Q
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين
والعن الدائم عىل أعدائهم امجعني

هناك جوانب كثرية من حياة العظامء التي تضئ حياة
اإلنسان حيث يقتبس منها الدروس والعرب ويستلهم
منها الفضائل فتُنري له دربه عىل مدى احلياة ،ويتزود منها
بام يقربه إىل اهلل عز وجل ورسوله وأهل بيته صلوات اهلل
عليهم ،ومسلم بن عقيل هو أحد العظامء الذي تربى ونشأ
يقومه ألن يكون
يف أحضان بيت طاهر واستلهم منه ما ّ
عب عنه اإلمام احلسني Q
حمط ثقة املعصوم  Qحيث ّ
حينام أرسله إىل الكوفة بعد توايل الكتب والرسائل إليه Q
فكتب إليهم( :وإين باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي
من أهل بيتي) وال يسعنا إال ذكر بعض اجلوانب من حياته
(رضوان اهلل عليه)( .اإلرشاد  -الشيخ املفيد  -ج  - 2ص .)39
والدتـــه:
ولد (رضوان اهلل عليه) يف املدينة املنورة يف سنة 22هـ يف
أكرم أصول وأطهرها ،فوالده هو عقيل بن أيب طالب بن
عبد املطلب بن هاشم ،وعمه أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  ،Qوعمه اآلخر جعفر الطيار الشهيد يف مؤتة،
وأمه أم ولد (أي جارية) يقال هلا (ع ّلية) اشرتاها عقيل
بن أيب طالب( .مقاتل الطالبيني :ص)52
عاش ونشأ يف بيت عيل بن أيب طالب  Qوكان مالزم ًا
لولديه اإلمامني احلسن واحلسني  Lفاغرتف من علوم
أفراد هذا البيت الطاهر ،ومعرفتهم بالدين وأحكامه،
وتزود من ورعهم وخوفهم من اهلل عز وجل وعبادهتم
ّ
له ،فهكذا بدأ حياته ،وكان صهرا ألمري املؤمنني Q

حيث تزوج من رقية بنت أمري املؤمنني  Qاملعروفة
برقية الصغرى ،فولدت له عبد اهلل  -والذي استشهد يف
كربالء مع اإلمام احلسني  Qحيث كان برفقة أمه  -كام
تزوج مسلم بأم ولد فولدت له حممدا الذي استشهد يف
كربالء أيضا( .مقاتل الطالبيني :ص)62
كام نقل الشيخ الصدوق يف أماليه قصة طفلني صغريين
ملسلم بن عقيل ُأرسا من معسكر اإلمام احلسني ()Q
ثم ُأخذا إىل عبيد اهلل بن زياد فأوىص السجان بالتضييق
عليهام يف املأكل واملرشب وغري ذلك ،فكانا يصومان
النهار فإذا جنّهام الليل أفطرا عىل قرصني من شعري
وكوز من املاء ،ثم تذكر الرواية كيفية خروجهام من
السجن وهروهبام حتى إلقاء القبض عليهام ثم قتلهام
بقطع رؤوسهام( .األمايل 19 :ح.)2
فقاهته وورعه:
من الشواهد اجللية عىل فقهه وورعه عدم رشبه املاء
املختلط بالدم عند شهادته ،فإنه بعد قتاله وأرسه من قبل
أتباع ابن زياد كان قد أصابه العطش الشديد فلام وصل
إىل القرص رأى ُقلة مربدة موضوعة عىل الباب فقال
أسقوين من هذا املاء ،فقال له مسلم بن عمر وأبو قتيبة
بن مسلم الباهيل :أتراها ما أبردها ؟ فواهلل ال تذوق منها
قطرة واحدة حتى تذوق احلميم يف نار جهنم ،فقال له
مسلم بن عقيل :ويلك وألمك الثكل ما أجفاك وأفظك
وأقسى قلبك ،أنت يا بن باهلة أوىل باحلميم واخللود يف
نار جهنم ثم جلس وتساند إىل احلائط.
قال أبو خمنف :فحدثني أبو قدامة بن سعد أن عمرو
بن حريث بعث غالما له فأتاه بامء يف قلة فسقاه ،قال
وحدثني مدرك بن عامرة :أن عامرة بن عقبة بعث غالما
له فأتاه بامء يف قلة عليها منديل وقدح معه فصب فيه

املاء ثم سقاه فأخذ كلام رشب امتأل القدح دما فأخذ
ال يرشب من كثرة الدم فلام مال القدح ثانية ذهب
يرشب فسقطت ثنيتاه يف القدح فقال( :احلمد هلل لو
كان يل من الرزق املقسوم لرشبته) (.مقاتل الطالبيني :ص.)66
فضله وعبادته:
كان مسلم بن عقيل موضع اعتامد عند اإلمام احلسني Q
لفضله وتقواه حتى حاز مرتبة التسليم والتصديق...
فقد جاء يف زيارته ( :Qأشهد لك بالتسليم والتصديق
والوفــاء والنصيــحة خللـف النبـي املرســل والســبط
املنتجب( .) ...كامل الزيارات :ص.)440
واما عبادته فقد كان منشغال حتى يف ليلة شهادته بالعبادة،
منقطعا بالدعاء حتى سمع حوافر اخليل وصهيلها،
فعجل يف دعائه وأمته فلبس المته ،وقال لطوعة( :يا
ّ
أمة اهلل ،قد أديت ما عليك من اخلري ،ولك نصيب من
شفاعة رسول اهلل  ،Oوقد رأيت عمي أمري املؤمنني Q
يف املنام فقال يل :ستلحق يب غدا)( .كامل البهائي ج 2ص،275
عنه منتهى اآلمال ج 1ص.)580

ويروي أبو الفرج أيضا أنه ملا أرادوا أن يصعدوا بمسلم
أعىل القرص ليقتلوه ،صعد وهو يستغفر اهلل ويصيل عىل
النبي حممد  Oوعىل أنبيائه ورسله ومالئكته وهو يقول:
غرونا وكادونا وخذلونا).
(اللهم احكم بيننا وبني قوم ّ

(مقاتل الطالبيني ص.)67

حمله لرسالة اإلمام الحسين  Qألهل الكوفة:
متوجه ًا إىل الكوفة يف
املنورة
ّ
خرج مسلم  Qمن املدينة ّ
 15شهر رمضان 60ﻫ ،ويصحبه قيس بن مسهر مع
دليالن ّ
يدلنه الطريق ،حام ً
ال رسالة اإلمام احلسنيQ
إىل أهل الكوفة ،جاء فيها( :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
فإن
من احلسني بن عيل إىل املأل من املؤمننيّ ،أما بعدّ :

عيل بكتبكم ،وكانا آخر رسلكم،
فالن ًا وفالن ًا قدما َّ
وفهمت مقالة ج ّلكم أنّه ليس علينا إمام فأقبل ّ
لعل
وإن باعث إليكم أخي وابن
اهلل جيمعنا بك عىل ّ
احلقّ ،
إيل
ّ
عمي وثقتي من أهيل مسلم بن عقيل ،فإن كتب َّ
أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي احلجا والفضل منكم
عىل مثل ما قدمت به رسلكم وقرأته يف كتبكم ،أقدم
عليكم وشيك ًا إن شاء اهلل تعاىل)( .اإلرشاد :ج ،2ص.)39
وصوله  Qإلى الكوفة:
وصل مسلم  Qالكوفة يف  5شوال 60ﻫ ،فنزل يف دار
املختار بن أيب عبيدة الثقفي ،وأقبلت الناس ختتلف إليه،
فك ّلام اجتمع إليه منهم مجاعة ،قرأ عليهم كتاب اإلمام
احلسني  Qوهم يبكون ،وبايعه الناس ،حتّى بايعه منهم
ٍ
رجل.
ثامنية عرش ألف
كتابه إلى اإلمام الحسين :Q
كتب مسلم  Qكتاب ًا من الكوفة إىل اإلمام احلسني ،Qجاء
وأن مجيع أهل
فإن الرائد ال يكذب أهلهّ ،
(أما بعدّ ،
فيهّ :
فعجل
الكوفة معك ،وقد بايعني منهم ثامنية عرش ألف ًاّ ،
اإلقبال حني تقرأ كتايب هذا ،والسالم)(.مثري األحزان.)21 :
ما كتبه عمالء الحكم ُ
األموي عن تح ّركه:
أرسل العمالء إىل يزيد رسائل ختربه عن جميء مسلمQ
فإن مسلم بن عقيل قد ِ
قدم الكوفة،
(أما بعدّ ،
منهاّ :
وبايعته الشيعة للحسني بن عيل بن أيب طالب ،فإن يكن
لك يف الكوفة حاجة فابعث إليها رج ً
ال قوي ًا ين ّفذ أمرك
فإن النعامن بن بشري رجل
عدوكّ ،
ويعمل مثل عملك يف ّ
ضعيف أو هو يتض ّعف) ( اإلرشاد .).42/2
إرسال ابن زياد إلى الكوفة:
كتب يزيد بن معاوية رسالة إىل واليه يف البرصة عبيد اهلل
بن زياد؛ يطلب منه أن يذهب إىل الكوفة ليسيطر عىل

وحتركاته.
الوضع فيها ،ويقف أمام مسلم ّ Q
ومنذ وصول ابن زياد إىل قرص اإلمارة يف الكوفة ،أخذ
يتهدّ د ويتو ّعد املعارضني والرافضني حلكومة يزيد.
خروجه  Qمن دار المختار:
ّملا سمع مسلم  Qبوصول ابن زياد وما تو ّعد به ،خرج من
ولكن
ليستقر هبا،
رس ًا إىل دار هاين بن عروة
ّ
ّ
دار املختار ّ
جواسيس ابن زياد عرفوا بمكانه ،فأمر ابن زياد بإلقاء
القبض عىل هاين بن عروة وسجنه.
إعالنه الثورة على ابن زياد:
ّملا بلغ خرب إلقاء القبض عىل هاين بن عروة إىل مسلم ،أمرQ
أن ينادى يف الناس( :يا منصور أمت) ،فاجتمع الناس يف
مسجد الكوفة.
فلم رأى ابن زياد ذلك ،دعا مجاعة من رؤساء القبائل،
ّ
وأمرهم أن يسريوا يف الكوفة وخيذلوا الناس عن مسلم،
و ُيعلموهم بوصول اجلند من الشام ،فتخاذل الناس عن
نرصته حتّى أمسى مسلم وحيد ًا ،ليس معه أحد ًا يد ّله عىل
الطريق ،فمىض عىل وجهه يف أز ّقة الكوفة ،حتّى انتهى إىل
باب امرأة يقال هلا :طوعة ،وهي عىل باب دارها تنتظر ولد ًا
ماء ،فسقته وجلس.
هلا ،فس ّلم عليها وقال :يا أمة اهلل أسقيني ً
فقالت :يا عبد اهلل ،قم فاذهب إىل أهلك؟ فقال :يا أمة اهلل
ما يل يف هذا املرص منزل ،فهل لك يف ٍ
أجر ومعروف ّ
ولعل
أكافئك بعد اليوم؟ فقالت :ومن أنت؟ قال :أنا مسلم بن
عقيل ،فأدخلته إىل دارها.
مقاتلته لجيش ابن زياد:
ويف الصباح عرف ابن زياد مكان مسلم  ،Qفأرسل
ولكن مسلم أخذ يقاتلهم قتال
مجاعة إللقاء القبض عليه،
ّ
األبطال وهو يقول:

حرا ** ّإن رأيت املوت شيئ ًا نكرا
أقسمت ال ُأقتل ّإل ّ
ٍ
ّ
رشا ** أخاف أن أكذب أو أغرا
كل امرىء يوم ًا مالق ّ
حتّى ُأثخن باجلراحات ،فألقوا عليه القبض وأخذوه
أسري ًا إىل ابن زياد.
دخوله  Qعلى ابن زياد:
ُأدخل مسلم  Qعىل ابن زياد ،فأخذ ابن زياد يشتمه
ويشتم احلسني وعلي ًا وعقيالً ،ومسلم  Qال يك ّلمه.
ثم قال ابن زياد :اصعدوا به فوق القرص وارضبوا عنقه
ّ
ثم أتبعوه جسده .فأخذه بكر بن محران األمحري ليقتله،
ّ
ّ
يكب اهلل ويستغفره ،ويصل عىل النبي وآله
ومسلم ّ
غرونا وخذلونا).
هم احكم بيننا وبني قوم ّ
ويقول( :ال ّل ّ
وج ّرت جثتامها
ثم أمر ابن زياد بقتل هاين بن عروة ف ُقتلُ ،
ّ
بحبلني يف األسواق.
وصيـــته:
روى أبو الفرج االصفهاين أن ابن زياد حينام أخرب مسلام
بقتله ،قال مسلم :دعني إذن أويص إىل بعض القوم ،قال:
أوص إىل من أحببت ،فنظر ابن عقيل إىل القوم وهم
جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد ،فقال :يا عمر إن
بيني وبينك قربة دون هؤالء ،وقد جيب عليك لقرابتي
نجح حاجتي ،وهي رس ،فأبى أن يمكنه من ذكرها ،فقال
له عبيد اهلل بن زياد :ال متتنع من أن تنظر يف حاجة ابن
عمك ،فقام معه وجلس حيث ينظر إليهام ابن زياد -
عيل بالكوفة دينا استدنته
لعنه اهلل  -فقال له ابن عقيل :إن ّ
مذ قدمتها ،تقضيه عني حتى يأتيك من غلتي باملدينة،
وجثتي فاطلبها من ابن زياد فوارها ،وابعث إىل احلسني
من يرده ،فقال عمر البن زياد :أتدري ما قال؟ قال :اكتم
ما قال لك ،قال :أتدري ما قال يل؟ قال :هات ،فإنه ال
خيون األمني وال يؤمتن اخلائن ،قال :كذا وكذا ،قال :أما

مالك فهو لك ،ولسنا نمنعك منه فاصنع فيه ما أحببت،
وأما حسني فإنه إن مل يردنا مل نرده ،وإن أرادنا مل ّ
نكف عنه،
وأما جثته فإنا ال نش ّفعك فيها ،فإنه ليس لذلك منا بأهل
وقد خالفنا وحرص عىل هالكنا( .مقاتل الطالبيني ص)67
إخبار النبي  Oبقتله:
قال اإلمام عيل  Qلرسول اهلل ( :Oيا رسول اهلل إنّك
لتحب عقيالً)؟ قال( :أي واهلل ّإن ألح ّبه ُح ّبني ،ح ّب ًا له
ّ
حلب أيب طالب له ،وإن ولده مقتول  -ويقصد
وح ّب ًا ّ
بذلك مسلم  -يف حم ّبة ولدك ،فتدمع عليه عيون املؤمنني،
ّ
ثم بكى رسول اهلل()O
املقربون)ّ ،
وتصل عليه املالئكة ّ
حتّى جرت دموعه عىل صدره ،وقال( :إىل اهلل أشكو ما
تلقى عرتيت من بعدي) أمايل الصدوق :ص.191
شهادته :Q
أمر ابن زياد بقطع رأسه بالسيف وإحلاق رأسه بجسمه
فاستشهد (رضوان اهلل عليه ) يف الكوفة يوم  9ذو احلجة
سنة 60هـ بعد يوم واحد من خروج اإلمام احلسني Q
من مكة ،فقتله بكري بن محران األمحري ،ثم رميت جثته
الطاهرة من أعىل القرص ،ودفن بعد ذلك يف مشهده
املجاور ملسجد الكوفة.
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

