوفة وال يرجعيم إلى المدينة " منو ".

---
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الماجد الجدار الرحيب الصدر * اصابو اهلل بخير امر عمره اهلل بقاء الدىر * يا مالك النفع معا والضر
اين ؟ حسينا سيدي بالنصر * عمى الطغاة من بقايا الكفر عمى المعينين سميمي صخر * يزيد ال زال

حميف الخمر .وابن زياد العير بن العير " ولم يزل الحسين عميو السالم سائ ار حتى انتيى إلى قصر

بني مقاتل ( )1فنزل بو وقيل إلى القطقطانو ( )2فرأى فسطاطا مضروبا فسأل عنو فقيل انو لعبيد اهلل
بن الحر الجعفي وكان من شجعان اىل الكوفة فارسل إليو الحسين عميو السالم يدعوه فاسترجع وقال

واهلل ما خرجت من الكوفة االكراىية ان يدخميا الحسين وانا بيا وأبي ان يأتي فجاء إليو الحسين السالم

ودعاه إلى نصرتو فاستعفاه فقال
---

( )1في معجم البمدان قصر مقاتل بين عين التمر والشام وقال السكوني ىو قرب القطقطانة وىو

منسوب إلى مقاتل بن حسان انتيى المعجم ولم يذكر قصر بني مقاتل فاما ان لفظة بني من زيادة

النساخ أو انو صار اخي ار ينسب ألى بني مقاتل وعين التمر ىي المعروفة االن بشفاثا " منو ")2( .

بقافين مضمومين بينيما طآء ساكنة فطاء فالف فنون فياء قال ياقوت ورواه االزىري بالفتح موضع قرب

الكوفة من جية البرية بالطف كان بو سجن النعمان بن المنذر وقال أبو عبيد اهلل السكوني القطقطانة

بالطف بينيما وبين الرىيمة مغربا نيف وعشرون ميال إذا خرجت من القادسية تريد الشام ومنو إلى قصر
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مقاتل " منو "
---
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لو الحسين (ع) فأن لم تكن ممن ينصرنا فاتق ان تكون ممن يقاتمنا فواهلل ال يسمع واعيتنا احد ثم ال
ينصرنا اال ىمك فقال اما ىذا فال يكون ابدا ان شاء اهلل تعالى " وفي رواية " انو قال لمحسين عميو

السالم ولكن ىذا فرسي خذه اليك فواهلل ما ركبتو قط وانا اروم شيئا اال بمغتو وال ارادني احد االنجوت

عميو فاعرض عنو الحسين عميو السالم بوجيو وقال ال حاجة لنا فيك وال في فرسك ثم تالوما كنت متخذ

المضمين عضدا " فمما " كان آخر الميل امر الحسين عميو السالم فتيانو فاستقوا من الماء ثم امر

بالرحيل فارتحل من قصر بني مقاتل ليال قال عقبة بن سمعان فسرنا معو ساعة فخفق وىو عمى ظير

فرسو خفقتو ثم انتبو وىو يقول انا اهلل وانا إليو راجعون والحمد هلل رب العالمين ففعل ذلك مرتين أو ثالثا

فاقبل إليو ابنو عمي بن الحسين فقال يا أبو جعمت فداك مم حمدت واسترجعت قال يا بني اني خفقت

خفقة فعن لي فارس عمى فرس وىو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إلييم فعممت انيا انفسنا نعيت الينا

فقال لو ابو ال اراك اهلل سوءا السنا عمى الحق قال بمى والذي إليو مرجع العباد قال إذا ال نبالي ان نموت

محقين فقال لو الحسين عميو السالم جزاك اهلل من ولد خير ما جزي ولدا عن والده " فمما " اصبح نزل
فصمى الغداة ثم عجل الركوب فاخذ يتياسر باصحابو يريد ان يفرقيم فيأتيو الحر فيرده واصحابو

---
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فجعل إذا ردىم نحو الكوفة ردا شديدا امتنعوا عميو وارتفعوا فمم يزالو يتياسرون كذلك حتى انتيوا إلى
نينوى فإذا راكب عمى نجيب لو عميو السالم متنكب قوسا مقبل من الكوفة وىو مالك بن بشير ()1

الكندي فوقفوا جميعا ينتظرونو فمما انتيى إلييم سمم عمى الحر وأصحابو ولم يسمم عمى الحسين (ع)
واصحابو ودفع إلى الحر كتابا من ابن زياد فإذا فيو اما بعد فججعع ( )2بالحسين حين يبمغك كتابي

ويقدم عميك رسولي فال تنزلو اال بالعراء ( )3في غير حصن وعمى غير ماء وقد أمرت رسولي ان يمزمك
فال يفارقك حتى يأتيني بانفاذك امرى والسالم فعرض ليم الحر واصحابو ومنعوىم من السير واخذىم

الحر بالنزول في ذلك المكان عمى غير ماء وال قرية فقال لو الحسين (ع) الم تأمرنا بالعدول عن

الطريق قال بمى ولكن كتاب االمير عبيد اهلل قد وصل يأمرني فيو بالتضييق عميك وقد جعل عمي عينا

يطالبني بذلك فقال لو الحسين عميو السالم دعنا ويحك ننزل

---
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( )1لعل صوابو مالك بن بشير ؟ فيكون ىو الذي ضرب الحسين عميو السالم عمى رأسو وسمبو البرنس
فالظاىر انو صحف احدىما باالخر " منو " )2( .في الصحاح الجعجعة الحبس وكتب عبيداهلل بن زياد
عميو ما يستحق إلى عمر بن سعد عميو المعنة ان جعجع بحسين قال االصمعي يعني احبسو وقال ابن

االعرابي يعني ضيق عميو انتيي " منو " )3( .في الصحاح العراء الفضاء الستربو " منو "
---

[]111
في ىذه االقرية أو ىذه يعني نينوى والغاضرية أو ىذه يعني شفية فقال ال استطيع ىذا رجل قد بعث

عمي عينا " فقال " زىير بن القين لمحسين (ع) اني واهلل ال ارى ان يكون بعد الذي ترون اال اشد مما

ترون يا ابن رسول اهلل ان قتال ىؤالء الساعة اىون عمينا من قتال من يأتينا بعدىم فمعمري ليأتينا من

بعدىم ماال قبل لنا بو فقال الحسين (ع) ما كنت البدأىم بالقتال فقال لو زىير سربنا إلى ىذه القرية حتى
تنزليا فانيا حصينة وىي عمى شاطئ الفرات فان منعونا قاتمناىم فقتاليم اىون عمينا من قتال من يجئ

بعدىم فقال الحسين عميو السالم ما ىي قال العقر قال الميم اعوذ بك من العقر وفي رواية " ان زىي ار
قال لو فسربنا يا ابن رسول اهلل حتى ننزل كربال فانيا عمى شاطئ الفرات فنكون ىناك فان قاتمونا

قاتمناىم واستعنا اهلل عمييم قال فدمعت عينا الحسين عميو السالم ثم قال الميم اني اعوذ بك من الكرب

والبالء " ثم " قام الحسين عميو السالم خطيبا في اصحابو فحمد اهلل واثنى عميو " ثم قال " انو قد نزل بنا
من االمر ما قد ترون وان الدنيا تغيرت وتنكرت وادبر معروفيا واستمرت حذاء ( )1ولم يبق منيا

االصبابة ( )2كصبابة االناء وخسيس عيش كالمرعي الوبيل ( )3اال ترون إلى
---

( )1لعمو من قوليم رحم حذاء وجذاء بالحاء والجيم اي لم توصل " منو ( )2الصبابة بالضم بقية من

الماء في االناء " منو " ( )3الوخيم (منو)
---

[]111
الحق ال يعمل بو والى الباطل ال يتناىى عنو ليرغب المؤمن في لقاء ربو محقا فاني ال ارى الموت اال

سعادة والحياة مع الظالمين االبرما ( " )1وقيل " انو خطب بيذه الخطبة بذي جشم حين التقى مع الحر
وقيل بكربال واهلل اعمم فقام زىير بن القين فقال قد سمعنا ىداك اهلل يابن رسول اهلل مقاتمك ولو كانت

الدنيا لنا باقية وكنا فييا مخمدين الثرنا النيوض معك عمى االقامة فييا " ووثب " ىالل بن نافع (نافع

بن ىالل خ ل) البجيمي فقال واهلل ما كرىنا لقاء ربنا وانا عمى نياتنا وبصائرنا نوالي من واالك ونعادي
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من عاداك " وقام برير بن خضير ( )2فقال واهلل يا ابن رسول اهلل لقد من اهلل بك عمينا ان نقاتل بين

يديك وتقطع فيك اعضاونا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيمة " ثم " ان الحسين عميو السالم قام وركب
وكمما اراد المسير يمنعونو تارة ويسايرونو اخرى حتى بمغ كربالء يوم الخميس الثاني من المحرم سنة

احدى وستين فمما وصميا قال ما اسم ىذه االرض فقيل كربال فقال الميم اين اعوذ بك من الكرب والبالء

" ثم " اقبل عمى
---

( )1البرم بالتحريك ما يوجب السآمة والضجر (منو) )2( .برير بضم الباء الموحدة وفتح الراء الميممة
وسكون الياء المثناة من تحت وآخره راء ميممة وخضير بالخا والضاد المعجمتين (منو).

---

[]112
اصحابو فقال الناس عبيد الدنيا والدين لعق عمى السنتيم يحوطونو مادرت معايشيم فإذا محصوا بالبالء

قل الديانون " ثم " قال اىذه كربال قالوا نعم يا ابن رسول اهلل فقال ىذا موضوع كرب وبالء انزلوا ىينا

مناخ ركبنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا فنزلوا جميعا ونزل الحر واصحابو ناحية " ثم " ان

الحسين عميو السالم جمع ولده واخوتو واىل بيتو ثم نظر إلييم فبكى ساعة ثم قال الميم انا عترة نبيك
محمد (ص) وقد ازعجنا وطردنا واخرجنا عن حرم جدنا وتعدت بنو امية عمينا الميم فخذلنا بحقنا

وانصرفا عمى القوم الظالمين " وجمس " الحسين عميو السالم يصمح سيفو ويقول يا دىر اف لك من

خميل * * كم لك باالشراق واالصيل من طالب وصاحب قتيل * * والدىر ال يقنع بالبديل وكل حي

سالك سبيمي * * ما اقرب الوعد من الرحيل وانما االمر إلى الجميل " فسمعت " اختو زينب بنت فاطمة
ذلك فقالت يا اخي ىذا كالم من ايقن بالقتل فقال نعم يا اختاه فقالت زينب واثكاله ينعى الحسين الي

نفسو وبكى النسوة ولطمن الخدود وشققن الجيوب " وجعمت ام كمثوم تنادي وامحمداه واعمياه واأماه وااخاه
واحسيناه واضيعتنا بعدك يا ابا عبد اهلل " فقال " ليا الحسين عميو السالم يا اختاه تعزي

---

[]113
بعزاء اهلل فان سكان السموات يفنون واىل االرض كميم يموتون وجميع البرية ييمكون " ثم " قال يا اختاه
يا ام كمثوم وانت يا زينب وانت يا فاطمو وانت يا رباب انظران إذا انا قتمت فال تشققن عمي جيبا وال

تخمشن عمي وجيا وال تقمن ىج ار " وفي رواية " عن زين العابدين عميو السالم ان الحسين عميو السالم

قال ىذه االبيات عشية اليوم التاسع من المحرم قال عمي بن الحسين عمييما السالم آني لجالس في تمك
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الميمة التي قتل ابي في صبيحتيا وعندي عمتي زينب تمرضني إذ اعتزل ابي في خباء لو وعنده جون

مولى ابي ذر الغفاري وىو يعالج سيفو ويصمحو وابي يقول (يا دىر اف لك من خميل) إلى آخر االبيات

المتقدمة فاعادىا مرتين أو ثالثا حتى فيمتيا وعرف ما اراد فخنقتني العبرة فرددىا ولزمت السكوت
وعممت ان البالء قد نزل واما عمتي فانيا لما سمعت ما سمعت وىي امرأة ومن شأن النساء الرقة

والجزع لم تممك نفسيا ان وثبت تجر ثوبيا حتى انتيت إليو ونادت واثكاله ليت الموت اعدمني الحياة

اليوم ماتت امي فاطمة وابي عمي واخي الحسن يا خميفة الماضي وثمال الباقي فنظر إلييا الحسين عميو
السالم فقال ليا يا اخية ال يذىبن حممك الشيطان فقالت بابي وامي تستقل نفسي لك الفداء فردت عميو

غصتو وترقرقت عيناه بالدموع ثم قال (لو ترك القطا ليال لنام) فقالت يا ويمتاه افتغتصب نفسك اغتصابا
---

[]114
فذلك اقرح لقمبي واشد عمى نفسي ثم لطمت وجييا واىوت إلى جبيبيا فشقتو وخرت مغشية عمييا فقام

إلييا الحسين عميو السالم فصب عمى وجييا الماء حتى افاقت ثم عزاىا بما مر ثم قال وكل شئ ىالك

اال وجيو الذي خمق الخمق بقدرتو ويبعث الخمق ويعيدىم وىو فرد وحده جدي خبر مني وابي خير مني
واخي خير مني ولي ولكل مسمم برسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو اسوة فعزاىا بيذا ونحوه وقال ليا يا

اختاه اني اقسمت عميك فابري قسمي ال تشقي عمي جيبا وال تخمشي عمي وجيا وال تدعي عمي بالويل

والثبور إذا انا ىمكت " وكتب " الحر إلى عبيد اهلل بن زياد يعممو بنزول الحسين عميو السالم بكربال "

فكتب " ابن زياد إلى الحسين عميو السالم " اما بعد " فقد بمغني يا حسين نزولك بكربال وقد كتب الي

امير المؤمنين يزيد ان ال اتوسد الوثير ( )1وال اشبع من الحمير أو الحقك بالمطيف الخبير أو ترجع إلى
حكمي وحكم يزيد والسالم " فمما " ق أر الحسين عميو السالم الكتاب القاه من يده وقال ال افمح قوم اشتروا
مرضاة المخموق بسخط الخالق فقال لو الرسول الجواب يا ابا عبد اهلل فقال مالو عندي جواب النو قد

حقت عميو كممة العذاب فرجع الرسول
---

( )1في الصحاح الوثير الفراش الوطئ (منو).
---

[]115
إلى ابن زياد فاخبره فاشتد غضبو وجيز إليو العساكر وجمع الناس في مسجد الكوفة وخطبيم ومدح

يزيدا واباه وذكر حسن سيرتيما ووعد الناس بتوفير العطاء وزادىم في عطائيم مائة مائة وامر بالخروج
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إلى حرب الحسين عميو السالم (المقصد الثاني في صفة القتال) فمما كان من الغد وىو اليوم الثالث من
المحرم قدم عمر بن سعد بن ابي وقاص في اربعة آالف وكان ابن زياد قد واله الري وارسل معو اربعة
آالف لقتال الديمم فمما جاء الحسين عميو السالم قال لو سر إليو فإذا فرغت سرت إلى عممك فاستعفاه

فقال نعم عمى ان ترد الينا عيدنا فاستميمو واستشار نصحا فنيوه عن ذلك فبات ليمتو مفك ار فسمعوه وىو
يقول دعاني عبيد اهلل من دون قومو * * إلى خطة فييا خرجت لحيني ( )1فواهلل ال ادري واني لواقف

* * عمى خطر ال ارتضيو ومين ( )2أأثرك ممك الري والري رغبة * * ام ارجع مذموما بقتل حسين

وفي قتمو النار التي ليس دونيا * * حجاب وممك الري قرة عين وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة وىو

ابن اختو فقال لو انشدك
---

( )1الحين بالفتح اليالك " منو " )2( .أفكر في امري عمي خطرين خ ل.
---

[]116
اهلل يا خال ان تصير إلى الحسين فتأثم عند ربك تقطع رحمك فواهلل الن تخرج من دنياك ومالك وسمطان

االرض كميا لو كان لك خير لك من ان تمقى اهلل بدم الحسين فقال لو ابن سعد فاني افعل ان شاء اهلل

(وجاء) ابن سعد إلى ابن زياد فقال انك وليتني ىذا العمل يعني الري وتسامع بو الناس فان رايت ان تنفذ
لي ذلك وتبعث إلى الحسين من اشراف الكوفة من لست خير منو وسمى لو اناسا فقال لو ابن زياد لست
استشيرك في من ابعث ان سرت بجندنا واال فابعث الينا بعيدنا قال فاني سائر وقبل ان يحارب الحسين

عميو السالم " قال " سبط ابن الجوزي قال محمد بن سيرين وقد ظيرت كرامات عمي بن ابي طالب عميو
السالم في ىذا فانو لقي عمر بن سعد يوما وىو شاب فقال ويحك يا ابن سعد كيف بك إذا قمت يوما

مقاما تخير فيو بين الجنة والنار فتختار النار " وسار " ابن سعد إلى قتال الحسين عميو السالم باالربعة

آالف التي كانت معو " وانضم " إليو الحر واصحابو فصار في خمسة آالف (ثم) جاءه شمر في اربعة

آالف " ثم " اتبعو ابن زياد بيزيد ابن ركاب الكمبي في الفين والحصين بن نمير السكوني في اربعة آالف
وفالن المازني في ثالثة آالف ونصر ابن فالن في الفين " فذلك " عشرون الف فارس تكممت عنده إلى

ست ليال خمون من
---

[]117
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المحروم وبعث كعب بن طمحة في ثالثة آالف وشبث بن ربعي الرياحي في الف وحجار بن ابجر في

الف فذلك خمسة وعشرون الفا وما زال يرسل إليو بالعساكر حتى تكامل عنده ثالثون الفا ما بين فارس

وراجل (ثم) كتب إليو اني لم اجعل لك عمة في كثرة الخيل والرجال فانظر ال اصبح وال امسى اال وخبرك
عندي غدوة وعشية وكان يستحثو لستة ايام مضين من المحرم " وقال " حبيب بن مظاىر لمحسين عميو
السالم يا ابن رسول اهلل ىينا حي من بني اسد بالقرب منا تأذن لي في المصير إلييم الدعوىم إلى

نصرتك فعسى اهلل ان يدفع بيم عنك فاذن لو فخرج إلييم في جوف الميل وعرفيم بنفسو انو اسدي وقال

اني قد اتيتكم بخير ما اتى بو وافد إلى قوم اتيتكم ادعوكم إلى نصر ابن بنت نبيكم فأنو في عصابة من

المؤمنين الرجل منيم خير من الف رجل لن يخذلوه ولن يسمموه ابدا وىذا عمر بن سعد قد احاط بو وانتم
قومي وعشيرتي وقد اتيتكم بيذه النصيحة فاطيعوني اليوم في نصرتو تنالوا بيا شرف الدنيا واالخرة فاني

اقسم باهلل ال يقتل احد منكم في سيل اهلل مع ابن بنت رسول اهلل صاب ار محتسبا اال كان رفيقا لمحمد

صمى اهلل عميو وآلو في عميين فوثب إليو رجل منيم اسمو عبد اهلل بن بشر فقال انا اول من يجيب إلى

ىذه الدعوة ثم جعل يرتجز ويقول
---

[]118
قد عمم القوم إذا توا كموا * * واحجم الفرسان أو تثاقموا اني شجاع بطل مقاتل * * كأنني ليث عرين

باسل ثم تبادر رجال الحي حتى التأم منيم تسعون رجال فاقبموا يريدون الحسين عميو السالم وخرج رجل

في ذلك الوقت من الحي إلى ابن سعد فاخبره بالحال فارسل إلييم اربعمائة فارس مع االزرق فالتقوا معيم

قبل وصوليم إلى الحسين عميو السالم بيسير فتناوشوا واقتتموا فصاح حبيب باالزرق ويمك مالك ومالنا
انصرف عنا ودعنا يشقى بنا غيرك فأبى االزرق ان يرجع وعممت بنو اسد انو ال طاقة ليم بالقوم

فانيزموا راجعين إلى حييم وارتيموا في جوف الميل خوفا من ابن سعد ان يبيتيم ورجع حبيب بن مظاىر

إلى الحسين عميو السالم فاخبره فقال الحول وال قوة اال باهلل واراد ابن سعدان يبعث إلى الحسين عميو
السالم رسوال يسألو ما الذي جاء بو فعرض ذلك عمى جماعة من الروساء فكميم ابى استحياء من

الحسين عميو السالم النيم كاتبوه فقام إليو كثير بن عبد اهلل الشعبي وكان فارسا شجاعا اليرد وجيو شئ
فقال انا اذىب إليو واهلل الن شئت الفتكن بو فقال عمر ما اريد ان تفتك بو ولكن اذىب فسمو ما الذي

جاء بو فأقبل فمما رآه أبو ثمامة الصائدي قال لمحسين عميو السالم اصمحك اهلل يا ابا عبد اهلل قد جاءك

شر اىل االرض واجرأه عمى دم وافتكو
---

[]119
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وقام إليو فقال لو ضع سيفك قال ال واهلل وال كرامة انما انا رسول فان سمعتم مني واال انصرفت قال فآخذ
بقائم سيفك ثم تكمم قال ال واهلل ال تمسو قال اخبرني بما جئت بو وانا ابمغو عنك وال ادعك تدنو منو

فانك فاجر فاستبا وانصرف إلى عمر بن سعد فاخبره فارسل قرة بن قيس الحنظمي فمما رآه الحسين عميو
السالم مقبال قال اتعرفون ىذا قال حبيب بن مظاىر نعم ىذا رجل من حنظمة تميم وىو ابن اختنا وقد

كنت اعرفو بحسن الرأي وما كنت اراه يشيد ىذا المشيد فجاء حتى سمم عمى الحسين عميو السالم وبمغو

رسالة عمر بن سعد فقال لو الحسين عميو السالم كتب الي اىل مصركم ىذا ان اقدم فأما إذا كرىتموني
فاني انصرف عنكم فقال لو حبيب بن مظاىر ويحك يا قرة اين يرجع إلى القوم الظالمين انصر ىذا

الرجل الذي بآبائو ايدك اهلل بالكرامة فقال لو ارجع إلى صاحبي بجواب رسالتو وارى رأيي فانصرف إلى

ابن سعد فاخبره فقال ارجو ان يعافيني اهلل من امره وكتب إلى ابن زياد بذلك فمما ق أر الكتاب قال االن إذ

عمقت مخالبنا بو ( )1يرجو النجاة ( )2والت حين مناص ثم كتب إلى ابن سعد ان اعرض عمى الحسين
ابن يبايع ليزيد ىو وجميع اصحابو فإذا ىو فعل ذلك رأينا رأينا فقال ابن سعد قد

---

( )1االن حين تعمقتو حبالنا خ ل )2( .الخالص خ ل.
---

[]111
خشيت ان ال يقبل ابن زياد العافية " وورد " كتاب ابن زياد في االثر إلى ابن سعد ان حل بين الحسين

واصحابو وبين المآ فال يذوقوا منو قطرة كما صنع بالتقي الزكي عثمان بن عفان فبعث عمر في الوقت

عمرو بن الحجاج في خمسمائة فارس فنزلوا عمى الشريعة وحالوا بين الحسين عميو السالم واصحابو

وبين الماء ومنعوىم ان يستقوا منو قطرة وذلك قبل قتل الحسين عميو السالم بثالثة ايام " ونادي " عبد
اهلل بن حصين االزدي باعمى صوتو يا حسين تنظرون إلى الماء كأنو كبد السماء واهلل ال تذوقون منو

قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا فقال الحسين عميو السالم الميم اقتمو عطشا وال تغفر لو ابدا .قال حميد

بن مسمم واهلل لعدتو بعد ذلك في مرضو فواهلل الذي ال الو غيره لقد رأيتو يشرب الماء حتى يبغر ( )1ثم
يقئ ويصيح العطش ثم يعود فيشرب الماء حتى يبغر ثم يقيئو ويتمظى عطشا فما زال ذلك دأبو حتى

ىمك " فمما " اشتد العطش عمى الحسين " ع " واصحابو امر اخاه العباس بن عمي عمييما السالم فسار
في عشرين راجال يحممون القرب وثالثين فارسا فجاءوا حتى دنوا من الماء ليال واماميم نافع بن ىالل

البجمي يحمل المواء فقال عمرو بن الحجاج من الرجل قال نافع قال ما جاء بك قال جئنا
---

( )1بغر البعير كفرح ومنع شرب ولم يرو فاخذه داء من الشرب والبغر بالتحريك كثرة شرب الماء أو داء
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وعطش كذا في القاموس (منو).
---

[]111
نشرب من ىذا الماء الذي حالتمونا عنو قال فاشرب ىنيئا قال ال واهلل ال اشرب منو قطرة والحسين

عطشان ىو واصحباه فقالوا ال سبيل إلى سقي ىاء والء انما وضعنا بيذا المكان لنمنعيم الماء فقال نافع

لرجالو امالوا قربكم فمال وىا وثار إلييم عمر بن الحجاج واصحابو فحمل عمييم العباس ونافع بن ىالل
فكشفوىم واقبموا بالماء ثم عاد عمرو بن الحجاج واصحابو وارادوا ان يقطعوا عمييم الطريق فقاتميم

العباس واصحابو حتى ردوىم وجاءوا بالماء إلى الحسين عميو السالم " وضيق " القوم عمى الحسين عميو

السالم حتى نال منو العطش ومن اصحابو فقال لو يزيد بن الحصين ( )1اليمداني يا ابن رسول اهلل

اتأذن لي ان اخرج إلى القوم فاذن لو فخرج إلييم فقال يا معشر الناس ان اهلل عزوجل بعث محمدا (ص)
بالحق بشي ار ونذي ار وداعيا إلى اهلل باذنو وسراجا مني ار وىذا ماء الفرات تقع فيو خنازير السواد وكالبو وقد

حيل بينو وبين ابنو فقالوا يا يزيد قد اكثرت الكالم فاكفف واهلل ليعطش الحسين كما عطش من كان قبمو

فقال الحسين عميو السالم اقعد يا يزيد (ثم) وثب الحسين عميو السالم متوكئا عمى قائم سيفو ونادى
---

( )1كذا وجد ويحتمل ان يكون الصواب برير بن خضير وقد وقع في عدة مواضع يرير بن خضير في

بعض الكتب ويزيد بن حصين في بعض آخر فالظاىر انو صحف احدىما باالخر والتعدد ممكن " منو "

---

[]112
با عمى صوتو فقال انشدكم اهلل ىل تعرفونني قالوا نعم انت ابن رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسبطو

قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان جدي رسول اهلل (ص) قالوا الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان امي

فاطمة بنت محمد (ص) قالوا الميم نعم قال أنشدكم اهلل ىل تعممون ان ابي عمي بن طالب عميو السالم

قالوا الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان جدتي خديجة بنت خويمد اول نساء ىذه االمة اسالما قالوا
الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان سيد الشيداء حمزة عن ابي قالوا الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل

تعممون ان الطيار في الجنة عمي قالوا الميم نعم قال فانشدكم اهلل ىل تعممون ان ىذا سيف رسول اهلل

صمى اهلل عميو وآلو انا متقمده قالوا الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان ىذه عمامة رسول اهلل صمى

اهلل عميو وآلو انا البسيا قالوا الميم نعم قال انشدكم اهلل ىل تعممون ان عميا كان اول القوم اسالما

واعمميم عمما واعظميم حمما وانو ولي كل مؤمن ومؤمنة قالوا الميم نعم قال فبم تستحمون دمي وابي
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الذائد عن الحوض يذود عنو رجاال كما يذاد البعير الصادر عن الماء ولواء الحمد في يد ابي يوم القيامة

قالوا قد عممنا ذلك كمو ونحن غير تار كيك حتى تذوق الموت عطشا " فمما " خطب ىذه الخطبة وسمع
بنانو واختو زينب كالمو بكين وارتفعت اصواتين

---

[]113
فوجو اليين اخاه العباس وعميا ابنو وقال ليما سكتاىن فمعمري ليكثرن بكاؤىن " وارسل " الحسين عميو

السالم إلى عمر بن سعد مع عمربن قرطة االنصاري اني اريد ان اكممك فالقني الميمة بين عسكري
وعسكرك فخرج إليو ابن سعد في عشرين وخرج الحسين عميو السالم في مثميا فامر الحسين (ع)

اصحابو فتنحوا وبقي معو اخوه العباس وابنو عمي االكبر وامر ابن سعد اصحابو فتنحوا وبقي معو ابنو
حفص وغالم لو فقال لو الحسين عميو السالم ويمك يا ابن سعد اما تتقي اهلل الذي إليو معادك اتقاتمني
وانا ابن من عممت ذرىا وءالء القوم وكن معي فانو اقرب لك إلى اهلل فقال ابن سعد اخاف ان تيدم

داري فقال الحسين عميو السالم انا ابنييا لك فقال اخاف ان تؤخذ ضيعتي فقال الحسين عميو السالم انا

اخمف عميك خي ار منيا من مالي بالحجاز فقال لي عيال واخاف عمييم ثم سكت ولم يجبو إلى شئ
فانصرف عنو الحسين عميو السالم وىو يقول مالك ذبحك اهلل عمي فراشك عاجال وال غفر لك يوم

حشرك فو اهلل اني الرجو ان ال تأكل من بر العراق اال يسي ار فقال في الشعير كفاية عن البر مستي از

بذلك القول " وفي رواية " انو (ع) لما رأي نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى ومددىم لقتالو انفذ
إلى عمر بن سعد اني اريد ان القاك فاجتمعا ليال بين العسكرين وتناجيا طويال ثم التقي

---

[]114
الحسين عميو السالم وعمر بن سعد م ار ار ثالثا أو اربعا ثم كتب عمر إلى ابن زياد " اما بعد " فان اهلل قد

اطفأ النائرة وجمع الكممة واصمح امر االمة ىذا الحسين قد اعطاني ان يرجع إلى المكان الذي منو اتى
أو ان يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجال من المسممين لو ماليم وعميو ما عمييم أو ان يأتي امير

المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينو وبنيو رأيو وفي ىذا لك رضا ولالمة صالح " وعن "

عقبة بن سمعان انو قال واهلل ما اعطاىم الحسين عميو السالم ان يضع يده في يد يزيد وال يسير أن إلى
ثغر من الثغور ولكنو قال دعوني ارجع إلى المكان الذي اقبمت منو أو اذىب في ىذه االرض العريضة

" يقول المؤلف " وىذا ىو الذي يقوي في نفسي " قال " فمما ق أر ابن زياد الكتاب قال ىذا كتاب ناصح

الميره مشفق عمى قومو فقام إليو شمر بن ذي الجوشن وقال اتقبل ىذا منو وقد نزل بارضك والى جنبك
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واهلل الن رحل من بالدك ولم يضع يده في يدك اليكونن اولى بالقوة والعزة ولتكونن اولى بالضعف

والعجز اولى باضعف والعجز ولكن لينزل عمى حكمك ىو واصحابو فان عقابت فانت اولى بالعقوبة وان
عفوت كان ذلك لك فقال لو ابن زياد نعم ما رأيت الرأي رايك اخرج بيذا الكتاب إلى عمر بن سعد

فميعرض عمى الحسين واصحابو النزول عمى حكمي فإذا فعموا فميبعث بيم الي سمما وان ابوا فميقاتيمم

---

[]115
فان فعل فاسمع لو واطع وان ابى فأنت امير الجيش فاضرب عنقو وابعث الي برأسو وكتب إلى ابن سعد

اني لم ابعثك إلى الحسين (ع) لتكف عنو وال لتطاولو وال لتمنيو السالمة والبقاء وال لتعتذر عنو وال لتكون
لو عندي شافعا انظر فان نزل الحسين واصحابو عمى حكمي واستسمموا فابعث بيم إلى سمما وان ابوا

فازحف إلييم حتى تقتميم وتمثل بيم فأنيم لذلك مستحقون فان قتمت الحسين (ع) فاوطى الخيل صدره

وظيره فأنو عاق شاق قاطع ظموم ولست ارى ان ىذا يضر بعد الموت شيئا ولكن عمى قول قد قمتو لو

قد قتمتو لفعمت ىذا بو فان انت مضيت المرنا جزيناك جزاء السامع المطيع وان ابيت فاعتزل عممنا
وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد امرناه بامرنا والسالم فمما ق أر ابن سعد

الكتاب قال لو مالك ويمك القرب اهلل دارك وقبح اهلل ما قدمت بو عمي واهلل اني الظنك انت نييتو ان

يقبل ما كتبت بو إليو وافسدت عمينا ام ار كنا قد رجونا ان يصمح ال يستسمم واهلل حسين ان نفس ابيو لبين
جنبيو فقال لو شمر بن ذي الجوشن الخبرني بما انت صانع اتمضي المر اميرك وتقاتل عدوه واال فخل
بيني وبين الجند والعسكر قال ال وال كرامة لك ولكن انا اتولى ذلك فدونك فكن انت عمى الرجالة "

ونيض " عمر بن سعد إلى الحسين عميو السالم عشية يوم الخميس
---

[]116
لتسع مضين من المحرم " وجاء " شمرختى وقف عمى اصحاب الحسين " ع " فقال اين بنو اختنا يعني
العباس وجعفر و عبد اهلل وعثمان ابناء عمي عميو السالم فقال الحسين عميو السالم اجيبوه وان كان

فاسقا فانو بعض اخوالكم ( )1فقالوا لو ما تريد فقال ليم انتم يا بني اختي آمنون فال تقتموا انفسكم مع

اخيكم الحسين عميو السالم والزموا طاعة يزيد فقالوا لو لعنك اهلل ولعن امانك اتوء مننا وابن رسول اهلل ال

امان لو " وفي رواية " فناداه العباس بن امير المؤمنين عمييما السالم تبت يداك ولعن ما جئتنا بو من

امانك يا عدو اهلل اتأمرنا ان نترك اخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة المعناء واوالد المعنآء

فرجع الشمر إلى عسكره مغضبا " وكان " ابن خاليم عبد اهلل بن ابي المحل بن حزام وقيل جرير بن عبد
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اهلل بن مخمد الكالبي قد اخذ ليم امانا من ابن زياد وارسمو إلييم مع مولى لو وذلك ان اميم ام البنين

بنت حزام زوجة عمي عميو السالم ىي عمة عبد اهلل ىذا فمما أروا الكتاب قالوا ال حاجة لنا في امانكم

امان اهلل خير من امان ابن سمية " ثم " نادي عمر بن سعد يا خيل اهلل اركبي وبالجنة ابشري فركب

الناس ثم زحف نحوىم بعد العصر والحسين عميو السالم جالس امام بيتو
---

( )1وذلك ان اميم ام البنين كانت من بني كالب والشمر من بني كالب " منو ".
---

[]117
محتب بسيفو إذ خفق براسو عمى ركبتيو فسمعت اختو زينب الضجة فدنت من اخييا فقالت يا اخي اما

تسمع ىذه االصوات قد اقتربت فرفع الحسين عميو السالم راسو فقال اني رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو
وآلو الساعة في المنام فقال انك تروح الينا فاطمت اختو وجييا ونادت بالويل فقال ليا الحسين عميو

السالم ليس لك الويل يا اخيو اسكتي رحمك اهلل " وفي رواية " انو عميو السالم جمس فرقد ثم استيقظ

وقال يا اختاه رأيت الساعة جدي محمدا وابي عميا وامي فاطمة واخي الحسن وىم يقولون يا حسين انك

رائح الينا عن قريب " وفي " بعض الروايات غدا فمطمت زينب وجييا وصاحت فقال ليا الحسين عميو

السالم ميال ال تشمتي القوم بنا " وقال " لو العباس يا اخي اتاك القوم فنيض ثم قال يا عباس اركب

انت حتى تمقاىم وتقول ليم ما بالكم وما بدا لكم وتسأليم عما جاء بيم فأتاىم في نحو عشرين فارسا

فييم زىير بن القين وحبيب بن مظاىر فسأليم فقالوا قد جاء امر االمير ان نعرض عميكم ان تنزلوا عمى
حكمو أو نناجزكم قال فال تعجموا حتى ارجع إلى ابي عبد اهلل فاعرض عميو ما ذكرتم فوقفوا ورجع

العباس إليو بالخبر ووقف اصحابو يخاطبون القوم ويعظونيم ويكفونيم عن قتال الحسين عميو السالم

فمما اخبره العباس بقوليم قال لو ارجع إلييم فان استطعت ان تؤخرىم إلى غدوة وتدفعيم عنا العشية لعمنا

نصمى
---

[]118
لربنا الميمة وندعوه ونستغفره فيو يعمم اني كنت احب الصموة لو وتالوة كتابو وكثرة الدعاء واالستغفار

واراد الحسين عميو السالم ايضا ان يوصي اىمو فسأليم العباس ذلك فتوقف ابن سعد فقال لو عمرو بن

الحجاج الزبيدي سبحان اهلل واهلل لو انيم من الترك أو الديمم وسألونا مثل ذلك الجبناىم فكيف وىم آل

محمد وقال لو قيس بن االشعث بن قيس اجبيم لعمري ليصبحنك بالقتال فاجابوىم إلى ذلك " فجمع "
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الحسين عميو السالم اصحابو عند قرب المساء ؟ ؟ " قال " عمي بن الحسين عمييما السالم فدنوت منو

السمع ما يقول ليم وانا إذ ذاك مريض فسمعت ابي يقول الصحابو :اثني عمى اهلل احسن الثناء واحمده

عمى السراء والضراء الميم اني احمدك عمى ان اكرمتنا بالنبوة وعممتنا القرآن وفقيتنا في الدين وجعمت لنا
اسماعا وابصا ار وافئدة فاجعمنا لك من الشاكرين " اما بعد " فاني ال اعمم اصحابا اوفي وال خي ار من

اصحابي وال اىل بيت ابر وال اوصل من اىل بيتي فجزاكم اهلل عني خي ار اال واني الظن يوما لنا من
ىاء والء اال واني قد اذنت لكم فانطمقوا جميعا في حل ليس عميكم مني ذمام وىذا الميل قد غشيكم

فاتخذوه جمال وليأخذه كل واحد منكم بيد رجل من اىل بيتي وتفرقوا في سواد ىذا الميل وذروني وىاء

والء القوم فأنيم ال يريدون غيري فقال لو اخوتو وابناؤه وبنو اخيو وابناء عبد اهلل بن جعفر

---

[]119
ولم نفعل ذلك لنبقي بعدك ال ارانا اهلل ذلك ابدا بدأىم بيذا القول العباس بن امير المؤمنين واتبعو

الجماعة عميو فتكمموا بمثمو ونحوه " ثم " نظر إلى بني عقيل فقال حسبكم من القتل بصاحبكم مسمم
اذىبوا فقد اذنت لكم قالوا سبحان اهلل فما يقول الناس لنا وماذا تقول انا تركنا شيخنا وسيدنا وبني

عمومتنا خير االعمام ولم نرم معيم بسيم ولم نطعن معيم برمح ولم نضرب معيم بسيف وال ندري ما

صنعوا ال واهلل ما نفعل ولكنا نفديك بانفسنا واموالنا واىمينا ونقاتل معك حتى ترد موردك فقبح اهلل العيش

بعدك " وقام " إليو مسمم بن عوسجة االسدي فقال انحن نخمي عنك وقد احاط بك ىذا العدو وبما نعتذر
إلى اهلل في اداء حقك واهلل اليراني اهلل ابدا وانا افعل ذلك حتى اكسر في صدورىم رمحي واضاربيم

بسيفي ما ثبت قائمو بيدي ولم لم يكن معي سالح اقاتميم بو لقذفتيم بالحجارة ولم افارقك أو اموت معك

" وقام " سعيد بن عبد اهلل الحنفي فقال ال واهلل يا ابن رسول اهلل ال نخميك ابدا حتى يعمم اهلل انا قد حفظنا
فيك وصية رسولو محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمم واهلل لو عممت اني اقتل فيك ثم احيا ثم احرق حيا ثم

اذري يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى القي حمامي دونك وكيف ال افعل ذلك وانما ىي قتمة
واحدة ثم ؟ ؟ نال الكرامة التي ال انقضاء ليا ابدا " وقام " زىير بن القين وقال واهلل

---

[]121
يا ابن رسول اهلل صمى اهلل لوددت اني قتمت ثم نشرت الف مرة وان اهلل تعالى يدفع بذلك القتل عن

نفسك وعن انفس ىاوء الء الفتيان من اخوانك وولدك واىل بيتك " وتكمم " جماعة اصحابو بكالم يشبو
بعضو بعضا وقالوا انفسنا لك الفداء نقيك بايدينا ووجوىنا فإذا نحن قتمنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا
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وقضينا ما عمينا " ووصل " الخبر إلى محمد بن بشير الحضرمي في تمك الحال بأن ابنو قد اسر بثغر
الري فقال عند اهلل احتسبو ونفسي ما كنت احب ان يؤسر وابقي بعده فسمع الحسين عميو السالم قولو
فقال رحمك اهلل انت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك فقال اكمتني السباع حيا ان فارقتك قال

فاعط ابنك ىذا ىذه االثواب البرود يستعين بيا في فداء اخيو فاعطاه خمسة اثواب برود قيمتيا الف

دينار فحمميا مع ولده وامر الحسين عميو السالم اصحابو ان يقربوا بين بيوتيم ويدخموا االطناب بعضيا

في بعض ويكونوا بين يدي البيوت فيستقبمون القوم من وجو واحد والبيوت من ورائيم وعن ايمانيم وعن

شمائميم قد حفت بيم اال الوجو الذي يأتييم منو عدوىم " وقام " الحسين عميو السالم واصحابو الميل كمو
يصمون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون وباتوا وليم دوي كدوي النحل مابين راكع وساجد وقائم وقاعد

سمة العبيد من الخشوع عمييم * * هلل ان ضمتيم االسحار
---

[]121
فإذا ترجمت الضحى شيدت ليم * * بيض القواضب انيم احرار فعبر إلييم في تمك الميمة من عسكر

ابن سعد اثنان وثالثون رجال " قال " بعض اصحاب الحسين عميو السالم مرت بنا خيل البن سعد

تحرسنا وكان الحسين عميو السالم يق أر وال يحسبن الذين كفروا انما نممي ليم خير النفسيم انما نممي ليم

ليزدادوا اثما وليم عذاب ميين ما كان اهلل ليذر المؤمنين عمى ما انتم عميو حتى يميز الخبيث من

الطيب فسمعيا رجل من تمك الخيل يقال لو عبد اهلل بن سمير فقال نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا منكم
فقال لو برير بن خضير يا فاسق انت يجعمك اهلل من الطيبين فقال لو من انت ويمك قال انا برير بن

خضير فتسابا " فمما " كان وقت السحر خفق الحسين عميو السالم برأسو خفقة ثم استيقظ فقال رأيت كأن
كال با قد شيدت لتنيشني وفييا كمب ابقع رأيتو اشدىا عمي واظن ان الذي يتولى قتمي رجل ابرص ثم

اني رأيت جدي رسول اهلل (ص) ومعو جماعة من اصحابو وىو يقول يا بني انت شييد آل محمد وقد

استبشر بك اىل السموات واىل الصفيح االعمى فميكن اقطارك عندي الميمة عجل وال تتأخر فيذا ممك قد
نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة خضراء " واصبح " الحسين عميو السالم فعبأ اصحابو بعد صموة

الغداة " وكان " معو اثنان وثالثون فارسا واربعون راجال وقيل ثمان واربعون راجال " وفي رواية " ثمانون
---

[]122
راجال " وعن " الباقر عميو السالم انيم كانوا خمسة واربعين فارسا ومأة راجل " وقيل " كانوا سبعين فارسا
ومأة راجل " فجعل " زىير ابن القين في الميمنة وحبيب بن مظاىر في الميسرة واعطى رايتو العباس
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اخاه وجعموا البيوت في ظيورىم " وامر " بحطب وقصب كان من وراء البيوت ان يترك في خندق كانوا

قد حفروه ىناك في ساعة من الميل وان يحرق بالنار مخافة ان يأتوىم من ورائيم فنفعيم ذلك " واصبح "

ابن سعد في ذلك اليوم وىو يوم الجمعة أو يوم السبت فعبأ اصحابو فجعل عمى ميمنتو عمرو بن

الحجاج وعمى ميسرتو شمر بن ذي الجوشن وعمى الخيل عروة (عزرة خ ل) بن قيس وعمى الرجالة

شبث بن ربعي واعطى الرأية دريدا مواله وجعل عمى ربع اىل المدينة عبد اهلل االزدي وعمى ربع ربيعة
وكندة قيس بن االشعث وعمى ربع مذحج واسد عبد الرحمن الجعفي وعمى ربع تميم وىمدان الحر بن

يزيد الرياحي " وامر " الحسين عميو السالم بفسطاط فضرب وامر بجفنة فييا مسك كثير وعجل عندىا
نورة ثم دخل ليطمي فروي ان برير بن خضير اليمداني وعبد الرحمن بن عبد ربو االنصاري وقفا عمى
باب الفسطاط ليطميا بعده فجعل برير يضاحك عبد الرحمن فقال لو عبد الرحمن يا برير ما ىذه ساعة

باطل فقال برير لقد عمم قومي اني ما احببت الباطل كيال وال شابا وانما افعل ذلك استبشا ار بما نصير
---

[]123
إليو فو اهلل ما ىو اال ان نمقى ىاوء الء القوم باسيافنا نعالجيم بيا ساعة ثم نعانق الحور العين " ثم "

ركب الحسين عميو السالم دابتو ودعا بمصحف فوضعو امامو فروي عن عمي بن الحسين عمييما السالم

انو قال لما صبحت الخيل الحسين (ع) رفع يديو وقال الميم انت ثقتي في كل كرب وانت رجائي في كل
شدة وانت لي في كل امر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف فيو الفؤاد وتقل فيو الحيمة ويخذل فيو

الصديق ويشمت فيو العدو انزلتو بك وشكوتو اليك رغبة مني اليك عمن سواك ففرجتو عني وكشفتو
فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتيى كل رغبة " وركب " اصحاب عمر ابن سعد واقبموا

يجولون حول بيوت الحسين عميو السالم فيرون الخندق في ظيورىم والنار تضطرم في الحطب والقصب

الذي كان القي فيو فنادي شمر با عمى صوتو يا حسين اتعجمت النار قبل يوم القيمة فقال الحسين (ع)
من ىذا كأنو شمر فقالوا نعم قال يا ابن راعية المعزى انت اولى بيا صميا ورام مسمم بن عوسجة ان

يرميو بسيم فمنعو الحسين عميو السالم من ذلك فقال لو دعني حتى ارميو فانو الفاسق من اعداء اهلل

وعظما الجبارين وقد امكن اهلل منو فقال لو الحسين عميو السالم ال ترمو فأني اكره ان ابدأىم بقتال "

واقبل " رجل من عسكر ابن سعد يقال لو ابن ابي جويريو المزني فمما رأي النار تتقد نادي يا حسين
---

[]124
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ابشروا بالنار فقد تعجمتموىا في الدنيا فقال الحسين عميو السالم الميم اذقو عذاب النار في الدنيا فنفر بو

فرسو والقاد في تمك النار فاحترق " ثم " برز تميم بن حصين الفزاري فنادي يا حسين ويا اصحاب

حسين اما ترون ماء الفرات يموح كأنو بطون الحيات واهلل الذقتم منو قطرة حتى تذقوا الموت جرعا فقال

الحسين عميو السالم ىذا وابوه من اىل النار الميم اقتل ىذا عطشا في ىذا اليوم فخنقو العطش حتى

سقط عن فرسو ووطأتو الخيل بسنابكيا فمات " ولما " ركب اصحاب ابن سعد قرب إلى الحسين عميو

السالم فرسو فاستوى عميو وتقدم نحو القوم في نفر من اصحابو وبين يديو برير بن خضير فقال لو

الحسين عميو السالم كمم القوم فتقدم برير فقال يا قوم اتقوا اهلل فان ثقل محمد صمى اهلل عميو والو قد

اصبح بين اظيركم ىاء والء ذريتو وعترتو وبناتو وحرمو فياتوا ما عندكم وما الذي تريدون ان تصنعوه

بيم فقالوا نريد ان نمكن منيم االمير ابن زياد فيرى رأيو فييم فقال ليم برير افال تقبمون منيم ان يرجعوا

إلى المكان الذي جاءوا منو ويمكم يا اىل الكوفة انسيتم كتبكم وعيودكم التي اعطيتموىا واشيدتم اهلل
عمييا يا ويمكم ادعوتم اىل بيت نبيكم وزعمتم انكم تقتمون انفسكم دونيم حتى إذا اتوم اسممتموىم

وحمئتموىم ()1
---

( )1طردتموىم ومنعتميم " منو "
---

[]125
عن ماء الفرات يئس ما خمفتم نبيكم في ذريتو مالكم السقاكم اهلل يوم القيمة فبئس القوم انتم " فقال " لو
نفر منيم يا ىذا ما ندري ما تقول فقال برير ؟ ؟ الحمد هلل الذي زادني فيكم بصيرة الميم اني اب ار اليك

من فعل ىؤالء القوم الميم الق بأسيم بينيم حتى يمقوك وانت عمييم غضبان ذحبل ؟ القوم يردونو بالسيام

فرجع إلى ورائو " وتقدم " الحسين عميو السالم حتى وقف بازاء القوم فجعل ينظر إلى صفوفيم كأنيم

السيل ونظر إلى ابن سعد ؟ واقفا في صنا ديد الكوفة " فقال " الحمد هلل الذي خمق الدنيا فجعميا دار
فناء وزوال متصرفة باىميا حاال بعد حال فالمغرور من غرتو والشقي من فتنتو فال تغرنكم ىذه الدنيا

فأنيا تقطع رجاء من ركن إلييا وتخيب طمع من طمع فييا واراكم قد اجتمعتم عمى امر قد استخطتم اهلل

فيو عميكم واعرض بوجيو الكريم عنكم واحل بكم نقمتو وجنبكم رحمتو فنعم الرب ربنا وبئس العبيد انتم

اقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد (ص) ثم انكم زحفتم عمى ذريتو وعترتو تريدون قتميم لقد استحوذ

عميكم الشيطان فانساكم ذكر اهلل العظيم فتبالكم ولما تريدون انا هلل وانا إليو راجعون ىاء والء قوم كفروا

بعد ايمانيم فبعدا لمقوم الظالمين " فقال " ابن سعد ويمكم كمموه فأنو ابن ابيو واهلل لو وقف فيكم ىكذا

يوما جديدا لما انتقطع ولما حصر " فتقدم " شمر فقال يا حسين ما ىذا الذي تقول
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---

[]126
افيمنا حتى نفيم فقال اقول اتقوا اهلل ربكم وال تقتموني فأنو ال يحل لكم قتمي وال انتياك حرمتي فاني ابن

بنت نبيكم وجدتي خديجة زوجة نبيكم ولعمو قد بمغكم قول نبيكم الحسن والحسين سيدا شباب اىل الجنة

( " )1وفي رواية " انو دعاء الحسين براحمتو فركبيا ونادي يا عمي صوتو يا ىل العراق وكميم (وجميم خ

ل) يسمعون فقال اييا الناس اسمعوا قولي وال تجموا حتى أعظكم بما يحق لكم عمي وحتي اعذر اليكم

فان اعطيتموني النصف كنتم بذلك اسعد وان لم تعطوني النصف عن انفسكم فاجمعوا رأيكم ثم ال يكن
امركم عميكم غمة ثم اقضوا الي وال تنظرون ان وليي اهلل الذي نزل الكتاب وىو يتولى الصالحين فمما

سمع اخواتو وبناتو كالمو ىذا صحن وبكين وارتفعت اصواتين فارسل اليين اخاه العباس وابنو عميا وقال

اسكتاىن فمعمري ليكتثرن بكاؤىن ثم انو حمد اهلل واثني عميو وذكره بما ىو اىمو وصمى عمى النبي صمى
اهلل عميو وسمم وعمى مالئكتو وانبيائو وقال ماال يحصي كثرة فمم يسمع متكمم قط قبمو والبعده ابمغ في

منطق منو لو من عمي في الحروف شجاعة * * ومن احمد عند الخطابة قيل
---

( )1وسيأتي تمام كالمو عميو السالم في الرواية االتية بعد ىذا " منو عفي عنو "
---

[]127
ثم قال اما بعد فانسبوني فانظروا من اناثم ارجعوا إلى انفسكم وعاتبوىا فانظروا ىل يصمح ويحل لكم

قتمي وانتياك حرمتي الست ابن بنت نبيكم وابن وصيو وابن عمو واول المؤمنين باهلل والمصدق برسول

اهلل صمى اهلل عميو وآلو وبما جاء بو من عند ربو اوليس حمزة سيد الشيداء عمي اوليس جعفر الطيار

في الجنة بجناحين عمي اولم يبمغكم ما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو لي والخي ىذان سيدا شباب
اىل الجنة فان صدقتموني بما اقول وىو الحق واهلل ما تعمدت كذبا مذ عممت ان اهلل يمقت عميو اىمو
وان كذبتموني فأن فيكم من أن سألتموه عن ذلك اخبركم سموا جابر بن عبد اهلل االنصاري وابا سعيد

الخدري وسيل بن سعد الساعدي والبرآء بن عازب ( )1وزيدا بن ارقم وانس بن مالك يخبروكم انيم

سمعوا ىذه المقالة من رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو لي والخي اما في ىذا حاجز لكم عن سفك دمي

فقال لو شمر بن ذي الجوشن ىو يعبد اهلل عمى حرف ان كان يدري ما تقول " فقال " لو حبيب بن

مظاىر واهلل اني الراك تعبد اهلل عمى سبعين حرفا (سبعين الف حرف خ ل) وانا اشيد انك صادق ما

تدري ما يقول قد طبع اهلل عمى قمبك " ثم قال " ليم الحسين عميو السالم فان كنتم في شك من ىذا
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افتشكون في اني
---

( )1البراء موجود في مقتل ابن نما خاصة " منو "
---

[]128
ابن بنت نبيكم فواهلل مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم وال في غيركم ويحكم اتطمبوني

بقتيل منكم قتمتو أو مال لكم استيمكتو أو بقصاص من جراحة فاخذوا ال يكممونو " فنادي " يا شبث بن

ربعي ويا حجار بن ابجر ويا قيس بن االشعث ويا يزيد ابن الحارث الم تكتبوا إلى ان قد اينعت الثمار
واخضرت الجنان وانما تقدم عمى جندلك مجند فقال لو قيس بن االشعث ما ندري ما تقول ولكن نزل

عمي حكم بني عمك فانيم لن يروك اال ما تجب " فقال " لو الحسين عميو السالم ال واهلل ال اعطيكم

بيدي اعطاء الذليل وال افر فرار (اقر اقرار خ ل) العبيد " ثم نادي يا عباد اهلل اني عذت بربي وربكم ان
ترجمون اعوذ بربي وربكم من كل متكبر اليؤمي من بيوم الحساب " ثم " انو اناخ راحمتو وامر عقبة بن

سمعان فعقميا ثم ركب فرسو وتييأ لمقتال " وفي رواية " انو عميو السالم ركب ناقتو وقيل فرسو وخرج

إلى الناس فاستنصتيم فابوا ان ينصتوا ( )1حتى قال ليم ويمكم ما عميكم ان تنصتوا لي فتسمعوا قولي
وانما ادعو كم إلى سبيل الرشاد فمن اطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من الميمكين

---

( )1رواية ابن طاوس في الميوف فاستنصتيم فانصتوا ويمكن حمميا عمى انيم انصتوا بعد ان قال ليم
ما ذكر ان ابن طاوس " ره " كثير االختصار " منو ".

---

[]129
وكمكم عاص المري غير مستمع قولي فقد ممئت بطونكم من الحرام وطبع عمي قموبكم ويمكم اال تنصتون

اال تسمعون فتالوم اصحاب عمر بن سعد بينيم وقالوا انصتوا لو فحمد اهلل واثني عميو وذكره بما ىو

اىمو وصمى عمى محمد " ص " وعمى المالئكة واالنبياء والرسل وابمغ في المقال ثم قال تبا ( )1لكم

ايتيا الجماعة وترحا ( )2احين استصر ختمونا واليين (( )3وليين متحيرين خ ل) فاصرخنا كم موجفين
(( )4مؤدين ( )5مستعدين خ ل) سممتم عمينا سيفا لنا في ايمانكم وحششتم ( )6عمينا نا ار قدحناىا

(اججناىا خ ل) عمى عدوكم وعدونا فاصبحتم البا ( )7عمى اوليائكم ويدا عمييم العدائكم بغير عدل

افشوه فيكم وال امل اصبح لكم فييم اال الحرام من الدنيا انالو كم وخسيس عيش طمعتم فيو من ير حدث
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كان منا وال رأي تفيل ( )8لنا فيال لكم الويالت اذكرىتمونا وتركتمونا تجيزتموىا ()9

---

( )1التب اليالك " منو " )2( .الترح محركة اليم (منو) )3( .الولو بالتحريك الحزن " منو " )4( .وجيف
الفرس والبعير عدوه واوجفتو اعديتو " منو " ( )5يقال آدي لمسفر بالمد اي تييأ فيو مؤدو آداه عمى كذا

اعانو وفالن مؤداي شاك في السالح " منو " ( )6اوقدتم " منو " ( )7مجتمعين " منو " )8( .اي ضعف

وأخطأ " منو " )9( .الضمير لمحرب أو الفتنة والتجيز التييؤ اي ىال اظيرتم ارادة الحرب من اول االمر
حيث كانت الحال قابمة لمتدارك وكان القياس تجيزتم ليا الن تجيز ال يتعدي

---

[]131
والسيف مشيم (( )1لم يشير خ ل) والجاش ( )2طامن ( )3والرأي لما يستحصف ( )4ولكن اسرعتم

إلييا كطيرة الدبا ( )5وتداعيتم إلييا كتداعي (كتيافت خ ل) الفراش فسحقا (فقبحا خ ل) لكم يا عبيد

االمة (فانما انتم من طواغيت االمة خ ل) وشذاذ ( )6االحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة

االثام ومحرفي الكتاب (الكمم خ ل) ومطفئي السنن وقتمة اوالد االنبياء ومبيدي عترة االوصياء وممحقي
العيار ( )7بالنسب ومؤذي المؤمنين وصراخ ائمة المستيزئين الذين جعموا القرآن عصين ولبئس ما

قدمت ليم انفسيم وفي العذاب ىم خالدون وانتم ابن حرب واشياعو تعضدون (أىاوء الء تعضدون خ ل)

وعنا تخاذلون اجل واهلل الخذل فيكم معروف (غدر فيكم قديم خ ل) وشجت عميو اصولكم وتأزرت عميو

فروعكم (وشجت عميو عروقكم وتوارثتو اصولكم وفروعكم خ ل) وثبتت عميو قموبكم وغشيت صدوركم
فكنتم اخبث ثمر (شئ خ ل) شجا لمناظر واكمة
---

= بنفسو ولم صحت روايتيا عنو عميو السالم لكفي بيا شاىدا عمى الجواز لكن احتمال الخطأ من

النساخ موجود " منو " )1( .مغمد " منو " )2( .الجأش باليمز والجاش بدونو رواغ القمب إذا اضطرب

عند الفزع ونفس االنسان " منو " )3( .مطمئن " منو " )4( .استحصف الرأي استحكم " منو " ( )5الدبا
بالفتح الجراد قبل ان يطير " منو " )6( .شذاذ الناس الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائميم " منو ".

( )7عاىرىا عيا ار تاىا لمفجور " منو ".
---

[]131
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لمغاصب االلعنة اهلل عمى الناكثين الذين ينقضون االيمان بعد توكيدىا وقد جعمتم اهلل عميكم كفيال فانتم

واهلل ىم اال ان المدعي ابن الدعي قدر كزبين اثنتين بين السمة ( )1والذلة وىييات منا الذلة (وىييات ما

آخذ الدنية خ ل) يأبي اهلل ذلك لنا ورسولو والمؤمنون وجدود (وحجور خ ل) طابت وحجور (وحجر خ

ل) طيرت وانوف حمية ونفوس ابية ال تؤثر (من ان توثر خ ل) طاعة المئام عمى مصارع الكرام اال قد
اعذرت وانذرت اال واني زاحف بيذه االسرة مع قمة العدد (العتاد خ ل) وكثرة العدو وخذالن الناصر

(وخذلة االصحاب (الناصر خ ل) ثم وصل عميو السالم كالمو بابيات فروة بن مسيك المرادي فقال فان
نيزم فيزامون قدما * * وان نغمب فغير مغمبينا ( )2وما إن طبنا ( )3جبن ولكن * * منايانا ودولة

آخرينا إذا ما الموت رفع عن اناس * * كال كمو ( )4انا خ بآخرينا فافنى ذلكم سروات قومي * * كما
افني القرون االولينا فمو خمد المموك اذن خمدنا * * ولو بقي الكرام اذن بقينا فقل لمشامتين بنا افيقوا *

* سيمقى الشامتون كما لقينا
---

( )1السمة بالفتح والكس ار ستالل السيوف " منو " )2( .وان نيزم فغير ميزمينا خ ل )3( .بالكسر عادتنا

" منو " )4( .جمع كمكل وىو الصدر " منو ")*( .
---

[]132
" ثم " قال اما واهلل ال تمبثون بعدىا االكريث ( )1ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقمق بكم

قمق المحور ( )2عيد عيده الي ابي عن جدي فاجمعوا امركم وشركائكم ثم ال يكن امركم عميكم غمة ثم

اقضوا الي وال تنظرون (ثم كيدوني جميعا فال تنظرون خ ل) اني توكمت عمى اهلل ربي وربكم مامن دابة
االىو آخذ بناصيتا ان ربي عمى صراط مستقيم الميم احبس عنيم قطر السماء وابعث عمييم سنين

كسني يوسف وسمط عمييم غالم ثقيف ( )3يسقييم كاسا مصبرة وال يدع فييم احدا اال قتمة بقتمة وضربة

بضربة ينتقم لي وال وليائي واىل بيتي واشياعي منيم فانيم غرونا وكذبونا وخذلونا وانت ربنا عميك توكمنا

واليك انبنا واليك المصير ثم قال ادعوا لي عمر بن سعد فدعي لو وكان كارىا ال يجب ان يأتيو فقال يا

عمر أنت تقتمني وتزعم ان يوليك الدعي ابن الدعي بالد الري وجرجان واهلل التتيني بذلك ابدا عيدا

معيودا فاصنع ما انت صانع فانك ال تفرح بعدي بدنيا وال آخرة ولكأني برأسك عمى قصبة قد نصب

بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونو غرضا بينيم فاغتاظ ابن سعد من كالمو ثم صرف بوجيو عنو ونادي

باصحابو ما تنتظرون بو احمموا باجمعكم انما ىي اكمة واحدة
---

( )1كمقدار " مئة " )2( .المحور كمنبر العود الذي تدور عميو البكرة وربما كان من حديد " منو ")3( .
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ىو المختار بن ابي عبيدة الثقفي " منو ".

---

[]133
" ثم " ان الحسين عميو السالم نزل عن راحمتو ودعا بفرس رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو المرتجز فركبو
" وخرج " زىير بن القين عمى فرس لو ذنوب شاك في السالح فقال يا اىل الكوفة بدار (نذار خ ل) لكم
من عذاب اهلل بدار (نذار خ ل) ان حقا عمى المسمم نصيحة المسمم ونحن حتى االن اخوة عمى دين

واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا نحن امة وانتم امة ان اهلل قد

ابتالنا ( )1واياكم بذرية محمد صمى اهلل عميو وآلو لينظر ما نحن وانتم عاممون انا ندعوكم إلى نصره

وخذالن الطاغية عبيد اهلل بن زياد فسبوه واثنوا عمى ابن زياد فقال ليم يا عباد اهلل ان ولد فاطمة احق

بالود والنصر من ابن سمية فان كنتم لم تنصروىم فاعيذكم باهلل ان تقتموىم فمعمري ان يزيد يرضى من

طاعتكم بدون قتل الحسين عميو السالم فرماه شمر بسيم وقال اسكت اسكت اهلل نامتك ( )2ابر متنا

( )3بكثرة كالمك فقال زىير يا ابن البوال عمى عقبيو ما ايكاك اخاطب انما انت بييمة واهلل ما اظنك

تحكم من كتاب اهلل آيتين وابشر بالخزي يوم القيمة والعذاب االليم فقال شمر ان اهلل قاتمك وصاحبك عن

ساعة قال افبالموت تخوفني واهلل لموت معو احب الي من الخمد معكم ثم رفع صوتو

---

( )1اختبرنا " منو " ( )2في الصحاح قوليم اسكت اهلل نامتو اي ماينم عميو من حركتو " منو " ( )3يقال

ابرمو اي اممو واضجره " منو "
---

[]134
وقال عباد اهلل ال يغرنكم من دينكم ىذا الجمف الجافي فواهلل ال تنال شفاعة محمد قوما اىرقوا دماء ذريتو
واىل بيتو وقتوا من نصرىم وذب عن حريميم فأمره الحسين عميو السالم فرجع " ولما " رأى الحر ابن

يزيد ان القوم قد صمموا عمى قتال الحسين عميو السالم قال لعمر ابن سعدا مقاتل انت ىذا الرجل قال

اي واهلل قتاال ايسره ان تسقط الرؤس وتطيح االيدي قال فمالكم فيما عرضو عميكم رضى قال اما لو كان

االمر الي لفعمت ولكن اميرك قد ابي فاقبل الحر حتى وقف من الناس موقفا ومعو رجل من قومو يقال
لو قرة بن قيس فقال لو يا قرة ىل سقيت فرسك اليوم قال ال قال فما تريد ان تسقيو قال قرة فظننت واهلل

انو يريد أن يتنحى فال يشيد القتال فكره ان اراه حين يصنع ذلك فقمت لو لم اسقو وانا منطمق فاسقيو

فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيو فواهلل لو اطمعني عمى الذي يريد لخرجت معو إلى الحسين عميو
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السالم فاخذ الحر يدنو من الحسين عميو السالم قميال قميال فقال لو المياجر بن اوس ما تريد يا ابن يزيد
أتريد ان تحمل فمم يحبو واخذه مثل اال فكل وىي الرعده فقال لو المياجر ان امرك لمريب واهلل ما رأيت

منك في موقف قط مثل ىذا ولو قيل لي من اشجع اىل الكوفة ما عدوتك فما ىذا الذي ارى منك فقال
الحر اني واهلل اخير نفسي بين الجنة والنار فو اهلل اني الختار عمى الجنة

---

[]135
شيئا ولو قطعت وحرقت ثم ضرب فرسو قاصدا إلى الحسين عميو السالم ويده عمى رأسو وىو يقول الميم

اليك انيب فتب عمي فقد ارعبت قموب اوليائك واوالد بنت نبيك وقال لمحسين عميو السالم جعمت فداك يا
ابن رسول اهلل انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطرق وجعجعت بك في (إلى خ ل)
ىذا المكان وما ظننت ان القوم يردون عميك ما عرضتو عمييم وال يبمغون منك ىذه المنزلة واهلل لو

عممت انيم ينتيون بك إلى ما ارى ماركتب مثل الذي ركتب واني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي
مواسيا لك بنفسي حتى اموت بين يديك فيل ترى لي من توبة فقال لو الحسين عميو السالم نعم يتوب

اهلل عميك فانزل قال انا لك فارسا خير مني واجال اقاتميم عمي فرسو ساعة والى النزول يصير آخر

امري فقال لو الحسين عميو السالم فاصنع يرحمك اهلل مابدا لك فاستقدم امام الحسين عميو السالم فقال يا

اىل الكوفة المكم اليبل ( )1والعبر ادعوتم ىذا العبد الصالح حتى إذا جاء كم اسممتموه وزعمتم انكم

قاتموا انفسكم دونو ثم عدوتم عميو لقتموه وامسكم بنفسو واخذتم بكظمو واحطتم بو من كل جانب لتمنعوه
التوجو في بالد اهلل العريضة فصار كاالسير في ايديكم ال يممك لنفسو نفعنا وال يدفع

---

( )1اليبل الثكل " منو ".
---

[]136
عنيا ض ار وحال تموه ونساءه وصبيتو واىمو عن ماء الفرات الجاري يشربو الييود والنصاري والمجوس

وتتمرغ فيو خنازير السواد وكالبو فياىم قد صرعيم العطش بئس ما خمفتم محمدا في ذريتو السقاكم اهلل

يوم الظمما فحمل عميو رجال يرمونو بالنبل فرجع حتى وقف امام الحسين عميو السالم " وروى " ابن نما

انو قال لمحسين عميو السالم لما وجيني عبيداهلل اليك خرجت من القصر فنوديت من خمفي ابشر يا حر
بخير فالتفت فمم ار احدا فقمت واهلل ما ىذه بشارة وانا اسير إلى .الحسين عميو السالم وما كنت احدث

نفسي باتباعك فقال لقد اصبت اج ار وخي ار " ونادي " عمر بن سعد يا دريد ادن رايتك فادناىا ثم وضع
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سيما في كبد قوسو فرمى بو نحو عسكر الحسين عميو السالم وقال اشيدوا لي عند االمير اني اول من

رمي واقبمت السيام من القوم كأنيا القطر فمم يبق من اصحاب الحسين عميو السالم احد اال اصابو من

سياميم فقال " عميو السالم الصحابو قوموا رحمكم اهلل إلى الموت الذي البد منو فان ىذه السيام رسل

القوم اليكم فاقتتموا ساعة من النيار حممة وحممة حتى قتل من اصحاب الحسين عميو السالم جماعة

فعندىا ضرب الحسين عميو السالم يده عمى لحيتو وجعل يقول اشتد غضب اهلل عمى الييود إذ جعموا لو
ولدا واشتد غضبو عمى النصاري إذ جعموه ثالث ثالثة واشتد غضبو عمى المجوس

---

[]137
إذ عبدوا الشمس والقمر دونو واشتد غضبو عمى قوم التفقت كممتيم عمى قتل ابن بنت نبييم اما واهلل ال
اجيبيم إلى شئ مما يريدون حتى القي اهلل تعالى وانا مخضب بدمي " فروي " عن موالنا الصادق عميو

السالم انو قال سمعت ابي يقول لما التقي الحسين عميو السالم وعمر بن سعد وقامت الحرب عمى ساق

النزل اهلل النصر حتى رفرف عمى رأس الحسين عميو السالم ثم خير بين النصر عمى اعدائو وبين لقاء
اهلل فاختار لقاء اهلل ثم صاح الحسين عميو السالم اما من مغيث يغيثنا لوجو اهلل اما من ذاب يذب عن

حرم رسول اهلل (ص) " وكان " يزيد بن زياد بن المياجر (مياصر خ ل) الكندي ويكني ابا الشعثاء في

اصحاب ابن سعد فمما ردوا عمى الحسين عميو السالم ما عرضو عمييم عدل إليو فقاتل بين يديو وجعل

يرتجز ويقول انا يزيد وابي الماجر ( * * )1اشجع من ليث بغيل خادر يا رب اني لمحسين ناصر * *
والبن سعد تارك وىاجر وجثا بين يدي الحسين عميو السالم فرمى بمأة سيم ما سقط منيا خمسة اسيم

وكان راميا وكمما رمى يقول لو الحسين عميو السالم الميم سدد رميتو واجعل ثوابو الجنة فقتل خمسة من

اصحاب عمر بالنشاب وكان اول من قتل (ثم) ارتمي الناس وتبار زوا فكان اصحاب
---

(( )1مياصر خ ل)
---

[]138
الحسين عميو السالم كما قيل فييم قوم إذا نودوا لدفع مممة * * والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا

القموب عمى الدروع واقبموا * * يتيافتون عمى ذىاب االنفس " فرز " يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد
اهلل بن زياد وقاال من يبارز فوثب حبيب بن مظاىر وبرير بن خضير فقال ليما الحسين عميو السالم

اجمسا فقام عبد اهلل بن عمير الكمبي فاستأذن الحسين عميو السالم في مبارزتيما وكان طويال بعيد مابين
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المنكبين فنظر إليو الحسين عميو السالم وقال اني احسبو لالقران قتاال واذن لو وكان قد خرج من الكوفة

ليال ومعو امرأتو ام وىب إلى الحسين عميو السالم النو لما رأي العساكر تعرض بالنخيمة لتسير إلى

حرب الحسين عميو السالم قال واهلل لقد كنت عمى جياد اىل الشرك حريصا واني الرجو ان ال يكون
جياد ىاوالء الذين يغزون ابن بنت نبييم اقل ثوابا عند اهلل من جياد المشركين فاخبر زوجتو فقالت

اصبت اخرج واخرجني معك فمما برز قال لو يسار من انت فانتسب لو فقال لو لست اعرفك ليخرج الي
زىير بن القين أو حبيب بن مظاىر أو بريربن خضير فقال لو ابن عمير يا ابن الفاعمة وبك رغبة عن

مبارزة احد من الناس وال يبرز اليك احد اال وىو خير منك ثم شد عميو فضربو بسيفو حتى برد وىو اول

من قتل من اصحاب ابن سعد فانو لمشتغل بضربو

---

[]139
إذ شد عميو سالم مولى عبيداهلل فصاحوا بو قد رىقك العبد فمم يعبأ بو حتى غشيو فبدره بضربة اتقاىا ابن
عمير بيده اليسري فاطارت اصابع كفو ثم شد عميو ابن عمير فضربو حتى قتمو فرجع وقد قتميما جميعا

وىو يرتجز ويقول ان تنكروني فانا ابن كمب * * حسبي ببيتي في عميم حسبي اني امرو ذو مرة ()1

وعضب ( * * )2ولست بالخوار ( )3عند النكب ( )4اني زعيم ( )5لك ام وىب * * بالطعن فييم

صادقا ( )6والضرب ضرب غالم مؤمن بالرب ثم قاتل قتاال شديدا حتى قتل رجمين آخرين فقتمو ىاني
بن ثبيت الحضرمي وبكير بن حي التيمي وخرجت امرأتو فجمست عند راسو تمسح التراب عن وجيو
وتقول ىنيئا لك الجنة فامر شمر غالما لو يقال لو رستم فضرب رأسيا بالعمود فماتت مكانيا (" )7

وبرز " عمر بن
---

( )1المرة بالكسر قوة الخمق وشدتو والعقل ؟ ؟ واالحكام والقوة " منو " ( )2العضب الطعن والضرب "
منو " )3( .الخوار الضعيف " منو " )4( .النكب المصيبة " منو " )5( .كفيل " منو "( )6( .مقدما خ

ل) )7( .الظاىر انو وقع خمط من المؤرخين بين قصة وىب بن حباب الكمبي االتي ذكره وقصة عبيد
اهلل ىذا كما يظير من التتبع فاطبري وابن االثير نسبا قتل غالم شمر لممرأة إلى زوجة عبيداهلل كما

ذكرناه ىنا وبعض نسبو إلى زوجة وىب ونسبا ايضا اخذ العمود إلى آخر القصة االتية عند ذكر وىب
بن حباب إلى
---

[]141

خالد الصيداوي فقال لو الحسين عميو السالم تقدم فانا الحقون بك عن ساعة فحمل ىو وسعد مواله
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وجبار بن الحارث السمماني ومجمع بن عبيد اهلل العائذي فاوغموا في اصحاب عمر بن سعد فعطف

عمييم اصحاب ابن سعد فقطعوىم عن اصحابيم فحمل العباس بن عمي عمييما السالم فاستنقذىم وقد

جرحوا ثم حمموا فقاتموا حتى قتموا في مكان واحد وحمل عمرو بن الحجاج عمى ميمنة اصحاب الحسين

عميو السالم فيمن كان معو من اىل الكوفة فمما دنا من اصحاب الحسين عميو السالم جثوا لو عمى
الركب واشرعوا الرماح نحوىم فمم تقدم خيميم عمى
---

= زوجة عبيد .وابن طاوس وغيره يسبوا اخذ العمود إلى زوجة وىب والطبري وابن االثير قاال ان زوجة
عبيد اهلل اسميا ام وىب فيحتمل االشتباه بام وىب ابن حباب وان يكونا اخذا ذلك من بعض االراجيز

المنسوبة لعبيد اهلل وفييا اني زعيم لك ام وىب .كما نقمناه ىنا .والمفيد لم يذكر في رجز عبيداهلل اني

زعيم البيت وحسبي بيتي الخ واقتصر عمى الباقي ولعمو اقرب إلى الصواب والطبري نسب إلى عبيداهلل

الرجز كما نسبناه ىنا وعنو نقمناه وكذا ابن نما عدا الشطر االخير ،وبعضيم نسب إلى وىب انو ارتجز
وقال اني زعيم لك ام وىب * بالطعن فييم تارة والضرب ضرب غالم مؤمن بالرب * حتى يذيق القوم

مر الحرب اني امروء ذو مرة وعضب * ولست بالخوار قبل النكب حسبي اليي من عميم حسبي مع ان

اكثر ذلك ىو في الرجز المنسوب إلى عبيد اهلل واهلل اعمم " منو ".
---

[]141
الرماح فذىب الخيل ترجع فرشقيم اصحاب الحسين عميو السالم بالنبل فصرعوا منيم رجاال وجرجوا

آخرين " وجاء " رجل من بني تميم يقال لو عبد اهلل بن حوزة فقال يا حسين ابشر بالنار فقال لو الحسين

عميو السالم كذبت بل اقدم عمى رب رحيم وشفيع مطاع ثم رفع الحسين عميو السالم يديو فقال الميم حزه

(جره خ ل) إلى النار فاضطرب بو فرسو في جدول فوقع وتعمقت رجمو اليسري بالركاب وارتفعت اليمنى
فشد عميو مسمم بن عوسجة فضرب رجمو اليمني فطارت وعدابو فرسو يضرب رأسو بكل حجر ومدر

حتى مات وعجل اهلل بروحو إلى النار " وكان " مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج مع ابن سعد وقال
لعمي اصيب رأس الحسين فاصيب بو منزلة عند ابن زياد فمما رأي ما صنع بابن حوزة بدعاء الحسين

عميو السالم رجع وقال لقد رأيت من اىل ىذا البيت شيئا ال اقاتميم ابدا " ونشب " القتال " فخرج " برير

بن خضير اليمداني وكان زاىدا عابدا وكان اق أر اىل زمانو وكان يقال لو سيد القراء وىو يقول انا برير

وابي خضير * الخير فيمن ليس فيو خير " وجعل " يحمل عمى القوم وىو يقول اقتربوا مني ياقتمة

المؤمنين اقتربوا مني يا قتمة اوالد البدريين اقتربوا مني يا قتمة اوالد رسول رب العاممين وذرية الباقين
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فخرج إليو يزيد بن معقل لبرير ىل تذكر
---

[]142
وانت تقول ان فالنا كان عمى نفسو مسرفا وان معوية ضال مضل وان امام اليدي والحق عمي بن أبي

طالب فقال لو برير اشيد ان ىذا ارأيي وقولي فقال يزيد اشيد انك من الضالين فقال لو برير ىمم ابا

ىمك ولندع اهلل ان يمعن الكاذب منا وان يقتل المحق منا المبطل فتباىال ثم تبارزوا فاختمفا ضربتين

فضرب يزيد بري ار ضربة خفيفة فمم يضره شيئا وضربو برير ضربة قدت المغفر ووصمت إلى دماغو

فسقط والسيف في رأسو فحمل عميو رضي بن منقذ العبدي فاعتنق بري ار واعتركا ساعة ثم ان بري ار رمي

بو إلى االرض وقعد عمى صدره فحمل كعب بن جابر االزدي عمى برير وطعنو بالرمح في ظيره فنزل
برير عن ابن منقذ بعد ان عض انفو فقطعو واقبل إليو كعب بن جابر فضربو بسيفو حتى قتمو رضوان

اهلل عميو " وفي " بعض الروايات ان بري ار قتل ثالثين رجال فمما رجع كعب بن جابر قالت لو ام أرتو

أعنت عمى ابن فاطمة وقتمت بري ار سيد القراء ال اكممك ابدا " وقيل " ان الذي قتل بري ار رجل يقال لو
بحير بن اوس الضبي فمما قتمو يقول وقيل بل قاليا كعب بن جابر سمي تخبري عني وانت ذميمة *

غداة حسين والرماح شوارع الم آت اقصى ما كرىت ولم يخل * غداة الوغي والروع ما انا صانع في ؟

يزني لم تخنو كموبو ؟ * وابيض مشحوذ الخراء الن قاطع
---

[]143
فجردتو في عصبة ليس دينيم * كديني واني بعد ذاك ( )1لقانع ولم تر عيني مثميم في زمانيم * وال

قبميم في الناس إذا انا يافع اشد قراعا بالسيوف لدى الوغى * االكل من يحمي الذمار مقارع وقد صبروا

لمطعن والضرب حس ار * وقد جالدوا لو ان ذلك نافع فابمغ عبيد اهلل إذ ما لقيتو * باني مطيع لمخميفة

سامع قتمت بري ار ثم جمت بيمة * غداة الوغى لما دعا من يقارع (قتمت بري ار ثم حممت نعمة * ابا منقذ

لما دعا من يماصع خ ل) " ثم " ذكر لو بعد ذلك ان بري ار كان من عباد اهلل الصالحين " وجاء " ابن عم
لو وقال ويحك يا بحير قتمت بري ار بن خضير فبأي وجو تمقى ربك غدا فندم الشقي وقيل ان رضي بن

منقذا جاب كعب بن جابر فقال فمو شاء ربي ما شيدت قتاليم * وال جعل النعماء عندي ابن جابر لقد

كان ذا عا ار عمي وسبة * يعيرىا االبناء عند المعاشر فياليت اني كنت في الرحم حيضة * ويوم حسين
كنت ضمن المقابر فيا سوأتا ماذا اقول لخالقي * وما حجتي يوم الحساب القماطر " ثم برز " وىب بن

حباب الكمبي ( )2ويقال انو كان نصرانيا فاسمم
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---

(( )1بابن حرب خ ل) )2( .قد عرفت ان الظاىر وقوع خمط من المؤرخين بين قصة الكمبي ىذا وعبيد
اهلل الكمبي المتقدم قاتل يسار وسالم فراجع (منو).
---

[]144
عمى يدي الحسين عميو السالم وكانت معو امو وزوجتو فقالت امو قم يا بني فانصر ابن بنت رسول اهلل
صمى اهلل عميو وآلو فقال افعل يا اماه وال اقصر فبرز وىو يقول ان تنكروني فانا ابن الكمبي * سوف

تروني وترون ضربي وحممتي وصولتي في الحرب * ادرك ثاري بعد ثار صحبي وادفع الكرب امام

الكرب * ليس جيادي في الوغي بالمعب " ثم " حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة ثم رجع إلى امرأتو
وامو وقال يا اماه ارضيت فقالت ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين عميو السالم فقالت امرأتو باهلل

عميك ال تفجعني بنفسك فقالت لو امو يا بني اعزب عن قوليا وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك تنل

شفاعة جده يوم القيمة فرجع فمم يزل يقاتل حتى قطعت يداه واخذت امرأتو عمودا واقبمت نحوه وىي تقول

فداك ابي وامي قاتل دون الطيبين حرم رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو فاقبل كي يردىا إلى النساء

فاخذت بجانب ثوبو وقالت لن اعود دون ان اموت معك فقال الحسين عميو السالم جزيتم من اىل بيت
خي ار ارجعي إلى النساء رحمك اهلل فانصرفت اليين ولم يزل الكمبي يقاتل حتى قتل رضوان اهلل عميو "

وقال " الحر لمحسين عميو السالم فإذا كنت اول من خرج عميك فأذن لي ان اكون اول قتيل بين
---

[]145
يديك ( )1لعمي اكون ممن يصافح جدك محمدا صمى اهلل عميو وآلو غدا في القيمة فحمل عمى اصحاب
عمر بن سعد وىو يتمثل بقول عنترة ما زلت ارمييم بغرة وجيو * ولبانو ( )2حتى تسربل بالدم ثم جعل

يرتجز ويقول اني انا الحر ومأوي الضيف * اضرب في اعناقكم ( )3بالسيف عن خير من حل بارض

الخيف * اضربكم وال ارى من حيف * وروى انو كان يرتجز ايضا ويقول آليت الأقتل حتى اقتال * ولن

اصاب اليوم اال مقبال اضربيم بالسيف ضربا معضال ( * )4الناكال عنيم وال معمال ( )5ال عاج از عنيم
وال مبدال * احمي الحسين الماجد المؤال وقاتل قتاال شديدا " فروي " انو لما لحق بالحسين عميو السالم
قال رجل من بني تميم بني تميم الحرث يقال لو يزيد بن سفيان اما واهلل

---

( )1( )1ال يخفى ان مقتضى بعض الروايات انو قتل جماعة قبل الحر وىو المستفاد من تاريخ ابن
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االثير فمذلك حمل عمى ان المراد اول قتيل من المبارزين ويمكن كون الحر اول المقتولين وعدم صحة

مادل عمى خالف ذلك كما لعمو يفيم من تاريخ المفيد فأنو لم يذكر ان احدا تقدم الحر في القتل سوى ان

ابن عوسجو صرع قبمو " منو " )2( .المبان الصدر " منو " )3( .اعراضكم خ ل( )4( .مقصال خ ل).
( )5ميمال خ ل.
---

[]146
لو لحقتو التبعتو السنان فبينما الحر يقاتل وان فرسو لمضروب عمى اذنيو وحاجبيو وان الدماء لتسيل إذ

قال الحصين يا يزيد ىذا الحر الذي كنت تتمناه قال نعم فما لبث الحر ان قتمو وقتل اربعين فارسا

وراجال حتى عقر فرسو فقاتميم راجال قتاال شديدا وىو يقول ان تعقروا بي فانا ابن الحر * اشجع من ذي

لبد ىزبر وفي رواية انو كان يرتجز ويقول اني انا الحر ونجل الحر * اشجع من ذي لبد ىزبز ولست

بالجبان عند الكر * لكنني الوقاف عند الفر وجعل يضربيم بسيفو حتى قتل نيفا واربعين رجال " وفي "

رواية ثمانية عشر رجال " وكان " يحمل ىو وزىير بن القين فإذا حمل احدىما وغاص فييم حمل االخر
حتى يخمصو ففعال ذلك ساعة وفي ذلك يقول عبيداهلل بن عمرو البدائي من بني البداء وىم من كندة

سعيد بن عبد اهلل التنسينو * وال الحراذ آسى زىي ار عمى قسر " ثم " حممت الرجالة عمى الحر وتكاثروا

عميو فاشترك في قتمو ايوب ابن مسرح ورجل آخر من فرسان اىل الكوفة فاحتممو اصحاب الحسين عميو
السالم حتى وضعوه بين يدي الحسين عميو السالم وبو رمق فجعل يمسح التراب عن وجيو ويقول انت

الحر كما سمتك امك حر في الدنيا واالخرة " وروي " انو اتاه
---

[]147
الحسين عميو السالم ودمو يشخب فقال بخ بخ لك يا حر انت حر كما سميت في الدنيا واالخرة " وخرج
" من اصحاب الحسين عميو السالم نافع بن ىالل البجمي وقيل ىاللي بن نافع قتاال شديدا وجعل يقول

انا ابن ىالل البجمي * انا عمي دين عمي * ودينو دين النبي " فبرز " إليو رجل من بني فظيعة يقال لو
مزاحم (واجم خ ل) بن حريث فحمل عميو نافع فقتمو وكان قد كتب اسمو عمى فوق ( )1نبمو وكانت

مسمومة فقتل بيا اثني عش ار وثالثة عشر رجال سوى من جرح فجعل يقول ارمي بيا معممة افواقيا *

والنفس ال ينفعيا اشفاقيا مسمومة تجري بيا اخفاقيا * ليمالن ارضيا رشاقيا فمم يزل يرمييم حتى فنيت

سيامو ثم ضرب يده إلى سيفو فأشتبمو وجعل يقول انا الغالم اليمني البجمي * ديني عمى دين حسين

وعمي ان اقتل اليوم فيذا اممي * فذلك رأيي واالقي عممي فكسروا عضديو واخذ اسي ار فأخذه شمر واتي
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بو إلى ابن سعد فقال لو ابن سعد ويحك يا نافع ما حممك عمى ما صنعت بنفسك قال

---

( )1الفوق بالضم موضع الوتر من السيم والجمع افواق " منو ".
---

[]148
ان ربي يعمم ما اردت والدماء تسيل عمى وجيو ولحيتو وىو يقول لقد قتمت منكم اثني عشر رجال سوى

من جرحت ولو بقيت لي عضد وساعد ما اسرتموني فانتضى شمر سيفو ليقتمو فقال لو نافع واهلل لو

كنت من المسممين لعظم عميك ان تمقى اهلل بدمائنا فالحمد هلل الذي جعل منايانا عمى يدي شرار خمقو

فقتمو شمر " وخرج " عمرو ابن قرطة االنصاري فاستأذن الحسين عميو السالم فاذن لو فبرز وىو يرتجز
ويقول قد عممت كتيبة االنصار * اني ساحمي حوزة الذمار ضرب غالم غير نكس شاري ( )1دون

حسين ميجتي وداري ( )2فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء وبالغ في خدمة سمطان السماء حتى قتل

جمعا كثي ار من حزب ابن زياد وجمع بين سداد وجياد وكان ال يأتي إلى الحسين عميو السالم سيم اال

اتقاه بيده وال سيف اال تمقاه بميجتو فمم يكن يصل إلى الحسين عميو السالم سوء حتى اثخن بالجراح

فالتفت إلى الحسين عميو السالم وقال يا ابن رسول اهلل اوفيت قال نعم انت امامي في الجنة فاق أر رسول

اهلل صمى اهلل عميو وآلو
---

( )1ليس بالفرار خ ل ( )2قال ابن نما عميو الرحمة قولو وداري اشار إلى عمر بن سعد لما التمس منو

الحسين عميو السالم الميادنة فقال داري اى وىو استنباط حسن " منو ".
---

[]149
عني السالم واعممو اني في االثر فقاتل حتى قتل رضوان اهلل عميو " وكان " لو اخ مع عمر بن سعد
فقال لمحسين عميو السالم اضممت اخي وغررتو حتى قتمتو فقال الحسين عميو السالم ان اهلل لم يضل

اخاك بل ىداه واضمك قال قتمني اهلل ان لم اقتمك أو اموت دونك فحمل واعترضو نافع بن ىالل المرادي

فطعنو نافع فصرعو فحمل اصحابو فاستقذوه " وبرز " جون مولى ابي ذر الغفاري وكان عبدا اسود فقال
لو الحسين عميو السالم انت في اذن مني فانما تبعتنا لمعافية فال تبتل بطريقتنا فقال يا ابن رسول اهلل انا
في الرخاء الحسن قصاعكم وفي الشدة اخذ لكم واهلل ان ريحي لنتن وان حسبي لئيم وان لوني السود

فتنفس عمي بالجنة فيطيب رحيي ويشرف حسبي ويبيض وجيي ال واهلل الافارقكم حتى يختمط ىذا الدم
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االسود مع دمائكم ثم برز وىو يقول كيف ترى الكفار ضرب االسود * بالسيف ضربا عن بني محمد

اذب عنيم بالمسان واليد * ارجوبو الجنة يوم المورد ثم قاتل حتى قتل فوقف عميو السالم فقال الميم

بيض وجيو وطيب ريحو واحشره مع االبرار وعرف بينو وبين محمد وآل محمد " وعن " الباقر عميو

السالم ان الناس كانوا يحضرون المعركة ويدفنون القتمى فوجدوا جونا بعد عشرة ايام تفوح منو رائحة

المسك
---

[]151
" وبرز عمرو بن خالد الصيداوي فقال لمحسين عميو السالم يا ابا عبد اهلل قد ىممت ان الحق باصحابي
وكرىت ان اتخمف واراك وحيدا من اىمك قتيال فقال لو الحسين عميو السالم تقدم فانا الحقون بك عن

ساعة فتقدم حتى قتل " وجاء " حنظمة بن سعد (اسعد خ ل) الشبامي و  )1فوقف بين يدي الحسين

عميو السالم يقيو السيام والرماح والسيوف بوجيو ونحره فما احقو بقول عرقمة بن حسان الدمشقي ويرد

صدر السميري بصدره * ماذا يؤثر ذابل في يذبل وكأنو والمشرفي بكفو * بحر يكر عمى الكماة بجدول
واخذ ينادي يا قوم اني اخاف عميكم مثل يوم االحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدىم

وما اهلل يريد ظمما لمعباد يا قوم اني اخاف عميكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من اهلل من عاصم

يا قوم ال تقتموا حسينا فيسحتكم اهلل بعذاب وقد خاب من الفترى فقال لو الحسين يا ابن سعد (اسعد خ ل)

رحمك اهلل انيم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عميك ما دعوتيم إليو من الحق ونيضوا اليك يشتمونك
واصحابك فكيف بيم االن وقد قتموا اخوانك الصالحين قال صدقت جعمت فداك افال نروح إلى ربنا

ونمحق باخواننا قال بمى رح إلى ما ىو لك خير من الدنيا وما

---

( )1نسبة إلى شبام بالشين المعجمة المكسورة والباء الموحدة بطن من ىمدان " منو "
---

[]151
فييا والى ممك اليبمي فقال السالم عميك يا ابن رسول اهلل صمى اهلل عميك وعمى اىل بيتك وجمع (وعرف

خ ل) بيننا وبينك في الجنة فقال الحسين عميو السالم آمين آمين وتقدم فقاتل قتاال شديدا فحمموا عميو

فقتموه " وجاء " رجل فقال اين الحسين فقال ىا اناذا قال ابشر بالنار تردىا الساعة قال ابشر برب رحيم
وشفيع مطاع من انت قال انا محمد بن االشعث قال الميم ان كان عبدك كاذبا فخذه إلى النار واجعمو

اليوم آية الصحابو فما ىو اال ان ثنى عنان فرسو فرمي بو وثبتت رجمو في الركاب فضربو حتى قطعو
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ووقعت مذاكيره في االرض قال الراوي فواهلل لقد عجبنا من سرعة اجابة دعائو " وفي رواية " ان محمد

بن االشعث قال يا حسين اي حرمة لك من رسول اهلل " ص " ليست لغيرك فتال الحسين عميو السالم ان

اهلل اصطفى آدم ونوح وآل ابراىيم وآل عمران عمى العالمين ذرية بعضيا من بعض ثم قال وان محمدا

لمن آل ابراىيم وان العترة اليادية لمن آل محمد ثم رفع الحسين عميو السالم رأسو إلى السماء فقال الميم

ار محمدا بن االشعث ذال في ىذا اليوم ال تعزه بعد ابدا فعرض لو عارض فخرج من العسكر يتبرز

فسمط اهلل عميو عقربا فمدغو فمات بادي العورة " ثم " جاء آخر فقال اين الحسين فقال ىا انا ذا قال
ابشر يالنار قال ابشر برب رحيم وشفيع مطاع من انت قال انا شمر بن ذي
---

[]152
الجوشن قال الحسين عميو السالم اهلل اكبر قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو رأيت كأن كمبا ابقع يمغ

في دماء اىل بيتي وقال الحسين عميو السالم رأيت كأن كالبا تنيشني وكان فييا كمب ابقع كان اشدىا

عمي وىو انت وكان شمر ابرص " وبرز " مسمم بن عوسجة وىو يرتجز ويقول ان تسألوا عني فاني ذو

لبد * من فرع قوم من ذرى بني اسد فمن بغانا حائد عن الرشد * وكافر بدين جبار صمد فقاتل قتاال
شديدا " وصاح " عمرو بن الحجاج بالناس يا حمقاء التدرون من قتاتمون تقاتمون فرسان اىل المصر

واىل البصائر وقوما مستميتين اليبرز إلييم منكم احد واهلل لو لم ترموىم اال بالحجارة لقتمتموىم فقال ابن

سعد صدقت ثم ارسل إلى الناس من يعزم عمييم ان ال يبارز رجل منكم رجال منيم " وصاح " عمرو بن
الحجاج يا اىل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ال ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف االمام

فسمعو الحسين عميو السالم فقال يا عمروا عمي تحرض الناس انحن مرقنا من الدين ام انتم واهلل لتعممن

لو قبضت ارواحكم ومتم عمى اعمالكم اينا المارق " ثم " حمل عمرو ابن الحجاج في اصحابو عمى

الحسين عميو السالم من نحو الفرات فاضطربوا ساعة " فصرع " مسمم بن عوسجة االسدي رحمة اهلل

عميو

---

[]153
وبقي بو رمق وانصرف عمرو بن الحجاج واصحابو وانقطعت الغبرة فإذا مسمم صريح فمشي إليو

الحسين عميو السالم ومعو حبيب بن مظاىر فقال الحسين عميو الالم رحمك اهلل يا مسمم فمنيم من

قضى نحبو ومنيم من ينتظر وما بدلوا تبديال ودنا منو حبيب بن مظاىر فقال عز عمي مصرعك يا

مسمم ابشر بالجنة فقال لو مسمم قوال ضعيفا بشرك اهلل بخير ثم قال لو حبيب لو ال اني اعمم اني في
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االثر من ساعتي ىذه الحببت أن توصيني بكل ما أىمك فقال لو مسمم فأني اوصيك بيذا واشار إلى
الحسين عميو السالم فقاتل دونو حتى تموت فقال لو حبيب النعمنك عينا ثم مات رضوان اهلل عميو

وصاحت جارية لو يا سيداه يا ابن عوسجاه فنادي اصحاب ابن سعد مستبشرين قتمنا مسمما ابن عوسجة
فقال شبث بن ربعي ثكمتكم امياتكم اما انكم تقتمون انفسكم بايديكم وتذلون انفسكم لغيركم اتفرحون بقتل

مسمم بن عوسجة اما والذي اسممت لو لرب موقف لو في المسممين كريم لقد رأيتو يوم اذربايجان قتل

ستة من المشركين قبل ان تمتئم خيول المسممين " ثم " تراجع القوم إلى الحسين عميو السالم فحمل شمر
في الميسرة عمى ميسرة اصحاب الحسين عميو السالم فثبتوا لو وطاعنوه وحمموا عمى الحسين عميو
السالم واصحابو من كل جانب وقاتميم اصحاب الحسين عميو السالم قتاال شديدا فاخذت

---

[]154
خيميم تحمل وانما ىي اثنان وثالثون فارسا فال تحمل عمى جانب من خيل الكوفة اال كشفتو فمما رأى

ذلك عروة (غزرة خ ل) بن قيس وىو عمى خيل اىل الكوفة بعث إلى ابن سعد اما ترى ما تمقى خيمي

ىذا اليوم من ىذه العدة اليسيرة ابعث إلييم الرجال والرماة وقاتل اصحاب الحسين عميو السالم القوم اشد

قتال خمقو اهلل حتى انتصف النيار فبعث ابن سعد الحصين بن نمير في خمسماية من الرماة فاقتتموا

حتى دنوا من الحسين عميو السالم واصحابو فمما أروا صبر اصحاب الحسين عميو السالم تقدم الحصين

إلى اصحابو ان يرشقوا اصحاب الحسين عميو السالم بالنبل فرشقوىم فمم يمبثوا ان عقروا خيوليم وجرحوا

الرجال وبقي الحسين عميو السالم وليس معو فارس واشتد القتال بينيم فقاتموىم اشد قتال خمقو اهلل ولم
يقدروا ان ياتوىم اال من جانب واحد الجتماع ابيتيم وتقارب بعضيا من بعض فارسل عمر بن سعد

الرجال ليقوضيا عن ايمانيم وشمائميم ليحيطوا بيم واخذ الثالثة واالربعة من اصحاب الحسين عميو

السالم يتخممون البيوت فيقتمون الرجال وىو يقوض وينيب فير مونو عن قريب فيصرعونو فيقتمونو فقال
ابن سعد احرقوىا بالنيار فاحرقت فقال ليم الحسين عميو السالم دعوىم يحرقوىا فأنيم إذا فعموا ذلك لم
يجوزوا اليكم فكان كما قال " وقيل " ان شم ار حمل حتى بمغ فسطاط

---

[]155
الحسين عميو السالم فطعنو بالرمح ونادي عمي بالنار حتى احرق ىذا البيت عمى اىمو فصاحت النساء
وخرجن وصاح بو الحسين عميو السالم انت تحرق بيتي عمى اىمي احرقك اهلل بالنار فقال حميد بن

مسمم اتقتل الولدان والنساء واهلل ان في قتل الرجال لمأ يرضى بو اميرك فمم يقبل فاتاه شبث بن ربعى
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فقال افزغنا النساء ثكمتك امك فاستحيا وانصرف وحمل شمر بن ذي الجوشن في اصحابو عمى اصحاب

الحسين عميو السالم فحمل عمييم زىير بن القين في عشرة رجال من اصحاب الحسين عميو السالم

فكشفوىم عن البيوت وقتموا ابا عذرة (عزرة خ ل) الضبابي من اصحاب شمر وعطف عمييم شمر فقتل
منيم ورد الباقين إلى مواضعيم " وكان " يقتل من اصحاب الحسين عميو السالم الواحد واالثنان فيبين
ذلك فييم لقمتيم ويقتل من اصحاب ابن سعد العشرة فال يبين ذلك فييم لكثرتيم " وقتل " أبو ثمامة

الصائدي ابن عم لو كان عدوه " وحضر " وقت صموة الظير فقال أبو ثمامة الصيداوي لمحسين عميو

السالم يا ابا عبد اهلل نفسي لنفسك الفداء ىاؤالء اقتربوا منك وال واهلل ال تقتل حتى اقتل دونك واحب ان

القى اهلل ربي وقد صميت ىذه الصموة فرفع الحسين عميو السالم رأسو إلى السماء وقال ذكرت الصموة
جعمك اهلل من المصمين الذاكرين نعم ىذا اول وقتيا ثم قال
---

[]156
سموىم ان يكفوا عنا حتى نصمي ففعموا فقال ليم الحصين بن نمير انيا ال تقبل فقال لو حبيب بن

مظاىر زعمت التقبل الصموة من آل رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وانصارىم وتقبل منك يا خمار فحمل

عميو الحصين وحمل عميو حبيب فضرب حبيب وجو فرسو بالسيف فشب بو الفرس ووقع عنو الحصين
فاستنقذه اصحابو وشدوا عمى حبيب فقتل رجال منيم " وقال " الحسين عميو السالم لزىير بن القين

وسعيد بن عبد اهلل الحنفي تقدما امامي حتى اصمي الظير فقتدما امامو في نحو من نصف اصحابو

حتى صمى بيم صالة الخوف فوصل إلى الحسين عميو السالم سيم فتقدم سعيد بن عبد اهلل ووقف يقيو
من النبال بنفسو ما زال وال تخطى فما زال يرمى بالنبل حتى سقط إلى االرض وىو يقول الميم العنيم

لعن عاد وثمود الميم ابمغ نبيك عني السالم وابمغو ما لقيت من الم الجراح فاني اردت ثوابك في نصر

ذرية نبيك " وفي رواية " انو قال الميم ال يعجزك شئ تريده فابمغ محمدا صمى اهلل عميو وآلو نصرتي

ودفعي عن الحسين عميو السالم وارزقني مرافقتو في دار الخمود ثم قضى نحبو رضوان اهلل عميو فوجد

فيو ثالثة عشر سيما سوى ما بو من ضرب السيوف وطعن الرماح " وقيل صمى الحسين عميو السالم

واصحابو فرادى بااليماء " وتقدم " سويد ابن عمرو بن ابي المطاع وكان شريفا كثي ار الصموة ثم جعل

يرتجز ويقول
---

[]157
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اقدم حسين اليوم تمقى احمد * وشيخك الحبر عميا ذا الندى وحسنا كالبدر وافي اال سعدا * وعمك القرم

اليام االرشدا حمزة ليث اهلل يدعي اسدا * وذا الجناحين تبوا مقعدا في جنة الفردوس يعمو صعدا فقاتل

قتال االسد الباسل وبالغ في الصبر عمى الخطب النازل حتى سقط بين القتمي وقد اثخن بالجراح فمم يزل
كذلك وليس بو حراك حتى سمعيم يقولون قتل الحسين (ع) فتحامل واخرج سكينا من خفو وجعل يقاتل

حتى قتل رضوان اهلل عميو فكان آخر من بقي من اصحاب الحسين عميو السالم " وخرج " زىير بن

القين وىو يرتجز ويقول انا زىير وانا ابن القين * اذودكم ( )1بالسيف عن حسين ان حسينا احد

السبطين * من عترة البر التقي الزين ذاك رسول اهلل غير المين * اضربكم وال ارى من شين يا ليث
نفسي قسمت قسمين ثم قال مخاطبا لمحسين عميو السالم ( )2اقدم ىديت ىاديا ميديا * اليوم تمقى

جمدك النبيا
---

اردكم خ ل )2( .سيأتي نسبة ابيات تشبو ىذه االبيات مع بعض التغيير إلى الحجاج بن مسروق " منو
".

---

[]158
وذا الجناحين الفتى الكميا * واسد اهلل الشييد الحيا وحسنا والمرتضى عميا فقاتل قتاال شديد حتى قتل

عمى رواية تسعة عشر رجال وعمى رواية اخرى مائة وعشرين رجال فشد عميو كثير بن عبد اهلل الشعبي

ومياجر بن اوس التميمي فقتاله فقال الحسين عميو السالم حين صرع زىير ال يبعدك اهلل يا زىير ولعن

قاتمك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير " وجاء " عابس بن شبيب (ابي شبيب خ ل) الشاكرى ومعو

شوذب مولى بني شاكر فقال يا شوذب ما في نفسك ان تصنع قال ما اصنع اقاتل معك دون ابن بنت

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو حتى اقتل قال ذلك الظن بك فتقدم بين يدي ابي عبد اهلل حتى يحتسبك

كما احتسب غيرك وحتى احتسبك انا فان ىذا يوم ينبغي لنا ان نطمب فيو االجر بكل ما نقدر عميو فأنو

العمل بعد اليوم وانما ىو الحساب " وتقدم " شوذب فقال السالم عميك يا ابا عبد اهلل ورحمة اهلل وبركاتو

استودعك اهلل ثم قاتل حتى قتل " وتقدم " عابس فقال يا ابا عبد اهلل اما واهلل ما امسى عمى وجو االرض

قريب وال بعيد اعز عمي وال احب إلى منك ولو قدرت عمى ان ادفع عنك الضميم أو القتل بشئ اعز من
نفسي ودمي لفعمت السالم عميك يا ابا عبد اهلل اشيد اهلل اني عمى ىداك وىدي ابيك ثم مضى بالسيف

مصمتا
---

[]159
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نحوىم وبو ضربة عمى جبينو قال ربيع بن تميم الحارثي فمما رأيتو مقبال عرفتو وقد كنت شاىدتو في

المغازي وكان اشجع الناس فقمت اييا الناس ىذا االسد االسود ىذا ابن شبيب (ابي شبيب خ ل) القوي

ال يخرجن إليو احد منكم ارموه بالحجارة فرمود حتى قتل " وفي رواية " انو اخذ ينادي االرجل لرجل

فتحاماه الناس لشجاعتو فقال ليم ابن سعد ارضخوه بالحجارة فرمود بالحجارة من كل جانب فمما رأي

ذلك القي درعو ومغفرة وشد عمى الناس فيزميم بين يديو قال الراوي فواهلل لقد رأيتو يطرد اكثر من مأتين

من الناس ثم احاطوا بو من كل جانب فقتموه فرأيت رأسو في ايدي رجال ذوى عدة كل يقول انا قتمتو

فقال ابن سعد ال تختصموا ىذا لم يقتمو انسان واحد حتى فرق بينيم بيذا القول (وبرز) حبيب بن مظاىر
االسدي وىو يقول انا حبيب وابي مظاىر * فارس ىيجاء وحرب تسعر انتم اعد عدة واكثر * ونحن

اعمى حجة واظير وانتم عند الوفاء اغدر * ونحن اوفى منكم واصبر حقا واتقى منكم واعذر وقال ايضا

اقسم لو كان لكم اعدادا * وشطركم وليتم االكتادا ()1
---

( )1جمع كتد وىو مابين الكاىل إلى الظير " منو ".
---

[]161
ياشر قوم حسبا وآدا ( * )1وشرىم قد عمموا اندادا فقاتل قتاال شديدا فقتل رجال من بني تميم اسمو بدليل
بن صريم وحمل عميو آخر من تميم فطعنو فذىب ليقوم فضربو الحصين بن نمير عمى رأسو بالسيف

فوقع ونزل إليو التميمي فاختز رأسو فيد مقتمو الحسين عميو السالم وقال عند اهلل احتسب نفسي وحماة

اصحابي " وقال " الحصين لمتميمي انا شريكك في قتمو قال ال واهلل قال اعطني الرأس اعمقو في عنق

فرسي ليرى الناس اني شاركتك في قتمو ثم خذه فال حاجة لي فيما يعطيك ابن زياد فاعطاه الرأس فجال

بو في الناس ثم رده إليو فمما رجع إلى الكوفة عمقو في عنق فرسو " وكان " لحبيب ابن يسمى القاسم قد
راىق فجعل يتبع الفارس الذي معو رأس ابيو فارتاب بو فقال مالك تتبعني قال ان ىذا الرأس الذي معك

رأس ابي فاعطني اياه حتى الدفنو فقال ان االمير ال يرضى ان يدفن وارجو ان يثيبني فقال لكن اهلل ال
يثيبك اال اسوأ الثواب وبكى الغالم ثم لم يزل يتبع اثر قاتل ابيو بعد ما ادرك حتى قتمو واخذ بثار ابيو

وذلك انو كان في عسكر فيجم عميو وىو في خيمة لو نصف النيار فقتمو واخذ رأسو وقيل ان حبيبا قتل

من اصحاب ابن سعد اثنين وسبعين رجال " وبرز " عمرو بن خالد االزدي وىو يقول

---

( )1االد الصمب كأنو اردا ان اصالب ابآئيم التي خرجت منيا نطفيم خبيثة " منو ".
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---

[]161
اليك يا نفس إلى الرحمن * فابشري بالروح والريحان اليوم تجزين عمى االحسان * قد كان منك غابر

الزمان ما خط في الموح لدى الديان * ال تجزعي فكل حي فاني والصبر احظى لك باالمان * يا معشر
االزد بني قحطان ثم قاتل حتى قتل رحمة اهلل " فتقدم " ابنو خالد بن عمرو وىو يرتجز ويقول :صب ار

عمى الموت بني قحطان * كيما تكونوا في رضى الرحمن ذي المجد والعزة والبرىان * وذي العمى

والطول واالحسان يا ابتا قد صرت في الجنان * في قصر در حسن البنيان ثم تقدم فمم يزل يقاتل حتى

قتل رحمو اهلل تعالى " وبرز " سعد بن حنظمة التميمي وىو يقول صب ار عمى االسياف واالسنة * صب ار

عمييا لدخول الجنو وحور عين ناعمات ىنو * لمن يريد الفوز ال بالظنة يا نفس لمراحة فاجيدنو * وفي
طالب الخير فارغبنو ثم حمل وقاتل قتاال شديدا حتى قتل رضوان اهلل عميو " وخرج " عمير بن عبد اهلل

المذحجي وىو يرتجز ويقول قد عممت سعد وحي مذحج * اني لدي الييجاء ليث محرج اعمو بسيفي

ىامة المدجج * واترك القرن لدى التعرج
---

[]162
فريسة الضع االذل االعرج ولم يزل يقاتل حتى قتمو مسمم الضبابي وعبد اهلل البجمي " وخرج " عبد
الرحمن بن عبد اهلل اليزني وىو يقول انا ابن عبد اهلل من آل يزن * ديني عمى دين حسين وحسن

اضربكم ضرب فتى من اليمن * ارجو بذاك الفوز عند المؤتمن ثم حمل فقاتل حتى قتل " وخرج " يحيى
بن سميم المازني وىو يرتجز ويقول الضربن القوم ضربا فيصال * ضربا شديدا في العداة معجال ال

عاج از فيو وال مولوال * وال اخاف اليوم موتا مقبال لكنني كالميث احمي اشبال تم حمل فقاتل حتى قتل

رحمو اهلل " وخرج " قرة بن ابي قرة الغفاري وىو يرتجز ويقول ( )1قد عممت حقا بنو غفار * وخندف

بعد بني نزاد بأني الميث لدي الغبار * الضربن معشر الفجار بكل عضب ذكر بتار * ضربا وجيعا عن
بني االخيار رىط النبي السادة االبرار ثم حمل فقاتل حتى قتل " وخرج " مالك بن انس المالكى (الكاىمى

خ ل) وقيل انس بن حارث الكاىمى وىو يرتجز ويقول ( )1سيأتي ابيات لبعض الغفاريين فييا بعض

من ىذه (منو)
---
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قد عممت مالك ( )1والذودان ( * )2والخندفيون وقيس عيالن بان قومي آفة االقران ( * )3لدى الوغى
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وسادة الفرسان مباشر الموت بطعن ان ( * )4لسنا نرى العجز عن الطعان آل عمي شيعة الرحمن *

آل زياد ( )5شيعة الشيطان ثم حمل فقاتل حتى قتل عمى رواية ابن شير اشوب اربعة عشر رجال وعمى
رواية الصدوق في االمالي ثمانية عشر رجال ثم قتل رحمو اهلل " وخرج " عمرو بن مطاع الجعفي وىو

يقول انا ابن جعف وابي مطاع * وفي يميني مرىف قطاع واسمر في راسو لماع * يرى لو من ضوئو

شعاع اليوم قد طاب لنا القراع * دون حسين الضرب والسطاع (كذا) يرجى بذاك الفوز والدفاع * عن

حر نار حين ال انتفاع ثم حمل فقاتل حتى قتل " وخرج " انيس بن معقل االصبحي وىو يقول انا انيس

وانا ابن معقل * وفي يميني نصل سيف مصقل اعموبو اليامات وسط القسطل * عن الحسين الماجد

المفضل ابن رسول اهلل خير مرسل
---

( )1كاىمنا خ ل )2( .كاىميا وذودان خ ل )3( .يا قوم كونوا كأسود خفان * واستقبموا القوم بطعن آن
خ ل )4( .اي حان (منو) )5( .وآل حرب خ ل.
---
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فقاتل حتى قتل ( " )1وخرج " الحجاج بن مسروق الجعفي وىو مؤذن الحسين عميو السالم وىو يقول

( .)2اقدم حسينا ىاديا ميديا * اليوم نمقي جدك النبيا ثم اباك ذا الندي عميا * ذاك الذي نعرفو وصيا

والحسن الخير الرضا الوليا * وذا الجناحين الفتى الكميا واسد اهلل الشييد الحيا ثم حمل فقاتل حتى قتل

( " )3وخرج " شاب قتل ابوه في المعركة وكانت امو معو فقالت لو امو اخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن
رسول اهلل فخرج فقال الحسين عميو السالم ىذا شاب قتل ابوه ولعل امو تكره خروجو فقال الشاب امي

امرتني بذلك فبرز وىو يقول اميري حسين ونعم االمير * سرور فؤاد البشير النذير عمي وفاطمة والدا *

ه فيل تعممون لو من نظير لو طمعة مثل شمس الضحى * لو غرة مثل بدر منير وقاتل حتى قتل وحز
رأسو ورمي بو إلى عسكر الحسين عميو السالم فحممت امو رأسيو وقالت احسنت يا بني يا سرور قمبي

ويا قرة
---

( )1بعد ان قتل عمى رواية ابن شير اشوب نيفا وعشرين رجال (منو) ( )2قد تقدم نسبة بعض ىذه

االبيات إلى زىير بن القين (منو) ( )3بعدان قتل عمى رواية ابن شير اشوب خمسا وعشرين رجال
(منو).
---

[]165
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عيني ثم رمت براس ابنيا رجال فقتمتو واخذت عمود خيمة وحممت عمييم وىي تقول انا عجوز سيدي

ضعيفة * خاوية بالية نحيفو اضربكم بضربة عنيفة * دون بني فاطمة الشريفة وضربت رجمين فقتمتيما

فأمر الحسين عميو السالم بصرفيا ودعا ليا " وخرج " جنادة بن الحارث االنصاري وىو يقول انا جناد
وانا ابن الحارث لست بخوار وال بناكث عن بيعتي حتى يرثني وارث * اليوم شموي في الصعيد ماكث

وحمل فمم يزل يقاتل حتى قتل ( * )1وخرج عمرو بن جناده وىو يقول اضق الخناق من ابن سعد وارمو

* من عامو بفوارس االنصار ومياجرين مخضبين رماحيم * تحت العجاجة من دم الكفار خضبت عمى
عيد النبي محمد * فاليوم تخضب من دم الفجار ثم قاتل حتى قتل رحمو اهلل تعالى " ولما " رأي

اصحاب الحسين عميو السالم انيم قد غمبوا وانيم ال يقدرون ان يمنعوا الحسين عميو السالم وال انفسيم

تنافسوا في ان يقتموا بين يديو " فجاءه " عبد اهلل وعبد الرحمن ابناء عروة (غزرة خ ل) الغفاريان فقاال يا

ابا عبد اهلل عميك السالم قد حازنا الناس اليك فاحبينا ان نقتل بين يديك قال
---

( )1بعد ان قتل عمى رواية ابن شير آشوب سنتة عشر رجال " منو ".
---

[]166
مرحبا بكما ادنوا مني فدنوا منو وجعال يقاتالن وجعل عبد الرحمن يرتجز ويقول قد عممت حقا بنو غفار

* وخندف بعد بني نزار لنضر بن معشر الفجار * بكل عضب ذكر ( )2بتار يا قوم ذودوا عن بني

االخيار ( * )1بالمشرفي والقنا الخطار فقاتل حتى قتل " وفي " رواية الصدوق في االمالي انو برز عبد
اهلل بن عروة الغفاري وىو يقول قد عممت حقا بنو غفار * اني اذب في طالب الثار بالمشرفي والقنا

الخطار رواتاه فتيان وىما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد اهلل بن سريع الجابريان ( )3وىما

ابناء عم واخوان الم وىما يبكيان فقال ليما يا ابني اخي (صح) ما يبكيكما فواهلل اني الرجو ان تكونا

بعد ساعة قريري العين فقاال جعمنا اهلل فداك واهلل ما عمى انفسنا نبكي ولكن نبكي عميك نراك وقد احيط

بك وال نقدر عمى ان ننفعك (نمنعك خ ل) فقال ج از كما اهلل يا ابني اخي بوجد كما من ذلك ومواساتكما

اياي بأنفسكما احسن جزاء المتقين ( )4ثم استقدما وقاال السالم عميك يا ابن رسول
---

( )1االحرار خ ل )2( .صارم خ ل )3( .نسبة إلى بني جابر من بطن ىمدان " منو " )4( .في رواية
ان ىذا الكالم كان منو عميو السالم مع الغفاريين (منو).
---

[]167
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اهلل فقال وعميكما السالم ورحمة اهلل وبركاتو فقاتال حتي قتال " وخرج " غالم تركي كان لمحسين عميو

السالم وكان قارئا لمقرآن فجعل يقاتل ويرتجز ويقول البحر من طعني وضربي يصطمي ؟ * والجو من

سيمي ونبمي يمتمي إذا حسامي في يميني ينجمي * ينشق قمب الحاسد المبجل فقتل جماعة ( )1ثم سقط

صريعا فجاء إليو الحسين عميو السالم فبكي ووضع خده عمى خده ففتح عينيو فرأي الحسين عميو السالم

فتبسم ثم صار إلى ربو " وحدث " ميران مولى بني كاىل قال شيدت كربال مع الحسين عميو السالم

فرأيت رجال يقاتل قتاال شديدا ال يحمل عمى قوم االكشفيم ثم يرجع إلى الحسين عميو السالم وىو يرتجز

ويقول ابشر ىديت الرشد تمقى احمدا * في جنة الفردوس تعمو صعدا ( )2فقمت من ىذا فقالوا أبو عمر
النيشمي وقيل الخثعمي فاعترضو عامر بن نيشل فقتمو واختز رأسو وكان أبو عامر ىذا متيجدا كثير

الصموة " وبرز " مالك بن ذودان وانشأ يقول
---

( )1في رواية ابن شير اشوب انو قتل سبعين رجال " منو " )2( .تقدمت ابيات منسوبة إلى سويد بن

عمرو وفييا الشطر الثاني وقريب من الشطر االول كما انا بعدان وجدناىا منسوبة إلى سويد المذكور
وجدنا ابن شير آشوب نسبيا إلى سعيد بن عبد اهلل الحنفي " منو ".

---
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اليكم من مالك الضرغام * ضرب فتى يحمي عن الكرام يرجو ثواب اهلل ذي االنعام فقاتل حتى قتل "

وبرز " ابراىيم بن الحصين االسدي وىو يرتجز ويقول اضرب منكم مفصال وساقا * لييرق اليوم دمي

اىراقا ويرزق الموت ابواسحقا * اعني بني الفاجرة الفساقا ( )1وقاتل حتى قتل " وكان " يأتي الرجل بعد
الرجل إلى الحسين عميو السالم فيقول السالم عميك يا ابن رسول اهلل فيجيبو الحسين عميو السالم ويقول

وعميك السالم ونحن خمفك ثم يق أر فمنيم من قضى نحبو ومنيم من ينتظر حتى قتموا عن آخرىم ولم يبق
مع الحسين عميو السالم سوى اىل بيتو وىم ولد عمي وولد جعفر .وولد عقيل .وولد الحسن .وولد

الحسين فاجتمعوا يودع بعضيم بعضا وعزموا عمى الحرب " وكانوا " سبعة عشر رجال في المتفق عميو

( )2وقيل ازيد من ذلك وفييم يقول سراقة الباىمي عين بكي بعبرة وعويل * واندبي ان ندبت آل الرسول
---

( )1فقتل عمى رواية ابن شير اشوب اربعة وثمانين رجال " منو " )2( .في حديث الرضا عميو السالم

مع ابن شبيب وقتل معو من اىل بيتو ثمانية عشر رجال فيمكن ان يكون عد معيم مسمما بن عقيل فانو

وان لم يقتل مع الحسين عميو السالم فكأنو قتل معو " منو "..
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---

[]169
سبعة ( )1منيم لصمب عمي * قد ابيدوا وسبعة ( )2لعقيل وابن عم النبي عونا اخاىم * ليس فيما

ينوبيم بخذول واندبي كميم فميس إذا ما * ضن بالخير كميم بالخيل ( )4وسمي النبي غودر فييم * قد

عموه بصارم مسمول لعن اهلل حيث حل زيادا * وابنو والعجوز ذات البعول ( " )3فخرج عمي بن الحسين
االكبر وقيل االصغر وامو ليمى بنت ابي قرة (مره خ ل) بن عروة بن مسعود الثقفيو واميا ميمونة بنت

ابي سفيان بن حرب وكان من اصبح الناس وجيا وأحسنيم خمقا وكان عمره تسع عشرة سنة وقيل ثمان

عشرة سنة وقيل خمس وعشرون سنة وىو اول قتيل يوم كربال من آل ابي طالب فاستأذن اباه في القتال

فاذن لو ثم نظر إليو نظرة آيس منو وارخي عينيو فبكى ثم رفع سبابتيو نحو السماء وقال الميم كن انت

الشييد عمييم فقد برز إلييم غالم اشبو الناس خمقا وخمقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا
إليو الميم امنعيم بركات االرض وفرقيم تفريقا ومزقيم تمزيقا واجعميم طرائق قددا وال ترض الوالة عنيم

ابدا فانيم دعونا لينصرونا ثم عدوا عمينا يقاتموننا وصاح يا ابن سعد
---

( )1تسعة خ ل )2( .وستة خ ل وخمسة خ ل )3( .وىي سمية ام زياد أو مرجانة ام عبيد اهلل وكانتا
من البغايا وقصتيما مشيورة (منو) - )4( .الصواب تقديم البيت الخامس عمى الرابع..

---
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قطع اهلل رحمك وال بارك لك في امرك وسمط عميك من يذبحك بعدي عمى فراشك كما قطعت رحمي ولم

تحفظ قرابتي من رسول اهلل (ص) ثم رفع صوتو وتال ان اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل ابراىيم وآل عمران
عمى العالمين ذرية بعضيا من بعض واهلل سميع عميم فشد عمي عمى الناس وىو يقول انا عمي بن

الحسين بن عمي * نحن وبيت اهلل ( )1اولي بالنبي تاهلل ال يحكم فينا ابن الدعي * اضرب بالسيف

احامي عن ابي ضرب غالم ىاشمي عموي فجعل يشد عمييم ثم يرجع إلى ابيو فيقول يا اباه العطش

فيقول لو الحسين عميو السالم اصبر حبيبي فانك ال تمسي حتى يسقيك رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو

بكأسو " وفي رواية " انو قال يا ابو العطش قتمني وثقل الحديد اجيدني فيل إلى شربة من الماء سبيل

فبكي الحسين عميو السالم وقال واغوثاه يا بني من اين آتي لك بالمآء قاتل قميال فما اسرع ما تمقى جدك

محمد صمى اهلل عميو وآلو فيسقيك بكأسو االوفي شربة ال تظمأ بعدىا ابدا فجعل يكر كرة بعد كرة واىل

الكوفة يتقون قتمو فقتل اربعة واربعين رجال عمى رواية الصدوق في االمالي وعمى رواية محمد بن ابي
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طالب تمام المأتين ولم يذكره غيره فيما عممناه فنظر

---

( )1ورب البيت خ ل.
---
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إليو مرة بن منقذ العبدي فقال عمي اثام العرب ان ىو فعل مثل ما اراه يفعل ومربي ان لم اثكمو امو فمر
يشد عمى الناس كما كان يفعل فاعترضو مرة بن منقذ وطعنو بالرمح وقيل بل رماه بسيم فصرعو فنادي

يا ابتاه عميك السالم ىذا جدي يقرئك السالم ويقول لك عجل القدوم عمينا واعتوره الناس فقطعوه باسيافيم

فجاء الحسين عميو السالم حتى وقف عميو وقال قتل اهلل قوما قتموك يا بني ما اجراىم عمى الرحمن

وعمى انتياك حرمة الرسول عمى الدنيا بعدك العفا وخرجت زينب بنت عمي عمييما السالم وىي تنادي يا

حبيباه ويا ابن اخاه وجاءت فاكبت عميو فجاء الحسين عميو السالم فاخذ بيدىا وردىا إلى الفسطاط واقبل
بفتيانو وقال احمموا اخاكم فحمموه من مصرعو حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتمون امامو

" وبرز " عبد اهلل بن مسمم بن عقيل بن ابي طالب وامو رقية بنت عمي بن ابي طالب عميو السالم وىو
يرتجز ويقول اليوم القى مسمما وىو ابى * وفتية بادوا عمى دين النبي ليسوا عرفوا بالكذب * لكن خيار

وكرام النسب من ىاشم السادات اىل الحسب فقتل ثالثة رجال ( )1فرماه عمرو بن صبيح الصيداوي

(الصدائي
---

( )1قال ابن شير آشوب انو قتل ثمانية وتسعين رجال في ثالث حمالت
---
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خ ل) بسيم فوضع عبد اهلل يده عمى جبيتو يتقيو فاصاب السيم كفو ونفذ إلى جبيتو فسمرىا فمم يستطع
ان يحركيا ثم طعنو اسيد ابن مالك بالرمح في قمبو فقتمو وعمروبن صبيح ىذا اخذه المختار وطعنو

بالرماح حتى مات " وقيل " ان قاتل عبد اهلل بن مسمم زيد بن رقاد (ورقاء خ ل) وكان يقول رميتو بسيم

وكفو عمى جبيتو يتقى النبل فاثبت كفو في جبيتو فما استطاع ان يزيل كفو عن جبيتو وقال حين رميتو
الميم انيم لستقمونا واستذلونا فاقتميم كما قتمونا ثم رماه بسيم آخر وكان يقول جئتو وىو ميت فنزعت

سيمي من جوفو ولم ازل انضنض االخر عن جبيتو حتى اخذتو وبقي النصل وىذا اتاه اصحاب

المختار فمم يطعنوه ولم يضربوه ولكن جعموا يرمونو بالنبل والحجارة حتى سقط فاحرقوه حيا " وخرج "
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محمد بن مسمم بن عقيل بن ابي طالب فقاتل حتى قتل قتمو أبو جرىم االزدي ولقيط ابن ياسر الجيني "

وخرج " محمد بن ابي سعيد بن قيل بن ابي طالب فقاتل حتى قتل رماه لقيط بن ياسر الجيني بسيم

فقتمو " وخرج " جعفر بن عقيل بن ابي طالب وىو يرتجز ويقول انا الغالم االبطحي الطالبي * من
معشر في ىاشم وغالب ونحن حقا سادة الذوائب * ىذا حسين اطيب االطائب

---

= ولم يذكر ذلك غيره فيما عممناه " منو "
---
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من عترة البر التقي الغالب فقتل خمسة عشر فارسا عمى رواية محمد بن ابي طالب ورجمين عمى رواية
ابن شير اشوب فقتمو عبد اهلل بن عروة الخثعمي وقيل بشر بن سوط (حوط خ ل) اليمداني " وخرج "
عبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب وىو يقول ابي عقيل فاعرفوا مكاني * من ىاشم وىاشم اخواني

كيول صدق سادة االقران * ىذا حسين شامخ البنيان وسيد الشيب مع الشبان فقتل عمى رواية محمد بن
ابي طالب وابن شير اشوب سبعة عشر فارسا فحمل عميو عثمان بن خالد الجيني وبشر بن سوط

(حوط خ ل) اليمداني فقتاله وىذان اخذىما المختار فضرب اعناقيما واحرقيما بالنار " وخرج " عبد اهلل

االكبر بن عقيل بن ابي طالب ( )1فقتمو عثمان بن خالد وبشر بن سوط (حوط خ ل) ايضا وقيل عمرو

بن صبيح " وحمل " الناس عمى الحسين عميو السالم واىل بيتو من كل جانب فخرج " محمد بن عبد اهلل
بن جعفر بن ابي طالب وامو زينب بنت امير المؤمنين عميو السالم وقيل الخوصاء من بني تيم الالت

بن

---

( )1عمى ىذا يكون المقتول بالطف من ولد عقيل ستة وبعضيم اقتصر عمى ذكر اربعة " منو ".
---

[]174
ثعمبة وىو يقول اشكو إلى اهلل من العدوان * قتال قوم في الردي عميان قد تركوا معالم القرآن * ومحكم
التنزيل والتبيان واظيروا الكفر مع الطغيان ثم قاتل حتى قتل عشرة أنفس فحمل عميو عامر بن نيشل

التميمي فقتمو " وخرج " اخوه عون بن عبد اهلل بن جعفر (ع) وامو ايضا زينب بنت امير المؤمنين عميو
السالم وقيل جمانة بنت المسيب بن نجبة وىو يقول ان تنكروني فأنا ابن جعفر * شييد صدق في

الجنان ازىر يطير فييا بجناح اخضر * كفي بيذا شرفا في المحشر ثم قاتل حتى قتل عمى رواية ابن
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شير آشوب ثالثة فوارس وثمانية عشر رجال فحمل عميو عبد اهلل بن قطبة الطائي فقتمو ( " )1وخرج "

اخوىما عبيداهلل بن عبد اهلل بن جعفر ( )2فقاتل حتى قتل " وخرج " القاسم بن الحسن بن عمي بن ابي
طالب عمييم السالم وامو ام ولد وىو غالم لم يبمغ الحمم فمما نظر الحسين عميو السالم

---

( )1في تاريخ الطبري ان قاتمو عامر بن نيشل وقاتل اخيو عبد اهلل بن قطبة عكس ما ذكرنا " منو ".
( )2ذكره أبو الفرج ولم يذكره غيره من الرواة والمؤرخين بل اقتصروا عمى ذكر عون ومحمد " منو ".
---

[]175
إليو قد برز اعتنقو وجعال يبكيان حتى غشي عمييا ثم استاذن عمو في المبارزة فابى ان ياذن لو فمم يزل
الغالم يقبل يديو ورجميو حتى اذن لو فخرج ودموعو تسيل عمى خديو وىو يقول ان تنكروني ابن ()1

الحسن * سبط النبي المصطفي والمؤتمن ىذا حسين كاالسير المرتين * بين اناس االسقوا صوب

المزن فقاتل قتاال شديدا حتى قتل عمى صغر سنو عمى بعض الروايات خمسة وثالثين رجال وعمى رواية
الصدوق في االمالي انو برز وىو يقول ال تجزعي نفسي فكل فاني * اليوم تمقين ذوي الجنان فقتل منيم
ثالثة " قال " حميد بن مسمم خرج عمينا غالم كأن وجيو شقة قمر وفي يده سيف وعميو قميص وازار

ونعالن قد انقطع شسع احدىما ما انسى انيا كانت اليسرى فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل االزدي واهلل

الشدن عميو فقمت سبحان اهلل وما تريد بذلك واهلل لو ضربني ما بسطت إليو يدي دعو يكفيكو ىؤالء

الذين تراىم قد احتوشوه فقال واهلل الشدن عميو فشد عميو فما ولى حتى ضرب رأسو بالسيف ففمقو ووقع
الغالم الى االرض لوجيو ونادي يا عماه فجمى الحسين عميو السالم كما يجمي الصقر ثم شد شدة ليث
اغضب فضرب عمرو بن سعد بن نفيل بالسيف فاتقاىا بالساعد فقطعيا من لدن
---

[]176
المرفق فصاح صيحة سمعيا اىل العسكر ثم تنحى عنو الحسين عميو السالم وحمل اىل الكوفة

ليستنقذوه فوطئت الخيل عم ار بأرجميا حتى مات وانجمت الغبرة فإذا بالحسين عميو السالم قائم عمى رأس
الغالم وىو يفحص برجميو والحسين عميو السالم يقول بعدا لقوم قتموك ومن خصميم يوم القيمة فيك

جدك وابوك ثم قال عميو السالم عزو اهلل عمى عمك ان تدعوه فال يجيبك أو يجيبك فال ينفعك صوت
واهلل كثر واتره وقل ناصره ثم حممو ووضع صدره عمى صدره وكأني انظر الى رجمي الغالم يخطان

االرض فجاء بو حتى القاه مع ابنو عمي والقتمي من اىل بيتو ثم قال الميم احصيم عددا واقتميم بددا وال
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تغادر منيم احدا فسألت عنو فقيل لي ىو القاسم بن الحسن بن عمي بن ابي طالب عمييم السالم "

وصاح " الحسين عميو السالم في تمك الحال صب ار يا بني عمومتي صب ار يا اىل بيتي فواهلل ال رأيتم ىو

انا بعد ىذا اليوم ابدا " وخرج " أبو بكر بن الحسن بن عمي بن ابي طالب وامو ام ولد فقاتل حتى قتل
رماه عبد اهلل بن عقبة الغنوي وقيل حرممة بن كاىل بسيم فقتمو " وخرج " عبد اهلل بن الحسن بن عمي
بن ابي طالب عمييم السالم وامو ام ولد فقاتل حتى قتل رماه حرممة بن كاىل بسيم فقتمو " وتقدمت "

اخوة الحسين عميو السالم عازمين عمى ان يموتوا
---

[]177
دونو " فاول " من خرج منيم أبو بكر ( )1بن عمي واسمو عبيد اهلل وامو ليمى بنت مسعود من بني

نيشل فتدم وىو يرتجز ويقول شيخي عمي ذو الفخار االطول * من ىاشم الصدوق الكريم المفضل ىذا

حسين ابن النبي المرسل * عنو نحامي بالحسام المصقل تفديو نفسي من اخ مبجل فمم يزل يقاتل حتى

قتمو زجر بن بدر النخعي " ثم " برز من بعده اخوه عمر بن عمي وىو يقول اضربكم وال ارى فيكم زجر

* ذاك الشقي بالنبي قد كفر يا زجر يا زجر تداني من عمر * لعمك اليوم تبوء من سقر شر مكان في
حريق وسعر * النك الجاحد ياشر البشر ثم حمل عمى زجر قاتل اخيو فقتمو واستقبل القوم وجعل

يضرب بسيفو ضربا منك ار وىو يقول خموا عداة اهلل خموا عن عمر * خموا الميث اليصور المكفير

يضربكم بسيفو وال يفر * وليس فييا كالجبان المنحجر فمم يزل يقاتل حتى قتل " وخرج " محمد االصغر

بن عمي بن ابي طالب وامو ام ولد فرماه رجل من تميم من بني ابان بن دارم فقتمو وجاء برأسو " وخرج "

عبد اهلل بن عمي وامو ليمى بنت مسعود
---

( )1قال الطبري في تاريخو وابن االثير في الكامل وقد شك في قتمو " منو ".
---

[]178
النيشمية ( )1فقاتل حتى قتل " ولما " رأي العباس بن عمي كثرة القتمي من اىمو قال الخوتو من ابيو

وامو وىم عبد اهلل وجعفر وعثمان واميم ام البنين بنت خالد بن حزام الكالبية واسميا فاطمة يا بني امي
تقدموا حتى اراكم قد نصحتم هلل ولرسولو فانو الولدلكم " فبرز " عبد اهلل بن عمي وكان عمره خمسا

وعشرين سنة وىو يقول انا ابن ذي النجدة واالفضال * ذلك عمي الخير ذو الفعال سيف رسول اهلل ذو

النكال * في كل يوم ظاىر االىوال فاختمف ىو وىاني بن ثبيت ( )2الحضرمي ضربتين فقتمو ىاني "
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ثم " برز بعده اخوه جعفر بن عمي وكان عمره تسع عشرة سنة وىو يقول اني انا جعفر ذو المعالي *

ابن عمي الخير ذي النوال حسبي بعمي شرفا وخالي فحمل عميو ىاني بن ثبيب الحضرمي ايضا فقتمو

وجاء برأسو وقيل رماه خولى فاصاب شقيقتو أو عينو " ثم " برز بعده اخوه عثمان بن عمي فقام مقام
اخوتو وكان عمره احدي وعشرين سنة وىو يقول
---

( )1فيو اخو ابي بكر بن عمي المو وابيو وىو غير عبد اهلل بن عمي اخي العباس المو وابيو وقد صرح
بذلك المفيد في ارشاده " منو " )2( .بضم الثاء المثمو وبفتح الباء لموحدة وسكون الياء المثناة من تحتيا
وآخره تاء مثناة من فوقيا " كامل ابن االثير "
---

[]179
اني انا عثمان ذو المفاخر * شيخي عمي ذو الفعال الطاىر ىذا حسين خيرة االخاير * وسيد الصغار

واالكابر (وسيد الكبار واالصاغر خ ل) بعد الرسول والوصي الناصر فرماه خولى بن يزيد االصبحي
عمى جبينو فسقط عن فرسو وحمل عميو رجل من بني ابان بن دارم فقتمو وجاء برأسو " وبرز " من

بعدىم اخوىم العباس بن عمي وىو اكبرىم ويكنى ابا الفضل ويمقب بالسقا وقمر بني ىاشم وىو صاحب

لواء الحسين عميو السالم وكان العباس عميو السالم وسيما جميال يركب الفرس المطيم ورجاله يخطان

في االرض فيروي انو خرج يطمب الماء وحمل عمى القوم وىو يقول ال ارىب الموت إذا الموت رقا حتى

اوارى في المصاليت لقا نفسي لسبط المصطفى الطير وقا * اني انا العباس اغدو بالسقا وال اخاف

الشر يوم الممتقى ففرقيم وضربو زيد بن ورقاء عمى يمينو فقطعيا فاخذ السيف بشمالو وحمل وىو يرتجز
ويقول واهلل ان قطعتيم يميني * اني احامي أبدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاىر

االمين فضربو حكيم بن الطفيل عمى شمالو فقطعيا فقال يا نفس ال تخشي من الكفار * وابشري برحمة

الجبار
---

[]181

مع النبي السيد المختار * قد قطعوا ببغييم يساري فاصميم يا رب حر النار فضربو آخر بعمود من

حديث فقتمو فبكى الحسين عميو السالم لقتمو بكاء شديدا ولنعم ما قال القائل احق الناس ان يبكى عميو

* فتى ابكى الحسين بكربالء اخوه وابن والده عمي * أبو الفضل المضرج بالدماء ومن واساه ال يثنيو

شئ * وجاد لو عمى عطش بماء ولممؤلف " ايضا من قصيدة اخرى واذكر ابا الفضل ىل تنسى فضائمو

* في كربال حين جد االمر والتبسا واسى اخاه وفاداه بميجتو * وخاض في غمرات الموت منغمسا آلى
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بان اليذونى الماء وىو يرى * اخاه ظمآن من ورد لو يئسا ففز ابا الفضل بالفضل الجسيم بما * اسديتو

فعميك الفضل قد حبسا " ويروي " في كيفية قتمو عميو السالم غير ذلك وسيأتى قريبا " وكانت
---

( )1وانما قد منا ذكره ىنا حتى يرتبط بمقتل اخوتو المو " منو " )2( .تك ىنا بيت برمتو وىو :قضيت
حق االضا والدين مبتذال لمنفس في سقى اطفال لو ونسا
---

[]181

ام البنين ام ىؤالء االخوة االربعة القتمى تخرج الى البقيع فتندبيم اشجى ندبة واحرقيا فيجتمع الناس إلييا

فكان مروان بن الحكم يجئ فيمن يجئ فال يزال يسمع ندبتيا ويبكي " وبرز " احمد بن محمد الياشمي

وىو يقول اليوم ابمو حسبي وديني * بصارم تحممو يميني فقاتل حتى قتل " وخرج " غالم من خباء من
اخبية الحسين عميو السالم وفي اذنيو درتان فاخذ بعود من عيدانو وىو مذعور فجعل يمتفت يمينا

وشماال وقرطاه يتذبذبان فحمل عميو ىاني بن ثبيت الحضرمي فضربو بالسيف وقرطاه يتذ بذبان فحمل

عميو ىاني بن ثبيت الحضرمي فضربو بالسيف فقتمو فصارت امو شير بانويو تنظر إليو وال تتكمم

كالمدىوشة " ونادي " الحسين عميو السالم ىل من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو
ىل من موحد يخاف اهلل فينا ىل من مغيث يرجو اهلل في اغاثتنا ىل من معين يرجو ما عند اهلل في

اعانتنا قارتفعت اصوات النساء بالعويل " فتقدم " الى باب الخيمة وقال لزينب ناوليني ولدي الصغير

حتى اودعو فأتي بابنو عبد اهلل وامو الرباب بنت امرى القيس فأخذ واجمسو في حجره واومأ إليو ليقبمو

فرماه حرممة بن كاىل االسدي بسيم فوقع في نحره فذبحو فقال لزينب خذيو ثم تمقى الدم بكفيو فمما امتال
تارمى بالدم نحو السماء ثم قال ىون عمي ما نزل بو انو بعين اهلل .وفي رواية انو قال الميم

---

[]182
ال يكن اىون عميك من فصيل " قال " الباقر عميو السالم فمم يسقط من ذلك الدم قطرة الى االرض وفي
رواية انو صبو في االرض ثم قال يا رب ان كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما ىو

خير منو وانتقم لنا من ىاؤالء القوم الظالمين ثم حممو حتى وضعو مع قتمى اىل بتو " وفي رواية " انو

حفر لو بجفن سيفو ورممو بدمو فدفنو وحرممة ىذا اخذه المختار فقطع يديو ثم احرقو بالنار " وعطش "

الحسين عميو السالم حتى اشتد عميو العطش فدنا ليشرب من الماء فرماه الحصين بن نمير بسيم فوقع
في فمو الشريف فجعل يتمقى الدم من فمو ويرمي بو الى السماء " وحمل " القوم عمى الحسين عميو
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السالم فغمبوه عمى عسكره وقد اشتد بو العطش فركب المسناة يريد الفرات وبين يديو العباس اخوه

فاعترضتيما خيل ابن سعد وفييم رجل من بني ابان بن دارم فقال ليم ويمكم حولوا بينو وبين الفرات وال
تمكنوه من الماء فحالوا بينو وبين الفرات فقال الحسين عميو السالم الميم اظمأه وفي رواية الميم اقتمو

عطشا وال تغفر لو فغضب الدارمي ورماه بسيم فاثبتو في حنكو الشريف فانتزع الحسين عميو السالم

السيم وبسط يديو تحت حنكو فامتالءت راحتاه من الدم فرمى بو نحو السماء ثم حمد اهلل واثنى عميو ثم
قال الميم اني اشكو اليك ما يفعل بابن بنت نبيك الميم احصيم عددا واقتميم بددا وال

---

[]183
تبق منيم احدا " فمكث " ذلك الرجل يسي ار ثم صب اهلل عميو الظما فجعل ال يروى وكان يصيح من
الحر في بطنو والبرد في ظيره وبين يديو المراوح والثمج وخمفو كانون وكان برد لو الماء فيو السكر

وعساس فييا المبن وىو يقول اسقوني اىمكني العطش فيؤتي بالعس أو القمة فيو الماء والمبن والسويق
يكفي جماعة فيشربو ويضطجع ىنيئتو ثم يقول اسقوني قتمني الظما فما زال كذلك حتى انقدت بطنو

انقداد بطن البعير ذكر ذلك الطبري وابو الفرج بن عبد الرحمن الجوزي وابن االثير في الكامل بتفاوت

يسير وغيرىم " ثم " ان الحسين عميو السالم رجع الى مكانو وقد اشتد بو العطش واحاط القوم بالعباس

فاقتطعوه عنو فجعل العباس عميو السالم يقاتميم وحده حتى قتل وكان المتولي لقتمو زيد بن ورقاء

الحنيفي وحكيم بن الطفيل السنبسي بعد ان اثخن بالجراح فمم يستطع حراكا فبكى الحسين لقتمو بكاء

شديدا " ثم " ان الحسين عميو السالم دعا الناس الى البراز فمم يزل يقتل كل من برز إليو حتى قتل مقتمة
عظيمة ثم حمل عمى الميمنة وىو يقول القتل اولى من ركوب العار * والعار اولى من دخول النار واهلل
ما ىذا وىذا جارى ثم حمل عمى الميسرة وىو يقول

---

[]184
انا الحسين بن عمي * آليت ان ال انثني احمي عياالت ابي * امضي عمى دين النبي " ولما " بقي

الحسين عميو السالم في ثالثة أو اربعة من اصحاه وفي رواية ثالثة رىط من اىمو قال ابغوني ثوبا ال
يرغب فيو احد اجعمو تحت ثيابي لئال اجرد منو بعد قتمي فاني مقتول مسموب فأتي بتبان قال الذاك

لعباس من ضرب عمى الذلة وال ينبغي لي ان البسو وفي رواية انو قال ىذا لباس اىل الذمة فاخذ ثوبا

خمقا فخرقو وجعمو تحت ثيابو وفي رواية انو اتي بشئ أو سع منو دون السراويل وفوق التبان فمبسو فمما

قتل جردوه منو " ثم " استدعي بسراويل من حبرة يمانيو يممع فييا البصر ففزرىا ولبسيا وانما فزرىا لئال
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يسمبيا بعد قتمو فمما قتل عميو السالم سمبيا منو بحر (ابجر خ ل) بن كعب وتركو مجردا فكانت يدا

بحر بعد ذلك تيبسان في الصيف كأنيما عودان وترطبان في الشتاء فتنضحان دما وقيحا الى ان اىمكو
اهلل تعالى واقبل الحسين عميو السالم عمى القوم يدفعيم عن نفسو والثالثة الذين معو يحمونو حتى قتل

الثالثة وبقي وحده وقد اثخن بالجراح في رأسو وبدنو فجعل يضاربيم بسيفو وحمل الناس عمبيو عن يمينو
وشمالو فحمل عمى الذين عن يمينو فتفرقوا ثم حمل عمى الذين عن يساره فتفرقوا " قال " بعض الرواة

فواهلل ما رأيت مكثو ار قط قد
---

[]185
قتل ولده واىل بيتو واصحابو اربط جاشا وال امضى جنانا وال اجراء مقدما منو واهلل ما رأيت قبمو وال بعده

مثمو وان كانت الرجالة لتشد عميو فيشيد عمييا بسيفو فتنكشف عن يمينو وعن شمالو انكشاف المعزى إذا
شد فييا الذئب ولقد كان يحمل فييم وقد تكمموا ثالثين الفا فينيزمون من بين يديو كأنيم الجراد المنتشر

ثم يرجع الى مركزه وىو يقول الحول وال قوة اال باهلل " فمما " رأي شمر ذلك استدعى الفرسان فصاروا في
ظيور الرجالة وامر الرماة ان يرموه فرشقوه بالسيام حتى صار كالقنفذ فاحجم عنيم فوقفوا بازائو وجاء

شمر في جماعة من اصحابو فحالوا بينو وبين رحمو الذي فيو ثقمو وعيالو " فصاح " الحسين عميو

السالم ويمكم يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم ال تخافون يوم المعاد فكونوا اح ار ار في

دنياكم ىذه وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون فنادا شمر ما تقول يا ابن فاطمة فقال اقول
اني اقاتمكم وتقاتمونني والنساء ليس عميين جناح فامنعوا عتاتكم وجيالكم وطغاتكم من التعرض لحرمي

مادمت حيا فقال شمر لك ذلك يا ابن فاطمة ثم صاح اليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسو فمعمري ىو

كفو كريم فقصدوه بالحرب وجعل شمر يحرضيم عمى الحسين عميو السالم فجعموا يحممون عمى الحسين

(ع) والحسين يحمل عمييم فينكشفون عنو وىو في ذلك
---

[]186
يطمب شربة من ماء فال يجد وكمما حمل بفرسو عمى الفرات حمموا عميو باجمعيم حتى اجموه عنو " ولما

" اثخن بالجراح وبقي كالقنفذ طعنو صالح بن وىب المزني عمى خاصرتو طعنة فسقط عميو السالم من
فرسو الى االرض عمى خده االيمن ثم قام وخرجت اختو زينب الى باب الفسطاط وىي تنادي واأخاه

واسيداه واأىل بيتاه ليت السماء اطبقت عمى االرض وليت الجبال تدكدكت عمى السيل " وقد " دنا عمر
بن سعد فقالت يا عمر ايقتل أبو عبد اهلل وانت تنظر إليو فدمعت عيناه حتى سالت دموعو عمى خديو
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ولحيتو وصرف وجيو عنيا ولم يجيبيا بشئ فنادت ويمكم اما فيكم مسمم فمم يجبيا احد بشئ " وقاتل "

عميو السالم راجال قتال الفارس الشجاع يتقي الرمية ويفترص العورة ويشد عمى الخيل وىو يقول اعمى
قتمي تجتمعون اما واهلل ال تقتمون بعدي عبدا من عباد اهلل اهلل اسخط عميكم لقتمو مني وايم اهلل اني

الرجو ان يكرمني اهلل بيوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث ال تشعرون اما واهلل لو قتمتموني ال لقي اهلل
بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم ال يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب االليم " وكان " عمى

الحسين عميو السالم جبة من خز وكان معتما مخضوبا بالوسمة " ولم " يزل يقاتل حتى اصابو اثنان
وسبعون جراحة فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال فبينا ىو واقف إذا اتاه

---

[]187
حجر فوقع عمى جبيتو فأخذ الثوب ليسمح الدم عن جبيتو فاتاه سيم مسموم لو ثالث شعب فوقع عمى

قمبو فقال عميو السالم بسم اهلل وباهلل وعمى ممة رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو ثم رفع راسو الى السماء

وقال آليي تعمم انيم يقتمون رجال ليس عمى وجو االرض ابن بنت نبي غيره ثم اخذ السيم فاخرجو من

وراء ظيره فانبعث الدم كانو ميزاب فضعف ووقف " ولما " رجع الحسين عميو السالم من المسناة الى

فسطاطو بعد قتل اخيو العباس اقبل الشمر في جماعة من اصحابو فأحاطوا بو فاسرع منيم رجل يقال لو

مالك بن النسر الكندي فشتم الحسين عميو السالم وضربو عمى رأسو الشريف بالسيف وكان عمى رأسو
برنس وقيل قمنسوة فقطع البرنس ووصل السيف الى رأسو فامتالأ البرنس دما فقال لو الحسين عميو

السالم ال اكمت بيمينك وال شربت بيا وحشرك اهلل مع القوم الظالمين ثم القى البرنس أو القمنوسة ودعا

بخرقة فشد بيا رأسو واستدعي بقمنسوة اخرى فمبسيا واعتم عمييا " واخذ " الكندي البرنس وكان من خز
فمما قدم عمى اىمو اخذ يغسل عنو الدم فقالت لو امرأتو اسمب ابن رسول اهلل تدخل بيتي اخرجو عني "

فمم " يزل ذلك الرجل فقي ار بشر طول عمره " وىذا " اخذه المختار وقطع يديو ورجميو وتركو يضطرب
حتى مات " ورجع شمر ومن معو عن الحسين عميو السالم الى مواضعيم فمكثوا ىنيئة
---

[]188
ثم عادوا إليو فاخذ الحسين عميو السالم يشد عمييم فينكشفون عنو ثم انيم احاطوا بو " فخرج " عبد اهلل
بن الحسن بن عمي عمييما السالم وىو غالم لم يراىق من عند النساء فمحقتو زينب بنت عمي عمييما

السالم وىو غالم لم يراىق من عند النساء فمحقتو زينب بنت عمي عمييما السالم لتحبسو فقال ليا

الحسين عميو السالم احبسيو يا اختى فابي وامتنع عمييا امتناعا شديدا وجاء يشتد الى عمو الحسين حتى
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وقف الى جنبو وقال ال افارق عمي فاىوى بحر (ابجر خ ل) بن كعب الى الحسين عميو السالم بالسيف

فقال لو الغالم ويمك يا ابن الخبيثة اتقتل عمي فضربو بحر (ابجر خ ل) بالسيف فاتقاىا الغالم بيده

فاطنيا الى الجمد فإذا ىي معمقة فنادي الغالم يا عماه أو يا اماه فاخذه الحسين عميو السالم فضمو الى

صدره وقال يا ابن اخي اصبر عمى ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فان اهلل يمحقك بآبائك الصالحين
برسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وعمى وحمزة وجعفر والحسن صمى اهلل عمييم اجمعين فرماه حرممة بسيم

فذبحو وىو في حجر عمو فرفع الحسين عميو السالم يديده وقال الميم امسك عنيم قطر السماء وامنعيم

بركات االرض الميم فان متعتيم الى حين ففرقيم فرقا واجعميم طرائق قددا وال ترض الوالة منيم ابدا

فأنيم دعونا لينصرونا ثم عدوا عمينا فقتموا ثم ضارب عدوا عمينا فقتمونا ثم ضارب رجالة حتى انكشفوا

عنو وكان قد ضعف عن القتال " وتحاماه " الناس فمكث طويال من النيار وكمما جاءه احد انصرف

عنو كراىية
---

[]189
ان يمقي اهلل بدمو " قال " ىالل بن نافع اني لواقف مع اصحاب عمر ابن سعد إذ صرخ صارح ابشر

اييا االمير فيذا شمر قد قتل الحسين فخرجت بين الصفين فوقفت عميو وانو ليجود بنفسو فواهلل ما رأيت
قتيال مضمخا بدمو احسن منو وال انور وجيا ولقد شغمني نور وجيو وجمال ىيئتو عن الفكرة في قتمو

فاستسقى في تمك الحال ماء فسمعت رجال يقول واهلل ال تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من

حميميا فسمعتو يقول انا ارد الحامية فاشرب من حميميا ال واهلل بل ارد عمى جدي رسول اهلل صمى اهلل

عميو وآلو واسكن معو في داره في مقعد صدق عند مميك مقتدر واشرب من ماء غير آسن واشكو إليو ما
ارتكبتم مني وفعمتم بي فغضبوا باجمعيم حتى كأن اهلل لم يجعل في قمب احد منيم من الرحمة شيئا "

وصاح " شمر بالفرسان والرجالة ويحكم ما تنتظرون بالرجل اقتمواه ثكمتكم امياتكم فحمموا عميو من كل
جانب فضربو زرعة بن شريك عمى كتفو اليسري وضرب الحسين عميو السالم زرعة فصرعو وضربو

آخر عمى عاتقو المقدس بالسيف ضربة كبابيا لوجيو وكان قد اعيا وجعل يقوم ويكبو وطعنو سنان بن

انس النخعي في ترقوتو ثم انتزع الرمح فطعنو في بواني ( )1صدره ورماه بسيم فوقع في نحره فسقط

وجمس قاعدا
---

( )1البواني اضالع الزور كذا في القاموس " منو ".
---

[]191
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فنزع السيم من نحره وقرن كفيو جميعا فكمما امتالتا من دمائو خضب بيا رأسو ولحيتو وىو يقول :ىكذا

القى اهلل مخضبا بدمي مغصوبا عمي حقي " وقال " عمر بن سعد لرجل عن يمينو انزل ويحك الى

الحسين فارحو " وقيل " بل قال سنان لخولي بن يزيد اختز رأسو فبدر خولى ليحتز رأسو فضعف وارعد
فقال لو سنان وقيل شمر فت اهلل في عضدك مالك ترعد ونزل سنان وقيل شمر إليو فذبحو ثم احتزر

رأسو الشريف وىو يقول واهلل اني الحتز رأسك واعمم انك السيد المقدم وابن رسول اهلل وخير الناس ابا

واما ثم دفع الرأس الشريف الى خولى فقال احممو الى االمير عمر بن سعد وفي ذلك يقول الشاعر فاي

رزية عدلت حسينا * غداة تبيره كفا سنان " وسنان " ىذا اخذه المختار فقطع اناممو انممة انممة ثم قطع
يديو ورجميو واغمى لو قد ار فييا زيت ورماه فييا وىو يضطرب وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين

عميو السالم فقال رجل يا امة اهلل ان سيدك قتل قالت الجارية فاسرعت الى سبيداتي وانا اصيح فقمن في

وجيي وصحن " وارتفعت " في السماء عند قتل الحسين عميو السالم غبرة شديدة سوداء مظممة فييا ريح
حمراء ال يري فييا عين وال اثر حتى ظن القوم ان العذاب قد جاء ىم فمبشوا كذلك ساعة ثم انجمت

عنيم " وفي رواية " انيا اظممت الدنيا ثالثة ايام بعد قتل الحسين عميو السالم
---

[]191
السالم ثم ظيرت الحمرة في السماء " ولم " تر الحمرة في السماء قبل قتل الحسين عميو السالم وقال

السدي لما قتل الحسين عميو السالم بكت السماء وبكاؤىا حمرتيا " وأمطرت " السماء دما يوم قتمو وبقي
اثره في الثياب مدة حتى تقطعت وكان جماعة في سفر قالوا فمطرنا مط ار بقي اثره في ثيابنا مثل الدم
وما قمع حجر بالشام وفي رواية في الدنيا اال وجد تحتو دم عبيط ومكث الناس شيرين أو ثالثة كأنما

تمطخ الحيطان بالدماء ساعة تطمع الشمس حتى ترتفع وفي رواية من صالة الفجر إلى غروب الشمس "

وقال " عبد المطمب بن مروان لمزىري اي رجل انت ان اخبرتني اي عالمة كانت يوم الحسين بن عمي
عمييما السالم قال ال يرفع حصاة بيت المقدس اال وجد تحتيا دم عبيط فقال عبد الممك اني واياك في

ىذا الحديث غريبان " وروي " عن ابي حباب الكمبي قال حدثنا الجصاصون قالوا كنا نخرج إلى الجبانة

في الميل .عند مقتل الحسين عميو السالم فنسمع الجن ينوحون عميو ويقولون مسح النبي جبينو * فمو

بريق في الخدود ابواه من عميا قريش * وجده خير الجدود " ورأي " ابن عباس النبي صمى اهلل عميو وآلو
في الميمة التي قتل فييا الحسين عميو السالم وبيده قارورة وىو يجمع فييا دما قال فقمت يا رسول اهلل ما

ىذا قال ىذه دماء الحسين عميو السالم واصحابو
---

[]192
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ارفعيا إلى اهلل تعالى فأصبح ابن عباس واعمم الناس بقتل الحسين عميو السالم وقص روياه فوجد قد قتل

في ذلك اليوم " وكان " سن الحسين عميو السالم يوم قتل سبعا وخمسين سنة أو ستا وخمسين سنة

وخمسة اشير وسبعة ايام أو خمسة ايام أو تسعة اشير وعشرة ايام أو ثمانية اشير وسبعة ايام أو خمسة

ايام عمى اختالف الروايات واالقوال المتقدمة في مولده عميو السالم " وقيل " ثمان وخمسون سنة وقيل

خمس وخمسون سنة وستة اشير المقصد الثالث في االمور المتأخرة عن قتمو (ع) واقبل القوم عمى سمب

الحسين عميو السالم فاخذ فميصو اسحق ابن حويو الحضرمي فمبسو فصار ابرص وامتعط شعره ووجد

في قميصو (ع) مأة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة وضربة وقيل وجد في ثيابو مأة وعشرون رمية

بسيم وفي جسده الشريف ثالث وثالثون طعنو برمح واربع وثالثون ضربة بسيف " وعن " الصادق عميو

السالم انو وجد بالحسين عميو السالم ثالث وثالثون طعنة واربع وثالثون ضربة ( )1وعن الباقر عميو

السالم انو وجدبو
---

( )1ال يخفي ان ىذه الرواية التنا في ما سبق وما يأتي من االقوال والروايات النو لم يعين فييا قدر
الرميات بل ىي من المؤيدات (منو).
---

[]193
ثمثمأة وبضعة وعشرون جراحة " وفي " رواية ثمثمأة وستون جراحو واخذ سراويمو بحر (ابجر خ ل) بن

كعب التميمي فصار زمنا مقعدا من رجميو " واخذ " ثوبو أخ السحق بن حويو ولبسو فتغير وجيو وحص

شعره وبرص بدنو " واخذ " قطيفة لو كانت من خز قيس بن االشعث بن قيس " واخذ " عمامتو االخنس
بن مرثد وقيل جابر بن يزيد فاعتم بيا فصار معتوىا " واخذ " برنسو مالك بن النسر كما مر (واخذ)

نعميو االسود بن خالد (واخذ) درعو البتراء عمر بن سعد فمما قتل عمر اعطاىا المختار لقاتمو (واخذ)
سيفو الفالفس النيشمي من بني دارم وقيل جميع بن الخمق االودي وقيل االسود بن حنظمة التميمي

(واخذ) القوس والحمل الرجيل بن خيثمة الجعفي (واخذ) خاتمو بجدل بن سميم الكمبي وقطع اصبعو مع

الخاتم وىذا اخذه المختار فقطع يديو ورجميو وتركو يتشحط في دمو حتى ىمك (ومال) الناس عمى الفرش

(الورس خ ل) والحمل واالبل فانتيبوىا وانتيبوا رحمو وثقمو وسمبوا نساءه ونحرت االبل التي كانت مع

الحسين عميو السالم فمم يوء كل لحميا النو كان امر من الصبر " وروي " انو لما جعل المحم في القدر
صار نا ار " وكان " مع الحسين عمييا السالم ورس وطيب فاقتسموه فمما صاروا إلى بيوتيم صار دما "

وعن " مشائخ من طئ انيم قالوا وجد شمر بن ذي الجوشن في رحل الحسين عميو السالم
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---

[]194
السالم ذىبا فدفع بعضو إلى ابنتو فدفعتو إلى صائغ يصوغ منو حميا فمما ادخمو النار صار نحاسا وقيل

نا ار " وما " تطيبت امرأة من ذلك الطيب اال برصت " قال " حميد بن مسمم رأيت امرأة من بكر بن وائل
كانت مع زوجيا في اصحاب عمر بن سعد فمما رأت القوم قد اقتحموا عمى نساء الحسين عميو السالم

في فسطاطين وىم يسمبونين اخذت سيفا واقبمت نحو الفسطاط وقالت يا آل بكر بن وائل أتسمب بنات

رسول اهلل الحكم اال هلل يا لثارات رسول اهلل فاخذىا زوجيا وردىا إلى رحمو " وانتيوا " إلى عمي بن

الحسين زين العابدين عميو السالم وىو منبسط عمى فراش وىو شديد المرض وكان مريضا بالذرب اي

االسيال وقد اشرف عمى الموت ومع شمر جماعة من الرجالة فقالوا لو االنقتل ىذا العميل فاراد شمر

قتمو فقال لو حميد ابن مسمم سبحان اهلل اتقتل الصبيان انما ىو صبي وانو لما بو فمم يزل يدفعيم عنو

حتى " جاء " عمر بن سعد فصاح النساء في وجيو وبكين فقال الصحابو اليدخل احد منكم بيوت ىؤالء
وال تتعرضوا ليذا الغالم المريض ومن اخذ من متاعين شيئا فميرده فمم يرد احد شيئا " وفي رواية " انيم
اشعموا النار في الفسطاط فخرجن منو النساء باكيات مسمبات " ونادي " عمر بن سعد في اصحابو من
ينتدب لمحسين فيوطي الخيل ظيره وصدره فانتدب منيم عشرة وىم اسحق بن

---

[]195
حويو (حيوة خ ل) الذي سمب قميص الحسين عميو السالم ،واال خنس ابن مرثد الذي سمب عمامة

الحسين عميو السالم ،وحكيم بن الطفيل الذي اشترك في قتل العباس عميو السالم ،وعمرو بن صبيح
الصيداوي الذي رمي عبد اهلل بن مسمم بسيم فسمريده في جبيتو .ورجاء بن منقذ العبدي ،وسالم بن

حثيمة الجعفي ،وصالح بن وىب الجعفي .وواحظ بن غانم .وىاني بن ثبيت الحضرمي الذي قتل جماعة

من الطالبيين كما مر .واسيد بن مالك فداسوا الحسين عميو السالم بجوافر خيميم حتى رضوا ظيره

وصدره " وجاء " ىاؤالء العشرة حتى وقفوا عمى ابن زياد فقال اسيد بن مالك احدىم نحن رضضنا

الصدر بعد الظير * بكل يعبوب شديد االسر فقال ابن زياد من انتم قالوا نحن الذين وطأنا بخيولنا

ظير الحسين عميو السالم حتى طحنا جناجن صدره فأمر ليم بجائزة يسيرة " قال " ابو عمرو الزاىد
فنطرنا في ىاؤالء العشرة فوجدناىم جميعا اوالد زنا وىؤالء اخذىم المختار فشد ايدييم وارجميم بسكك

الحديد واوطأ الخيل ظيورىم حتى ىمكوا وفي خبر ان احدىم وىو االخنس كان واقفا بعد ذلك في قتال

فجاء سيم لم يعرف راميو ففمق قمبو فيمك " وسرح " عمر بن سعد من يومو ذلك وىو يوم عاشو ار برأس
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الحسين عميو السالم مع خولى بن يزيد االصبحي وحميد بن
---

[]196
مسمم االزدي إلى عبيد اهلل بن زياد " قال " الطبري وابن االثير فوجد القصر مغمقا فاتي بالرأس إلى منزلو
فوضعو تحت اجانو ودخل فراشو وقال المرأتو النوار جئتك بغني الدىر ىذا رأس الحسين عميو السالم

معك في الدار فقالت ويمك جاء الناس بالذىب والفضة وجئت برأس ابن رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو

واهلل ال يجمع رأسي ورأسك بيت وقامت من الفراض فخرجت إلى الدار قالت فما زالت انظر إلى نور

يسطع مثل العمود من السماء إلى االجانة ورأيت طي ار ابيض يرفرف حوليا " وذكر " ابن نما نحوا من

ذلك " وخولى " ىذا قتمو اصحاب المختار واحرقوه وكان مختفيا في مخرجو فدلت عميو امرأتو العيوب

بنت مالك وكانت تعاديو منذ جاء برأس الحسين عميو السالم فمما سألوىا عنو قالت الادري واشارت بيدىا

إلى المخرج " وامر " ابن سعد برؤوس الباقين من اصحاب الحسين عميو السالم واىل بيتو فقطعت

(فنظفت خ ل) وكانت اثنين وسبعين رأسا وسرح بيا مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن االشعث بن

قيس وعمرو ابن الحجاج فاقبموا حتي قدموا بيا عمي ابن زياد " وروي " ان الرؤوس كانت سبعين رأسا "

وروي " ثمانية وسبعين رأسا فاقتسمتيا القبائل لتتقرب بيا إلى ابن زياد والى يزيد لعنيما اهلل تعالى
فجاءت كندة بثالثة عشر رأسا وصاحبيم قيس بن االشعث .وجاءت ىوازن بأثني
---

[]197
عشر رأسا .وقيل بعشرين وصاحبيم شمر بن ذي الجوشن وجاءت تميم بسبعة عشر رأسا .وجاءت بنو
اسد بستة عشر رأسا وقيل بستة اروءس .وجاءت مذحج بسبعة ارؤس .وجاء سائر الناس بثالثة عشر

رأسا وقيل بسبعة " ثم " ان ابن سعد صمى عمى القتمى من اصحابو ودفنيم وترك الحسين عميو السالم
واصحابو بغير دفن واقام بقية اليوم العاشر واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم نادي في الناس بالرحيل

وتوجو إلى الكوفة وحمل معو نساء الحسين عميو السالم وبناتو واخواتو ومن كان معو من الصبيان وفييم

عمي بن الحسين عمييما السالم قدنيكتو العمو والحسن بن الحسن المثني وكان قدواسي عمو في الصبر

عمى ضرب السيوف وطعن الرماح وكان قد نقل من المعركة وقد اثخن بالجراح وبو رمق فب أر واخواه زيد

وعمر ابناء الحسن السبط عميو السالم " وتدل " بعض الروايات عمى وجود الباقر عميو السالم معيم

وساقوىم كما يساق سبي الترك والروم " فقال " النسوة بحق اهلل اال ما مررتم بنا عمى مصرع الحسين

عميو السالم فمروا بيم عمى الحسين " ع " واصحابو وىم صرعى فمما نظر النسوة إلى القتمي صحن
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وضربن وجوىن " قال " الراوي فواهلل ال انسي زينب بنت عمي وىي تندب الحسين " ع " وتنادي بصوت
حزين وقمب كئيب يا محمداه صمى عميك مميك السماء ىذا حسينك مرمل بالدماء مقطع

---

[]198
االعضاء وبناتك سبايا إلى اهلل المشتكى والى محمد المصطفي والى عمي المرتضى والى فاطمة الزىراء

والى حمزة سيد الشيداء يا محمداه ىذا حسين بالعرى تسفى عميو ريح الصبا قتيل اوالد البغايا واحزناه

واكرباه عميك يا ابا عبد اهلل اليوم مات جدي رسول اهلل يا اصحاب محمد ىاؤالء ذرية المصطفى يساقون

سوق السبايا " وفي " بعض الروايات وامحمداه بناتك سبايا وذريتك مقتمة تسفي عمييم ريح الصبا وىذا

حسين محزوز الرأس من القفا مسموب العمامة والردي بابي من اضحى عسكره في يوم االثنين نيبا بأبي
من فسطاطو مقطع العرى بأبي من ال غائب فيرتجي وال جريح فيداوي بأبي من نفسي لو الفدي بابي

الميموم حتى قضى بابي العطشان حتى مضي بابي من شيبتو تقطر بالدما بابي من جده رسول آلو

السما بابي من ىو سبط نبي اليدي بابي محمد المصطفي بابي خديجة الكبرى بابي عمي المرتضى

بابي فاطمة الزىراء بابي من ردت لو الشمس حتى صمى " قال " فابكت واهلل كل عدو وصديق ثم ان

سكينة بنت الحسين " ع " اعتنقت جسد ابييا فاجتمع عدة من االعراب حتى جروىا عنو " ولما " رحل
ابن سعد عن كربال خرج قوم من بني اسد كانوا نزوال بالغاضرية إلى الحسين عميو السالم واصحابو
فصموا عمى تمك الجثث الطواىر ودفنوىا فدفنوا الحسين عميو السالم حيث قبره االن ودفنوا ابنو

---

[]199
عميا االكبر عند رجميو وحفروا لمشيداء من اىل بيتو والصحابو الذين صرعوا حولو مما يمي رجمي

الحسين عميو السالم فجمعوىم فدفنوىم جميعا في حفيرة واحدة وسووا عمييم التراب " ويقال " ان اقربيم

دفنا إلى الحسين عمييم السالم ولده عمي االكبر فيزورىم الزائر من عند قبر الحسين عميو السالم ويومي

إلى االرض التي نحو رجميو بالسالم عمييم ودفنوا العباس بن عمي عمييما السالم في موضعو الذي قتل
فيو عمى المسناة بطريق الغاضرية حيث قبره االن ودفنوا بقية الشيداء حول الحسين عميو السالم في

الحائر " قال " المفيد عميو الرحمة ولسنا نحصل ليم اجداثا عمى التحقيق والتفصيل اال انا النشك ان

الحائر محيط بيم رضي اهلل عنيم وارضاىم " وسار ابن سعد بسبايا اىل بيت الرسول صمى اهلل عميو

والو فمما قاربوا الكوفة اجتمع اىميا لمنظر اليين فاشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من اي االساري انتن

فقمن ليا نحن اساري آل محمد " ص " فنزلت من سطحيا فجمعت لين مالء واز ار ومقانع وجعل اىل
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الكوفة ينوحون ويبكون فقال عمي بن الحسين عمييما السالم اتنوحون وتبكون من اجمنا فمن ذا الذي قتمنا
قال بشر بن خزيم االسدي ونظرت إلى زينب بنت عمي عمييما السالم يومئذ فمم ارخفرة انطق منيا كأنيا

تفرغ عن لسان امير أمؤمنين عميو السالم وقد أو مأت إلى الناس

---

[]211
ان اسكتوا فارتدت االنفاس وسكنت االجراس ( )1ثم قالت( :خطبة زينب بنت امير المؤمنين عمييما

السالم بالكوفة) الحمد هلل والصموة عمى محمد وآلو الطاىرين " اما بعد " يا اىل الكوفة يا اىل الختل

والغدر اتبكون فال رقأت الدمعة وال قطعت الرنة انما مثمكم كمثل التي نقضت غرليا من بعد قوة انكاثا

تتخذون ايمانكم دخال بينكم االوىل فيكم اال الصمف ( )2النطف ( )3والصدر الشنف (( )4اال الصمف

والعجب والشنف والكذب خ ل) وممق ( )5االماء وغمز ( )6االعداء أو كمرعي عمى دمنة ( )7أو

كفضة عمى ممحودة ( )8االساء ما قدمت لكم انفسكم ان سخط اهلل عميكم وفي العذاب انتم خالدون

اتبكون وتنتحبون اي واهلل فابكوا كثي ار واضحكوا قميال فمقد قيبتم بعارىا وشنارىا ( )9ولن ترحضوىا ()11
بغسل بعدىا ابدا واني ترحضون قتل سميل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب اىل الجنة ومالذ

حيرتكم
---

( )1جمع جرس وىو الصوت أو خفيو (منو) )2( .الصمف بفتحتين اداعاء االنسان فوق ما فيو تكب ار

وىو صمف ككتف (منو) )3( .النطف بالتحريك التمطخ بالعيب وىو نطف اي متمطخ بالعيب " منو ".

( )4الشنف بالتحريك البغض والتنكر وصدر شنف اي مبغض متنكر " منو " ( )5الممق ان تعطي

بالمسان ما ليس في القمب " منو " ( )6الغمز الطعن " منو " )7( .الدمنة بالكسر الموضع القريب من

الدار (منو) .اي ميتة موضوعة في المحد " منو " )9( .الشنار العيب " منو " )11( .تغسموا " منو ".
---

[]211
ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم (محجتكم خ ل) ومدرة ( )1سنتكم االساء ما تزرون وبعدالكم وسحقا فمقد

خاب السعي وتبت االيدي وخسرت الصفقة وبوءتم بغضب من اهلل وضربت عميكم الذلة والمسكنة ويمكم
يا اىل الكوفة اتدرون اي كبد لرسول اهلل صمى اهلل عميو والو فريتم (فرثتم خ ل) ( )2واي كريمة لو

ابرزتم واي دم لو سفكتم واي حرمة لو انتيكتم لقد جئتم بيا صمعا ( )3عنقاء ( )4سوءاء ( )5فقياء ()6

نأنأء ( )7وفي رواية خرقاء ( )8شوىاء ( )9كطالع االرض ( )11أو ممئ السماء افعجبتم ان مطرت
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السماء دما فمعذاب االخرة اخزي وانتم ال تنصرون فال يستخفنكم الميل فانو ال يحفزه ( )11البدار وال

يخاف فوت الثار وان ربكم لبالمرصاد " قال " فواهلل لقد رأيت الناس يومئذ حياري يبكون وقد وضعوا

ايدييم في افواىم ورأيت شيخا واقفا إلى جنبي يبكي حتى اخضت لحيتو وىو يقول بابي انتم وامي
كيولكم خير الكيول وشبابكم
---

( )1المدرة بالكسر زعيم القوم والمتكمم عنيم والذي يرجعون إلى رأيو " منو " )2( .الفري القطع والفرث

التفتيت " منو " )3( .الصمعاء الداىية القبيحة المكشوفة " منو " )4( .العنقاء الداىية " منو " )5( .قبيحة

" منو )6( .عظيمة " منو " )7( .النأنأة العجز والضعف " منو " )8( .الخرق ضد الرفق " منو ")9( .
قبيحة " منو " )11( .اي ممئيا " منو " )11( .ال يعجمو " منو ".
---

[]212
خير الشباب ونساؤكم خير النساء ونسمكم خير نسل ال يخزي وال يبزي ( " )1وروي " زيد بن موسى عن
ابيو عن جده عمييم السالم قال خطبت فاطمة الصغرى بعد أن وردت من كربال فقالت( :خطبة فاطمة

الصغرى عمييا السالم بالكوفة) الحمد هلل عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى احمده واؤ من بو
واتوكل عميو واشيد ان ال آلو اال اهلل وان محمدا عبده ورسولو وان اوالده ذبحوا بشط الفرات بغير ذحل
وال ترات الميم اني اعوذ بك ان افتري عميك الكذب أو ان اقول عميك خالف ما انزلت عميو من اخذ

العيود لوصيو عمي بن ابي طالب (ع) المسموب حقو المقتول من غير ذنب كما قتل ولده باالمس في
بيت ( )2من بيوت اهلل فيو معشر مسممة بالسنتيم تعسا لروءوسيم ما دفعت عنو ضيما في حياتو وال

عند مماتو حتى قبضتو اليك محمود النقيبة ( )3طيب العريكة ( )4معروف المناقب مشيور المذاىب لم
تأخذه فيك الميم لومة الئم وال عذل عاذل ىديتو الميم لالسالم صغي ار وحمدت مناقبو كبي ار ولم يزل

ناصحا لك ولرسولك حتى قبضتو اليك زاىدا في الدنيا غير حريص عمييا راغبا في االخرة مجاىدا لك

في سبيمك
---

( )1اي ال يغمب وال يقير " منو " )2( .متعمق بالمقتول (منو) )3( .النفس " منو " )4( .الطبيعة " منو

".

---

[]213
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رضيتو فيديتو إلى صراط مستقيم " اما بعد " يا أىل الكوفة يا اىل المكر والغدر والخيالء فانا اىل بيت
ابتالنا اهلل بكم وابتالكم بنا فجعل بالءنا حسنا وجعل عممو عندنا وفيمو لدينا فنحن عيبة عممو ووعاء

فيمو وحكمتو وحجتو عمى االرض في بالده لعباده اكرمنا اهلل بكرامتو وفضمنا بنبيو محمد صمى اهلل عميو

وآلو عمى كثير ممن خمق تفضيال بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حالال واموالنا نيبا كأنا اوالد ترك
أو كابل كما قتمتم جدنا باالمس وسيوفكم تقطر من دمائنا اىل البيت لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم

وفرحت قموبكم افتراء (اجتراء خ ل) عمى اهلل ومك ار مكرتم واهلل خير الماكرين فال تدعونكم انفسكم إلى

الجذل بما اصبتم من دمائنا ونالت ايديكم من اموالنا فان ما اصابنا من المصائب الجميمة والرزء العظيم

في كتاب من قبل ان نبرأىا ان ذنك عمى اهلل يسير لكيال تأسوا عمى ما فاتكم وال تفرحوا بما اتاكم واهلل ال

يحب كل مختال فخور تبا لكم فنتظروا المعنة والعذاب فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات

فتسحتكم ( )1بما كسبتم (فيسحتكم بعذاب خ ل) ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخمدون في العذاب االليم
يوم القيامة بما ظممتمونا اال لعنة اهلل عمى الظالمين ويمكم اتدرون اية يدطا عنتنا

---

( )1سحتو استأصمو " منو ".
---

[]214
منكم واية نفس نزعت إلى قتالنا ام بأية رجل مشيتم الينا تبغون محاربتنا واهلل قست قموبكم وغمظت

اكبادكم وطبع عمى افئدتكم وختم عمى سمعكم وعمى بصركم غشاوة فانتم ال تيتدون فتبالكم يا اىل الكوفة

اي ترات لرسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو قبمكم وذحول لو لديكم بما غدرتم باخيو عمي بن ابي طالب

جدي وبنيو وعترتو الطيبين االخيار وافتخر بذلك مفتخر من الظالمين فقال نحن قتمنا عميا وبني عمي *

بسيوف ىندية ورماح وسبينا نساء ىم سبي ترك * ونطحناىم فاي نطاح بفيك اييا القائل الكثكث

واالثمب ( )1افتخرت بقتل قوم زكاىم اهلل وطيرىم واذىب عنيم الرجس فاكظم ( )2واقع ( )3كما اقعى
ابوك فانما لكل امرء ما اكتسب وما قدمت يداه احسدتمونا ويمكم عمى ما فضمنا اهلل عميكم فماذ نبنا ان

جاش دى ار بحورنا * وبحرك ساج ( )4ما يواري الدعا مصا ( )5ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء ومن لم
يجعل اهلل لو نو ار فما لو
---

( )1الكثكث واالثمب بالضم والكسر فييما فتات الحجارة والتراب (منو) )2( .اسكت عمى غيضك (منو).
( )3االقعاء جموس الكمب عمى استو (منو) )4( .ساكن (منو) )5( .جمع دعموص وىي دويبة تغوص
في الماء والبيت لالعشي (منو).
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---

[]215
من نور (فارتفعت) االصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد احرقت قموبنا وانضجت
نحورنا واضرمت اجوافنا فسكتت (وخطبت) ام كمثوم بنت عمي عمييما السالم في ذلك اليوم من وراء

كمتيا رافعة صوتيا بالبكاء فقالت( * :خطبة ام كمثوم عمييا السالم بالكوفة) * يا اىل الكوفة سوأة لكم

مالكم خذلتم حسينا وقتمتموه وانتيبتم اموالو وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه فتبالكم وسحقا لكم اي دواه

دىتكم واي وزر عمى ظيوركم حممتم واي دماء سفكتموىا واي كريمة اصبتموىا واي صبية سمبتموىا وأي

اموال انتيبتموىا قتمتم خير رجاالت بعي النبي صمى اهلل عميو والو ونزعت الرحمة من قموبكم اال ان

حزب اهلل ىم المفمحون الشيطان ىم الخاسرون ثم قالت :قتمتم اخي ظمما فويل المكم * ستجزون نا ار

حرىا يتوقد سفكتم دماء حرم اهلل سفكيا * وحرميا القرآن ثم محمد فضج الناس بالبكاء والنحيب ونشر

النساء شعورىن ووضعن التراب عمى رؤسين وخمشن وجوىين ولطمن خدودىن ودعون بالويل والثبور

وبكى الرجال فمم يرباك وباكية اكثر من ذلك اليوم ثم ان زين العابدين عميو السالم أو مأ الناس ان

اسكتوا فسكتوا
---

[]216
فقام قائما فحمد اهلل واثنى عميو وذكر النبي صمى اهلل عميو وآلو بما ىو اىمو فصمى عميو ثم قال( :خطبة

عمي بن الحسين عميو السالم بالكوفة) اييا الناس من عرفني فقد عرفي ومن لم يعرفني فانا اعرفو

بنفسي انا عمي بن الحسين بن عمي بن ابي طالب انا ابن من انتيك حريمو وسمب نعيمو وانتيب مالو

وسبي عيالو انا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل وال ترات انا ابن من قتل صب ار وكفى بذلك فخ ار

اييا الناس ناشدتكم باهلل ىل تعممون انكم كتبتم إلى ابي وخدعتموه واعطيتموه من انفسكم العيد والميثاق
والبيعة وقاتمتموه وخذلتموه فتبا لما قد متم النفسكم وسوأة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول اهلل صمى

اهلل عمى وآلو إذ يقول لكم قتمتم عترتي وانتيكتم حرمتي فمستم من امتي (فارتفعت) اصوات النساء بالبكاء
من كل ناحية وقال بعضيم لبعض ىمكتم وما تعممون فقال عميو السالم رحم اهلل امرءا قبل نصيحتي

وحفظ وصيتي في اهلل ورسولو واىل بيتو فان لنا في رسول اهلل اسوة حسنة " فقالوا " باجمعيم نحن كمنا

سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاىدين فيك وال رغبين عنك فمرنا بامرك يرحمك اهلل فانا حرب

لحربك وسمم لسممك لنأخذن يزيد ونب أر ممن ظممك وظمنا " فقال " عميو السالم ىييات ىييات
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---

[]217
اييا الغدرة المكرة حيل بينكم وبين انفسكم اتريدون ان تأتوا الي كما اتيتم الى آبائي من قبل كال ورب

الراقصات فان الجرح لما يندمل قتل ابي باالمس واىل بيتو معو ولم ينسني ثكل رسول اهلل صمى اهلل

عميو وآلو وثكل ابي وبني ابي ووجده بين لياتي ( )1وم اررتو بين حناجري وحمقي وغصصو تجري في

فراش ( )2صدري ومسألتي ان ال تكونوا لنا وال عمينا ثم قال :الغروا ان قتل الحسين فشيخو * قد كان
خير من حسين واكرما فال تفرحوا يا اىل كوفان بالذي * اصاب حسينا كان ذلك اعظما قتيل بشط

النير روحي فداوءه * جزاء الذي اراده نار جينما ثم قال رضينا منكم رأسا برأس فال يوم لنا ووال عمينا "
وجاء " سنان بن انس النخعي الى باب ابن زياد فقال اوقر ركابي فضة أو ذىبا * اني قتمت السيد

المحجبا قتمت خير الناس اما وابا * وخيرىم إذ ينسبون نسبا فمم يعطو ابن زياد شيئا " وقيل " ان سنانا

انشد ىذه االبيات عمى باب فسطاط عمر بن سعد فحذفو بالقضيب وقال أبو مجنون انت واهلل لو سمعك

ابن زياد لضرب عنقك " وقيل " المنشد ليا عند ابن
---

( )1المياة المحمة في اقصى الفم (منو) )2( .الفراش كل عظم رقيق يقال فراش وفراشة كسحاب وسحابة
(منو).
---

[]218
سعد ىو الشمر " وقيل " ان قاتل الحسين عميو السالم انشدىا عند يزيد لعنو اهلل واهلل اعمم (ثم) ان ابن
زياد لعنو اهلل جمس في قصر االمارة واذن لمناس اذنا عاما وامر باحضار رأس الحسين عميو السالم

فوضع بين يديو فجعل ينظر إليو ويتبسم وكان في يده قضيب فجعل يضرب بو ثناياه ويقول انو كان

حسن الثغر (وفي) رواية انو قال لقد اسرع الشيب اليك يا ابا عبد اهلل ثم قال يوم بيوم بدر " وكان " عنده
انس بنمالك فبكى وقال كان اشبييم برسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وكان مخضوبا بالوسمو " وكان "

الى جانبو زيد بن ارقم صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وىو شيخ كبير فمما رآه يضرب بالقضيب

ثناياه قال لو ارفع قضيبك عن ىاتين الشفتين فواهلل الذي ال آلو غيره لقد رأيت شفتي رسول اهلل صمى اهلل

عميو وآلو ماال احصيو كثرة يقبميما ثم انتحب باكيا فقال لو ابن زياد ابكى اهلل عينيك اتبكي لفتح اهلل واهلل
لو ال انك شيخ قد خرفت وذىب عقمك لضربت عنقك فنيض زيد بنارقم من بين يديو وصار الى منزلو

(وفي رواية) انو نيض وىو يقول اييا الناس انتم العبيد بعد اليوم قتمتم ابن فاطمة وامرتم ابن مرجانة
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والل ليقتمن خياركم وليستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعار ثم قال يا ابن زياد الحدثنك حديثا

اغمظ عميك من ىذا رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو
---

[]219
اقعد حسنا عمى فخذه اليمنى وحسينا عمى فخذه اليسري ثم وضع يده عمى يافو خييما ثم قال المييم اني
استودعك اياىما وصالح المؤمنين فكيف كانت وديعة رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو عندك يا ابن زياد "

وادخل " نساء الحسين عميو السالم وصبيانو عمى ابن زياد فمبست زينب عمييا السالم ارذل ثيابيا

وتنكرت ومضت حتى جمست ناحية من القصر وحف بيا اماؤىا فقال ابن زياد من ىذه فمم تجبو فاعاد

الكالم ثانيا وثالثا يسأل عنيا فمم تجبو فقال لو بعض امائيا ىذه زينب بنت فاطمة بنت رسول اهلل صمى

اهلل عميو وآلو فاقبل عمييا ابن زياد فقال ليا الحمد هلل الذي فضحكم وقتمكم واكذب احد وثتكم فقالت زينب

الحمد هلل الذي اكرمنا بنبيو محمد صمى اهلل عميو وآلو وطيرنا من الرجس تطيي ار انما يفتضح الفاسق

ويكذب الفاجر وىو غيرنا فقال كيف رأيت فعل اهلل ياخيك واىل بيتك فقالت ما رأيت اال جميال ىاؤالء
قوم كتب اهلل عمييم القتل فبرزوا الى مضاجعيم وسيجمع اهلل بينك وبينيم فتحاج وتخاصم (فتتحاجون

إليو وتختصمون عنده خ ل) فانظر لمن الفمج يومئذ ىبمتك امك يا ابن مرجانة فغضب ابن زياد

واستشاط وكأنو ىم بيا فقال عمرو بن حريث اييا االمير انيا امرأة والمرأة ال تؤاخذ بشئ من منطقيا وال

تذم عمى خطائيا فقال ليا ابن زياد لقد شفى اهلل قمبي (نفسي خ ل)

---

[]211
من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من اىل بيتك فرقت زينب وبكت وقالت لو لعمري لقد قتمت كيمي

وابرزت اىمي وقطعت فرعي واجتثثت اصمي فان كان ىذا شفاؤك فقد اشتفيت فقال ابن زياد ىذه سجاعة

( )1ولعمري لقد كان ابوىا سجاعا شاع ار فقالت ما لممرأة والسجاعة ان لي عن السجاعة لشغال ولكن
صدري نفث بما قمت ولنعم ما قال الشاعر تصان بنت الدعي في كمل الممك وبنت رسول اهلل تبتذل

يرجي رضى المصطفي فواعجبا * تقتل اوالده ويحتمل " وعرض " عميو عمي بن الحسين عمييما السالم
فقال من انت فقال انا عمي بن الحسين فقال اليس قد قتل اهلل عميا بن الحسين فقال لو عمي قد كان لي

اخ يسمى عميا قتمو الناس فقال بل اهلل قتمو فقال عمي ابن الحسين اهلل يتوفى االنفس حين موتيا فغضب
ابن زياد وقال وبك جرأة لجوابي وفيك بقية لمرد عمي اذىبوا بو فاضربوا عنقو فتعمقت بو عمتو زينب

وقالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا واعتنقتو وقالت ال واهلل ال افارقو فان قتمتو فاقتمني معو فنظر ابن
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زياد إلييا واليو ساعة ثم قال عجب لمرحم واهلل اني ال ظنيا ودت اني قتمتيا معو

---

( )1في نسخة شجاعة بالشين والمعجمة وكذا ما بعدىا (منو)
---

[]211
دعوه فاني اراه لما بو ( " )1وفي رواية " ان عميا بن الحسين عمييما السالم قال لعمتو اسكتي يا عمو

حتى اكممو ثم اقبل عميو فقال ابالقتل تيددني يا ابن زياد اما عممت ان القتل لنا عادة وكرامتنا الشيادة ثم

امر ابن زياد بعمي بن الحسين " ع " واىل بيتو فحمموا الى دار بجنب المسجد االعظم فقالت زينب بنت
عمي عمييما السالم ال تدخمن عمينا عربية اال ام ولداو ممموكة فانين سبين كما سبينا (قال) ابن االثير
قال بعض حجاب ابن زياد دخمت معو القصر حين قتل الحسين عميو السالم فاضطرم في وجيو نا ار

فقال بكمو ىكذا عمى وجيو وقال ال تحدثن بيذا احدا ثم ان ابن زياد قام من مجمسو ودخل المسجد

فصعد المنبر فقال الحمد هلل الذي اظير الحق واىمو ونصر امير المؤمنين يزيد وحزبو وقتل الكذاب بن
الكذاب وشعيتو فما زاد عمى ىذا الكالم شيئا حتى قام إليو عبد اهلل بن عفيف االزدي وكان من خيار

الشيعة وزىادىا وكانت عينو اليسري ذىبت في يوم الجمل واالخرى في يوم صفين وكان يالزم المسجد

االعظم يصمي فيو الى الميل ثم ينصرفو فقال يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن

استعممك وابوه يا عدو اهلل اتقتمون ابناء النبيين وتتكممون بيذا الكالم عمى منابر المسممين " فغضب "

ابن زياد وقال من ىذا التكمم
---

( )1اي ىو شديد المرض (منو).
---

[]212
فقال انا المتكمم يا عدو اهلل اتقتل الذرية الطاىرة التي قد اذىب اهلل عنيا الرجس وطيرىم تطيي ار وتزعم
انك عمى دين االسالم واغوثاه اين اوالد المياجرين واالنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك المعين ابن

المعين عمى لسان محمد رسول رب العالمين " فزداد " غضب ابن زياد حتى انتفخت اوداجو وقال عمي

بن فتبادرت إليو الجالوزة من كل ناحية ليأخذوه فنادى بشعار االزد يا مبرور وفي الكوفة يومئذ من االزد
سبعمائة مقاتل فاجتمعوا وانتزعوه من الجالوزة وقيل وثب إليو فتيان منيم وقيل قامت االشراف من االزد

من بني عمو فمصوه منيم واخرجوه من باب المسجد وانطمقوا بو الى منزلو " فقال " ابن زياد اذىبوا الى
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ىذا االعمي اعمى االزد اعمى اهلل قمبو كما اعمى عينيو فأتوني بو فمما بمغ ذلك االزد اجتمعوا واجتمعت
معيم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبيم وبمغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضميم الى محمد بن االشعث

وامره بقتال القوم فاقتتوا قتاال شديدا حتى قتل بينيم جماعة من العرب ووصل اصحاب ابن زياد الى دار
عبد اهلل بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عميو فصاحت ابنتو اتاك القوم من حيث تحذر فقال ال عميك
ناوليني سيفي فناولتو اياه فجعل يذب عن نفسو ويقول انا ابن ذي الفضل عفيف الطاىر * عفيف

شيخي وابن ام عامر
---

[]213
كم دارع من قومكم وحاسر * وبطل جدلتو مغاور وجعمت ابنتو تقول يا ابت كنت رجال اخاصم بين

يديك اليوم ىاؤالء الفجرة قاتمي العترة البررة .وجعل القوم يدورون عميو من كل جية وىو يذب عن نفسو

فميس يقدم عميو احد وكمما جاءوه من جية قالت ابنتو يا ابو جاءوك من جية كذا حتى تكاثروا عميو

وأحاطوا بو فقالت ابنتو واذ ال ه يحاط بابي وليس لو ناصر يستعين بو فجعل يدير سيسو ويقول اقسم

لو يفسح لي عن بصري * ضاق عميكم موردي ومصدري ( )1فقال لو ابن زياد يا عدو اهلل ما تقول في
عثمان بن عفان قال يا عبد بني عالج يا ابن مرجانة وشتمو ما انت وعثمان اساءه ام احسن واصمح ام
افسد واهلل تبارك وتعالى ولي خمقو يقضي بينيم وبين عثمان بالعدل والحق ولكن سمني عن ابيك وعنك

وعن يزيد وابيو فقال ابن زياد واهلل ال اسألك عن شئ أو تذوق الموت غصة بعد غصة فقال عبد اهلل بن

عفيف الحمد هلل رب العالمين اما اني قد كنت اسأل اهلل ربي ان يرزقني الشيادة من قبل ان تمدك امك

وسألت اهلل ان يجعل ذلك عمى يد العن خمقو وابغضيم إليو فمما كف بصري يئست من الشيادة الى االن

فالحمد هلل الذي رزقنييا بعد الياس منيا وعرفني االجابة منو في قديم فقال ابن زياد اضربوا عنقو

فضربت
---

( )1ىذه العبارة من متن الكتاب :قال فما زالوا بو حتى اخذوه ثم حمل فأدخل عمى ابن زياد فمما رآه قال

الحمد هلل الذي اخزاك فقال لو عبد اهلل يا عدو اهلل وبماذا اخزاني واهلل لو فرج لي عن بصري ضاق عميكم

وردي ومصدري
---

[]214
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عنقو وصمب في السبخو ثم دعا ابن زياد بجندب بن عبد اهلل االزدي وكان شيخا فقال يا عدو اهلل الست

صاحب ابي تراب قال بمى ال اعتذر منو قال ما اراني اال متقربا الى اهلل بدمك قال اذن ال يقربك اهلل منو

بل يباعدك قال شيخ قد ذىب عقمو وخمى سبيمو (ولما) اصبح ابن زياد امر برأس الحسين عميو السالم

فطيف بو في سكك الكوفة كميا وقبائميا " فروي " عن زيد بن ارقم انو قال مر بو عمي وىو عمى رمح

وانا في غرفة لي فمما حاذاني سمعتو يق أر (ام حسبت ان اصحاب الكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا)

فقف واهلل شعري وناديت رأسك واهلل يا ابن رسول اهلل اعجب واعجب ولما فرغ القوم من التطواف بو في

الكوفة ردوه الى باب القصر ويحق التمثل ىن بقول بعض الشعراء يرثي قتيال من آل رسول اهلل صمى

اهلل عميو وآلو رأس ابن بنت محمد ووصيو * لمناظرين عمى قناة يرفع والمسممون بمنظر وبسمع * ال

منكر منيم وال متفجع كحمت بمنظرك العيون عماية * واصم رزوءك كل اذن تسمع ايقظت اجفانا وكنت

ليا كرى * وانت عينا لم تكن بك تيجع ما روضة اال تمنت انيا * لك حفرة ولخط قبرك مضجع ثم ان

ابن زياد نصب الرؤوس كميا بالكوفة عمى الخشب وىي اول روءوس نصبت في االسالم بعد رأس مسمم

بن عقيل
---

[]215
بالكوفة( .وكتب) ابن زياد الى يزيد يخبروه بقتل الحسين عميو السالم وخبر اىل بيتو " وتقدم " الى عبد

الممك بن الحارث السممي فقال انطمق حتى تاتي عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة (وكان امي ار عمييا

وىو من بني امية) فتبشره بقتل الحسين عميو السالم وقال ال يسبقنك الخبر إليو قال عبد الممك فركبت

راحمتي وسرت نحو المدينة فمقيني رجل من قريش فقال ما الخبر قمت الخبر عند االمير تسمعو قال انا
هلل وانا إليو راجعون قتل واهلل الحسين " ولما " دخمت عمى عمرو بن سعيد قال ما وراءك فقمت ما يسر

االمير قتل الحسين بن عمي فقال اخرج فناد بقتمو فناديت فمم اسمع واعية قط مثل واعية بني ىاشم في

دورىم عمى الحسين بن عمي حين سمعوا النداء بقتمو فدخمت عمى عمرو بن سعيد فمما رآني تبسم الي
ضاحكا ثم تمثل بقول عمرو بن معديكرب الزبيدي وقيل انو لم سمع اصوات نساء بني ىاشم ضحك

وتمثل بذلك فقال عجت نساء بني زياد عجة * كعجيج نسوتنا غداة االرنب ( " )1ثم " قال عمرو ىذه
واعية عثمان ثم صعد المنبر وخطب الناس واعمميم قتل الحسين عميو السالم وقال في خطبتو انيا

الدمة بمدمة وصدمة بصدمة كم خطبة بعد خطبة وموعظة بعد موعظة حكمة

---

االرنب وقعة كانت لبني زبيد عمي بني زياد من بني الحارث بن كعب " منو ".
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---

[]216
بالغة فما النذر واهلل لوددت أن رأسو في بدنو وروحو في جسده احيانا كان يسبنا ونمدحو ويقطعنا ونصمو
كعادتنا وعادتو ولم يكن من امره ما كان ولكن كيف نصنع بمن سل سيفو يريد قتمنا اال ان ندفعو عن

انفسنا " فقام " عبد اهلل بن السائب فقال لو كانت فاطمة حية فرأت رأس الحسين عميو السالم لبكت عميو

فجبيو عمرو بن سعيد وقال نحن احق بفاطمة منك ابوىا عمنا وزوجيا اخونا وابنيا ابننا لو كانت فاطمة

حية لبكت عينيا وحرت كبدىا وما المت من قتمو ودفعو عن نفسو " وخرجت " ام لقمان بنت عقيل بن

ابي طالب حين سمعت نعي الحسين عميو السالم حاسرة ومعيا اخواتيا ام ىاني واسماء ورممو وزينب
بنات عقيل بن ابي طالب تبكي قتالىا بالطف وىي تقول ماذا تقولون ان قال النبي لكم * ماذا فعمتم

وانتم آخر االمم بعترتي وباىمي بعد مفتقدي * منيم اساري وقتمى ضرجوا بدم ما كان ىذا جزائي إذ

نصحت لكم * ان تخمفوني بسوء في ذوي رحمي " فمما " كان الميل من ذلك اليوم الذي خطب فيو

عمرو بن سعيد سمع اىل المدينة في جوف الميل مناديا ينادي يسمعون صوتو وال يرون شخصو اييا

القاتمون جيال حسينا * ابشروا بالعذاب واتنكيل كل اىل السماء يدعو عميكم * من نبي ومالك وقبيل
---

[]217
قد لعنتم عمى لسان ابن داود * وموسى وصاحب االنجيل رواه الطبري وغيره " ودخل " بعض موالي

عبد اهلل بن جعفر فنعي إليو ابنيو عونا وجعف ار فاسترجع وجعل الناس يعزونو فقال مولى لو يسمى أبو

السالسل ىذا ما لقينا من الحسين فحذفو عبد اهلل ابن جعفر بنعمو ثم قال يا ابن المخناء المحسين تقول

ىذا واهلل لو شيدتو الحببت ان ال افارقو حتى اقتل معو واهلل انو لمما يسخي نفسي ظ عنيما وييون عمي
المصاب بيما انيما اصيبا مع اخي وابن عمي مواسيين لو صابرين معو " ثم " اقبل عمى جمسائو فقال

الحمد هلل عز عمي مصرع الحسين ان ال اكن آسيت حسينا بيدي فقد آساه ولداي (ولدي خ ل) " وقال "
شير بن حوشب بينما انا عند ام سممة إذ دخمت صارخة تصرخ وقالت قتل الحسين (ع) قالت ام سممو

فعموىا مال اهلل قبورىم نا ار ووقعت مغشيا عمييا " واما يزيد " فأنو لما وصمو كتاب ابن زياد اجابو عميو
يأمره بجمل راس الحسين عميو السالم ورؤوس من قتل معو وحمل اثقالو ونسائو وعيالو " فارسل " ابن

زياد الرؤوس مع زجر بن قيس وانفذ معو ابا بردة بن عوف االزدي وطارق بن ابي ظبيان في جماعة

من اىل الكوفة الى يزيد " ثم " امر ابن زياد بنساء الحسين عميو السالم وصبيانو فجيزوا وأمر بعمي بن

الحسين عمييما السالم فغل بغل الى عنقو " وفي رواية " في يديو ورقبتو ثم سرح بيم في اثر الرؤوس
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---

[]218
مع محفر ( )1بن ثعمبة العائذي وشمر بن ذي الجوشن وحمميم عمى االقتاب وساروا بيم كما يسار

بسبايا الكفار فانطمقوا بيم حتى لحقوا بالقوم الذين معيم الرؤوس فمم يكمم عمي بن الحسين عميو السالم

احدا منيم في ال طريق بكممة حتى بمغوا الشام " فمما " انتيوا الى باب يزيد رفع محفر بن ثعمبة صوتو
فقال ىذا محفر بن ثعمبة اتى امير المؤمنين بالمثام الفجرة فاجابو عمي بن الحسين عمييما السالم ما

ولدت ام محفر اشروا االم " وعن " الزىري انو لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة عمى جيرون

فانشد لنفسو لما بدت تمك الحمول واشرقت * تمك الشموس عمى ربي جيرون نعب الغراب فقمت صح

اوال تصح ( * )2فمقد قضيت من الغريم ديوني ولما قربوا من دمشق دنت ام كمثوم من شمر فقالت لو
لي اليك حاجة فقال ما حاجتك قالت إذا دخمت بنا البمد فاحممنا في درب قميل النظارة وتقدم إلييم ان

يخرجوا ىذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنيا فقد خزينا من كثرة النظر الينا ونحن في ىذه الحال

فأمر في جواب سؤاليا ان تجعل الرؤوس عمى الرماح في اوساط المحامل بغيا منو وكف ار وسمك بيم بين

النظارة عمى تمك الصفة حتى
---

( )1بضم الميم وفتح الحاء الميممة وتشديد الفاء المكسورة وآخره راء كذا في الكامل البن االثير " منو ".
( )2نح اوال تنح " منو "
---

[]219
اتى بيم باب دمشق " فوقفوا " عمى درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي " وجاء " شيخ فدنا من

نساء الحسين عميو السالم عيالو وقال الحمد هلل الذي اىمككم وقتمكم واراح البالد من رجالكم وامكن امير

المؤمنين منكم فقال لو عمي بن الحسين يا شيخ ىل قرأت القرآن قال نعم قال فيل عرفت ىذه االية قل

ال اسئمكم عميو اج ار اال المودة في القربى قال قد قرأت ذلك فقال لو عمي فنحن القربى يا شيخ فيل قرأت

في بني اسرائيل وآت ذا القربى حقو فقال قد قرأت ذلك فقال عمي فنحن القربى يا شيخ فيل ق ارت ىذه

االية واعمموا انما غنمتم من شئ فان هلل خمسو ولمرسول ولذي القربى قال نعم فقال لو عمي فنحن القربى
يا شيخ ولكن ىل قرأت انما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس اىل البيت ويطيركم تطيي ار قال قد قرأت ذلك

فقال عمي فنحن اىل البيت الذين اختصنا اهلل بآية الطيارة يا شيخ قال فبقي الشيخ ساكتا نادما عمى ما
تكمم بو وقال باهلل انكم ىم فقال عمي بن الحسين عمييما السالم تاهلل انا لنحن ىم من غير شك وحق
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جدنا رسول اهلل (ص) انا لنحن ىم فبكى الشيخ ورمي عمامتو ثم رفع رأسو الى السماء وقال الميم اني

اب أر اليك من عدو آل محمد من جن وانس ثم قال ىل لي من توبة فقال لو نعم ان تبت تاب اهلل عميك

وانت معنا فقال انا تائب
---

[]221
فبمغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فامر بو فقتل " وعن " سيل بن سعد انو قال خرجت الى بيت المقدس

حتى توسطت الشام فإذا انا بمدينة مطردة االنيار كثيرة االشجار وقد عمقوا الستور والحجب والديباج وىم
فرحون مستبشرون وعندىم نساء يمعبن بالدفوف والطبول فقمت في نفسي ترى الىل الشام عيدا ال نعرفو
نحن فرأيت قوما يتحدثون فقمت يا قوم لكم بالشام عيدا ال نعرفو نحن قالوا يا شيخ فذاك غريبا فقمت انا

سيل بن سعد قد رأيت محمدا صمى اهلل عميو والو قالوا يا سيل ما اجعبك السماء ال تمطر دما واالرض

ال يخفف باىميا قمت ولم ذاك فالوا ىذا رأس الحسين عترة محمد صمى اهلل عميو وآلو واىمو ييدي من

ارض العراق فقمت واعجبا ييدي رأس الحسين عميو السالم والناس يفرحون قمت من اي باب يدخل

فأشاروا الى باب يقال لو باب الساعات فبينا انا كذلك حتى رأيت الرايات يتمو بعضيا بعضا فإذا نحن

بفارس بيده لواء منزوع السنان عميو رأس من اشبو الناس وجيا برسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو فإذا من

ورائو نسوة عمى جمال بغير وطاء فدنوت من اولين فقمت يا جارية من انت فقالت انا سكينة بنت

الحسين فقمت ليا الك حاجة الي فانا سيل بن سعد ممن رأى جدك وسمعت حديثو قالت يا سيل قل

لصاحب ىذا الرأس ان يقدم الرأس امامنا حتى يشتغل الناس

---

[]221
بالنظر إليو وال ينظروا الى حرم رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو قال سيل فدنوت من صاحب الرأس فقمت

لو ىل لك ان تقتمني حاجتي وتأخذ مني أربعمائة دينار قال ما ىي قمت تقدم الرأس امام الحرم ففعل ذلك

ودفعت إليو ما وعدتو " وروي " ان بعض فضالء التابعين وىو خالد بن معدان لما شاىد رأس الحسين

عميو السالم بالشام اخفى نفسو شي ار من جميع اصحابو فمما وجدوه بعد إذ فقدوه سألوه عن سبب ذلك

فقال أال ترون ما نزل بنا ثم انشأ يقول جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد * مترمال بدمائو ترميال وكأنما

بك يا ابن بنت محمد * قتموا جيا ار عامدين رسوال قتموك عطاشانا ولما يرقبوا * في قتمك التأويل

والتنزيال ويكبرون بان قتمت وانما * قتموا بك التكير والتيميال ثم ادخل ثقل الحسين عميو السالم ونساوءه
ومن تخمف من اىمو عمى يزيد وىم مقرنون في الحبال وزين العابدين عميو السالم مغمول فمما وقفوا بين
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يديو وىم عمى تمك الحال قال لو عمي بن الحسين عميو السالم انشدك اهلل يا يزيد ما ظنك برسول اهلل

صمى اهلل عميو وآلو لو رآنا عمى ىذه الصفة فمم يبق في القوم احد اال وبكى فأمر يزيد بالجبال فقطعت

وامر بفك الغل عن زين العابدين عميو السالم " ثم " وضع رأس الحسين عميو السالم بين يديو واجمس

النساء
---

[]222
خمفو لئال ينظرن إليو " وفى رواية " انو لما ادخل نساء الحسين عميو السالم عمى يزيد والرأس بين يديو
جعمت فاطمة وسكينتو يتطاوالن لينظران الى الرأس وجعل يزيد يتطاول ليستر عنيما الرأس فمما رأين

الرأس صحن فصاح نساء يزيد وولولت بنات معاوية فقالت فاطمة بنت الحسين عميو السالم ابنات

رسول اهلل سبايا يا يزيد فبكى الناس وبكى اىل داره حتى عمت االصوات ورآه عمى بن الحسين عمييما

السالم فمم ياكل الرؤوس بعد ذلك ابدا " واما " زينب عمييا السالم فانيا لما رأتو اىوت الى جيبيا فشقتو

ثم نادت بصوت حزين يقرح القموب يا حسيناه يا حبيب رسول اهلل يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزىراء

سيدة النساء يا ابن بنت المصطفى فابكت واهلل كل من كان حاض ار في المجمس ويزيد ساكت ثم جعمت
امرأة من بني ىاشم كانت في دار يزيد تندب الحسين عميو السالم وتنادي يا حبيباه يا سيد اىل بيتاه يا

ابن محمداه يا ربيع االرامل واليتامى يا قتيل اوالد االدعياء فابتكت كل من سمعيا " وكان " في السبايا

الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين عميو السالم وىي ام سكينة بنت الحسين " ع " وىي التي يقول

فييا الحسين " ع " .لعمرك انني الحب دا ار * تحل بيا سكينة والرباب احبيما وابذل فوق جيدي *
وليس لعاذل عندي عتاب
---

[]223
ولست ليم وان عتبوا مطيعا * حياتي أو يغيبني التراب " فقيل " ان الرباب اخذت الرأس ووضعتو في
حجرىا وقبمتو وقالت واحسينا فال نسيت حسينا * اقصدتو اسنة االعداء غادروه بكربالء صريعا *

السقي اهلل جانبي كربالء " والرباب " ىذه بعد رجوعيا إلى المدينة خطبيا االشراف من قريش فقالت واهلل

الكان لي حمو بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وعاشت بعد الحسين عميو السالم سنة ثم ماتت كمدا
عمى الحسين عميو السالم ولم تستظل بعده بسقف " ولما " وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفييا رأس
الحسين عميو السالم جعل يتمثل بقول الحصين بن الحمام المري صبرنا وكان الصبر منا سجية *

باسيافنا تفرين ىاما ومعصما ابي قومنا ان ينصفونا فانصفت * قواضب في ايماننا تقطر الدما نفمق ()1
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ىاما من رجال اعزة * عمينا ( )2وىم كانوا اعق واظمما " ودعا " بقضيب خيزران وجعل ينكت بو ثنايا

الحسين عميو السالم ثم قال يوم بيوم بدر " وكان " عنده أبو برزة االسممي فقال ويحك يا يزيد اتنكت
بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة اشيد لقد رأيت النبي صمى اهلل عميو وآلو يرشف ثناياه وثنايا اخيو

الحسن ويقول انتما سيدا شباب اىل الجنة فقتل اهلل قاتمكما ولعنو واعد لو جينم وساءت

---

( )1يفمقن خ ل )2( .احبة الينا خ ل.
---

[]224
مصي ار فغضب يزيد وامر باخراجو فاخرج سحبا " وفي رواية " انو قال اما انك يا يزيد تجئ يوم القيمة

وابن زياد شفيعك ويجي ىذا ومحمد شفيعو ثم قام فولى " وقال " يحيى بن الحكم اخو مروان بن الحكم

وكان جالسا مع يزيد ليام بجنب ( )1الطف ادني قرابة * من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل ()2

سمية اضحى نسميا عدد الحصى * وبنت رسول اهلل ليس ليا نسل فضرب يزيد في صدره وقال اسكت "
وفي رواية انو اسر إليو وقال سبحان اهلل افي ىذا الموضع ما يسعك السكوت " وكان " يحيى قد سأل

اىل الكوفة الذين جاءوا بالسبايا والرؤوس ما صنعتم فأخبروه فقال حجبتم عن محمد صمى اهلل عميو وآلو
يوم القيامة اجامعكم عمى امر ابدا " وفي رواية " ان يزيد دعا اشراف اىل الشام فاجمسيم حولو ثم دعا
بعمي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائو فادخموا عميو والناس ينظرون ثم قال يزيد لعمي بن الحسين

عمييما السالم يا ابن الحسين ابوك قطع رحمي وجيل حقي ونازعني سمطاني فصنع اهلل بو ما قد رأيت

فقال عمي بن الحسين عمييما السالم ما اصاب من مصيبة في االرض وال في انفسكم اال في كتاب من

قبل ان نبرأىا ان ذلك عمى اهلل يسير لكيال تأسوا
---

( )1بادني خ ل )2( .الرذل.
---

[]225
عمي ما فاتكم وال تفرحوا بما اتاكم واهلل ال يحب كل مختال فخور فقال يزيد البنو خالد اردد عميو فمم يدر
خالد ما يرد عميو فقال لو يزيد ما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فقال عمي بن

الحسين (ع) يا ابن معاوية وىند وصخر لم تزل النبوة واالمرة آلبائي واجدادي من قبل ان تولد ولقد كان
جدي عمي بن ابي طالب في يوم بدر واحد واالحزاب في يده راية رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وابوك
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وجدك في ايدييما رايات الكفار ثم قال عمي بن الحسين (ع) ويمك يا يزيد انك لو تدري ماذا صنعت وما
الذي ارتكبت من ابي واىل بيتي واخي وعمومتي إذا ليربت في الجبال وافترشت الرماد ودعوت بالويل
والثبور ان يكون رأس ابي الحسين بن فاطمة وعمي منصوبا عمى باب مدينتكم وىو وديعة رسول اهلل

صمى اهلل عميو وآلو عميكم فابشر بالخزي والندامة إذا اجتمع الناس ليوم القيمة " وفي رواية " انو لما

انشد يزيد االبيات السابقة قال لو عمي بن الحسين عمييما السالم بل ما قال اهلل اولى ما اصاب من

مصيبة في االرض وال في انفسكم اال في كتاب من قبل ان نبرأىا فقال يزيد ما اصابكم من مصيبة فيما

كسبت ايديكم ويعفو عن كثيرة " وجعل " يزيد يتمثل بابيات ابن الزبعري وزاد يزيد فييا البيتين االخيرين

()1

---

( )1كذا رواه سبط بن الجوزي عن الشعبي وينبغي ان يكون زاد فييا البيت=
---

[]226
ليت اشياخي ببدر شيدوا * جزع الخزرج من وقع االسل فأىموا واستيموا فرحا * ثم قالوا يا يزيد التشل

قد قتمنا القرم من ساداتيم * وعدلناه ( )1ببدر فاعتدل (فجزيناىم ببدر مثميا * واقمنا ميل بدر فاعتدل
خ ل) لعبت ىاشم بالممك فال * خبر جاء وال وحي نزل لست من خندف ( )2ان لم انتقم * من بني

احمد ما كان فعل " فقامت " زينب بنت عمي عميو السالم فقالت (( )3خطبة زينب عمييا السالم بالشام)
الحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل عميو رسولو وآلو اجمعين ( )4صدق اهلل (سبحانو خ) كذلك حيث

يقول ثم كان عاقبة الذين اساءوا السؤى ان كذبوا بآيات اهلل وكانوا بيا يستيزئون اظننت يا يزيد حيث

(حين خ ل) اخذت عمينا اقطار االرض وآفاق ( )5السماء
---

= الثاني ايضا ولكنو غير مذكور في رواية ابن الجوزي " منو " )1( .وعدلنا ميل بدر خ ل )2( .عتبة
خ ل )3( .ىذه رواية السيد ابن طاوس ورواىا الطبرسي في االحتجاج بتفاوت كثير اشرنا إليو في

اليامش " منو " )4( .عمى جدي رسول اهلل سيد المرسمين خ ل )5( .وضيقت عمينا آفاق خ ل.
---

[]227

فاصبحنا نساق كما يساق االماء ( )1ان بنا ىوانا عمى اهلل وبك عميو كرامة ( )2وان ذلك لعظم خطرك

( )3عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك ( )4جذالن مسرو ار حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة واالمور

( )5متسقة وحين صفا لك ممكنا وسمطاننا ( )6فميال ميال (ال تطش جيال خ) انسيت قول اهلل تعالى وال
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تحسبن الذين كفروا انما نممي ليم خي ار النفسيم انما نممي ليم ليزدادوا اثما وليم عذاب ميين امن العدل

يا ابن الطمقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول اهلل (ص) سبايا قد ىتكت ستورىن وابديت

وجوىين تحدو بين االعداء من بمد إلى بمد ويستشرفين اىل المناىل والمناقل ( )7ويتصفح وجوىن

القريب والبعيد ( )8الدني والشريف ليس معين من حماتين حمي والمن رجالين ولي ( )9وكيف ترتجى
مراقبة آبن من لفظ ( )11فوه اكباد االزكياء ()11
---

( )1فاصبحنا لك في اسار نساق اليك سوقا في قطار وانت عمينا ذو اقتدار خ ل )2( .ان بنا من اهلل
ىو انا وعميك منو كرامة وامتنانا خ ل )3( .وجاللة قدرك خ )4( .تضرب اصدريك فرحا وتنفض

مذرويك مرحا حين رأيت خ )5( .لديك خ )6( .وخمص لك سمطاننا خ ل )7( .ويستشرفين اىل المناقل
ويبرزن الىل المناىل خ ل )8( .والغائب والشييد والشريف والوضيع والدني والرفيع خ )9( .وليس

معين من رجالين ولي وال من حماتين حميم عتوا منك عمى اهلل وجحودا لرسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو

ودفعا لما جاء بو من عند اهلل وال غرو منك وال عجب من فعمك خ ل )11( .واني يرتجى من لفظ خ ل.

( )11الشيداء خ ل.
---

[]228

ونبت لحمو بدماء الشيداء ( )1وكيف يستبطي ( )2في بغضنا اىل البيت من نظر الينا بالشنف

والشنآن واالحن واالضغان ( )3ثم تقول غير متأثم ( )4وال مستعظم .الىموا واستيموا فرحا * ثم قالوا يا

يزيد التشل منحنيا عمى ثنايا ابي عبد اهلل ( )5سيد شباب اىل الجنة تنكتيا بمخصرتك ( )6وكيف ال

تقول ذلك وقد ( )7نكأت القرحة واستأصمت الشأفة باراقتك دماء ذرية محمد صمى اهلل عميو وآلو ونجوم

االرض من آل عبد المطمب ( )8وتيتف باشياخك زعمت انك تنادييم فمتردن وشيكا موردىم ولتودن انك
شممت وبكمت
---

( )1السعداء خ ل ونصب الحرب لسيد االنبياء وجمع االحزاب وشير الحراب وىز السيوف في وجو

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو اشد العرب هلل جحودا وانكرىم لو رسوال واظيرىم لو عدوانا واعتاىم عمى

الرب كف ار وطغيانا اال انيا نتيجة خالل الكفر وضب يجرجر في الصدر لقتمي يوم بدر (خ) الضب

الحقد الكامن في الصدر " منو " )2( .فال يستبطئ خ ل )3( .من كان نظره الينا شنفا وشنآنا واحنا

واضغانا يظير كفره برسولو ويفصح ذلك بمسانو وىو يقول فرحا بقتل ولده وسبي ذريتو خ )4( .متحوب
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خ ل )5( .ومكان مقبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو خ )6( .ينكتيا بمخصرتو قدالتمع السرور بوجيو
خ ل )7( .لعمري لقد خ ل )8( .باراقتك دم سيد شباب اىل الجنة وابن يعسوب العرب وشمس آل عبد

المطمب خ ل.
---

[]229

ولم تكن قمت ما قمت وفعمت ما فعمت ( )1الميم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظممنا واحمل غضبك بمن ()2

سفك دماءنا ( )3وقتل حماتنا ( )4فواهلل ما فريت ( )5اال جمدك وال حززت اال لحمك ولتردن ( )6عمى
رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو بما تحممت من سفك دماء ذريتو ( )7وانتيكت من حرمتو في عترتو

ولحمتو ( )8حيث يجمع اهلل شمميم ويمم شعثيم ويأخذ بحقيم ( )9وال تحسبن الذين قتموا في سبيل اهلل
امواتا بل احياء عند ربيم يرزقون ( )11وحسبك باهلل حاكما ( )11وبمحمد ( )12خصيما وبجبرئيل
ظيي ار وسيعمم من سول سمك ( )13ومكنك من رقاب المسممين بئس ( )14لمظالمين بدال وايكم شر
مكانا واضعف جندا (.)15
---

( )1وىتفت باشياخك وتقربت بدمو إلى الكفرة من اسالفك ثم صرحت بذلك ولعمري لقد ناديتيم لو

شيدوك ووشيكا تشيدىم ولن يشيدوك ولتودن يمينك كما زعمت شمت بك عن مرفقيا وجذت واحببت

امك لم تحممك واباك لم يمدك حين تصير إلى سخط اهلل ويخاصمك رسول اهلل " ص " خ ل )2( .عمى

من خ ل )3( .ونقض ذمامنا خ )4( .وىتك عناسدولنا خ ( )5وفعمت فعمتك التي فعمت وما فريت خ ل.

( )6وسترد خ ل ( )7من ذريتو خ ل )8( .وسفكت من دماء عترتو ولحمتو خ ل ( )9حيث يجمع بو
شمميم ويمم بو شعثيم وينتقم من ظالميم ويأخذ ليم بحقيم من اعدائيم فال يستفزنك الفرح بقتمو خ ل.

( )11فرحين بما اتاىم اهلل من فضمو خ )11( .وليا وحاكما خ ل )12( .وبرسول اهلل خ ل )13( .بواك
خ ل )14( .ان بئس خ ل )15( .واضل ؟ ؟ سبيال خ ل.
---

[]231

ولئن جرت عمي الدواىي مخاطبتك اني الستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك لكن العيون

عبرى والصدور حرى ( )1اال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل النجباء بحزب الشيطان الطمقاء فيذه
االيدي تنطف من دمائنا واالفواه تتحمب من لحومنا وتمك الجثث الطواىر الزواكي تنتابيا العواسل

وتعفرىا اميات الفراعل ( )2ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما حين التجد اال ما قدمت يداك وما
ربك بظالم لمعبيد فالى اهلل المشتكى وعميو المعول ( )3فكد كيدك واسع سعيك وناصب جيدك فواهلل ال
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تمحو ذكرنا وال
---

( )1وما استصغاري قدرك وال استعظامي تقريعك توىما النتجاع الخطاب فيك بعد ان تركت عيون

المسممين بو عبرى وصدورىم عند ذكره حرى فتمك قموب قاسية ونفوس طاغية واجسام محشوة بسخط اهلل
ولعنة الرسول صمى اهلل عميو وآلو قد عشش فييا الشيطان وفرخ ومن ىناك مثمك ما درج ونيض خ ل.

( )2فالعجب كل العجب لقتل االتقياء واسباط االنبياء وسميل االوصياء بايدي الطمقاء الخبيثة ونسل

العيرة الفجرة ننطف اكفيم من دمائنا وتتحمب افواىم من لحومنا ولمجثث الزاكية عمى الجنوب الضاحية

تنتابيا العواسل وتعفرىا الفراعل خ ل العواسل جمع عاسل وىو الذئب من عسل الذئب إذا اضطرب في

عدوه والفراعل جمع فرعل بالضم وىو ولد الضبع وام فرعل اسم لمضبع والجمع اميات فراعل " منو ".

( )3واليو الممجأ والموئل خ..
---

[]231

تميت وحينا وال تدرك امدنا ( )1وال ترحض عنك عارىا وىل رأيك االفند وايامك اال عدد وجمعك اال بدد

يوم ينادي المنادي اال لعنة اهلل عمى الظالمين ( )2فالحمد هلل الذي ختم الولنا بالسعادة والمغفرة والخرنا

بالشيادة والرحمة ونسئل اهلل ان يكمل ليم الثواب ويوجب ليم المزيد ويحسن عمينا الخالفة انو رحيم ودود

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ( )3فقال يزيد مجيبا ليا يا صيحة تحمد من صوائح * ما اىون النوح عمى

النوائح " واستشار " يزيد اىل الشام فيما يصنع بيم فقال لو بعضيم ال تتخذ من كمب سؤ جروا فقال لو
النعمان بن بشير انظر ما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو يصنعو بيم فاصنعو بيم " ونظر " رجل
من اىل الشام احمر إلى فاطمة بنت الحسين عمييما السالم فقال يا امير ىب لي ىذه الجارية قالت

فاطمة فارتعدت وظننت ان ذلك جائز عندىم
---

( )1ثم كد كيدك واجيد جيدك فوالذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة واالنتجاب ال تدرك امدنا وال تبمغ

غايتنا وال تمحو ذكرنا خ ل )2( .اال لعن اهلل الظالم خ ل )3( .فالحمد هلل الذي حكم الوليائو بالسعادة

وختم الصفيائو ببموغ االرادة ونقميم إلى الرحمة والرأفة والرضوان والمغفرة ولم يشق بيم غيرك وال ابتمى

بيم سواك ونسئمو ان يكمل ليم االجر ويجزل ليم الثواب والذخر ونسئمو حسن الخالفة وجميل االنابة انو

رحيم ودود خ ل.
---

124

[]232

فاخذت بثياب عمتي زينب وقمت يا عمتاه أو تمت واستخدم وكانت عمتي تعمم ان ذلك ال يكون فقالت

عمتي الحبا وال كرامة ليذا الفاسق وقالت لمشامي كذبت واهلل ولوءمت واهلل ما ذاك لك وال لو فغضب يزيد
وقال كذبت ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعمت قالت زينب كال واهلل ما جعل اهلل لك ذلك اال ان تخرج

من ممتنا وتدين بغيرىا فاستطار يزيد غضبا وقال اياي تستقبمين بيذا انما خرج من الدين ابوك واخوك

قالت زينب بدين اهلل ودين ابي ودين اخي اىتديت انت وجدك وابوك ان كنت مسمما قال كذبت يا عدوة
اهلل قالت لو انت امير تشتم ظالما وتقير بسمطانك فكأنو استحيا وسكت فعاد الشامي فقال ىب لي ىذه

الجارية فقا لو يزيد اعزب وىب اهلل لك حتفا قاضيا " وفي رواية " فقال الشامي من ىذه الجارية فقال ىذه

فاطمة بنت الحسين عميو السالم وتمك زينب بنت عمي فقال الشامي الحسين بن فاطمة وعمي بن ابي

طالب فقال نعم فقال الشامي لعنك اهلل يا يزيد تقتل عترة نبيك وتسبي ذريتو واهلل ما توىمت اال انيم سبي

الروم فقال يزيد واهلل اللحقنك بيم ثم امر بو فضربت عنقو " ثم " دخل نساء الحسين عميو السالم وبناتو

عمى نساء يزيد فقمن اليين وصحن وبكين واقمن المأتم عمى الحسين عميو السالم " ثم " امر ليم يزيد
بدار تتصل بداره " وقيل " امر بيم إلى منزل اليكنيم من
---

[]233
حر وال برد فاقاموا فيو حتى تقشرت وجوىيم " وكانوا " مدة مقاميم بالشام ينوحون عمى الحسين عميو

السالم " وامر " يزيد بمنبر وخطيب وامر الخطيب ان يصعد المنبر فيذم الحسين واباه صموات اهلل
عمييما فصعد الخطيب المنبر فحمد اهلل واثنى عميو ثم بالغ في ذم امير المؤمنين والحسين الشييد

واطنب في مدح معوية ويزيد فذكرىما بكل جميل ولقد اجاد ابن سنان الخفاجي حيث يقول يا امة كفرت

وفي افواىيا * القرآن فيو ضالليا ورشادىا اعمى المنابر تعمنون بسبو * وبسيفو نصبت لكم اعوادىا تمك

الخالئق بينكم بدرية * قتل الحسين وما خبت احقادىا " فصاح " بو عمي بن الحسين عمييما السالم

ويمك اييا الخاطب اشتريت مرضاة المخموق بسخط الخالق فتبوء مقعدك من النار " ثم قال " عمي بن

الحسين عمييما السالم يا يزيد اتأذن لي حتى اصعد ىذه االعواد فاتكمم بكممات هلل فيين رضاه وليؤالء

الجمساء فيين اجر وثواب فابي يزيد عميو ذلك فقال الناس يا امير المؤمنين ائذن لو فميصعد المنبر

فمعمنا نسمع منو شيئا فقال انو ان صعد لم ينزل اال بفضيحتي وبفضيحة آل ابي سفيان فقيل لو وما قدر
ما يحسن ىذا فقال انو من اىل بيت زقوا العمم زقا فمم يزالوا بو حتى اذن لو فصعد المنبر فحمد اهلل

واثنى عميو ثم خطب خطبة ابكى فييا العيون
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---

[]234
واوجل منيا القموب ثم قال * (من خطبة لزين العابدين عميو السالم بالشام) * اييا الناس اعطينا ستا

وفضمنا بسبع اعطينا العمم والحمم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قموب المؤمنين وفضمنا بأن

منا النبي المختار محمدا صمى اهلل عميو وآلو ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد اهلل واسد رسولو ومنا

سبطا ىذه االمة .من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انبأتو بحسبي ونسبي اييا الناس انا ابن مكة

ومنى انا ابن زمزم والصفا انا ابن من حمل الركن باطراف الردا انا ابن خير من ائتزر وارتدي وانا ابن

خير من انتعل واحتفى وانا ابن خير من طاف وسعى انا ابن خير من حج ولبي انا ابن من حمل عمى

الراق في اليوا انا ابن من اسري بو من المسجد الحرام إلى السمجد االقصى انا ابن من بمغ بو جبرئيل

إلى سدرة المنتيى انا ابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو ادني انا ابن من صمى بمالئكة السما انا

ابن من اوحى إليو الجميل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن عمي المرتضى انا ابن من ضرب

خراطيم الخمق حتى قالوا ال الو اال اهلل انا ابن من ضرب بين يدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو بسيفين
وطعن برمحين وىاجر اليجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر باهلل طرفة عين انا ابن

صالح المؤمنين
---

[]235
ووارث النبيين وقامع المحدثين ويعسوب المسممين ونور المجاىدين وزين العابدين وتاج البكائين واصبر
الصابرين وافضا القائمين من آل يس رسول رب العالمين انا ابن المؤيد بجبرئيل المنصور بميكائيل انا
ابن المحامي عن حرم المسممين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاىد اعداءه الناصبين وافخر
من مشي من قريش اجمعين واول من اجاب واستجاب هلل ولرسولو من المؤمنين واول السابقين وقاصم

المعتدين ومبيد المشركين وسيم من مرامي اهلل عمى المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين اهلل
وولي امر اهلل ولسان حكمة اهلل وعيبة عممو سمح سخي بيي بيمول زكي ابطحي رضي مقدام ىمام

صابر صوام ميذب قوام قاطع االصالب ومفرق االحزاب اربطيم عنانا واثبتيم جنانا وامضاىم عزيمة

واشدىم شكيمة اسد باسل يطحنيم في الحروف إذا ازدلفت االسنة وقربت االعنة طحن الرحى ويدروىم

ذرو الريح اليشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني حنيفي عقبي بدري احدي شجري مياجري من
العرب سيدىا ومن الوغي ليثيا وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي عمي بن ابي

طالب عميو السالم ثم قال انا ابن فاطمة الزىراء انا ابن سيدة النساء " فمم " يزل يقول انا انا حتى ضج
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الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد ان يكون فتنة فأمر المؤذن فقطع

---

[]236
عميو الكالم فمما قال المؤذن اهلل اكبر اهلل اكبر قال عمي عميو السالم ال شئ اكبر من اهلل فمما قال اشيد
أن ال الو اال اهلل قال عمي بن الحسين شيد بيا شعرى وبشري ولحمي ودمي فمما قال المؤذن اشيد ان

محمد رسول اهلل التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد ىذا جدي ام جدك يا يزيد فان زعمت انو

جدك فقد كذبت وكفرت وان زعمت انو جدي فمم قتمت عترتو وهلل در القائل يصمي عمى المبعوث من آل

ىاشم * ويغزى بنوه ان ذا لعجيب " وعن " ابن لييعة عن ابي االسود محمد بن عبد الرحمن قال لقيني
رأس الجالوت فقال واهلل ان بيني وبين داود لسبعين ابا وان الييود تمقاني فتعظمني وانتم ليس بين ابن
نبيكم وبينة االاب واحد قتمتم ولده " وعن " زين العابدين عميو السالم قال لما اتي برأس الحسين عميو

السالم إلى يزيد كان يتخذ مجالس الشرب ويأتي برأس الحسين عميو السالم ويضعو بين يديو ويشرب

عميو فحضر ذات يوم في مجمسو رسول ممك الروم وكان من اشراف الروم وعظمائيم فقال يا ممك

العرب ىذا رأس من فقال لو يزيد مالك وليذا الراس فقال اني إذا رجعت إلى ممكنا يسألني عن كل شئ
رأيتو فاحببت ان اخبره بقصة ىذا الرأس وصاحبو حتى يشاركك في الفرح والسرور فقال يزيد ىذا رأس

الحسين بن عمي بن ابي طالب فقال الرومي ومن
---

[]237
امو فقال فاطمة بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو فقال النصراني اف لك ولدينك لي دين احسن من

دينك ان ابي من حوافد داود وبيني وبينو آباء كثيرة والنصاري يعظمونني ويأخذون من تراب قدمي تبركا

بي بان ابي من حوافد داود وانتم تقتمون ابن بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وما بينو وبين نبيكم اال

ام واحد فأي دين دينكم ثم قال ليزيد ىل سمعت حديث كنيسة الحافر فقال لو قل حتى اسمع فقال ان

بين عمان والصين بح ار مسيرة ستة اشير ليس فييا عمران اال بمدة واحدة في وسط الماء طوليا ثمانون

فرسخا في ثمانين فرسخا ما عمى وجو االرض بمدة اكبر منيا ومنيا يحمل الكافور والياقوت اشجارىم

العود والعنبر وىي في ايدي النصاري ال ممك الحد من المموك فييا سواىم وفييا كنائس كثيرة اعظميا

كنيسة الحافر في محرابيا حقة ذىب معمقة فييا حافر يقولون ان ىذا حافر حمار كان يركبو نبييم

عيسى عميو السالم وقد زينوا حول الحقة بالذىب والديباج يقصدىا في كل عام عالم من النصاري

يطوفون حوليا ويقبمونيا ويرفعون حوائجيم إلى اهلل تعالى ىذا شأنيم ودأبيم بحافر يزعمون انو حافر
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حمار كان يركبو عيسى نبييم وانتم تقتمون ابن بنت نبيكم فال بارك اهلل فيكم وال في دينكم فقال يزيد اقتموا

ىذا النصراني لئال يفضحني في بالده فمما احسن النصراني
---

[]238
بذلك قال لو اترپد ان تقتمني قال نعم قال اعمم اني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول يا نصراني انت

من اىل الجنة فتعجبت من كالمو وانا اشيد ان ال آلو اال اهلل وان محمدا رسول اهلل ثم وثب إلى رأس

الحسين عميو السالم فضمو إلى صدره وجعل يقبمو ويبكي حتى قتل " وخرج " زين العابدين عميو السالم
يوما يمشي في اسواق دمشق فاستقبمو المنيال بن عمرو فقال لو كيف امسيت يا ابن رسول اهلل قال

امسينا كمثل بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابنائيم ويستحيون نسائيم يا منيال امست العرب تفتخر
عمى العجم بان محمدا عربي وامست قريش تفتخر عمى سائر العرب بان محمدا منيا وامسينا معشر
اىل بيتو ونحن مغصوبون مقتولون مشردون انا هلل وانا إليو راجعون مما امسينا فيو يا منيال وهلل در

مييار حيث قال يعظمون لو اعواد منبره * وتحت ارجميم اوالده وضعوا بأي حكم بنوه يتبعونكم *

وفخركم انكم صحب لو تبع " ودعا " يزيد يوما بعمي بن الحسين عمييما السالم وعمرو بن الحسن عميو

السالم وكان عمرو غالما صغي ار يقال ان عمره احدي عشرة سنة فقال لو اتصارع ىذا يعني ابنو خالدا

فقال لو عمرو ال ولكن اعطني سكينا واعطو سكينا ثم اقاتمو فقال يزيد (شنشنة اعرفيا من اخزم ىل تمد

الحية االحية) " وكان " يزيد وعد عميا بن الحسين
---

[]239
عمييما السالم يوم دخوليم عميو ان يقضي لو ثالث حاجات فقال لو اذكر حاجاتك الثالث الالتي وعدتك

بقضائين فقال لو " االولى " ان تريني وجو سيدي وموالي وابي الحسين عميو السالم فاتزود منو وانظر

إليو واودعو " والثانية " ان ترد عمينا ما اخذ منا " والثالثة " ان كنت عزمت عمي قتمي ان توجو مع

ىاؤالء النساء من يردىن إلى حرم جدىم صمى اهلل عميو وآلو فقال اما وجو ابيك فمن تراه ابدا واما قتمك

فقد عفوت عنك واما النساء فما يردىن غيرك إلى المدينة واما ما اخذ منكم فانا اعوضكم عنو اضعاف

قيمتو فقال عميو السالم اما مالك فال نريده وىو موفر عميك وانما طمبت ما اخذ منا الن فيو مغزل فاطمة
بنت محمد صمى اهلل عميو وآلو ومقنعتيا وقالدتيا وقميصيا فامر برد ذلك وزاد فيو من عنده مأتي دينار

فاخذىا زين العابدين وفرقيا في الفقراء والمساكين " وفي رواية " ان يزيد قال لعمي بن الحسين عمييما

السالم ان شئت اقمت عندنا فبررناك وان شئت رددناك إلى المدينة فقال ال اريد اال المدينة ثم ان يزيد "
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لع " امر برد السبايا واال ساري إلى المدينة وارسل معيم النعمان بن بشير االنصاري في جماعة " فمما "
بمغوا إلى العراق قالوا لمدليل مر بنا عمى طريق كربال فمما وصموا إلى موضع المصرع وجدوا جاب ار بن

عبد اهلل االنصاري وجماعة من بني ىاشم ورجاال من آل الرسول " ص " قد
---

[]241
وردو الزيارة قبر الحسين عميو السالم فتوافوا في وقت واحد وتالقوا بالبكاء والحزن والمطم واقواموا المأتم
واجتمع عمييم اىل ذلك السواد واقاموا عمى ذلك اياما " وعن " كتاب بشارة المصطفى وغيره بسنده عن

االعمش بن (عن خ ل) عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد اهلل االنصاري رضي اهلل عنو زائ ار
قبر الحسين عميو السالم فمما وردنا كربال دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم أتزر بازار وارتدى

بآخر ثم فتح صرة فييا سعد فنثرىا عمى بدنو ثم لم يخط خطوة اال ذكر اهلل تعالى حتى إذا دنا من القبر

قال المسنيو فالمستو اياه فخر عمى القبر مغشيا عميو فرششت عميو شيئا من الماء فمما افاق قال يا

حسين ثالثا ثم قال حبيب ال يجيب حبيبو ثم قال واني لك بالجواب وقد شخبت اوداجك عمى اثباجك

وفرق بين بدنك ورأسك اشيد انك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حميف التقوى وسميل اليدى

وخامس اصحاب الكسا وابن سيد النقبا وابن فاطمة سيدة النسا ومالك ال تكون ىكذا وقد غذتك كف سيد
المرسمين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي االيمان وفطمت باالسالم فطبت حيا وطبت ميتا

غير ان قموب المؤمنين غير طيبة بفراقك وال شاكة في حياتك فعميك سالم اهلل ورضوانو واشيد انك

فضيت عمى ما مضى عميو اخوك يحيى بن زكريا ثم جال ببصره حول
---

[]241
القبر وقال السالم عميكم ايتيا االرواح التي حمت بفناء الحسين عميو السالم وانا اخت برحمو اشيد انكم

اقمتم الصموة واتيتم الزكوة وامرتم بالمعروف ونييتم عن المنكر وجاىدتم الممحدين وعبدتم اهلل حتى اتاكم

اليقين والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركنا كم فيما دخمتم فيو قال عطية (ابن عطية خ ل) فقمت لجابر
فكيف ولم نيبط واديا ولم نعل جبال ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين روءسيم وابدانيم واوتمت

اوالدىم وارممت االزواج فقال لي يا عطية (يا ابن عطية خ ل) سمعت حبيبي رسول اهلل صمى اهلل عميو

وآلو يقول من احب قوما حشر معيم ومن احب عمل قوم اشرك في عمميم والذي بعث محمدا صمى اهلل
عميو وآلو بالحق ان نيتي ونية اصحابي عمى مامضي عميو الحسين عميو السالم واصحابو قال عطية

(ابن عطية خ ل) فبينما نحن كذلك واذا بسواد قد طمع من ناحية الشام فقمت يا جابر ىذا سواد قد طمع
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من ناحية الشام فقال جابر لعبده انطمق إلى ىذا السواد وأتنا بخبره فان كانوا من اصحاب عمربن سعد

فارجع الينا لعمنا نمجا إلى ممجأ وان كان زين العابدين فانت حر لوجو اهلل تعالى قال فمضي العبد فما

كان باسرع من ان رجع وىو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول اهلل ىذا زين العابدين قد جاء بعماتو

واخواتو فقام جابر يمشي حافي االقدام مكشوف الرأس إلى ان دنا من زين العابدين عميو السالم فقال

االمام انت جابر فقال نعم يا ابن رسول
---

[]242
اهلل فقال يا جابر ىينا واهلل قتمت رجالنا وذبحت اطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا " ثم " انفصموا من

كربال طالبين المدينة " قال " بشير بن جذلم فمما قربنا منيا نزل عمي بن الحسين عمييما السالم فحط

رحمو وضرب فسطاطو وانزل نساءه وقال يا بشير رحم اهلل اباك لقد كان شاع ار فيل تقدر عمى شئ منو

قمت بمي يا ابن رسول اهلل اني لشاعر قال فادخل المدينة وانع ابا عبد اهلل قال بشير فركبت فرسي

وركضت حتى دخمت المدينة لما بمغت مسجد النبي صمى اهلل عميو وآلو رفعت صوتي بالبكاء وانشأت

اقول يا اىل يثرب ال مقام لكم بيا * قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منو بكربال مضرج * والرأس منو

عمى القناة يدار ثم قمت يا اىل المدينة ىذا عمي بن الحسين مع عماتو واخواتو قد حموا بساحتكم ونزلوا
بفنائكم وانا رسولو اليكم اعرفكم مكانو قال فما بقيت بالمدينة مخدرة وال محجبة اال برزن من خدورىن

مكشوفة شعورىن مخمشة وجوىين ضاربات خدودىن وىن يدعون بالويل والثبور ولم يبق بالمدينة احد

اال خرج وىم يضبحون بالبكاء فمم اربايكا اكثر ممن ذلك اليوم وال يوما امر عمى المسممين منو بعد وفاة
رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمعت جارية تنوح عمى الحسين عميو السالم وتقول

---

[]243
نعي سيدي ناع نعاه فاوجعا * وامرضني ناع نعاه فافجعا فعيني جودا بالدموع واسكبا * وجودا بدمع بعد

دمعكما معا عمى من دىى عرش الجميل فزعزعا * فاصبح ىذا المجدو الدين اجدعا عمى ابن نبي اهلل
وابن وصيو * وان كان عنا شاحط الدار اشسعا ثم قالت اييا الناعي جددت حزننا بابي عبد اهلل (ع)
وخدشت منا قروحا لما تندمل فمن انت رحمك اهلل فقمت انا بشير بن جذلم وجيني موالي عمي بن

الحسين عمييما السالم وىو نازل بموضع كذا وكذا مع عيال ابي عبد اهلل الحسين عميو السالم ونسائو
قال فتركوني مكاني وبادروني فضربت فرسي حتى رجعت إلييم فوجدت الناس قد أخذوا الطرق

والمواضع فنزلت عن فرسي وتخطأت رقاب الناس حتى قربت من باب الفسطاط وكان عمي بن الحسين
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عمييما السالم داخال فخرج ومعو خرقة يمسح بيا دموعو وخمفو خادم معو كرسي فوضعو لو وجمس عميو
وىو ال يتمالك من العبرة وارتفعت اصوات الناس بالبكاء من كل ناحية يعزونو فضجت تمك البقعة ضجة

شديدة فاومأ بيده ان اسكتوا فسكنت فورتيم فقال (خطبة زين العابدين عميو السالم بالمدينة) الحمد هلل

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بارى
---

[]244
الخالئق اجمعين الذي بعد فارتفع في السموات العمى وقرب فشيد النجوي نحمده عمى عظائم االمور

وفجائع الدىور والم الفجائع ومضاضة المواذع وجميل الرزء وعظيم المصائب الفاضعة الكاظة الفادحة

الجائحة الجائحة اييا القوم ان اهلل ولو الحمد ابتالنا بمصائب جميمة وثممة في االسالم عظيمة قتل أبو
عبد اهلل وعترتو وسبي نساؤه وصبيتو وداروا برأسو في البمدان من فوق عامل السنان وىذه الرزية التي

المثميا رزية اييا الناس فاي رجاالت منكم يسرون بعد قتمو ام اي فؤاد ال يحزن من اجمو ام اي عين

منكم تحبس دمعيا وتضن عن انيما ليا فمقد بكت السبع الشداد لقتمو وبكت البحار بامواجيا والسموات

باركانيا واالرض بارجائيا واالشجار باغصانيا والحيتان في لجج البحار والمالئكة المقربون واىل

السموات اجمعون يا اييا الناس اي قمب ال ينصدع لقتمو ام اي فؤاد ال يحن إليو ام اي سمع يسمع ىذه
الثممة التي ثممت في االسالم وال يصم اييا الناس اصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن

االمصار كأنا اوالد ترك وكابل من غير جرم اجترمناه وال مكروه ارتكبناه وال ثممة في االسالم ثممناىا ما

سمعنا بيذا في آبائنا االولين ان ىذا االختناق واهلل لو ان النبي صمى اهلل عميو وآلو تقدم إلييم في قتالنا
كما تقدم إلييم في الوصاية بنا لما زادوا عمى ما فعموا بنا فانا هلل إليو راجعون من

---

[]245
مصيبة ما اعظميا واوجعيا واكظيا وافظيا وامرىا وافدحيا فعند اهلل نحتسب فيما اصابنا وما بمغ بنا انو

عزيز ذو انتقام " فقام " صوحان بن صعصعة بن صوحان وكان زمنا فاعتذر إليو بما عنده من زمانة

رجميو فاجابو بقبول معذرتو وحسن الظن فيو وترحم عمى ابيو " ثم " دخل زين العابدين عميو السالم إلى

المدينة قرأىا موحشة باكية ووجد ديار اىمو خالية تنعى اىميا وتندب سكانيا ولنعم ما قال الشاعر مررت

عمى ابيات آل محمد * فمم ارىا امثاليا يوم حمت فال يبعد اهلل الديار واىميا * وان اصبحت منيم برغم

تخمت وقال آخر ولما وردنا ماء يثرب بعدما * اسمنا عمى السبط الشييد المدامعا ومدت لما نمقاه من الم

الجوى * رقاب المطايا واستالنت خواضعا وجرع كأس الموت بالطف انفس * كرام وكانت لمرسول
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ودائعا وبدل سعد الشم من آل ىاشم * بنحس فكانوا كالبدور طوالعا وقفنا عمى االطالل نندب اىميا *

اسى ونبكي الخاليات البالقعا " ولم " يزل زين العابدين عميو السالم وىو ذو الحمم الذي ال يبمغ الوصف

إليو حزينا باكيا عمى تمك الرزية العظيمة حتى قبضو اهلل تعالى إليو " وعن " الصادق عميو السالم انو

قال ان زين العابدين عميو السالم بكى عمى ابيو اربعين سنة صائما نياره قائما ليمو فإذا حضره االفطار

جاء غالمو
---

[]246
بطعامو وشرابو فيضعو بين يديو فيقول كل يا موالي فيقول قتل ابن رسول اهلل جائعا قتل ابن رسول اهلل

عطشانا فال يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامو من دموعو ثم يمزج شرابو بدموعو فمم يزل كذلك

حتى لحق باهلل عزوجل " وفي رواية " انو كان إذا حضر الطعام الفطاره ذكر قتاله وقال واكرباه يكرر

ذلك ويقول قتل ابن رسول اهلل جائعا قتل ابن رسول اهلل عطشانا حتى يبل بالدموع ثيابو " وحدث " مولى
لو انو برز يوما إلى الصحراء قال فتبعتو فوجدتو قد سجد عمى حجارة خشنة فوقفت وانا اسمع شييقو
وبكاءه واحصيت عميو الف مرة وىو يقول (ال آلو اال اهلل حقا حقا ال آلو اهلل تعبدا ورقا ال آلو اال اهلل

ايمانا وصدقا) ثم رفع رأسو من سجوده واذا لحيتو ووجيو قد غم ار بالماء من دموع عينيو فقمت يا سيدي
اما آن لحزنك ان ينقضي ولبكائك ان يقل فقال لي ويحك ان يعقوب بن اسحق بن ابراىيم كان نبيا ابن

نبي لو اثنا عشر ابنا فغيب اهلل واحدا منو فشاب رأسو من الحزن واحد ودب ظيره من الغم وذىب بصره

من البكاء وابنو حي في دار الدنيا وانا رأيت ابي واخي وسبعة عشر من اىل بيتي صرعي مقتولين

فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي.
---

[]247
(خاتمة فييا فصالن) (فصل في مدفن رأس الحسين عميو السالم) اختالف الروايات واالقوال في ذلك

عمى وجوه " االول " انو عند ابيو امير المؤمنين عميو السالم بالنجف ذىب إليو بعض عمماء الشيعة

استنادا إلى اخبار وردت بذلك في الكافي والتيذيب وغيرىما من طرق الشيعة عن االئمة عمييم السالم "

وفي " بعضيا ان الصادق عميو السالم قال لولده اسماعيل انو لما حمل إلى الشام سرقو مولى لنا فدفنو

بجنب امير المؤمنين عميو السالم وىذا القول مختص بالشيعة " الثاني " انو مدفون مع جسده الشريف "

وفي " البحار انو المشيور بين عممائنا االمامية رده عمي بن الحسين عمييما السالم " انتيي " " وفي "
الميوف انو اعيد فدفن بكربال مع جسده الشريف وكان عمل الطائفة عمي ىذا المعني المشار إليو "
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انتيي " واعتمده ىو ايضا في كتاب االقبال " وقال " ابن نما الذي عميو المعول من االقوال انو اعيد إلى

الجسد بعد ان طيف بو في البالد ودفن معو " انتيي " وعن المرتضى في بعض مسائمو انو رد إلى بدنو
بكربال من الشام وقال الطوسي ومنو زيارة االربعين " وقال " سبط بن الجوزي في

---

[]248
تذكرة الخواص اختمفوا في الرأس عمى اقوال اشيرىا انو يعني يزيد رده إلى المدينة مع السبايا ثم رد إلى

الجسد بكربال فدفن معو قالو ىشام وغيره انتيى فيذا القول مشترك بين الشيعة واىل السنة " الثالث " انو

مدفون بظير الكوفة دون قبر امير المؤمنين عميو السالم رواه في الكافي بسنده عن الصادق عميو

السالم " الرابع " انو دفن بالمدينة المنورة عند قبر امو فاطمة عمييا السالم وان يزيد ارسمو إلى عمرو بن
سعيد بن العاص بالمدينة فدفن عند امو الزىراء عمييا السالم وان مروان بن الحكم كان يومئذ بالمدينة

فاخذه وتركو بين يديو وقال يا حبذا بردك في اليدين * ولو نك االحمر في الخدين واهلل لكأني انظر إلى

ايام عثمان .حكاه سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص عن ابن سعد في الطبقات " الخامس " انو بدمشق
قال سبط بن الجوزي حكى ابن ابي الدنيا قال وجد رأس الحسين عميو السالم في خزانة يزيد بدمشق

فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس وكذا ذكر البالذري في تاريخو قال ىو بدمشق في دار االماره وكذا ذكر

الواقدي ايضا انتيى " ويروى " ان سميمان بن عبد الممك قال وجدت رأس الحسين عميو السالم في خزانة
يزيد بن معاوية فكسوتو خمسة اثواب من الديباج وصميت عميو في جماعة من اصحابي وقبرتو " وفي

رواية " انو مكث في خزائن بني امية حتى ولي سميمان
---

[]249
ابن عبد الممك فطمب فجئ بو وىو عظم ابيض فجعمو في سفط وطيبو وجعل عميو ثوبا ودفنو في مقابر
المسممين بعد ما صمى عميو فمما ولي عمر بن عبد العزيز سأل عن موضعو فنبشو واخذه واهلل اعمم ما

صنع بو " وقال " بعضيم الظاىر من دينو انو بعث بو إلى كربال فدفنو مع الجسد الشريف " وروي " ابن
نما عن منصور بن جميور انو دخل خزانة يزيد لما فتحت فوجد بيا جونة حمراء فقال لغالمو سميم

اختفظ بيذه الجونو فانيا كنز من كنوز بني امية فمما فتحيا إذ فييا رأس الحسين عميو السالم وىو

مخضوب بالسواد فمفو في ثوب ودفنو عند باب الفراد يس عند البرج الثالث مما يمي المشرق انتيى "

اقول " وكأنو ىو الموضع المعروف االن بمسجد أو مقام أو مشيد رأس الحسين عميو السالم بجانب
المسجد االموى بدمشق وىو مشيد مشيد معظم " السادس " انو بمسجد الرقة عمى الفرات بالمدينة
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المشيورة حكى سبط بن الجوزي عن عبد اهلل بن عمر الوراق ان يزيد لعنو اهلل قال البعثنو إلى آل ابي

معيط عن رأس عثمان وكانوا بالرقة فبعثو إلييم فدفنوه في بعض دورىم ثم ادخمت تمك الدار في المسجد

الجامع قال وىو إلى جنب سدرة ىناك وعميو شبو النيل ال يذىب شتاء وال صيفاء " السابع " انو بمصر
نقمو الخمفاء الفاطميون من باب الفراديس إلى عسقالن ثم نقموه إلى القاىره ولو فييا مشيد عظيم يزار

نقمو سبط بن الجوزي " اقول "
---

[]251
حكى غير واحد من المؤرخين ان الخميفو العموي بمصر ارسل إلى عسقالن وىي مدينة كانت بين مصر

والشام واالن ىي خراب فاستخرج رأسا زعم انو رأس الحسين عميو السالم وجئ بو إلى مصر فدفن فييا

في المشيد المعروف االن وىو مشيد معظم يزار والى جانبو مسجد عظيم رأيتو في سنة احدى وعشرين

بعد الثمثمائة والف والمصريون يتوافدون إلى زيارتو افواجا رجاال ونساء ويدعون ويتضرعون عنده .واخذ

العمويين لذلك الرأس من عسقالن ودفنو بمصر كأنو الريب فيو لكن الشأن في كونو رأس الحسين عميو

السالم " وىذه " الوجوه االربعة االخيرة كميا من روايات اىل السنة واقواليم خاصة واهلل اعمم فصل قد

يسئل عن وجو خروج الحسين عميو السالم باىمو وعيالو إلى الكوفة وىي في يد اعدائو وقد عمم صنع

اىميا بأبيو واخيو مع ان جميع نصحائو كانوا يشيرون عميو بعدم الخروج ومنيم ابن عباس وكثير ممن

القاه في الطريق وكيف لم يرجع حين عمم بقتل مسمم بن عقيل " وكيف " استجاز ان يحارب بنفر قميل
جموعا عظيمة ليا مدد " ولم " القى بيده إلى التيمكة وما الجمع بين فعمو وفعل اخيو
---

[]251
الحسن عمييما السالم الذي سمم االمر إلى معوية بدون ىذا الخوف " وىذا السؤال يتوجو عمى مذىب

القائمين بعصمة االئمة عمييم السالم فيسئل عن وجو ذلك حتى ال ينافي العصمة ويتوجو عمى مذىب

القائمين بعدم العصمة فيقال ان مثل ذلك ما كان ليخفى عمى مثل الحسين عميو السالم وفضمو مسمم عند
الكل ولو فرض عدم القول بالعصمة وقد اورد ىذا السؤال السيد المرتضى رضي اهلل عنو في كتاب تنزيو

االنبياء عمييم السالم " واجاب " عنو بما حاصمو ان الحسين عميو السالم غمب عمى ظنو بمقتضى ما

جرى من االمور انو يصل إلى حقو بالمسير فوجب عميو وذلك بمكاتبة وجوه الكوفة واشرافيا وقرائيا مع
تقدم ذلك منيم في ايام الحسن عميو السالم وبعد وفاتو واعطائيم العيود والمواثيق طائعين مبتدئين

مكررين لمطمب مع تسمطيم عمى والييم في ذلك الوقت وقوتيم عميو وضعفو عنيم وقد جرى االمر في
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اولو عمى ما ظنو عميو السالم والحت اسباب الظفر فبايع مسمما اكثر اىل الكوفة وكتب إلى الحسين

عميو السالم بذلك وتمكن مسمم من قتل ابن زياد غيمة في دار ىاني لكنو لم يفعل معتذ ار ؟ بأن االسالم

قيد الفتك ولما حبس ابن زياد ىانيا حصره مسمم في قصره وكاد يستولي عميو لكن االتفاق السئ عكس

االمر " اما " الجمع بين فعمو وفعل اخيو الحسن عمييما السالم فالحسن عميو السالم لما احسن بالغدر
من

---

[]252
اصحابو سمم كفا لمفتنة وابقاء عمى نفسو واىمو وشيعتو والحسين عميو السالم طمب بحقو حين قوي في

ظنو النصرة ممن كاتبو وعاىده ورأى قوة انصار الحق وضعف انصار الباطل فمم انعكس االمر رام

الرجوع فمنع منو وطمب الموادعة والتسميم كما فعل اخوه الحسن عمييما السالم فمم يجب وطمبت نفسو

فمنع منيا بجيده حتى مضى كريما إلى جوار جده صمى اهلل عميو وآلو انتيى ممخص جواب السيد رحمة

اهلل عميو بتصرف " واالمر " كما ذكره رحمو اهلل تعالى من انيم لم يجيبوه إلى الموادعة بل طمب ابن

زياد ان ينزل ىو واصحابو عمى حكمو ولو فعل ذلك لكان المظنون قويا ان يقتمو ابن زياد مع اصحابو

صب ار فاختار عميو السالم الموت عزي از في مجال الطراد عمى ميتة الذل بيد ابن زياد " بل " المتيقن من
حال ابن زياد في خبثو وعداوتو الىل البيت الطاىر ونسبو المعموم انو البد ان يفعل ما قمناه لو نزل

الحسين عميو السالم عمى حكمو " وفي بعض المخاطبات طمب ابن زياد ان يبايع ىو واصحابو ليزيد
فإذا فعل ذلك رأى ابن زياد رأيو " ىذا " ولكن الذي يظير من تصفح مجموع ما جرى لمحسين عميو

السالم ىو خالف ما اجاب بو السيد قدس سره إذ يظير منو ان الحسين عميو السالم كان عازما عمى

عدم مبايعة يزيد عمى كل حال ولو ادى ذلك إلى قتمو وكان مقدما عمى ذلك في حالة ظن السالمة ان

وجدت وفي
---

[]253
حال ظن العطب بل تيقنو النو كان مأمو ار بذلك من قبل جده صمى اهلل عميو وآلو وابيو عميو السالم

بامر آليي كما تدل عميو االخبار الكثيرة كما ان اخاه الحسن عميو السالم كان مأمو ار بالصمح والتسميم

عند خوف القتل وال يمزم ان يكون تكميفيما في ذلك واحدا لجواز اختالف االحكام بحسب االوقات

الختالف الحكم والمصالح كما انو ال يجب اتفاقنا معيم في االحكام التي من ىذا القبيل وال مانع عقال

وال شرعا من اختالفنا معيم في ذلك وىذه االنبياء عمييم السالم كانت تبعث فرادى إلى االلوف من الكفرة
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تدعوىم إلى دينيا وتسب آليتيم وتصبر عمى انواع االذى والوان العذاب والقتل والحرق والمثمة " مع "

امكان دعوى ظيور الحكمة في فعل الحسن وفعل اخيو الحسين عمييما السالم باختالف حالة معوية
وولده يزيد الظاىرية في الجممة فمو بايع الحسين عميو السالم يزيدا وسمم إليو االمر ولم ينازعو لخفي

حالو عمى اكثر الناس واعتقدوه امام حق فكان يتمكن من تبديل الدين وقمب الشريعة ظي ار لبطن وطمس

اعالم النبوة ومحو اثرىا ويأتي من بعده فيبنون عمى ما اسس ويضيفون إلى ما فعل فالحسين عميو

السالم قد فدى دين جده بنفسو واىمو وولده " وما " تزلزلت اركان دولة بني امية اال بقتل الحسين عميو
السالم وال ظير لمناس حاليم اال بعد شيادتو " ومما " يدل عمى ان الحسين عميو
---

[]254
السالم كان موطنا نفسو عمى القتل وظانا أو عالما في بعض الحاالت بأنو يقتمى في سفره ذلك " خطبتو

" التي خطبيا حين عزم عمى الخروج إلى العراق التي يقول فييا خط الموت عمى ولد آدم الخ فان اكثر
فقراتيا يدل عمى ذلك " ونيى " عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشام لو بمكة عن الخروج واقامتو
البرىان عمى ان ذلك ليس من الرأى بقولو انك تأتى بمدا فيو عمالو وامراوءه ومعيم بيوت االموال وانما

الناس عبيد الدينار والدرىم فال آمن عميك ان يقاتمك من وعدك نصره ومن انت احب إليو ممن يقاتمك

معو وعدم اخذ الحسين عميو السالم بقولو مع اعتذاره إليو واعترافو بنصحو " ونيي " ابن عباس لو ايضا
محتجا بنحو ذلك من ان الذين دعوه لم يقتموا اميرىم وينفوا عدوىم ويضبطوا بالدىم بل دعوه واميرىم

عمييم قاىر ليم وعمالو تجبي بالدىم فكأنيم دعوه إلى الحرب وال يؤمن ان يخذلوه ويكونوا اشد الناس

عميو " ومعاودتو " لمنيي ذاك ار لو نحو من ذلك ومشي ار عميو باليمن فمم يقبل " وجوابو " لمحمد بن

الحنفيو حين اشار عميو بعدم الخروج إلى العراق فوعده النظر ثم ارتحل في السحر فسألو ابن الحنفية

فقال لو الحسين عميو السالم اتاني رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو بعد ما فارقتك فقال يا حسين اخرج فأن
اهلل قد شاء ان يراك قتيال قال ما معنى حممك ىذه النسوة معك قال ان اهلل قد شاء ان يراىن سبايا "

وقول " ابن
---

[]255
عمر لو حين نياه عن الخروج فأبي انك مقتول في وجيك ىذا فأنو دال عمى ان ظاىر الحال كان كذلك

وما ظير البن عمر ما كان ليخفى عمى الحسين عميو السالم " وقول " الفرزدق لو قموب الناس معك

واسيافيم عميك " وقول " بشر بن غالب لو اني خمفت القموب معك والسيوف مع بني امية وتصديق
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الحسين عميو السالم لو " ونيى " عبد اهلل بن جعفر لو وقولو اني مشفق عميك من ىذا الوجو ان يكون

فيو ىالكك واستئصال اىل بيتك وقول الحسين عميو السالم لو اني رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو

في المنام وامرني بما انا ماض لو وامتناعو من أن يحدث بتمك الرؤيا " ونيي " عبد اهلل بن مطيع لو

وقولو واهلل لئن طمبت ما في ايدي بني امية ليقتمنك واباء الحسين عميو السالم اال ان يمضي " وقول "
االعراب لو انا ال نستطيع ان نمج وال نخرج القاضي باستيالء بني امية استيالء تاما وخطورة االمر "

واخبار " اختو زينب عمييا السالم بما سمعتو حين نزل الخزيمية " وما " رآه في منامو بالثعمبية " وقولو "

البي ىره وايم اهلل لتقتمني الفئة الباغية " ونظره " إلى بني عقيل حين اخبره االسديان بقتل مسمم وىاني
واشا ار عميو بالرجوع واخبراه انو ليس لو بالكوفة ناصر بل ىو عميو وقولو ليم ما ترون فقد مسمم

وامتناعيم عن الرجوع حتى يموتوا أو يدركوا ثارىم وقولو لالسديين الخير في العيش بعد ىاؤالء.

---

[]256
فان الذي يظير انو عميو السالم كان يريد ان يجيبوا باالمتناع عن الرجوع ليعتذر بذلك إلى االسديين

وانو عازم عمى عدم الرجوع عمى كل حال " وقولو " الصحابو حين جاءه خبر مسمم وىاني وعبد اهلل بن
يقطر انو قد خذلنا شيعتنا فمن احب منكم االنصراف فمينصرف " وعدم " رجوعو بعد تفرقيم عنو وبقائو

في اصحابو الذين صحبوه من المدينة ويسير من غيرىم " واشارة " عمرو بن يوذان عميو بالرجوع وقولو
لو واهلل ما تقدم اال عمى االسنة وحد السيوف ونييو اياه عن المسير الن الذين كتبوا إليو لم يكفوه مؤنة

القتال وقول الحسين عميو السالم لو ليس يخفى عمى الرأى ولكن اهلل تعالى ال يغمب عمى امره وقولو

عميو السالم واهلل ال يدعوني حتى يستخرجوا ىذه العمقة من جوفي " وقولو عميو السالم وايم اهلل لو كنت

في حجر ىامة من ىذه اليوام الستخرجوني حتى يقتموني " وكتابو " الذي كتبو إلى بني ىاشم حين توجو

إلى العراق اما بعد فأنو من لحق بي استشيد ومن تخمف عني لم يبمغ الفتح إلى غير ذلك مما يقف

عميو المتتبع المتأمل وىذه كميا ما بين صريح أو ظاىر في المطموب كما ال يخفى " والى " ىذا الذي

ذكرناه ذىب ابن طاوس عميو الرحمة ايضا في الميوف حيث قال الذي تحققناه ان الحسين عميو السالم
كان عالما بما انتيت حالو إليو وكان تكميفو ما اعتمد عميو ثم اورد بعض االخبار الدالة عمى ذلك ثم

قال لعل
---

[]257
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بعض من اليعرف حقائق شرف السعادة بالشيادة يعتقد ان اهلل اليتعبد بمثل ىذه الحالة ورده بأن اهلل

تعالى تعبد قوما بقتل انفسيم فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتموا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم انتيى

ممخصا " مع " انو إذا كان في ذلك من الفوائد مثل احياء الدين وكشف قبائح المنافقين وردع الناس عن
االقتداء بيم كان التعبد بو اولى من التعبد بقتل النفس عند التوبة وال يقصر عن التعبد بو في الجياد

والقصاص " اما " توىم ان ذلك القاء باليد إلى التيمكة ففاسد الن بذل النفس في سبيل اهلل تعالى

لمحصول عمى الحياة الدائمة والنعيم الخالد القاء باليد إلى اعظم السعادات " واما " ما جاء في بعض

الروايات من ان الحسين عميو السالم طمب منيم احد امور اما ان يرجع إلى المكان الذي منو اتى أو أن
يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجال من المسممين أو ان يأتي يزيد فيضع يده في يده فمم يثبت وقد

جاء في بعض االخبار ما يكذبو ويدل عمى ذلك االعتبار ايضا ومالحظة سائر االحوال قال ابن االثير

في الكامل وقد روي عن عقبة بن سمعان انو قال صحبت الحسين من المدينة إلى المكة ومن مكة إلى

العراق ولم افارقو حتى قتل وسمعت جميع مخاطباتو الناس إلى يوم مقتمو فواهلل ما اعطاىم ما يتذاكر بو

الناس انو يضع يده في يد يزيد وال ان يسيروه إلى ثغر من ثغور المسممين ولكنو قال دعوني ارجع

---

[]258

إلى المكان الذي اقبمت منو أو دعوني اذىب في ىذه االرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليو

الناس فمم يفعموا انتيى " واما " دعاؤه انو قال صحبت الحسين من المدينة إلى المكة ومن مكة إلى

العراق ولم افارقو حتى قتل وسمعت جميع مخاطباتو الناس إلى يوم مقتمو فواهلل ما اعطاىم ما يتذاكر بو

الناس انو يضع يده في يد يزيد وال ان يسيروه إلى ثغر من ثغور المسممين ولكنو قال دعوني ارجع
---

[]258
إلى المكان الذي اقبمت منو أو دعوني اذىب في ىذه االرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليو

الناس فمم يفعموا انتيى " واما " دعاؤه الناس إلى نصرتو مثل عبد اهلل بن الحر الجعفي وغيره وكتابو إلى

اىل البصره فكل ذلك من باب اقامة الحجة وقطع المعذرة والحمد هلل الذي وفق لجمع ىذا الكتاب المميز
بين القشر والمباب والحاوي من شوارد االخبار ما لم يجتمع مثمو في كتاب مع مراعاة الحد الوسط بين

االيجاز واالطناب والقارئ المنصف يعمم امتيازه عن غيره مما صنف في ىذا الباب فاسألو تعالى ان

يكون وسيمة لشفاعة الحسين وجده وابيو واىل بيتو عمييم السالم في يوم الحساب وامنا من العقاب وزيادة

في الثواب وقد فرغ من تسويده جامعو العبد الجاني عمى نفسو محسن بن المرحوم السيد عبد الكريم

الحسيني العالمي نزيل دمشق الشام عفى اهلل عن جرائمو عصر يوم الجمعة المبارك الحادي عشر من
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شير ذي القعدة الحرام الذي ىو من شيور سنة تسع وعشرين بعد االلف وثمثمائة من ىجرة سيد

المرسمين صمى اهلل عميو وآلو وسمم ببمدة دمشق الشام صانيا اهلل عن طوارق الحدثان والحمد هلل وحده

(وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو وسمم) (تم كتاب لواعج االشجان)
مكتبة يعسوب الدين عميو السالم اإللكترونية
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