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احلديث الثامن: 
خطة احلسني يف هداية اجليل 

الذي أضله معاوية 

أوىل اخلطط احلسينية يف اهلداية هي  كانت 
معاوية  موت  قبل  الرسي  مكة  مؤمتر  عقده 
من  مائتان  شخص  سبعامئة  حرضه  بسنة 

الصحابة ومخسامئة من التابعني.

قال سليم بن قيس: 
»ملا كان قبل موت معاوية بسنة، حج احلسني 
بن عيل، وعبد اهّللّ بن عباس، وعبد اهّللّ بن جعفر، 
فجمع احلسني بني هاشم، ثم رجاهلم ونساءهم 
يعرفه  ممن  األنصار  من  حج  ومن  ومواليهم 

احلسني  وأهل بيته، ثم أرسل رسال: 
أصحاب  من  العام  حجَّ  أحًدا  َتَدعون  )ال 
رسول اهّللّ  املعروفني بالصالح والنسك إال 

امجعوهم يل(.
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فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعامئة رجل وهم 
يف رسادقه، عامتهم من التابعني، ونحو من مائتي 
رجل من أصحاب النبي ، فقام فيهم خطيبا، 

وقال: 
»أّما بعد، فإن هذا الطاغية قد فعل ما قد رأيتم 
وعلمتم وشهدمت، امسعوا مقاليت، واكتبوا قويل، 
مث ارجعوا إىل أمصاركم وقبائلكم، فمن أمنتم 
من الناس، ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون 
من حقنا، فإين أختوف أن ُيْدَرَس))) هذا األمر 
ُمِتمُّ نوره ولوكره  ويذهب احلق وُيغلب، واهّلّل 

الكافرون«.
 قال سليم: 

»وما ترك شيئا مما أنزله اهّلل فيهم من القرآن 
  إال تاله وفرسه، وال شيئا مما قال رسول اهّلل
يف أبيه، وأخيه، وأمه، ويف نفسه، وأهل بيته إال 
رواه... وكل ذلك يقول أصحابه، الّلهم نعم، 
اللهم  التابعي:  ويقول  وشهدنا،  سمعنا  وقد 
قد حدثني به من أثق به وأئتمنه من الصحابة، 
فقال: أنشدكم اهّلل إال حدثتم به من تثقون به 

وبدينه«.))) 

))) دروس اليشء: انمحاؤه. 
))) كتاب سليم بن قيس: ص0)3. 
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وملا رجع احلسني  من احلج يف تلك السنة 
فتح بابه الستقبال الزوار من أهل العراق ومن 

غريهم.

روى الكيش: أن مروان بن احلكم كتب إىل 
معاويةـ  وهو عامله عىل املدينة ـ: »إن رجاال من 
أهل العراق، ووجوه أهل احلجاز خيتلفون إىل 

احلسني بن عيل، وأنه ال يؤمن وثوبه«.)))
ويف رواية البالذري: »وكان رجال من أهل 
العراق وأرشاف أهل احلجاز خيتلفون إىل احلسني 
جيلونه ويعظمونه ويذكرون فضله، ويدعونه إىل 
أنفسهم ويقولون: إنا لك عضد ويد، ليتخذوا 
الوسيلة إليه... فلام كثر اختالفهم إليه أتى عمرو 
بن عثامن بن عفان مرواَن بن احلكم ــ وهو إذ 
ذاك عامل معاوية عىل املدينة ــ فقال له: قد كثر 
اختالف الناس إىل حسني، واهّلل ألرى أن لكم 

منه يوما عصيبا. 
فكتب مروان ذلك إىل معاوية. 

فكتب إليه معاوية: »أن اترك حسينا ما تركك، 
ُيبِد لك صفحته  ومل يظهر لك عداوته، وما مل 

))) يراجع: الطويس، اختيار معرفة الرجال: ص)5). 
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واكمن له كمون الرشى«))).
أنتهت  قد  »أّما  احلسني:  إىل  معاوية  وكتب 
إيلَّ أمور عنك إن كانت حقا فإين مل أظنها بك 
رغبة عنها، وإن كانت باطال فأنت أسعد الناس 
بمجانبتها، وبحظ نفسك تبدأ، وبعهد اهّلل تويف، 
فال حتملني عىل قطيعتك واإلساءة إليك. فإين 
متى تكدين أكدك، فاتق اهّلل ـ يا حسني ـ يف شق 

عصا األمة، وأن تردهم إىل فتنة«.))) 
فكتب إليه احلسني : »أما ما ذكرت أنه انتهى 
إليك عني فإنه إنام َرّقاُه إليك املالقون املّشاؤن 
بالنميم، وما أريد لك حربا وال عليك خالفا، 
وأيم اهّلل إين خلائف هّلل يف ترك ذلك، وما أظن اهّلل 
راضيا برتك ذلك، وال عاذرا بدون األعذار فيه 
إليك ويف أوليائك القاسطني امللحدين حزب 

الظلمة وأولياء الشياطني.
ـ  كندة  أخا  ـ  عدي  بن  حجر  القاتل  ألست 
واملصلني العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم، 
لومة  اهّلل  يف  خيافون  وال  البدع،  ويستعظمون 
الثم؟ ثم قتلتهم ظلام وعدوانا من بعد ما كنت 

))) يعني: راقبه يف خفاء. 
))) البالذري، أنساب األرشاف: ج3 / ص)5).
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ال  املؤكدة،  واملواثيق  املغلظة  األيامن  أعطيتهم 
بأحنة  بينك وبينهم وال  تأخذهم بحدث كان 

جتدها يف نفسك.
صاحب  ـ  احلمق  بن  عمرو  قاتل  لست  أو 
رسول اهّلل ـ  العبد الصالح الذي أبلته العبادة 
فنحل جسمه وصفر لونه؟ بعدما آمنته وأعطيته 
من عهود اهّلل ومواثيقه ما لو أعطيته طائرا لنزل 
إليك من رأس اجلبل، ثم قتلته جرأة عىل ربك 

واستخفافا بذلك العهد.
املولود عىل  أو لست املدعى زياد بن سمية 
فراش عبيد ثقيف؟ فزعمت أنه ابن أبيك، وقد 
وللعاهر  للفراش  »الولد   : اهّلل  رسول  قال 
تعمدا،    اهّلل  رسول  سنة  فرتكت  احلجر«، 
سلطته  ثم  اهّلل،  من  هدى  بغري  هواك  وتبعت 
عىل العراَقني، يقطع أيدي املسلمني وأرجلهم، 
ُل أعينهم، ويصلبهم عىل جذوع النخل،  ويسمِّ

كأنك لست من هذه األمة وليسوا منك.
الذين كتب  أو لست صاحب احلرضميني، 
؟  فيهم ابن سمية أهنم كانوا عىل دين عيل 
فكتبت إليه أن أقتل كل من كان عىل دين عيل، 
الذي  اهّلل   رس  ومثلهم ودين عيل  فقتلهم، 
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كان يرضب عليه أباك ويرضبك، وبه جلست 
جملسك الذي جلست، ولوال ذلك لكان رشفك 

ورشف أبيك الرحلتني.
ولدينك،  لنفسك،  انظر  قلت:  فيام  وقلت 
وألمة حممد، واتق شق عصا هذه األمة، وأن 
تردهم إىل فتنة، وإيّن ال أعلم فتنة أعظم عىل هذه 
األمة من واليتك عليها، وال أعظم نظرا لنفيس، 
ولديني، وألمة حممد  وعلينا أفضل من أن 
أجاهدك، فإن فعلت فإنه قربة إىل اهّلل، وإن تركته 
فإين أستغفر اهّلل لديني وأسأله توفيقه إلرشاد 

أمري.
وقلت فيام قلت: أيّن إن أنكرتك تنكرين، وإن 
أكدك تكدين، فكدين ما بدا لك، فاين أرجو أن 
، وأن ال يكون عيلَّ أحد أرض  ال يرضين كيدك يفَّ
قد ركبت بجهلك  أنك  نفسك، عىل  منه عىل 
حترصت عيل نقض عهدك، ولعمري ما وفيت 

برشط.
ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤالء النفر، الذين 
قتلتهم بعد الصلح واأليامن والعهود واملواثيق، 
فقتلتهم من غري أن يكونوا قاتلوا وقتلوا، ومل 
تفعل ذلك هبم إال لذكر هم فضلنا وتعظيمهم 
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حقنا، فقتلتهم خمافة أمر لعلك لو مل تقتلهم متَّ 
قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا.

واستيقن  بالقصاص،  معاوية  يا  فأبرش 
يغادر  ال  كتابا  تعاىل  هّلل  أن  واعلم  باحلساب، 
صغرية وال كبرية إال أحصاها، وليس اهّلل بناس 
ألخذك بالظنة وقتلك أوليائه عىل التهم، ونقل 
أوليائه من دورهم إىل دار الغربة، وأخذك للناس 
ببيعة ابنك غالم حدث يرشب اخلمر، ويلعب 

بالكالب«.)))
عن  العراق  أهل  حيجب  عتبة  بن  الوليد 

احلسني  بعد سنة 57 هجرية: 

»حجب  قال:  العتبي،  عن  البالذري  روى 
الوليد بن عتبة بن أيب سفيان))) أهل العراق عن 
احلسني، فقال له احلسني: يا ظاملا لنفسه عاصيا 
لربه، عالم حتول بيني وبني قوم عرفوا من حقي 
ما جهلته أنت وعمك؟ فقال الوليد: ليت حلمنا 
عنك ال يدعو جهل غرينا إليك فجناية لسانك 
مغفورة ما سكنت يدك، فال ختطر هبا فنخطر 

))) الطويس، اختيار معرفة الرجال: ص)5). 
))) كان أمريا عىل املدينة ملعاوية من سنة 57 إىل 60 هـ. 
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بك«.))) 
إن اإلمام احلسني  بعقده مؤمتر مكة يكون 
قد أرسى القاعدة الصلبة يف خطة املواجهة مع 
معاوية خطة تستبطن نظم أمره وقواه للقيام 

ضد معاوية.

ووصول خرب املؤمتر بعد انعقاده يكون بعد 
   فوات األوان فإن معاوية قد أدرك أن احلسني
قد أعد عدته وأعاد نظم أصحابه اآلالف الذين 
سحبهم من امليدان سنة 53هـ بعد قتل حجر بن 
عدي الكندي، ومل يكن ليستطيع أن يصنع شيئا 
  إالّ تكليف والته باملراقبة ألنه رأى احلسني
ساكتا من سنة 50هـ إىل سنة 58هـ هلذا ما سمح 
الظن  عىل    احلسني  مع  يتعامل  أن  لنفسه 
  والشبهة وهكذا كان األمر فإن خطة احلسني
يف هذه املرحلة من املؤمتر هي فكرية تستهدف 
الذي أضله معاوية، وهي ال تستهدف  اجليل 
حربا ملعاوية وهو ما جعل معاوية يتَِّئد يف مواجهة 

. احلسني
وحترك املؤمتِرون بحركة فكرية رسية هادئة، 
أنساب األرشاف: ج3 / ص56)،  البالذري،  يراجع:   (((

وج5 / ص)30.
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ستون  األول  الرسى  املؤمتر  أعضاء  من  وقتل 
منهم كانوا قد حرضوا املؤمتر الثاين الذي عقده 
احلسني  بعد موت معاوية يف مكة بشهرين 
بأحاديث  حيّدثون  الباقون  واستمر  ثالثة،  أو 
النبي   يف أهل بيته ، ورواها الناس عنهم 
الّتدوين يف عهد بني العّباس  حتى كتبت أيام 
  بيته  أهل  يف    النبي  أحاديث  وصارت 

وعظيمهم عيل  يف كل كتب الّسنة.
 عىل معاوية  ت احلسني  وهبذه اخلطة فوَّ
خطته يف حمو أحاديث النبي  يف عيل  وأهل 

بيته  من ذاكرة األمة. 
السيد سامي البدري
النجف األرشف/ حمرم احلرام 444)هـ

 

اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين
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