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الفصل األّول

المقّدمـة

)1(

ن�شجت فكرُة هذا الكتاب، بعد الترحيب الكبير الذي ا�شتقبَل به الُقّراُء 
التاثيَر  ال�شابق )موكُب الأحزان(. الذي و�شَف و�شفًا غير م�شبوق  كتاَبنا 
»�لكوفة«  من  انطلق  الذي  الحزين  للموكب  الهائل  ال�شيا�شّي والجتماعّي 
برووؤ�س �شهداء يوم »كربال« ون�شائهم واأطفالهم، لي�شتعر�شهم في البلدان مّدة 
�شهرين تقريبًا. فاأثبَت الكتاُب الحاجَة الما�ّشَة اإلى الّدرا�شة التاريخّية للحَدث 
الكربالئي وتداعياته، طبعًا بموازاة الموقف الإن�شاني منه. فُيعّززه ويمنحُه 
وال�شهداء.  الَحَدث  اإلى  القارئ  روؤية  الّنظرعن  ب�شْرِف  رورة،  ال�شّ �شفَة 
وكان من جملة ذلك الترحيب ترجمُة الكتاب فوراً اإلى الفار�شّية، وُمطالبُة 
ومراحله.  ُمكّوناته  بكاّفة  الحَدث  درا�شة  في  المنهج  هذا  بُمتابعة  القّراء 
وعليه فقد كان من الطبيعي اأن نبداأ عملنا بقراءة ُمقـّدمات الحَدث، ابتداًء 
من »�لمدينة«. حيث بداأت تبرُز اإلى العَلن التناق�شاُت في الُمخّيلة ال�شيا�شّية. 
حيث  »كربال«.  اإلى  منها  الطريق  في  ثم  »مكة«،  في  تراُكمها  وتابعت 
ُمختلفَين  منظورين  نهائّيًا  كّر�س  الذي  الَمهول،  النفجار  ذلك  انفجرْت 
لطة. وفَرَز المجتمع الإ�شالمي على هذا الأ�شا�س، فرزاً  ُكّلّيًا اإلى مفهوم ال�شُ

ما يزاُل قائمًا حتى اليوم.
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 )2(

عليه  ُت�شعُفنا  ما  بقدر  ودقيقًا،  �شاماًل  و�شفًا  َف  ن�شِ اأن  �شياأتي،  فيما  ُبغيُتنا 
ال�شالم، وهو  ال�شهداءعليه  �شّيد  اأثناء حركة  التي توالت  التراكماِت  الم�شادر، 
من  واأ�شحابه،  بيته  اأهل  من  قليلٌة  ُنخبٌة  اإل  معه  لي�س  ال�شعب،  طريَقه  ي�شقُّ 
اأي�شًا لأننا   »�لمدينة« فـ »مكة« ثم »كربال«. لي�س على �شبيل العلم فقط،  ولكن 

اأّن مّما هو من عنا�شر الحَدث الأ�شا�شي، ما قد دخل م�شار الأحداث  نعتقُد 
التالية اأثناَء الطريق اإلى »كربال«. بحيث اأّن بع�س ما هو مو�شوٌع لإ�شكالّيٍة منه، 
يمكن ح�شُمُه بقراءة ذلك الم�شار قراءًة دقيقة. و�شاأترك للقارئ الح�شيف اأن 

يكت�شف ذلك بنف�شه. 

)3(

ِمخَنف  اأبو  »�لعر�ق«  موؤّرُخ  رواه  قد  ما  فهو  للبحث  الأ�شا�س  م�شدُرنا  اأّما 
وقعة  بعد  اأي  �شنة153هـ/770م،  المتوّفى  الكوفي  الأزدي  يحيى  بن  لوط 
ًة بلقاء َمن �شهدوها اأو َمن روى  »كربال« بت�شعين �شنة. ولكّنه اعتنى عنايًة خا�شّ

عنهم، ف�شّجل ما يعرفون ت�شجياًل ُمده�شًا بما ت�شّمنه من تف�شيالت دقيقة. مّما 
يدلُّ على اأّنه كان ُمحّققًا موهوبًا في ا�شتنطاق َمن ياأخذ عنهم. والحقيقُة التي 
ها بو�شوح َمن يقراأُ رواياته في هذا النطاق، اأّنه كتَب اأخبار يوم »كربال«  يح�شُّ
بذهنّية وح�ّس موؤّرٍخ راأى فيه بحّق حدثًا لي�س كغيره من الأحداث التي ُي�شّجلها 
الموؤّرخون. بل اإّنه �شيظلُّ يتداعى ُمنتجًا لي�س ُمنعطفًا جديداً، ولكن �شل�شلًة من 
الُمنعطفات الٌمتوالية على غير �شعيد. وقد اأثبَت الزمان �شّحَة روؤيته وما يزال. 
و�لحمد هلل رب �لعالمين 

بعلبك في 15 رجب �لحر�م 1433

 6 حزير�ن/ يونيو2012م
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الفصل األّول

)تمهيـد(
غر�شنا في ال�شفحات التالية من هذا الف�شل، اأن ُنقّدم اأوفى ثبٍت نظّنه وافيًا 
باأ�شماء َمن كانوا في الّركب الح�شيني، الذي انطلق من »�لمدينة« اإلى »مكة«. 
ثم انتهى به الطريُق اإلى »�لعر�ق«. مقّدمًة لبيان خريطة الطريق ومعالمها، وما 
جرى في كل موقٍع موقٍع عبروه اأو نزلوا فيه. نتحّقُق من كل ذلك ونِقُف عليه، 
اأثناَء  جرى  ما  بع�َس  ولأّن   ،Qال�شهداء �شّيد  �شيرة  من  يتجّزاأ  ل  جزٌء  لأنه 

الطريق ذو عالقٍة متينة بالَحَدث الأ�شا�شي في كربال. 
 وبما اأّن الذين كانوا في ذلك الّركب قد التحقوا به في اأماكن ُمختلفٍة كلَّ 
على  عديدة  باأماكَن  مروراً  كربال،  ُقبيل  حتى  »�لمدينة«،  من  بدًء  الختالف، 
الّدرب الطويل. وكان منهم َمن انف�شلوا عنه بعد اأن ان�شّموا اإليه، حين بان لهم 
اأن ال�شتمراَر فيه عمٌل خا�شٌر بالنظر لمقا�شدهم واأطماعهم ال�ّشخ�شّية ـ، لذلك 
يكون �شاحُب  اأن  الَعْر�س  في هذا  الذكَر  ي�شتحّقون  لَمن  مقيا�شًا  اتخذنا  فقد 
ال�شم قد و�شَل مع الإمام الح�شينQ اإلى كربال. ب�شرف النظر عن مكان 

التحاقه به. 
اأ�شماَء وعديَد الذين التحقوا بالإمام ووقفوا  اأّن  العارفين  ومن المعلوم عند 
واة واأرباب المقاتل.  معه ثم ا�شت�شهدوا بين يديه هي محلُّ اختالٍف كبيٍر بين الرُّ
اإلى  الإمام  مع  و�شلوا  الذين  اأّن  يقول  كالم�شعودي  موؤّرخًا عظيمًا  اأّن  بحيث 
القاد�شّية، غير البعيدة عن كربال، من اأهل بيته واأ�شحابه، كانوا يعّدون �شتمائة 

الفصل األّول
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اأّن موؤّرخًا  رجل، بين فار�ٍس وراجل)1(. وهذا عديٌد ُمباَلٌغ فيه كثيراً. في حين 
  Qالباقر الإمام  عن  الدهني  عّمار  عن  روايًة  ينقُل  الطبري،  هو  كبيراً  اآخر 
اأبنيته)خياَمه( في كربال كان معه  الح�شينQ حين �شرب  الإمام  اأن  تقول 
اإلى  ال�شواب.   اإلى  اأقرُب  رقٌم  وهو  فقط))(،   رجاًل  واأربعون  وخم�شة  مائة 

رواياٍت اأُخرى تقول مثل ذلك اأو غيره.
الباحث تحقيُق الحاِل في  ُيلقيه على  الِعبء الذي  لُنبّين ج�شامَة  نقول هذا 
َمن كانوا مع الإمام الح�شينQ في ذلك الّركب عديداً واأ�شماًء. الأمُر الذي 
�شي�شرُق الن�شغاُل به وبتحقيق وتمحي�س الروايات الكثيرة عليه انتباَه القارئ، 
�شياأتي  فيما  �شنكتفي  فاإننا  ولذلك  الكتاب.  غر�س  عن  وا�شعًة  م�شافًة  وُيبعُدُه 
دون  كربال،  اإلى  معه  و�شلوا  َمن  اأنهم  اإلى  البحُث  بنا  انتهى  َمن  اأ�شماِء  بذكِر 

الدخول في تحقيق حال كّل ا�شٍم ا�شٍم منها.

مروج الذهب، ن�سرة الجامعة اللبنانية بيروت 1970 باعتناء �سارل بلل، الفقرة 1900.  (1(

الطبري: تاريخ الر�سل والملوك: ن�سرة دار المعارف بم�سر لت  باعتناء محمد اأبو الف�سل اإبراهيم: 5 / 389.  (2(
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كب المواكب للإمام من الرجال والن�ساء 
َّ
1 ـ في عديد الر

من اأهل البيت وَمن يت�سُل بهم ب�سبب

 Q1 ـ الإمام الح�شين

ومعــه:   

) ـ اأُخته: زينب الُكبرى. 
3 ـ اأُخته: ُرقّية زوجة م�شلم بن عقيل.

4 ـ زوجته: الّرباب بنت امرئ القي�س. 
5 ـ ابنته منها: �ُشكينة.  

6 ـ وزوجته: ليلى بنت اأبي ُمّرة بن عروة بن م�شعود. 
 .Q7 ـ وابنه منها علي الأكبر

 .Q8 ـ وابنه الإمام علي زين العابدين

اأخوته:   

9 ـ العبا�س. 
10 ـ عبد اهلل. 
11 ـ عثمان. 

)1 ـ جعفر. )اأُّمهم اأّم البنين بنت حزام(. 
13 ـ محمد الُمكّنى اأبو بكر.)اأُّمه اأُّم ولد(.

ختـه زينب الكبرى:  
ُ
وابنا اأ

14 ـ محمد بن عبد اهلل بن جعفر. 
15 ـ عون بن عبد اهلل بن جعفر. 
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واأبناء عّمه: 

16 ـ جعفر بن عقيل بن اأبي طالب. 
17 ـ عبد الرحمان بن عقيل بن اأبي طالب. 

18 ـ عبد اهلل بن عقيل بن اأبي طالب. 
19 ـ محمد بن م�شلم بن عقيل بن اأبي طالب. 

 .)Q0) ـ عبد اهلل بن م�شلم بن عقيل )اأُّمهما ُرقّية بنت علي
1) ـ محمد بن �شعيد بن عقيل بن اأبي طالب.

واإبنا اأخيه: 

 .Qـ عبد اهلل بن الح�شن بن علي ((
 .Q3) ـ القا�شم بن الح�شن بن علي

مهاُت الثلثة ال�سابقون اأعله:
ُ
ومن ن�ساء اأهل البيت اأ

 .Q4) ـ بنت ال�ّشليل البجلّية، اأُم عبد اهلل بن الح�شن
5)ـ رملة اأُّم القا�شم بن الح�شن. 

6) ـ اأُّم محمد بن اأبي �شعيد بن عقيل بن اأبي طال. 
فهوؤلء ال�شتة والع�شرون من الرجال والن�شاء هم ِعـّدُة َمن كانوا في الّركب 
الذي خرج من مّكة يوم التروية �شنة �شتين مع الإمامQ من اأهل بيته وَمن 

يت�شُل بهم ب�شبب، اأو التحق به وو�شل معه اإلى كربال)1(. 

قارن هنا اأبياتًا ل�ساعٍر معا�سر وُمّطلٍع عن ُقرب، ت�سّمنت تعدادًا دقيقًا لل�سهداء من اأهل البيت، هو م�سلم بن قّتة مولى بني   (1(

ها�سم. لعلها اأف�سل م�سدٍر في هذا ال�ساأن 

ال��ر���س��ولع���ي���ن ج��������ودي ب����ع����ب����رٍة وع���وي���ل اآل  ن���دب���ِت  اإن  وان���دب���ي 

��ل��ب ع��ل��ٍي ����س���ي���ب���وا  و����س�������ت���ٍة   لعقيلوان����دب����ي ت�����س��ع��ًة ل�����سُ
ُ
اأ ق����د  

ما اإذا  ف��ل��ي�����س  �سيخهم  بالبخيلوان���دب���ي  �سيخهم  بالخير  �����ّن  ���سُ

ل��ي��������س ف��ي��م��ا ي��ن��وب��ه��م  ب��خ���َ��ذولواب�����ن ع����ّم ال��ن��ب��ي ع���ون���ًا اأخ���اه���م

فيه�م ُغ�����ودر  ال��ن��ب��ي  و���س��م��ّي    م�����س��ق��ول     
ٍ
 ق�����د ع��ل�����وه ب�������س���ارم

)مقتل الح�سين للخوارزمي: 2 / 152 � 53( )تابع في ال�سفحة التالية(
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معه وو�ــســلــوا  بــه  التحقوا  اأو  الإمــــام  مــع  خــرجــوا  الـــذي  ـ   2 

اإلى كربل من غير اأهل بيته 

7) ـ الأدهم بن اأُمّية العبدي )ن�شبًة اإلى عبد القي�س من ربيعة(. �شحابيٌّ  ثم 
�شكن الب�شرة. خرج منها قا�شداً مكة ُملتحقًا بالح�شينQ حين بلغته 

دعوته. فان�شّم اإليه. ورافقه اإلى العراق. وُقتل بين يديه. 
. من موالي الح�شينQ. كان قارئًا للقراآن عارفًا بالعربّية  8) ـ اأ�شلم. تركيٌّ

كاتبًا. خرج معه من المدينة، وُقتل بين يديه. 
9) ـ ُبرير بن ُخ�شير الهْمداني. تابعي من اأ�شحاب اأمير الموؤمنينQ ومن 
�شار من  �شرٌف وَقْدر.  الهْمدانيين  بين  له  الكوفة. وكان  الُقّراء في  �شيوخ 

الكوفة قا�شداً مكة للقاء الح�شينQ، وا�شت�شهد معه. 
30 ـ جابر/ جنادة بن الحارث ال�ّشلماني الُمذحجي. كوفي. كان مع م�شلم 
في الكوفة. وبعد ف�شل حركته خرج للقاء الح�شينQ، والتقى به قبل 

كربال وُقتل بين يديه. 
31 ـ جنادة بن كعب الأن�شاري الخزرجي. من اأهل المدينة. جاء اإلى الإمام 

باأُ�شرته في مكة، و�شحبه في الطريق اإلى العراق وا�شت�شهد معه. 
  Q3ـ ُجنُدب بن ُحجير الكندي الخولني. من اأ�شحاب اأمير الموؤمنين(
في الكوفة. خرج للقاء الح�شينQ فوافقه في الطريق، قبل ات�شال الحّر 

به. ف�شحبه اإلى اأن ُقتل بين يديه. 
33 ـ َجْون بن حوّي. مولى. اأ�شود اللون، �شيٌخ كبير ال�شّن. كان للف�شل بن 

)تابع ما قبله(

لب علي: الح�سين، علي الأكبر، العبا�س، عبد اهلل، عثمان، جعفر، محمد، وعبد اهلل والقا�سم ابنا الح�سن.  الت�سعة ل�سُ

�ستة لعقيل: جعفر وعبد الرحمن وعبد اهلل اأبناء عقيل. ومحمد وعبد اهلل اأبناء م�سلم. ومحمد بن اأبي �سعيد بن عقيل. 

وعون ومحمد ابنا عبد اهلل بن جعفر، وهذا الثاني هو المق�سود ب� »�َسمّي النبي«. 
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العبا�س بن عبد الُمطلب. ا�شتراه منه عليQ ووهبه لأبي ذّر الغفاري 
ر�شوان اهلل عليه فبقي معه اإلى اأن توفي، فالتحق باأمير الموؤمنين. ثم كان 
مع الح�شن، ثم مع الح�شينL. و�شحبه في �شفره من المدينة اإلى مكة، 

ثم اإلى العراق. وقاتل معه اإلى اأن ا�شُت�شهد. 
 34ـ الحّباب بن عامر التيمي. مّمن بايع م�شلم. وبعد اأن راأى خذلن اأهل 
الكوفة له اختفى، فلما �شمع بتوّجه الح�شينQ اإلى الكوفة خرج للقائه 

ف�شادفه في بع�س الطريق، ولزمه اإلى اأن ا�شت�شهد بين يديه. 
بن  �شعد  بني  من  ب�شري،  التميمي.  ال�ّشعدي  زيد  بدر/  بن  الحّجاج  ـ   35
   Qتميم. جاء من الب�شرة بكتاب م�شعود بن عمرو الأزدي اإلى الح�شين
اأن  اإلى  اإلى ن�شرته. وبقي معه  اإليه يدعوه فيها  جوابًا على ر�شالة الح�شين 

ورد كربال، وا�شت�شهد بين يديه. 
اأمير  اأ�شحاب  من  كوفي.  الُجعفي.  م�شرور  م�شروق/  بن  الحّجاج  ـ   36
ثم  مكة،  في  بالإمام  التقى  حيث  اإلى  الكوفة  من  �شار   .Qالموؤمنين
في   Qالإمام موؤّذن  وكان  يديه.  بين  ُقتل  اأن  اإلى  العراق  اإلى  �شحبه  

اأوقات ال�شالة. 
37 ـ الحرث بن نبهان. مولى. كان لحمزة بن عبد المطلب. ثم كان مع علي 
ثم الح�شن ثم الح�شينR. و�شار معه من المدينة اإلى مكة. ثم كان معه 

في الطريق اإلى العراق. اإلى اأن ا�شت�شهد بين يديه. 
38 ـ زاهر بن عمرو الأ�شلمي الكندي. �شحابي مّمن بايع النبي �شلوات اهلل 
بالإمام في مكة ف�شحبه  �شتين. والتقى  �شنة  ال�شجرة. حجَّ  بيعة  واآله  عليه 

وح�شر معه القتال، فُقتل بين يديه. 
ف�شاير  زوجته.  ومعه   60 �شنة  حّج  الكوفي.  البجلي  الَقْين  بن  ُزهير  ـ   39
الح�شينQ في الطريق وهو ي�شيُر عائداً من مكة اإلى العراق، ثم ان�شّم 
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ٍة مذكورٍة اأدناه، اإلى اأن ورد معه كربال. وا�شُت�شهد معه.  اإليه في ق�شّ
40 ـ �شـالم مولى عامر بن م�شلم العبدي الب�شري. مولى. �شـار مع �شّيده عامر 
من الب�شرة اإلى مكة حيث لقيا الإمامQ. ومنها رافقه اإلى العراق اإلى 

اأن ا�شت�شهد معه. 
الخمي�س.  �شرطة  لعليQ ومن  الخزاعي. مولًى  الحارث  بن  �شـعد  41ـ 
ووّله على اآذربايجان. ثم كان مع الح�شن ثم الح�شينL. خرج معه 

من المدينة، ورافقه اإلى اأن ورد كربال، وقاتل وا�شت�شهد معه. 
)4 ـ �شعد بن عبد اهلل. مولى عمرو بن خالد. لحق بالح�شينQ مع �شّيده 
عمرو بن خالد الأ�شدي ال�شيداوي، فالتقوا به في ُعذيب الهجانات، بعد 

لقاء الإمام بالحّر بن يزيد الرياحي. 
43 ـ �شعيد بن عبد اهلل الحنفي. كوفي. حمل ُكُتب اأهل الكوفة اإلى الح�شين

اإلى الإمام في  �ُشل. ثم حمل كتاب م�شلم  الرُّ الثالثة من  Q في الدفعة 
مكة. ورافقه في الطريق اإلى العراق، اإلى اأن ا�شت�شهد بين يديه. 

44 ـ �شيف بن مالك العبدي )ن�شبًة لعبد القي�س من ربيعة( الب�شري. خرج من 
الب�شرة بعد اأن بلغته دعوة الإمامQ حتى اأتاه في مكة. و�شار معه اإلى 

كربال وقاتل وا�شت�شهد معه. 
45ـ  �شوذب بن عبد اهلل الهْمداني. كوفي. من وجوه ال�شيعة في الكوفة، ومن 
َحَملة الحديث. �شاَر منها اإلى مكة، بعد ظهور خذلن اأهل الكوفة  قا�شداً 

الح�شينQ. وبقي معه حتى كربال فقاتل معه وُقتل بين يديه. 
في  بالإمام  التحقوا  اأربعة  اأحُد  العائذي.  اهلل  عبد  بن  مجمع  بن  عائذ  46ـ 

»عذيب �لهجانات« ُقبيل »كربال«. ورافقه اإلى اأن ا�شت�شهد.

من  خرج  ب�شري.  ربيعة(.  من  القي�س  )عبد  العبدي  م�شلم  بن  عامر  47ـ 
العراق،  اإلى  ورافقه   .Qالح�شين دعوة  بلغته  بعدما  مكة  اإلى  الب�شرة 
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وقاتل وا�شت�شهد بين يديه. 
48ـ  عّباد بن مهاجـر الُجهني. كان نازًل في منازل بني ُجهينـة حول المدينة. 
اأن  اإلى  معه  وبقي  تبعه.  مكة  اإلى  طريقه  في  بهم   Qالح�شين مّر  فلّما 
ا�شت�شهد. فهو، اإلى ثالثة اآخرين من اأبناء قبيلته، مّمن �شـناأتي على ذكرهم، 
اأثناَء الطريق   Qاإلى ركب الإمام القّلة من الأعراب الذين ان�شّموا  من 

وا عنه بعد اأن باَن لهم واقُع الحال.  وثبتوا معه، ولم ينف�شّ
49ـ  عبد الرحمان بن عبد رّبه الأن�شاري الخزرجي. �شحابي. مـن اأ�شحاب 
ال�شهود  اأحد  ورّباه.  القراآن  عّلمه  الذي  هو  وكان   .Qالموؤمنين اأمير 
 Qبحديث الغدير يوم الّرحبة. جاء مع الح�شين Qلأمير الموؤمنين

من مّكة. وُقتل بين يديه.
50ـ عبد الرحمان بن عبد اهلل الأرحبي الهْمداني. كوفي. اأوفده اأهل الكوفة 
ومعهما  ال�شيداوي،  ُم�شّهر  بن  قيـ�س  مع  مكة،  في   Qالح�شين اإلى 
ُكُتب. في الوفادة الثانية لأهل الكوفة. وقبلها وفادة عبد اهلل بن �شبع وعبد 
اهلل بن وال. وبعدها وفادة �شعيد بن عبد اهلل الحنفي وهاني بن هاني. دخل 

مكة في )1 �شهر رم�شان �شنة �شتين. 
�شّرحه الإمامQ مع م�شلم. وبعد اأن ُقتل عاد عبد الرحمان هذا اإلى مكة، 

ومكث مع الإمام ثم �شحبه في الطريق اإلى العراق، وا�شت�شهد معه. 
51ـ  عبد اهلل بن ثبيط العبدي )ن�شبًة اإلى عبد القي�س من ربيعة(. ب�شري. خرج 
من الب�شرة مع اأبيه يزيد بن ثبيط في طلب الح�شينQ في مكة. و�شحبه 

اإلى اأن ُقتل بين يديه. 
)5 ـ ُعبيد اهلل بن يزيد العبدي. اأخو �شابقه. ومثله خرج وا�شت�شهد. 

معان. وهو مولًى للّرباب زوجة الح�شينQ. رافقه من  53 ـ ُعقبة بن �شِ
المدينة حتى نهاية القتال يوم عا�شوراء دون اأن ُي�شارك في القتال. فاأخذه 
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ُعمر بن �شعد وقال له: »ما �أنت؟« فقال: »�أنا عبٌد مملوٌك«. فخّلى �شـبيله. فهو 
الوحيد الذي لم ُيقاتل ولم ُيقَتل من اأ�شحاب الإمام الذين و�شلوا معه اإلى 
العراق. وقد بقي ليروي الكثير من اأحداث يوم كربال وما �شبقه. وتاريخ 

الطبري حافٌل بالأخبار الَمروّية عنه في هذا الباب. 
المهاجر  بن  عّباد  قبيلته  وابن  ك�شابقه  هو  الُجهني.  لت  ال�شّ بن  ُعقبة  ـ   54
الُجهني، مّمن تبع الإمامQ من منازل قومه حول المدينة. ولزمه اإلى 

اأن ُقتل بين يديه. 
 ،Q55ـ  عّمار بن ح�ّشـان الطائي. اأبوه ح�ّشان من اأ�شحاب اأمير الموؤمنين
وا�شت�شهد معه في �شفين. فكان من محا�شن المقدور اأن ي�شت�شهد ابُنُه مع 

ابِنه. �شحَب الح�شينQ من مكة. 
قد  الذي  اأباه،  الخزرجي. �شحب  الأن�شاري  ُجنادة بن كعب  بن  ـ عمر   56
 Qعرفنا حيث ذكرناه، اأنه جاء مع اأُ�شرته ومنهم هذا وان�شّم اإلى الح�شين

في مكة، وا�شت�شهد معه. 
57ـ عمرو بن خالد الأ�شدي ال�شيداوي. من اأ�شراف »�لكوفة«. قام مع م�شلم، 
ُم�شّهر  بن  قي�س  بقتل  �شمع  فلّما  فاختفى.  »�لكوفة«  اأهل  اإذا خذلوه  حتى 
ال�شيداوي، واأّنه اأخبر اأن الح�شينQ �شار بـ »�لحاجر« خرج اإليه ومعه 

ابنه عائذ. فالتحق به اإلى اأن ا�شُت�شهد. 
ِئلي. كانت اأُّمه جاريًة للح�شينQ، تزّوجها اأبوه  58ـ قارب بن عبد اهلل الدُّ
ِئلي، فكان ابنهما قارب مع الإمام و�شحبه وا�شت�شهد  ال�شحابي عبد اهلل الدُّ

معه.
59 ـ قعنب بن عمرو الُنميري. ب�شري. جاء من الب�شرة اإلى مكة حيث ان�شّم 

اإلى الإمام، اإلى اأن ُقتل بين يديه. 
الُجهني. �شحابي. مّمن �شهد بدر واأُُحد.  60 ـ مجمع بن زياد بن عمرو 
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كان في منازل بني ُجهينة حول المدينة. فلّما مّر الح�شينQ بمنازل قومه 
قا�شداً مكة ان�شّم اإليه و�شحبه اإلى كربال، وا�شت�شهد بين يديه. 

 .Qاأمير الموؤمنين اأ�شحاب  61ـ مجمع بن عبد اهلل العائذي. تابعٌي من 
فلّما �شمع بمقدم الح�شينQ خرج فالتقاه بـ »عذيب �لهجانات«، و�شار 

معه اإلى »كربال« فا�شت�شهد بين يديه. 
اأُّمه جاريًة للح�شين )6 ـ ُمنجح بن �شهم. من موالي الح�شينQ  كانت 

�شهم  تزوجها  ثم  الُمّطلب  بن عبد  الحارث  بن  نوفل  ا�شتراها من   Q
فاأولدها ُمنجح. �شحبه في �شفره من المدينة اإلى اأن ُقتل بين يديه. 

63 ـ نافع بن هالل الجملي الُمذحجي. كوفي. من اأ�شحاب اأمير الموؤمنين
 ،Qو�شهد معه م�شاهده كّلها. خرج من الكوفة يتلّقى الح�شين ،Q

فلقيه في بع�س الطريق، و�شحبه اإلى اأن ورد كربال، وقتل بين يديه. 
64 ـ ن�شر بن اأبي نيزر. من موالي الح�شينQ. فار�شي اأو حب�شي. �شحبه 

من المدينة اإلى اأن ا�شُت�شهد بين يديه. 
65 ـ يزيد ين ُثبيط العبدي )ن�شبًة اإلى عبد القي�س من ربيعة(. ب�شري. خرج 
من الب�شرة  اإلى مكة في طلب الح�شينQ، ومعه ابناه عبد اهلل وُعبيد 

اهلل، فان�شّم اإليه و�شحبه اإلى اأن ُقتل بين يديه. 
�شلوات  النبي  اأدرك  مّمن  كوفي.  الُمذحجي.  معقل  ُمغفل/  بن  يزيد  ـ   66
اهلل عليه واآله ولم يلَقه، ومن اأ�شحاب اأمير الموؤمنينQ، و�شهد �شفين 
معه. ثم كان مع الإمام الح�شينQ في َم�شيره من مكة، التي يبدو اأنه 

ق�شدها حاّجًا، وُقتل معه. 
َمن  بهم. هم  التحق  البيت وَمن  اأهل  وامراأة من  �شتُة و�شتون رجاًل  فهوؤلء 
حين    Qالح�شين الإمام  مع  كانوا  َمن  َجماُع  اأنهم  البحث  بعد  لدينا  ثبَت 
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و�شَل اإلى كربال)1( قد ُي�شاف اإليهم عدٌد غير معروف من الأطفال، ربما كانوا 
مع اأُمهاتهم. لم ُيذكر منهم با�شمه اإل عبد اهلل الر�شيع ابن الح�شينQ من 
زوجته الّرباب. وهذا اإنما ُذكر ب�شبب قتلته الفاجعة في المعركة. ولول ذلك 

َلما ُذكر وَلما و�شلنا خبره.

هذا العديد، الذي و�سلنا اإليه بعد درا�سٍة دقيقة، يختلُف عّما اأورده الخوارزمي حيث قال: »وف�سَل ] يعني الإمام [ من مكة يوم   (1(

التروية لثماٍن م�سين من ذي الحجة ومعه اثنان وثمانون رجًل من �سيعته ومواليه واأهل بيته« وهو عندنا رقٌم غير دقيق. وهو 

بالتاأكيد عن رواية، ولي�س عن اإح�ساٍء دقيٍق كالذي اأجريناه. انظر: الخوارزمي: مقتل الح�سين:1 / 220.
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ة
ّ
 3 ـ ُملحظاٌت اأّولي

ْكب 
َّ
ة للر

ّ
ُم�ستفادٌة من التركيبة الإن�ساني

)1(

باأعيٍن  ال�شتون و�شتة من الرجال والن�شاء، الذين وقعوا على الموت  اأُولئك 
ُي�شاُف  ينتظرهم.  الذي  المحتوم  للم�شير  الو�شوح  كامِل  وباإدراٍك  مفتوحٍة، 
اإليهم عدٌد من الرجال والن�شاء الذين التحقوا بالإمامQ في كربال ونطاقها. 
مّمن يختلُف اأرباُب المقاتل في اأ�شمائهم وعديدهم ـ، هم َمن وقفوا معه تلك 
اأمٍل  اأدنى  دونما  الخال�شة،  ال�شت�شهادّية  روُحها  حيث  من  الفريدة،  الوقفة 
بالن�شر العاجل اأو النجاة ال�شخ�شّية على الأقّل. وقفٌة مع الحّق ل ل�شئ اإل لأّنه 
حٌق، غير مدخوٍل ب�شيٍء من الباطل. واأن ما دوَنه باطٌل، غير مدخوٍل ب�شيٍء من 
ُتتابُع في التجاه نف�شه، �شيمنُحها في النهاية �شرعّيَة  الحّق. ولأّن تْرَك الأُمور 
ال�شكوت. �شكوُت الأُّمِة  كلِّها عن الباطل الذي ينمو ويزدهر في ُظلمة ال�شمت 
العاّم. وخ�شو�شًا �شمُت النُّخبة، الأعرُف بم�شار الأُمور، والأملُك لمقايي�س 
الحّق والباطل والعدل والجور وما اإلى ذلك. وبذلك يكوُن  لكالمها معنى، 
اأي�شًا  وبذلك  تق�شده.  لم  واإن  حتى  اأكبر،  كان  ربما  معنى،  اأي�شًا  ول�شكوتها 
يكت�شُب الباطُل مع الوقت �شرعّيًة اإ�شافّيًة من�شو�شًة، كما ح�شل بالفعل في تّياٍر 

فكريٍّ ما يزال حّيًا حتى اليوم.
ُمختلف  من  القادمين  الرجال،  من  القليلة  المجموعة  تلك  فاإّن  هكذا، 
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ال�شرائح الجتماعّية، الذين التحقوا بكامل الختيار بالإمام، كانوا من الخاليا 
الحّيَة الناب�شة في ج�شم الأُّمة الكبير. 

، ل بّد اأنه َجماُع خ�شو�شّيات.  هذا في العام. لكّن هذا »�لعاّم«، كُكّل عامٍّ
يفر�ُس علينا البحُث اأن نتناوَلها لبيان خ�شو�شّيِة كلٍّ منها. 

)2(

عدد  وفرَة  الآن  منذ  نالحظه  اأن  اأي�شًا،  القارئ  وعلى  علينا،  ينبغي  ومّما 
اأو  الإمام،  مع  منهم  َقِدَم  َمن  �شواٌء  الرجال،  اأولئك  بين  المملوكين  الموالي 
ممن التحق به في كربال ونطاقها. من ال�ّشهِل تف�شيُر التحاق هوؤلء ب�شادتهم 
بو�شعهم الجتماعي، الذي يفر�ُس عليهم اأن يكونوا مع �شادتهم وبخدمتهم 
جاع  اأينما حّلوا وارتحلوا. ولكّن هذا وحَده ل ُيف�ّشُر ا�شتراَكهم الّطوعي وال�شُّ
من  ما  اأنه  الياأ�س. كما  الباعث على  المعروف  المعركة  في ظرف  القتال  في 
اأنهم كانوا ي�شتاأذنون  اإّن من الثابت  اإكراههم على ذلك. بل  اإلى فْر�س  �شبيٍل 
الإمام Q في البروز للقتال، �شاأَن غيرهم من اأهل بيته واأ�شحابه. وب�شهادة 
معان، الذي كان مملوكًا ُمقّربًا جّداً من الإمام، بل ُيمكن القول  اأّن ُعقبَة بن �شِ
اأهل  ر�شائل  حفظ  على  ياأتمنه  كان  اأنه  بحيث  له،  �شـرٍّ  اأمين  بمثابة  كان  اأنه 
الكوفة اإليه)1(، قد �شهَد المعركة، ولكنه امتنع عن القتال، دون اأن ُيطالَبه اأحٌد 
بخو�شها. ونجا وعا�س طوياًل بعد يوم كربال، وروى ما �شّجله الموؤّرخون من 

بع�َس ما �شهده من اأحداثها. 
على  الأرّقاء  لدى  �شيا�شيٍّ  وعٍي  بدايَة  الظاهرة  هذه  في  نرى  اأن  حُّ  ي�شِ هل 
حقوقهم المهدورة بالقيا�س اإلى ما كفله الإ�شالم لهم؟ ومّما ُيكِمُل هذا الت�شاوؤل: 
هل يمكن اأن نرى فيها تبا�شيَر اإدراٍك من اأُولئك الأرّقاء لقّوتهم الكّمّية الكامنة 

الطبري: 204/5.  (1(
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على الأقّل، ولكن الم�شروطة بالقيادة الموؤّهلة لحمل ق�شّيتهم؟ 
ومن هذا وذاك راأينا تلك الظاهرة غير الم�شبوقة، في اأولئك الذين امت�شقوا 
ال�شالَح منهم ُمقاتلين وراَء اإمامهم الأمل. ثم راأيناها بعد قليل على نحٍو اأوفَر 
واأوفى في ثورة المختار بن اأبي ُعبيدة الثقفي، التي كان من �شعاراتها البارزة 
الم�شاواَة بين العرب والموالي. بل اإنها اعتمدْت على الموالي، اإلى جانب ِقّلٍة 
من العرب. ثم ما لبثْت تلك الظاهرُة اأن نمْت وت�شاعدْت بعد قرون، بحيث 
ُمنّظمة  ع�شكرتاريا  اإلى  تحّولوا  اأن  بعد  مالكين،  المملوكون  اأولئك  اأ�شبح 
�شادُتُهم  ا�شتراهم  الذين  اأولئك  من  وال�شالطين،  الأُمراَء  وَتِلـُد  لطَة  ال�شُ تحتكُر 

من �شوق النخا�شة ليكونوا َخَدمًا لهم.

)3(

ظاهرٌة ثانيٌة بارزٌة نر�شُدها في ذلك الإح�شاء، هي قّلُة عديد هْمدان فيهم  
اإذ اقت�شَر على ثالثة رجال. هم: ُبرير بن خ�شير، و�شوذب بن عبد اهلل، وعبد 
عديد  من  نعرفه  ما  اإلى  بالقيا�س  جداً  قليٌل  عديٌد  وهو  اهلل.  عبد  بن  الرحمان 
هْمدان الكبير في الكوفة قبل عقدين من الزمان. واأي�شًا بالقيا�س اإلى تاريخها 

 .Qالُم�شّرف مع الإمام علي
فنحن نعرف اأّن الكوفة كانت مركَز التجّمع الرئي�شي لهمدان بعد اأن باينت 
هْمداُن  فازْت  الكوفة  تم�شير  عند  واأّنه  اليمن)1(.  �شرق  في  الأ�شلّيَة  مواطَنها 
كبيرة  كانت  القبيلة  هذه  اأّن  على  يدلُّ  الذي  الأمر  الجديدة))(.  المدينة  بع  ب�شُ
ابن  لـدى  ن�سٍّ  ب�شهادة  عدداً،  الأكثر  كانت  اأنها  يبدو  بل  الكوفة.  في  العدد 
ُف فيه بني اأ�شد، اإحدى اأكبر القبائل عدداً في المنطقة كما  ُمزاحم المنقري، ي�شِ

ال�ُسمعاني: الأن�ساب، ط. بيروت دار الجنان 1408 ه� / 1988م، مادة »هْمدان«.  (1(

�سة لبني هْمدان في: )ِخطط الكوفة( لما�سينيون، الترجمة العربّية، ط. �سيدا  قعُة الُمخ�سّ انظر ُمخّططًا للمدينة تبدو فيه الرُّ  (2(

1946م / 2.
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ل تزال حتى اليوم، باأّنها »حيُّ �لكوفة بعد هْمد�ن«)1(.
كما اأّننا نعرُف اأي�شًا اأن بني هْمدان »كانو� �شيعًة لعلي كّرم �هلل وجهه ور�شي عنه 

عندما �شَجَر بين �ل�شحابة وهو �لُمن�شُد فيهم:

  فلو كنُت بّوابًا على باب جّنةٍ  لقلُت لهْمداَن ادخلوا ب�شالِم))(
وكانوا ِعماَد ع�شكره في �شّفين، وهو القائُل اأي�شًا في هذا ال�شاأن: 

   عّبيُت هْمداَن وعّبوا ِحْميرا)3(. 
تاريخها، من  القبيلة قد عّبرت في كّل  اأّن هذه  فيها  ِمراَء  التي ل  والحقيقُة 
في  خ�شو�شًا  الحرب،  في  نظيره.  عّز  لالإمام  ولٍء  عن  بعده،  ومن  هذا  قبل 
لم كان منها خوا�ّس  �شّفين، كانت ِعماَد ع�شكر الإمام عليQ. وفي ال�شِّ
اإثَر داهية  انفرَط ِعقُد نظام الكوفة،  ـََرطه. وعندما  اإدارته و�ش اأ�شحابه ورجال 
التحكيم، فخرج منها الُمحّكمة، ومال ق�شٌم �شمنًا اإلى معاوية، ظّلْت هْمداُن 

ها.  على �شالبتها واإخال�شِ
فما هي ِعّلُة هذا الغياب الآن، والثابتون من اأهل العراق والحجاز ُي�شارعون 

اإلى الن�شمام اإلى ركب الح�شينQ الُمتجه اإلى العراق؟ 
الحقيقُة اأّن هْمداَن لم َتُعْد هناك. لم يُعْد منها في الكوفة اإل عدٌد غير كبير، 
مثلما تترُكه خلَفها اأيُّ حركة �ُشّكانّيٍة كبيرة، تحمُل اأ�شحاَبها بعيداً عن اأوطانهم. 
لقد طّوحْت بها هجرٌة مفرو�شٌة، اأو هي بالمفرو�شة اأ�شبه، اإلى نواحي ال�شـام، 
حيث كان لح�شورها فيه من جميل الأثـر ما ليزاُل حميُدُه حتى اليوم)4(. وما 

ابن ُمزاحم الُمنقري: وقعة �سفين، ط. م�سر 1382 ه باعتناء محمد عبد ال�سلم هارون / 311.  (1(

ابن خلدون: كتاب الِعَبر، ط. بيروت 1961: 2 / 520.  (2(

الم�سعودي: مروج الذهب، ط. الجامعة اللبنانّية باعتناء �سار بّلل، الفقرة / 1679.  (3(

انظر كتابنا »التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة في لبنان و�سورّية«. فهو َمبنيٌّ على اأّن �س�ّر انت�سار الت�سّيع في تلك الرقعة من بلد ال�سام،   (4(

خلفًا ِلكّل ما هو ُمتوّقع ، يرجع ال�سرُّ فيه اإلى الهجرة الهْمدانّية الكبرى وبع�ُس ربيعة اإلى ُربوعه. بعد انهيار الم�سروع ال�سيا�سي 

.Qللإمام الح�سن
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اأُولئك الثالثة الذين رافقوا الإمام في الطريق الطويل اإلى كربال، ثم ا�شُت�شهدوا 
بين يديه، اإّل اأفراٌد من البقّية القليلة التي بقيْت، ل�شبٍب اأو لغيره، في الكوفة. 

)4(

في ُمقابل ذلك العدد الَجّم من الذين خرجوا مع الإمام من الحجاز من اأهل 
بيته، من اأخوته الخم�شة، وابني اأخيه الح�شنQ ، واأبناء عمه عقيل بن اأبي 
طالب وهم �شتة رجال وامراأٌة واحدة، ـ ياأخُذنا الَعَجُب من اأن ل نرى بينهم 
اإذ ذاك في  اأّنه كان  الُكُثر)1(. مع  واأبناَءه  الحنفّية  بابن  المعروف  اأخاه محمداً 
�َشـْرخ ال�شباب))(. ومن اأبنائه عبد اهلل الُمكّنى اأبو ها�شم، الذي ُو�شف باأنه »كان 
عالماأً �شجاعاً جمياًل ف�شيحاً بليغاً«. ومع ذلك فاإننا ل نجد له اأدنى ذكر فيما �َشـَجَر 

بين القريب والبعيد من ُمختلف المواقف والآراء والم�شاعي، مع اإعالن عّمه 
ُف باأنه »�شاحُب �لُمعتزلة«  ه. بل اإنه يو�شَ العزَم على الخروج. فكاأّن الأمَر ل يخ�شُّ
اأنه منَح ولَءه للحركة العبا�شّية النا�شطة فيما بعد.  و »�إمام �لكي�شانيّة«. ثم يبدو 
وعا�س اأيامه الأخيرة في مقّرها ال�شّري بـ »�لُحميمة«، حيث توفي م�شمومًا فيما 
ُيقال. كما اأّن من اأبنائه الح�شن الذي ُيو�شُف باأنه »�شاحُب �لُمرجئة«)3(.  واإن 
ُوجد َمن ُيف�شر الإرجاء عنده باأنه غير الراأي الكالمّي المعروف. وُيفهم من كل 
ذلك اإجماًل اأّن في الأمرموقف َحّدّي من الإمام �شخ�شّيًا. اتخذ فيما بعد هيئة 
اآراٍء  كالمّية ومواقف �شيا�شّية بعيدة كّل الُبعد عن نهج وِخّطة الأئمة. والباحُث 

بلغ بهم الن�ّسابة ابن عنبة اأربعة ع�سر ذكرًا   ) ُعمدة الطالب في اأن�ساب  ابن اأبي طالب ، ط. قم 1383 ه� باعتناء مهدي   (1(

الرجائي / 433 (. واأح�سى له الفخر الرازي ثلثة ع�سر ) ال�سجرة المباركة في اأن�ساب الطالبّية ، ط. قم 1409 ه� باعتناء 

مهدي الرجائي / 280 � 81. واأ�ساف اإليهم مهدي الرجائي اثنين فبلغ بهم �ستة ع�سر في كتابه ) المعقبون من اآل اأبي طالب، 

ط. قم 1427ه�/ 1385ه�. �س / 379. وعلى كل حال فالعديد كبير.

توفي �سنة 81 ه� ، اأي بعد يوم كربل بع�سرين �سنة. وكان له من العمر �ستون اأو خم�ٌس و�ستون �سنة. اأي اأنه كان يوم خرج اأخوه   (2(

من المدينة في الأربعين اأو الخام�سة واأربعين.

الم�سادر نف�سها.  (3(
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بور يمكنه تتّبع هذا التجاه النف�شالي لدى البيت في الأعقاب)1(.  لعُة ال�شّ الطُّ

)5(

هذا، ومع اأّن الإمام الح�شينQ هو ابُن الحجاز. فيه ُولد و�شّب وعا�س 
حتى ع�شّية كربال، وكان له فيه المقام ال�شامي والمنزلة العالية، فاإننا ل نِجُد بين 
من  �شحابيٌّ  اأحدهم  رجال حجازيين.  �شبعة  اإل  كربال  اإلى  معه  و�شلوا  الذين 
ال�شابقين هو زاهر بن عمرو الأ�شلمّي الِكْندي، الذي كان من الذين بايعوا بيعة 
ال�شجرة. وثالثٌة منهم من الأن�شار هم ُجنادة بن كعب الأن�شاري المذحجي، 
ُجنادة بن كعب  بن  الخزرجي، وعمر  الأن�شاري  رّبـه  الرحمان بن عبد  وعبد 
حول  ينزلون  كانوا  الذين  ُجهينة  بني  من  اأي�شًا  وثالثة  الخزرجي.  الأن�شاري 
»�لمدينة« هم عّباد بن المهاجر الُجهني، وعقبة بن ال�شلت الُجهني، ومجمع بن 

زياد بن عمرو الُجهني. وهذا العديُد القليل بالنظرة ال�شاملة ُمفاَرَقة. فالقاعدة اأّن 
المرَء يك�شُب الأن�شاَر والأعواَن عادًة من الو�شط الذي يعي�ُس فيه. خ�شو�شًا اإذا 
 Qكان في مثل �شرف الإمام وجميل �شفاته. فلماذا لم يُفز الإمام الح�شين

من الأن�شار في وطنه اإل بذلك العدد ال�شئيل؟ 
وُولــده.   Qعلي عن  الحجاز  اأهل  ميل  في  اإل  لذلك  تف�شيٍر  من  وما 
وهو من الحقائق التاريخّية المعروفـة.  ومن ذلك اأن بيعَة الإمام في »�لمدينة« 
اأثر مقتل عثمان، ما كانت لتح�شل لول خروج الأمر من يد  بالخالفـة، على 
على  وم�شر  العراق  من  القادمة  الغا�شبة  العنا�شر  ب�شيطرة  قري�س،  رجالت 
الِحراك ال�شيا�شي في العا�شمة. ثم اأّن الذين خرجوا من الحجاز مع الإمام اأمير 

)1)  وقد ُوجَد َمن اعتذر لبن الحنفية بالمر�س، اأو باأن الإمام قد اأذن له بالبقاء في مكة ليكون عينًا له. )انظر: ال�سيخ المفيد: 

الجمل اأو الّن�سرة في حرب الب�سرة، ط. النجف 1382ه�/1963م / 180(. ولكننا بعد البحث لم نعثر على ُم�ستند حقيقي 

�سرته واأعقابه. وانظر لدى الخوارزمي )مقتل 
ُ
لهذا الكلم. وعلى كل حال فاإّن ما ا�ستعر�سناه يتجاوز �سخ�َس ابن الحنفّية اإلى اأ

الح�سين / 79 � 82 ( روايًة ُم�سهبة عن �سخو�س ابن الحنفّية اإلى يزيد بعد كربل ومقتل اأخيه ومبايعته وقبول �سلته. وهو ، اإن 

�سّح ، اأمٌر كبير.
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الموؤمنينQ في اأثر طلحة والُزبير، بعد اأن اأعلنا نكَث البيعة والع�شيان، لم 
يكونوا اإل ب�شع مئين. ولول الأُلوف الذين التحقوا بع�شكره من اأهل الكوفة، 
َل لدى  تاأ�شّ الَميل  اأّن هذا  اأن يح�شل. والمعروف  الجمل  يوم  لن�شر  َلما كان 
قري�س منذ اأن كانت تقوُد ال�ّشرَك العربّي في ُمقابل الدعوة الإ�شالمّية النا�شئة، 
اأنه  يبدو  الذي  الأمر  وقتل رجالها.  قري�س  قمع  في  المواطن  في  الإمام  ودور 

�شكن ذاكرتها، وبَنْت عليه مواقفها من الإمام وُولده في الأحداث الآتية.

)6( 

الب�شرة.  اأهــل  من  ــام  الإم مع  خرجوا  بَمن  تت�شُل  الأخيرةُ  الُمالحظُة    
والمعروُف اأّن هذه المدينة كانت عثمانّيَة الهوى. ولهذا ال�ّشـبب وقَع اختياُر 
الناكثين عليها، فنزلوها واتخذوا منها قاعدًة لعملياتهم �شّد الإمام. والحقيقُة 
اأّن الب�شرَة لم ُتخّيب رجاَءهم. مّما يدلُّ على اأّن ح�شاباتهم في هذا ال�شاأن كانت 

دقيقًة �شائبًة اإلى حدٍّ بعيد. 
ُي�شايُع  ممن  المدينة  خلوَّ  يعني  ل  اإجماًل،  �شحته  على  التقرير،  هذا  لكّن 
الإمام. ونحن نملُك معلوماٍت دقيقًة عن هوؤلء، فيما �شطره الموؤرخون على 
الإمام في �شّفين، حيث ُعقدت  للقتال مع  تقّدمت  التي  القَبلّية  المجموعات 
الألوية واأُّمَرالأُمراء. �شنذكرهم ا�شتناداً اإلى وقعة �شفين للمنقري، وبال�شيغة التي 

اأتى على ذكرهم بها، اأي من�شوبين اإلى الب�شرة:
عمرو  الب�شرة،  ورباب  �شعد  الب�شرة،  تميم  الب�شرة،  بكر  الب�شرة،  ُم�شر 
قري�س  الب�شرة،  القـي�س  عبد  الب�شرة،  لهازم  الب�شرة،  ُذهل  الب�شرة،  وحنظلة 

الب�شرة وقي�س الب�شرة)1(. 
وهذا الإح�شاء، واإن كان ل يدلُّ على عديٍد بعينه، ولكّن في ُمجّرد تخ�شي�س 

)1) ن�سر بن مزاحم المنقري : وقعة �سفين ، ط. م�سر 1382 ه� / 205�206.
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ريّة بلواٍء واأمير، لدليٌل واٍف باأن كالًّ منهم لم يكن  كلٍّ من هاتيك القبائل الب�شْ
قلياًل بنف�شه. 

ربما من هنا، واأي�شًا ِلما عّلقنا به اأعاله على اأهل الحجاز، راأينا ال�شيخ المفيد 
في كتابه )الإر�شاد في ُحجج اهلل على العباد( يخ�سُّ َمن خرج من اأهل الب�شرة 
مع الح�شينQ بالذكر فيقول: اجتمع اإلى الح�شين »مّدة مقامه بمكة نفٌر من 

�أهل �لحجاز ونفٌر من �أهل �لب�شرة«)1(.

والقارئ الذي ُيرجُع الب�شَر الآن في القائمة الثانية، التي اأح�شينا فيها اأ�شـماء 
َمن كانوا مع الإمام من غير اأهل بيته، �شي�شتخرُج منها ثمانيَة اأ�شماء لب�شريين. 
�شتٌة منهم من عبد القي�س هم: الأدهم بن اأُمّية العبدي، و�شيف بن مالك العبدي، 
وعبد اهلل بن يزيد العبدي، ويزيد بن ثبيط العبدي، وعامر بن م�شلم العبدي، 
وموله �شالم. وواحٌد من تميم هو الحّجاج بن بدر/ زيد ال�ّشعدي التميمي. 

وواحٌد اأي�شًا من نمير هو قعنب بن عمرو الّنميري. 
ُمبّكرين  التحقوا  اأّنهم جميعًا  هو  الثمان،  اأُولئك  بين  اآخٌر  اأمٌر جامٌع  هناك 
بالح�شينQ، اأثناَء الأ�شهر التي ق�شاها في مكة، بعد اأن خرج من المدينة. 
ثم لم نُعد ن�شمُع من الب�شرة ِح�ّشًا في الأحداث الِج�شام التالية ، على كثرة عدد 
ال�شيعة بين اأهلها، كما �شهدْت هي لنف�شها في َمن ح�شدت وراء اأمير الموؤمنين

Q  في �شفين. فكاأنها لم َتُعـْد هناك. 
وتف�شير ذلك غير ع�شيٍر على الموؤّرخ الخبير، الذي ُيح�شن تركيَب الأحداث 

من ُمفرداتها الُمبعثرة في الأخبار. 
اهلل  َحَرم  في  عة  الدِّ اإلى  يركُن  يُكن  لم  مّكة  في  مقامه  اأثناَء  الإمام  اأّن  ذلك 
واأمنه. واإنما كان يعمُل جاهداً في التحري�س على النهو�س معه. فيلتقي الوفوَد 

)1) المفيد : الإر�ساد اإلى ُحجج اهلل على العباد ، ط. قم لت / 218.
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يعرُف  َمن  اإلى  ُكُتَبه  حاملين  الّر�ُشَل  ويبعث  وُيحّدثهم،  الحّج  لمو�شم  القادمَة 
منهم ال�شتقامَة وياأمُل منهم النُّ�شرة. وكان مّمن كتَب اإليهم عدٌد من اأ�شراف 
القي�س  امراأٍة من عبد  ال�شيعُة في بيت  النا�س فيها)1(. فاجتمع  الب�شرة ورووؤ�س 
يتدار�شون الموقف، ا�شُمها مارية بنت ُمنقذ. »كانت د�ُرها ماألفاً لل�شيعة يتحّدثون 
يتخذون  ال�شيعة كانوا  اأّن  اأو  اأّنها كانت ذات مكانٍة،  منه  يوؤخُذ  مّما  فيها«))(. 

داَرها مجمعًا لهم، اإمعانًا في التخّفي من عيون والي الب�شرة الّداهية اآنذاك ُعبيد 
اهلل بن زياد. 

اأهل  نا�ٌس من  ب�شرعٍة وقّوة. وطفق  ثمراِتها  اآتْت  الإمام  ُكُتَب  اأّن  والحقيقُة 
روؤو�س  من  ذاك  اأو  هذا  من  بدعوٍة  الحا�شدة  الجتماعات  يعقدون  »�لب�شرة« 

ويتدار�شون  مــوؤّداه،  اأو  الإمام  كتاُب  عليهم  ُيتلى  حيث  واأ�شرافها.  المدينة 
الموقف. وكانت الجتماعات تنتهي دائمًا باإعالن النُّ�شرة لالإمام فيما دعاهم 
ُيعّدون  كانوا  الب�شرة  �شيعة  واأن  خير.  بكّل  ُتب�ّشُر  كانت  الأُمور  اأن  اأي  اإليه. 
فيه  ُل  ي�شِ الذي  الكبيرالموعود  لليوم  الكتمان،  من  �شتاٍر  تحت  وي�شتعدون، 

الإمام اإلى الكوفة. 
لكّن خيانَة اأحد الذين تلّقوا كتاَب الإمام َقَلَب الأُموَر راأ�شًا على عقب. ذلك 
هو الُمنذر بن الجارود العبدي، الذي لم يكتم ما اأتاه، بل جاء بالكتاب وبحامله 
الر�شول �شليمان اإلى �شهره على ابنته ُعبيد اهلل بن زياد، خ�شيَة اأن يكون د�شي�شًا 
منه بزعمه. ف�شارَع هذا اإلى اتخاذ كّل تدبيٍر ا�شتباقّي. ومن ذلك اأنه َقْطَع كافة 
ُرق المو�شلة اإلى الكوفة من جهة الب�شرة  »فاأخذ ما بين و�ق�شة �إلى طريق �ل�شام  الطُّ

و�إلى طريق �لب�شرة. فال يَدعون �أحد�ً يَِلج، وال �أحَد يخرج«)3(.

الطبري : 5 / 357.  (1(

كامل الجبوري : ن�سو�ٌس من تاريخ اأبي ِمخنف، ط. بيروت 1419ه�/1999م : 1 / 405.  (2(

المجل�سي : بحار الأنوار ، ط. بيروت 1403 ه� / 1982 م : 44 / 370.  (3(
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مكة،  في   Qالح�شيُن كان  يوَم  الب�شرُة،  فيه  ا�شطربْت  ِلما  البيان  فهذا 
يتاأّهُب ويوؤّهُب للم�شير اإلى الكوفة، ُيف�ّشُر ِقّلَة عديد َمن كان معه من الب�شريين 
اأن  اأّنه يجُب  الب�شرة. على  �شيعته في  اإليها، على كثرة عدد  الطريَق  �شلَك  يوَم 
ناأخَذ بعين العتبار اأي�شًا، اأّن مطلَب الإمام، حين �َشَطَر ُكُتَبه اإلى َمن يتو�ّشم فيهم 
الخيَر من روؤ�شائها، لم يكن م�شيَر َمن خاطبهم اإليه في مكة. بل اأن ينا�شروه 
به  اإلى اللتحاق  الثمان  اأولئك  ُمبادرَة  اأّن  اإذن، فالأرجُح  الكوفة.  حين يجيُء 
ممتاٍز  موقٍع  من  لهم  ما  كان  ربما   . خا�سٍّ لأمٍر  كان  اإنما  مكة،  في  ُمبّكرين 
في الِحراك القادم،  الذي كان مو�شَع التخطيط والإعداد اآنذاك. خ�شو�شًا اإذا 
لحظنا اأن �شتًة منهم كانوا من عبد القي�س. ذلك البطُن من ربيعة، ذو التاريخ 
النقّي والَمجيد في الجهاد مع اأمير الموؤمنين ثم ابنه الح�شنQ من قبل. مّما 

يحمُلنا على الظّن اأن التحاقهم الُمبّكر بالإمام في مكة كان باأمٍر اأو رغبٍة منه.
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الفصل الثانـي

 1 ـ الحسين في »المدينة« 

 )1(

بدايـُة النهاية

»�لمدينة« باإعالن موت  ُل الأحداث، التي انتهْت في كربال، في  بداأ ُم�شل�شَ
اأن كان قد مّهد  ني�شان �شنة 680 م(. بعد  معاوية )ت: رجب �شنة 60 هـ / 
للبيعة لبنه يزيد من بعده. وموُت رجٍل كمعاوية لم يُكن نهايَة �شخ�س بل نهايَة 

عهد. فهو َقْطٌع فا�شٌل بين عهدين باأكثر من معنى. 
التنظير  على  فّذًة  مقدرًة  كالرجال. حباُه خالُقُه  معاويُة رجاًل ل  كان  فلقد 
ه ومراميه.  والتخطيط، وعلى �َشْوق النا�س �َشْوقًا اإلى الموقع الذي ُينا�شُب اأغرا�شَ

عِف الرجاِل اإل هواُه في ابنه وحيده يزيد.  وما كان فيه من �شَ
لكّنه �شرَف تلك المقدرة الفّذة اإلى اأمٍر واحٍد ل يعدوه، هو ا�شتعادُة موقع 
الر�شتقراطّية القر�شّية الُمهيمنة في مكة، التي كانت تب�شُط �شلطاَنها على كاّفة 
الموؤ�ّش�شات الدينّية وال�شيا�شّية والقت�شادّية في الحجاز،  بعد اأن انتزعه الإ�شالُم 
منها انتزاعًا. وفي هذا ال�شبيل فاإّنه ا�شتولَد بدهاٍء ما بعَدُه دهاء )اإ�شالمًا( اأَخَر. 
في  لكّنه،  والمرا�شم.  وال�شعاراُت  ال�شكُل  اإل  الأ�شلي  الإ�شالم  من  فيه  لي�س 
كلَّ  ُمختلٌف  نظاٌم  الجتماعّية،  ومراميه  الأخالقّية  ومنظومته  الفكريّة  تركيبته 
الختالف. بحيُث اأتى على مقا�شه. اأتى على مقا�س اأطماعه هو في ُملٍك ُمريٍح 
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له. واأتى على مقا�ِس حكٍم طويٍل لبيته من بعده.  وهـذا اأ�شبُه بَمن ي�شتخدُم قّوَة 
خ�شمه في التغلُّب عليه في فنون القتال الُمتقّدمة.  ومن هنا راأيناه دائمًا ُيغطي 
الإ�شالمي.  القامو�س  من  ُمفرداِتها  ينتزُع  بارعٍة،  ب�شعاراٍت  مقا�شَده  حقيقَة 
ال�شيا�شة الواطئة والقيادة  النا�َس عن حقيقتها. وهذا فنٌّ من فنون  بحيُث يفتُن 

الخادعة، بل هو لبُّهما.
اأّما ابنُه وخليفتُه يزيد، فقد كان من طينٍة ُمختلفٍة كلَّ الختالف. كان امرًئ 
قد ترّبى على َنْيِل ما يريد كيَفما اأراد وحيثما اأراد. وفي طلب اللهو واللّذة من 
تر، ُمراعاًة لموقعه  حيُث تاأّتيا له، دون اأدنى اكتراٍث منه بالَحّد الأدنى من ال�شِّ
بو�شفه ابنًا لـ )خليفة( الم�شلمين، حار�ِس الدنيا والدين. »كان نا�شبيّاً فّظاً غليظاً 
اإلى  يفتقُر  َنِزقًا،  طاغيًة  ُم�شتبّداً  وكان  �لُمنَكر«)1(.  ويفعُل  �لُم�شِكر،  يتناوُل  ِجلفاً. 

الحدِّ الأدنى من الِحنكة ال�شيا�شّية. 
لُح  ثم اأن وفاَة معاوية كانت نهايًة لعهٍد من ال�ّشالم البارد، ِعمادُه وعنواُنُه ال�شُّ
معاويُة  انفرَد  وبموجبه  �شرورة.  ُحكَم   Qالح�شن الإمام  معه  وّقعه  الذي 
يموَت هو في  اأن  الح�شن، خ�شيَة  اغتيال  َعِمَل على  فاإّنه  بالُحكم. ومع ذلك 
حياة الإمام، فترجُع الخالفُة اإليه، كما يق�شي اأحُد بنوِد ال�شلح. ومع ذلك اأي�شًا 
ُيحّرك  لم  اأخيه،  وفاة  بعد  الزمن  من  عقدين  اأثناَء   ،Qالح�شين الإمام  فاإّن 
�شاكنًا في وجه معاوية، لعتباراٍت في راأ�شها، فيما ُنخّمن، احتراُم توقيع اإماِمه 
واأخيه. اإل ما قد يكوُن منه من موعظٍة اأو لوٍم حين يرتكُب معاويُة ما ل ينبغي 
لمثله ال�شكوُت عليه. بل اإّنه كان ياأمُر �شيعَته باأن يخلدوا اإلى الأر�س، ويكمنوا 

في بيوتهم، ما داَم معاويُة حّيًا. 
لح  ذلك الو�شُع ال�شيا�شي انهدَم كلُّه بوفاة معاوية. انهدَم ب�شقوِط عقِد ال�شُ

)1)  الذهبي : �ِسَير اأعلم النبلء ، ط. بيروت 1402ه�/1982م باعتناء ماأمون ال�ساغرجي : 37/4.
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مات.  واحٍد  بُم�شتفيٍد  مح�شوراً  عقداً  كان  لأنه  بارد،  �شالٍم  من  َحَملهُ   وما 
وانهدَم بمجئ �شخ�ٍس في مثل انحراف يزيد غير المكتوم اإلى المن�شب الذي 
�شغَر بوفاة ر�شول اهلل �شلوات اهلل عليه واآله. كان ال�شكوُت على ذلك من اأّي 
م�شلٍم بمعنى وقّوِة منِحِه ال�ّشرعّية. اأي، بكلمٍة، و�شُع نقطة النهاية على اأدنى 

اأمٍل بالت�شحيح. وهو و�شٌع اأقلُّ ما ُيقاُل فيه اأّنُه ُي�شقُط ُحكَم ال�شرورة. 
ولقد كان معاويُة ُيقّدُر بحقٍّ اأّن الخطَر الِجّدّي على الخالفة لبنه لن ياأتي 
اإل من ِقَبِل الإمام الح�شينQ. ولذلك فاإّنه في ال�شنة الأخيرة من حياته حّج 
قا�شداً، فيما يبدو، اأن ُيمّهَد اأمَر البيعة لبنه في الحجاز، خ�شو�شًا مع الإمام. 
وفي �شبيل ذلك عقَد معه عّدَة لقاءاٍت في »�لمدينة« ثم في مكة، تحّدث فيها 
ُمرّهبًا وُمرّغبًا، حتى اأنه و�شَل في الترغيب اإلى حّد القول اأّنه اإذا قّدَم الإماُم يزيَد 
با�شم الخالفة، يكون له )اأي لالإمام( بعد ذلك الأمُر والنهي)1(. اأي اأن تكوَن له 
لطُة الفعلّيُة. ول يكون ليزيد اإل ا�شم الخالفة. وطبعًا كان ذلك اأق�شى اإغراٍء  ال�شُ
يمكن لمعاوية بذله. وطبعًا اأي�شًا كان ذلك الَعْر�ُس خدعًة مك�شوفة. كان اأ�شبَه 
بوعٍد لُمقاتٍل في �شاحة المعركة بال�شالمة والغنيمة، اإنما بعد اأن ُيلقي اآخر�شالٍح 
في يده. وطبعًا ثالثًا فاإّنه لم ي�شمع من الإمام اإل كلمة الرف�س. فغادر مّكة خائب 

الم�شعى. 
هكذا كان معاوية، رجَل �شيا�شة بالدرجة الأُولى. يطلُب الأ�شياء من اأبوابها، 
فاإذا ا�شتغلقت عليه ا�شتكان ينتظر الفر�شة. هذا مع علمه بُقرب منّيته ل�شتداد 

العّلة به.
اأّما ابنه وولّي عهده يزيد فقد كان على ما و�شفه الموؤّرخ الذهبي »فّظاً غليظاً 
قبل  قلنا  كما  ال�شيا�شّية  والحنكة  الكيا�شة  من  الأدنى  الحّد  اإلى  يفتقُر  جافياً«. 

ابن اأعثم : كتاب الُفتوح ، ط. حيدر اآباد لت :245/4.  (1(
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كان  الدولة  راأ�س  في  الُمتغّير  اأّن  معنا  يرى  اأن  القارئ  ِو�شع  في  قليل. وهكذا 
اأي�شًا، بل بالدرجة الأُولى، ُمتغّيراً في الذهنّية التي ُتعاَلج بها الأزمات. 

لذلك فاإّنه لم يكن ليزيد من بعده من همٍّ اإل اأن ياأخذ البيعة لنف�شه من اأهل 
الحجاز باأّي ثمن. ولكّنه كان يعرُف جّيداً اأّن هذا لن يتاأّتى له دون اأن ي�شمَن، 
لة)1(.  على الأقل، �شكوت ثالثة اأو اأربعة، كان اأبوه قد اأو�شاه فيهم بو�شّية مف�شّ
�شّح  اأو  الو�شّية  �شّحت  اإن  ه،  خ�شّ الذي   ،Qالح�شين الإمــام  اأحدهم 
الت�شخي�س، بقوله: »�إن خرج عليك فظفرَت به فا�شفح عنه، فاإّن له رحماً ما�ّشًة وحقاً 
معاوية  دهاء  يعك�ُس  بزعمه،  ال�ّشبب  ت�شخي�س  وخ�شو�شًاً  وهذا،  عظيماً«))(. 

لي�س مّمن  اأّنه  الرجل  تاريخ  من  اأّننا نعرف جّيداً  الأمور. على  وُبعد نظره في 
يحوُل بينه وبين ما يروم ل الّرحم الما�ّشة ول الحّق العظيم. ولكن يبدو اأّنه اأراد 
اأن ُي�شّجل موقفًا نبياًل. ولذلك تعّمد اأن ُيدلي بو�شّيته جهاراً.  ولول ذلك لم 
راراً. وعلى كّل حال فاإن  ل اإلينا. ولو اّن ق�شَده كان في ابنه حّقًا ل�شاّره بها �شِ ت�شِ
كالمًا كهذا هو بمثابة منح اأمان لالإمام مهما يفعل. وربما كانت وظيفة هذه 

الو�شّية العلنّية التغطية على اأُخرى مكتومة. 
مهما يُكن فاإّن يزيداً ما اأن ا�شتقّر على كر�شي الخالفة حتى كتب اإلى واليه 
على المدينة وابن عّمه الوليد بن عتبة بن اأبي �شفيان كتابًا نعى فيه معاوية. اأرفقه 

ب�شحيفٍة �شغيرة »كاأنّها �أُذُن فاأرة« فيها: 
�لُزبير  �بن  �هلل  وعـبد  ُعمـر  بن  �هلل  وعـبد  ح�شيناً  فُخـذ  بعـد.  »�أّمـا 

يُبايعو�.  حتى  ُرخ�شة  في  لي�شت  �شديد�ً  �أخـذ�ً  بالبيعة 

و�ل�شالم«))). 

ها في تاريخ الطبري : 5 / 322. ن�سّ  (1(

)2)  نف�سه.

اأي�سًا : 5 / 338.  (3(
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والمفهوم من هذا الإجراء الُمعّقد اأن الكتاب الأّول هو بر�شم الإعالن على 
 . الكاّفة. اأّما الثاني فهو �شريٌّ وخا�سٌّ

من  عثمان  باب  من  ال�شيا�شة  ُلعبة  في  من دخلوا  الوليُد، على خالف  كان 
الدين،  اأو  ال�شرف  في  الخلل  بنف�شه عن مواطن  يناأى  لل�ّشالمة.  موؤثراً  اأُ�شرته، 
كما يفهمه. لم يوؤَثـر عنه، قبل وليته هذه على »�لمدينة«، اإل اأّنه ولَي المو�شم 
)يعني اإمارَة مو�شم الحّج( مّرات. و�شن�شهُد له فيما �شياأتي غير موقٍف �شليٍم من 
ـ  ال�شفياني  ال�شراع  فو�شى  في  اغتيل  الم�شكين  فاإّن  ذلك  الإمامQ. ومع 
اأرادوه  ال�شام  اأهل  »كربال«،ل لذنب جناه بل لأن  بعد  الخالفة  المرواني على 

على الخالفة عقب مقتل معاوية الثاني بن يزيد)1(.
ما اأن اأتى الوليَد كتاُب يزيد حتى »فِظَع له وكبُـر عليه«. لي�س لموت معاوية، 
كما فهم راوي الخبر اأبو مخنف، بل ِلما اأُمر به من اأْخذ اأولئك الثالثة بالبيعة 
»�أخذ�ً �شديد�ً«. وهو الذي يعلُم علَم اليقين اأن هذا المطلب لي�س بالأمر الي�شير. 

واأّن الح�شين وابن الُزبير خ�شو�شًا لن ُيعطيا عن يد. ولن ُيبايعا �شخ�شًا في مثل 
خ�شال يزيد. ثم اأّن لهما من المكانة في نف�شيهما وفي قومهما وفي النا�س ما 
�شيجعل اأخذهما »�أخذ�ً �شديد�ً « اأمراً له عقابيل وتداعيات كبيرة. لقد ا�شت�شرف 

الرجُل مخاطَر الآتي، وهو الذي عرفناه موؤثَر �شالمة. 
هو  ومروان  الحكم.  بن  مروان  اإلى  ورطته  في  يلجاأُ  الرجل  راأينا  هنا  من 
غير  المدينة  ولَي  قد  وكان  الإ�شالم.  في  الفتنة  وُموقـُد  الماكر،  الثعلُب  ذلك 
مّرة لمعاوية. وغريٌب حّقًا اأن ياأتمن امروؤٌ مثَل مروان، وهو الذي خان من قبُل 
عّمه عثمان، الذي ا�شتح�شره من منفاه في الطائف، ووّله خدمتـه وجعل اإليه 
)1)  انظر الترجمة له في : �سير اأعلم النبلء : 3 / 350 برقم )357( حيث يقول : »اأراد اأهل ال�سام الوليد بن عتبة على الخلفة 

فُطعن فمات بعد موت معاوية بن يزيد«. والظاهر اأنه اغتيل بال�ُسّم اأو بغيره ، مثل يزيد وابنه معاوية ومروان بن الحكم ،  في 

ال�سراع ال�ساري على الخلفة بين ال�سفيانيين والمروانيين ، الذي انت�سر فيه بنو مروان في النهاية. وهو من عقابيل جريمة 

يوم كربل. وقد ب�سطنا الكلم على هذا في كتابنا )موكب الأحزان( / 60 وما بعدها.
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خاتمه الر�شمي. ومع ذلك فاإّنه ب�شوء راأيه وُخبث طوّيته قاده اإلى حتفه. ونخاُل 
اأّن الوليد، الذي كان يعرف كّل ذلك ول ريب، لم يَر مّما انتهى اإليه من اإ�شراكه 
في اأمره اإل اأّنه �شكٌل من اأ�شكال تقا�ُشم الم�شوؤولّية فيما هو مفرو�ٌس عليه مع 

�شيخ البيت الأموي اآنذاك في الحجاز، ُيزيُح عن كاهله جزءاً من الم�شوؤولّية. 
ال�ّشّري. ُيجيالن وجوه  يزيد واأمُره  اأن الثنين جل�شا وبينهما كتاُب  المهّم 
ابن  راأي  من  وكان  معاوية.  موت  خبر  انت�شار  قبل  الأُمور  تداُرك  في  الراأي 

الحَكم اأن قال: 
�لبيعة  �إلى  فتدعوهم  �لنَّفر  هوؤالء  �إلى  �ل�شاعة  تبعَث  �أن  �أرى  »�إنّي 

و�إن  عنهم.  كففَت  فعلو�  فاإن  �لطاعة.  في  و�لّدخول 

موت  يعلمو�  �أن  قبل  �أعناقهم  ف�شربت  قّدمتَهم  �أبو� 

معاوية«)))

يدعو  ر�شوًل  الوالي  بعث  ُعمر،  ابن  من  خوَف  ل  اأن  على  اتفقا  اأن  وبعد 
الإماَمQ وابَن الُزبير. الأمر الذي اأثار لديهما ت�شاوؤًل عن �شبب هذه الدعوة 
الُمفاجئة في غير الوقت الذي يجل�ُس فيه للنا�س. وخّمن الإماُم ب�شرعة ما هو 
وراء هذه الدعوة تخمينًا �شحيحًا باأن قال لبن الُزبير: »�إنّي �أرى �أّن طاغيتهم قد 
احتاَط  �لخبر«. وعليه فقد  �لنا�س  يف�شَو في  �أن  قبل  بالبيعة  لياأُخذنا  �إلينا  هلك. فبعث 

مجل�س  اإلى  منهم  موكٍب  في  واأقبل  بيته.  واهَل  موالَيه  اإليه  جمع  باأن  لالأمر، 
الوالي ودخل عليه، بعد اأن اأو�شاهم بما يلزم. 

دخل الإمام مجل�َس الوليد ومروان جال�ٌس عنده. وطبعًا تجاهل ظّنه ال�شائب 
لـُة خيٌر من �لقطيعة.  بوفاة معاوية. وقبل اأن يجل�س خاطَب الرجلين بقوله: »�ل�شّ
�أ�شلَح �هللُ ذ�ت بينكما«. لأنهما كانا ُمتقاطعَين منذ اأن ُعزل مروان وُوّلَي ابن عتبة 

الطبري: 338/5.   (1(
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على المدينة. وما اأن جل�س حتى اأخرج له الوليد كتاب يزيد، ونعى اإليه معاوية، 
ودعاه اإلى البيعة. فكان جواب الإمام: »�إّن مثلي ال يُعطي بيعتَه �شّر�ً. وال �أر�ك تجتزُئ 
بها منّي �شّر�ً، دون �أن نُظهَرها على رووؤ�س �لنا�س عالنيًة«. فقال الوليد:   ] ] تكتفي 
»�أَجْل«. اأي اأنه بالفعل لن يكتفي باأخذ البيعة من الإمام �شّراً. فتابع الإمام: »فاإذ� 

فاأجابه  و�حد�ً«.  �أمر�ً  فكان  �لنا�س  مع  دعوتنا  �لبيعة  �إلى  فدعوتَهم  �لنا�س  �إلى  خرجَت 

الوليد، الذي عرفناه موؤثراً للعافية نائيًا بنف�شه عن مواطن الخلل: »�ن�شرف على 
اأن الإمام �شعى منذ اللحظة  تاأتينا مع جماعة �لنا�س«. ومن الوا�شح  ��شم �هلل حتى 

اإنهاء الجل�شة ب�شالم. واأّنه لم يلتزم ب�شئ. كلُّ ما  اإلى  التي التقت فيها الوجوه 
اأعطاه اأنه اإذا ما ُدعي للبيعة مع النا�س »كان �أمر�ً و�حد�ً « دون تحديد. 

والظاهر اأّن الداهية مروان التفت اإلى مغزى كالم الإمام، فخاطب الوليد قائاًل: 
»و�هلل لئن فارقَك �ل�شاعة ولم يُبايع ال قدرَت منه على مثلها �أبد� حتى 

تكثَُر �لقتلى بينكم وبينه. �حب�س �لرجل، وال يخرج من 

عندك حتى يُبايع، �أو ت�شرب عنقـه«. 

�أم هو؟  �أ�أنت تقتلني  »يا�بن �لزرقاء  فوثب الإمام واقفًا وخاطب مروان بقوله: 
كذبَت و�هلل و�أثمت !«. ثم خرج. 

ول يذكُر الّذاكرون ما كان جواُب ابُن الحكم على كلمات الإمام الحازمة. 
اأُخذ بالكالم القوي الذي �شمعه من الإمام.  ولعّله لم ينب�س ببنت �شفة. ولعّله 
وفي  لطة  ال�شُ ُممّثل  بح�شور  مثَله  ي�شمَع  اأن  يتوّقع  يكن  لم  الُمغتّر  ذلك  ولعّل 
مجل�شه. ومن الموؤّكد اأّن الوليد لم يُكن را�شيًا عّما تفّوه به مروان. ولكن كان 

في فمه ماء بالنظر لر�شالة يزيد ال�ّشّريّة. فلم ينب�س هو الآَخر ببنت �شفة.
الوليَد على  ابُن الحكم  الرجلين. فوبخ  بين  الإمام حتى �شجر  اأن خرج  ما 

اإدارته للجل�شة. فاأجابه هذا بجواٍب حازٍم قال فيه: 
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»وبّخ غيـَرَك يا مرو�ن ! �إنك �خترَت لي �لتي فيها هالُك ديني. و�هلل 

عنه  وغُربت  �ل�شم�ُس  عليه  طلعْت  ما  لي  �أّن  �أُحبُّ  ما 

من مال �لدنيا وُملكها و�أنّي قتلُت ح�شيناً. �شبحان �هلل، 

�مرء�ً  �أظنُّ  ال  و�هلل  �أُبايع؟!  ال  لي  قال  �أن  ح�شيناً  �أقتُل 

يُحا�َشب بدم �لح�شين لخفيف �لميز�ن يوم �لقيامة«))).

)1)  الطبري : 5 / 340.
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2ـ نهايُة البدايـة 
تلك الجل�شة العا�شفة، التي لم تُطل غير ب�شع دقائق فيما يبدو، والتي ق�شَد 
الإماُم اأن يبداأها بدايًة لم تخُل من بع�س موّدة ظاهرّية، هي لحظٌة من لحظات 
الدهر. كانت بمثابة البادئ ل�شل�شلٍة من الأحداث الآخذ بع�شها برقاب بع�س. 
ما  يكن  لم  الذي  الم�شوؤوم،  »كربال«  بيوم  اأ�شهر  �شتة  بعد  اإلى ذروتها  و�شلت 

بعده مثَل ما قبله. وما تزال اأ�شديته النقالبّية تترّدد في النفو�س والأحداث. 
باَت من  النفو�س،  في  ما  وَبِرَح  الأقنعة  فيه  �شقطْت  الذي  اللقاء،  ذلك  بعد 
له مكاٌن في مدينة جّده �شلوات اهلل عليه  يُعْد  لم   Qالح�شين اأّن  الوا�شح 
اأي�شًا  علنًا. وخ�شو�شًا  للبيعة  تدعوه  اإليه  �ُشل  الرُّ تتاُبع  ظّل  في  واآله. خ�شو�شًا 
بنف�شه عن  يرغُب  َمن  انكفاَء  انكفاأ  قد  الوليَد  اأّن  المكتوم  قد غدا من غير  اأنه 
النغما�س في الُمدلهّمات الآتية. واأَن مروان قد غدا الوالي الفعلي الذي ُيدّبر 
الر�شمي  الوالي  بعدها  الوليُد  بقي  واإن  الأ�شود.  بتاريخه  َمن هو  الأُمور، وهو 

لمّدة �شهر، قبل اأن ُيعزل وُيولّى عمرو بن �شعيد الأ�شدق كما �شنعرف. 
في هذا الجّو الُمنذر باأ�شواأ العواقب لم يبَق اأماَم الإمامQ اإل الخروج من 
المدينة. وفي ليلة الأحد 8) رجب �شنة 60 هـ و�شل ال�شغُط عليه لُيبايع اإلى 
اأق�شى ما كان. اإذ جاءه الطلُب بثمانين فار�شًا. وهذا ت�شعيٌد مق�شود، ُينبُئ بتحّوٍل 
لطة المحّلّية تجاهه، ور�شالٌة وا�شحة وغير م�شبوقة. تقوُل  جذريٍّ في �شيا�شة ال�شُ
باأبين ل�شان اأّن الأمَر �شُيعاَلُج منذ الآن باأق�شى الو�شائل. والقارُئ الح�شيُف الذي 
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َرب، َليرى في هذا  رافقنا فيما فات، وَخِبر الرجال الذين عملوا في هذا الُم�شطَّ
ب�شمات مروان بن الحكم وا�شحًة جلّيًة ل خفاَء فيها. 

ما  ثم  ونرى«.  ترون  ثم  »�أ�شبحو�  بالُح�شنى  الثمانين  الفر�شاَن  الإماُم  �شرَف 
لبث اأن اأقلع باتجاه مّكة.  وهذا يدلُّ على اأّنه كان يتوّقع تلك الخطوة اأو مثلها 
تلك  لمثل  تهيئته  ينبغي  ما  هّياأ  واأّنه قد  ُعّدته.   لالأمر  اأعّد  قد  واأّنه  من مروان، 
الرحلة الطويلة. واأّنه كان قد اأخطر بنيه وبني اأخيه الح�شنQ وبع�س اأهل 

بيته، كيما يكونوا هم اأي�شًا متاأّهبين عند الطلب. 
ولقد كان خروُج الإمام من المدينة حّماَل غير معنى. فهو بمعنًى خروٌج 
لطة، وناأٌي بالنف�س عن اأجهزتها ويدها القمعّية. وبمعنًى  ماّديٌّ عن مركز ال�شُ
غيره بمثابة اإعالٍن �شريٍح بالَقْطع معها وتحّدي اإرادتها، وليُكْن من بعد ذلك 

ما يكون. 
معان، الذي عرفناه من قبُل الناجَي الوحيَد  ها هنا روايٌة عن ل�شان ُعقبة بن �شِ
من بين موالي الإمام يوَم كربال، وراويًا ِلما �شهده من اأحداث تلك الأيام ذات 

الخطرالتي كان �شاهد ِعيان لها منذ المدينة حتى كربال. قال: 
]�أي �لطريق �لرئي�شة من  ]من �لمدينة [ فلزمنا �لطريَق �الأعظم  »خرجنا 

بين ُطُرٍق كثيرة فرعيّة[. فقال للح�شين �أهُل بيته: لو تنّكبَت 

�لطريَق �الأعظَم كما فعل �بُن �لُزبير، ال يلحُقَك �لطلب؟. 

قال: ال، و�هلل ال �أُفارُقه حتى يق�شي �هللُ ما هو �أحّب �إليه«))). 

اأّن الإمام في خروجه  اأّوًل، على   ، الّرواية في الغاية من الأهمّية. فهي تدلُّ
لطة،الُمتمّثلة اآنذاك بابن الحكم. ولذلك  كان يقوُم بفعل تَحٍد �شريٍح لإرادة ال�شُ
 ، فاإنه لم يعمد اإلى ت�شليلها ب�شلوك طريٍق من الطرقات الكثيرة الفرعّية.  وتدلُّ

الطبري : 5 / 351.  (1(



41

ثانيًا، على اأّنه، اأي ابن الحكم، قد ا�شتوعب التحّدي. وعرف اأّنه اأعجُز من اأن 
ينال من الإمام ب�شوء بعد اأن خرج من المدينة. ولذلك فاإنه لـم يلجاأ اإلى تنظيم 
فرقة ُمطاَردٍة كبيرٍة له. كما فعل قبل يوٍم اأو يومين مع ابن الُزبير. وهي نف�شها 

الفرقة التي طّوقت منزل الإمام في المدينة ليلة خروجه. 
عليها  بنى  التي  وال�شائبة  الدقيقة  ح�شاباته  في  الإمام  اأّن  فيه  ريب  ل  مّما 
قتالّية.  ـ  مادّية  قّوٍة  من  يده  تحت  ما  اإلى  ي�شتند  يكن  لم  الآن،  تحّركاته حتى 
نعرُف اأنها كانت مح�شورًة حتى ذلك الأوان في اأهل بيته وذوي قرباه. وحتى 
هوؤلء لم يكونوا جميعًا بجانبه. اأبرزهم اأخوه محمد المعروف بابن الحنفّية 
واأبناوؤه الكثيرون، الذين خذلوه يوم كان اأحوَج مايكون اإلى النا�شر. بل كان 
ي�شتند اإلى موقعه المعنوي بو�شفه �شبط النبي �شلوات اهلل عليه واآله. ومن هنا 
خاطبه عبد اهلل بن ُمطيع العدوي)1(، وقد التقى به الإمام اأثناء طريقه هذا ، وهو 

ُيح�ّشُن له لزوَم مكة، فقال: 
�لحجاز  �أهُل  و�هلل  بك  يعِدُل  ال  �لعرب،  �شيّد  فاإنك  �لَحَرم،  »�لزم 

�أحد�. ويتد�عى �إليك �لنا�ُس من كّل جانب«))). 

    هذا التحليل يطرُح �شوؤاًل: هل كان الإمام حين خرج من المدينة عازمًا 
على ق�شد الكوفة بعد مكة؟ 

هذا ال�شوؤال طرحه عليه ابُن مطيع نف�شه �شمنًا فقال: »ُجعلُت فد�ك! �أين تُريد؟ 
»فاأجاب: »�أّما �الآن فاإنّي �أُريد مكة. و�أّما بعدها فاإنّي �أ�شتخير �هلل«. 

ثم اأّن الإمام كتَب اإلى اأهل الكوفة بعد اأن اأتتُه ُكُتُبهم وبعث اإليهم ابن عّمه 
م�شلم يقول: ».... فاإن كتَب �إلّي ] يعني م�شلم [ �أنّه قد �أجمَع ر�أُي َملئكم وذوي �لف�شل 
على  الُزبير  بن  اهلل  عبد  وا�ستعمله  الحّرة.  يوم  قري�س  على  وكان  و�سجاعًة.  َجَلدًا  قري�س  رجال  من  كان  العدوي.  الُقر�سي   (1(

الكوفة ، حتى اأخرجه منها المختار بن اأبي ُعبيد. الترجمة له في : تهذيب الكمال للمّزي ، ط. بيروت بتحقيق ب�ّسار معروف 

1413ه�/1992م : 16 / 152 � 56.

)2) الطبري : 5 / 351.
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و�لحجى منكم على مثل ما قِدمْت علّي به ُر�ُشلكم وقر�أُت في ُكتُبكم �أقدُم عليكم و�شيكاً 

�إن �شاء �هلل«)1(.

فهذا وذاك يدّلن بما ل يقبُل الّريب على اأّن الإمام حين خرج من المدينة، 
اإلى غيرها.  اأم  اإلى الكوفة  اأمَره  بل واإلى ما بعد ذلك بكثير، لم يُكن قد حزَم 
ولكّنه بالتاأكيد لم يُكن ي�شُع البقاَء في مكة في ح�شابه. واأنه اإنما ينتظُر ما تاأتي 

به الأيام، وما تاأوُل اإليه م�شاعيه، ليبني على ذلك ِحراكه الآتي.
اإلى  الأقرب  في  الراأي  وجوَه  وُنجيُل  ذاك،  �شوؤالنا  نطرُح  ونحن  اأننا  على 
الخا�س  الموقَع  نتجاهَل  اأن  يمكننا  ل  الجواب،  في  احتمالٍت  من  ال�شواب 
بو�شفها  في ح�شاباته.  ي�شعه  كان  الإمام  اأن  بّد  ل  الذي  البلدان،  بين  للكوفة 
المدينة الوحيدة التي تمركَز فيها الت�شّيُع في ذلك الأوان وِلما بعد ذلك بزمٍن 
ْف اإلى ذلك اأن اأهلها كانوا يكتبون اإلى الإمام يدعونه اإلى الخروج  طويل. اأ�شِ
اإليهم في زمن معاوية. ولكنه كان ياأبى لأ�شباٍب معروفة عر�شناها فيما فات. 
وعليه فاإن الإمام ل بّد اأنه كان يتوّقع من الكوفة الآن حركًة ما باتجاهه بعد اأن 

يعرف اأهُلها اأنه اأبى اأن ُيبايع ليزيد، واأنه خرج من المدينة اإلى مكة. 
هكذا بداأت النهاية. نهايُة ذلك ال�شالم البارد،الذي كان فعَل �شرورة، اأمالها 
  Qالح�شن الإماُم  قاده  الذي  ال�شيا�شي  الم�شروُع  و�شوُل  �شنة  ع�شرين  قبل 
الإمام  باإعالن  البداية  انتهْت  وهكذا  الهاوية.  اإل  بعدها  لي�س  التي  الحاّفة  اإلى 
لطة بكل المعاني. وَجماُع كل ذلك التاأ�شي�ُس  الح�شينQ خروَجه على ال�شُ

والتمهيُد لبدايٍة ن�شالّيٍة جديدة.

�سير اأعلم النبلء : 3 / 197.  (1(
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الفصل الثالـث

1ـ الحسين في مكة 

)1(

و�شل الإماُم الح�شيُن وَمن كان معه اإلى مكة، بعد رحلٍة لم ُيعّكر �شفَوها 
�شئ. فنزل دار العبا�س بن عبد المطلب)1(، مّما ُيمكن اأن نفهم منه اأن �شفَره 
كان مو�شَع تفاهٍم ُم�شَبٍق في محيط الأُ�شرة الها�شمّية، واأن ترتيبات اإقامته فيها 
باأعلى  نزل  اأنه  تقول  قوّيٌة غيرها  قبل ُو�شوله. لول روايٌة  اُتخذت  كانت قد 
اإليها  اإلى دار العبا�س، حّوله  مكة و�شرب هناك ف�شطاطًا �شخمًا. ثم تحّول 

ابنه عبد اهلل))(. 
الدولة واأجهزتها  ُمطِبٍق من  تاٍم، وو�شط �شمٍت  تّم كّل ذلك بهدوٍء   ولقد 
من دم�شق اإلى الحجاز. وفي الُمقابل اتخذت كّل اإجراٍء قا�ٍس وحّدّي من ابن 

الُزبير، بتعليماٍت �شريحٍة من يزيد. 
اإلى عزل الوليد بن ُعتبة، عقابًا له  في �شياق هذه الأحداث عَمدْت الدولُة 
على ف�شله في اأخذ البيعة ليزيد في الحجاز. وخ�شو�شًا على عدم اأخذه بالحزم 
مع الإمام وابن الُزبير. وبذلك ق�شْت على م�شتقبله ال�شيا�شي بو�شفه اأحد �شيوخ 
البيت الأُموي. لُيقتل بعد اأربع �شنوات في ال�شراع المكتوم على الخالفة بين 
البيت ال�شفياني والبيت المرواني. وولّْت عمراً بن �شعيد بن العا�س، الُملّقب 

�سير اأعلم النبلء : 3 / 198.  (1(

)2)  الخوارزمي : مقتل الح�سين / 190.
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بالأ�شدق لِعظم �شدقيه. الذي �شُيقتُل اأي�شًا في ال�شراع نف�شه بعد ت�شع �شنوات. 
قيل قتله عبد الملك بن مروان بيده)1(.

اأمرالبيعة دون  الُزبيرفي  بين يزيد وابن  الُر�ُشل تجري  في هذه الأثناء كانت 
َل اإلى مايكون مو�شع ر�شى وتوافق الطرفين. وعلى الأثر وّجه الأ�شدُق  اأن ت�شِ
عمراً بن الُزبير، اأخو عبد اهلل وعدّوه اللدود، اإلى مكة لقتال اأخيه. ولكّن الحملة 
ف�شلت وُقتل عمرٌو تحت ال�شياط. عقابًا له على كّل َمن كان قد �شربهم من 

جماعة عبد اهلل وذوي ُقرباه في المدينة. 
مالحظٍة  اإلى  �شبيُلنا  ليكوَن  البحث،  عمود  خارج  اأنه  مع  هذا،  كلَّ  نقوُل 
في غاية الأهمّية، األمحنا اإليها اإلماحًا قبل قليل، هي اأن الدولة اإذ لحقْت ابَن 
الُزبير في مكة تلك الُمالحقة الحثيثة، لم ُتحّرك �شاكنًا في وجه الإمام. فكاأّنه 
لم يُكن هناك. وكاأن ِحراكه ال�شيا�شي ومراميه غيرالخفّية، مّما �شنِقُف عليه بعد 
ل اإلى علمها. هذه الُمالحظة ُتكمُل �شابقتها، حيث راأينا والي  قليل، لم يُكن ي�شِ

المدينة ُيالحُق ابَن الزبيرالُمتجه اإلى مكة، دون الإمام. 
فلَم هذا التمييز بال�شيا�شة في اأمرين ُمت�شابهَين كلَّ الت�شاُبه؟ بل اإّن من المعلوم 

والثابت اأن الدولة كانت تخ�شى خطر الإمام اأكثر مّما تخ�شى ابَن الُزبير. 
اأّن  اإليه قبل قليل،  اأ�شرنا  الت�شاوؤل ما  الذي نظّنه تف�شيراً �شحيحًا لمو�شوع 
ولكن  الُزبير.  لبن  هيبتها  من  بكثيٍر  اأكبَر  كانت  الدولة  قلب  في  الإمام  هيبة 
النظر  ُبعد  اإلى  يفتقُر  طائ�شًا،  نزقًا  كان  الُزبير  فابن  اإ�شافّي.  عامٌل  اأي�شًا  هاهنا 
اإقامة  من  مكة  في  ال�شالة  منَع �شاحَب  اأّنه  ذلك  ال�شيا�شة. ومن  وِح�سَّ رجل 
غير �شروري  ا�شتعرا�شّي  تحدًّ  هذا  وفي  وظيفته.  تق�شي  كما  باإمامته  ال�شالة 

وغير ُمجٍد، ف�شاًل عن اأنه تعطيٌل لأّم ال�شعائر في البلد الحرام))(.
تهذيب الكمال : 22 / 35 � 40 والكامل للمبّرد ،ط.بيروت 1405 ه�/1985م  :1 / 204  (1(

)2)  الطبري : 5 / 344. هنا يربُط الموؤّرخ بين منع ابن الُزبير ال�سلة وبين اأمر يزيد لوالي المدينة باأن يبعث جي�سًا لقتاله.
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لطتها وم�شداقّيتها.  ومن غير المعقول اأن ت�شكَت الدولُة على هذا التحّدي ل�شُ
اأّما الإمام فاإّنه كان يبني ِحراَكه ال�شيا�شي بهدوٍء وداأٍب، بنحٍو ل يمنُح الدولة 

واأجهزتها المحّلّية الُحّجًة لالعترا�س عليه. 

)2( 

والمغزى  المعنى  وا�شَح  حدثًا  مكة  اإلى  المدينة  من  الإمام  خروُج  كان 
فخروُجه  الإ�شالم.  في  الخالفة  اأمُر  اإليه  حاَل  ِلما  الغا�شبة  لالأكثريّة  بالن�شبة 
واإعالنًا  لطة  ال�شُ مع  جذرّيًا  قطعًا  بل  الّر�شى،  عدم  عن  تعبيٍر  رَف  �شِ يكن  لم 
اأي�شًا  ال�ّشاكتة  ولكن  الغا�شبة،  الأكثرّية  تلك  فيه  وجدت  هنا  ومن  للع�شيان. 
لفتقارها اإلى َمن يقوُدها، الّرمَز الذي بداأت تلتفُّ حوله. ُم�شّكلًة لأّول مّرة في 
تاريخ ال�شعوب الإ�شالمّية ما يمكن اأن يرى فيه الموؤّرُخ حركًة �شعبّية مطلبّية. 
�شخ�س  عن  ولي�س  �ُشفيان«   �أبي  �آل  »�شيعة  الحاكمة  الطبقة  عن  انف�شاَلها  تعلُن 

الخليفة، كما ح�شَل من قبُل يوم عثمان. 
ُينا�شب ُمقت�شيات المرحلة.  المثالي لعمل الإمام، فيما  كانت مكُة الموقَع 
فهي بلٌد حرام ل يجوز فيه القتل والقتال. وبذلك فاإّنه يمنُح َمن فيه �شكاًل من 
لطة قد ا�شتباحته غير مّرة. ولكّن ذلك ح�شَل من  اأ�شكال الح�شانة. حقًا اأن ال�شُ
بعُد لأّول مّرٍة على يد عمرو بن الُزبير في حربه على اأخيه عبد اهلل. وكانت من 
الأ�شباب الرئي�شة في وقوف اأهلها �شفًا مر�شو�شًا �شّده. الأمُر الذي اأّدى اإلى 
اأّنها  هزيمته، ومنَح اأخاه عبد اهلل ُحّجًة قوّيًة لقتله)1(. وعليه فاإّنه ُيمكن القول 
لم تكن ولن تكون اأبداً بالأمر ال�شهل الذي ُيمكن ارتكابه كّل يوم. ثم اأنها بلٌد 
ـُّكانّية ُمتغّيرة. ي�شـتقبُل على مدار ال�ّشـنة اأ�شعاَف اأ�شعاَف �شّكانه  ذو طبيعٍة �ش

خاطب عبد اهلل بن الُزبير اأخاه ُعبيدة الذي اأجار عمرًا بعد هزيمته فقال: »اأمرُتَك اأن ُتجيَر هذا الفا�سق الُم�ستحّل لُحُرمات   (1(

اهلل ؟!« ثم اأمر ب�سربه بال�سياط اإلى اأن مات ) الطبري : 5 / 346 ).
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فريدًة  ُفر�شًة  ُتقّدم  فاإّنها  وبذلك  وُمجاورين.  وُحّجاج  ُمعتمرين  بين  الثابتين، 
و�شهلًة وفّعالًة لَمن يعمُل على ن�ْشر واإذاعة فكرٍة اأو م�شروٍع اأو�شَع اإذاعة. تكوُن 

اأداُته الغادين والّرائحين من المدينة واإليها. 
هكذا تاآزر خروُج الإمام من »�لمدينة«، ذلك الخروج الذي ترّدَد �شداه في 
اأنحاء الحجاز والعراق، مع نزوله مكة بما ُتقّدمه من اإمكاناٍت اإعالمّية، على اأن 
يبداأ عمله التحري�شّي على الدولة بدايًة قوّيًة. فكان النا�ُس من اأهلها والقادمون 
جاعة ياأتونه،  »فاأقبَل �أهُلها  اإليها من مختلف الأقطار، الماأخوذون بخطوته ال�شُ
منهم  في�شمُع  �الآفــاق«)1(.  و�أهِل  �لُمعتمرين  من  بها  كان  وَمن  وياأتونه  �إليه  يختلفون 

وي�شمعون منه. والم�شادُر ل تقوُل ماذا كان يدور في تلك اللقاءات. ولكننا 
القلق  من  م�شادرالباب  كافة  به  تفي�ُس  عّما  تخرُج  تكن  لم  اأنها  في  ن�شكُّ  ما 
على م�شير الإمام، بالإ�شافة اإلى روؤًى ذكّيًة بعيدة المرمى، تنظُر اإلى تداعيات 
باأوفى واأوجز  الأُّمة. عّبر عنها عبد اهلل بن ُمطيع  ُيتوّقع على  اأ�شواأ ما  وعقابيل 
ُقتلت  لئن  ر. فو�هلل  ت�شِ بنف�شك وال  متّعنا  �أبي و�أُّمي.  »فد�ك  لالإمام:  قال  اإذ  ما يكون 
ليتخذونا خواًل وعبيد�«))(. وكان من اأُولئك الُمترّددين على مجل�س الإمام عبد 

مّرة.  يومين  بين كّل  وياأتيه  الُمتوالَيين،  اليومين  ياأتي  الذي كان  الُزبير،  بن  اهلل 
فكان ُي�شير عليه بالراأي، ويح�ّشُن اإليه الخروَج من مكة، ِلمـا عرفه من اأّن اأهل 
اأعينهم  في  اأعظُم  واأّنه  بالبلد.  الح�شين  مادام  ُيتابعونه  ُيبايعونه ول  ل  الحجاز 
ابن  اأّن  في  ن�شكُّ  ما  واإّننا  منه)3(.  النا�س  في  اأطوُع  واأّنه  بكثير،  منه  واأنُف�شهم 

 .403 1419 ه���/1999م /  بيروت  ، ط.  الجبوري  ا�ستخراج كامل   ، اأبي ِمخَنف  تاريخ  : ن�سو�ٌس من  و   351  / 5  : الطبري   (1(

والمق�سود من هذا التوثيق الإ�سافي الإرجاُع اإلى اأ�سل الن�ّس عند الطبري . اأّما ابن اأعثم الكوفي فيقول : “ولّما دخل الح�سيُن 

مكة فرح به اأهُلها فرحًا �سديدًا وجعلوا يختلفون اإليه غدوًة وع�سّية “ ) الخوارزمي : مقتل الح�سين / 190(. فقوله : “ فرح 

به اأهُلها فرحًا �سديدًا “ اإ�سافٌة اإنفعالّية من خارج مكامن عمل الموؤّرخ. مّما حفل به الم�سدران. ف�سًل عن اأنه ل ُينا�سب ما 

نعرفه عن اأهل مكة وقري�س من قبل ومن بعد. والكلُم نف�سه ي�سحُّ على باقي الن�ّس.

)2)  �سير اأعلم النبلء : 3 / 199. ون�ٌس ُم�سابه عند  اأبي ِمخنف / نف�سه اأعله. 

�سير اأعلم النبلء : 3 / 199. ون�ٌس ُم�سابه عند  اأبي ِمخنف / نف�سه اأعله.  (3(
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الُزبير لم يكن وحده في هذا ال�شيق بوجود الإمام في مكة. واأّن في مالأ قري�س 
وزعمائها َمن كان ل يقّل �شيقًا منه بمقام الإمام، اإن لم يُكن اأكثر. 

نخُل�ُس من هذا كّله اإلى اأّن وجوَد الإمام في مكة، وما �شاحَب وترّتب عليه 
من نقا�شاٍت ُم�شتفي�شة، �شارك فيها من اأهلها والقادمين اإليها من مختلف الأنحاء، 
وال�شت�شالم  وال�شكوت  ال�شمت  حالة  عن  ُمختلفًا  �شيا�شّيًا  ُمناخًاَ  ا�شتولد  قد 
القلقين  ا�شتف�شارات  على  جوابه  اأثناء  كان  الإمام  اأّن  المفهوم  ومن  ال�ّشائدة. 
واأ�شئلة ال�شائلين عما اأوجب امتناعه عن البيعة، وخروجه من المدينة... الخ. 
كان ُيبّين موقفه ال�شيا�شي، واأّن ذلك كان ينت�شُر بين النا�س، واأّن الوافدين كانوا 
ال�شيا�شي، وتحريٌك  اإنجاٌز على الم�شتوى  اأوطانهم. هذا بنف�شه  اإلى  يحملونه 
لطة  لل�شُ يترُك  الذي  الخا�شع،  ال�شكوني  الموقع  اإلى خارج  ال�شامتة  لالأكثريّة 
اأو  اأن تخ�شى ح�شيبًا  ال�شّيقة، دون  فيه م�شلحتها  ِلما  العمل  الحريّة في  كامل 

رقيبا. 
ما  اإجــراًء  يقت�شي  للدولة،  نذيراً  يكون  اأن  يجب  الذي  ال�ّشياق،  هذا  في 
لالإمام،  بالن�شبة  ال�شامتة  الُمراقبة  �شيا�شة  على  اأّنها حافظت  ُنالحُظ  بالمقابل، 
كما و�شفناها وبّيّنا ما نظّنه �شبُبها اأو اأ�شبابها قبل قليل. اللهم اإل اأّنها عمدت اإلى 
عزل واليها على مكة عمر بن �شعد بن اأبي وّقا�س، الذي �شارع اإلى مغادرتها 
»فانحدر �إلى �لمدينة«)1(،  وولّت مكاَنه الحارَث بن خالد بن العا�س بن ه�شام 

المخزومي))(. والمفهوم اأّن المق�شود من هذه الخطوة اأن تاأتي بواٍل مخزومي 
الأن�شاري  المدنّي  ذلك  عن  بدياًل  المكّية،  القَبلّية  التركيبة  قلب  من  قر�شي 
الغريب عن مكة واأهلها. ومّما هو غنيُّ عن البيان اأّن المخزومي �شيكون اأقدَر 
بكثير على �شبط منطقة وليته، في ال�شتحقاقات الُمتوّقعة، بما ُيمّثله من ثقٍل 

الخوارزمي : مقتُل الح�سين / 190.  (1(

مروج الذهب، الفقرة/ 1890.  (2(
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بحركة  يتعّلُق  فيما  اأم  الُزبير،  بن  اهلل  عبد  بحركة  يتعّلق  فيما  �شواٌء  قوي.  قَبليٍّ 
الإمام. وكالهما، ب�شرف النظر عن الموقع الخا�س لالإمام، له ثقله القبلي. 

العتبار  في  تاأخذ  ا�شتباقّية،  الخطوة  هذه  اأن  القول  الممكن  فمن  اإذن 
الحتمالت الُمتوّقعة نتيجَة اأعمال الإمام فيها، و�شروة الإعداد ِلما هو اأ�شواأ 

بالن�شبة للدولة. فُتحّرك ثقاًل قبلّيًا ليوازَن ثقاًل قبلّيًا اآَخـر. 
لطة المحلّية  هنا اأي�شًا، وبعد اإبدال الوالي، ل ُنالحُظ اأدنى تغّير في �شيا�شة ال�شُ
تجاه الإمام. وال�شبُب وا�شٌح من الجانبين. فالإمام من جهته حافَظ على خّطة 
عدم ا�شتفزازها، لأن الم�شلحة في هذه المرحلة تمنُح الأولوّية الُمطلقة لالت�شال 
بالنا�س و�شماعهم واإ�شماعهم. وهذا ليتّم اإل في جوٍّ من الهدوء وال�شترخاء، 
لطة من  يتحّرُك النا�ُس فيه بحرّية، وتكوُن اأبواُب الإمام مفتوحًة للجميع. وال�شُ
جهتها التزمت ما ُن�شّميه اليوم �شيا�شة حاّفة الهاوية. كانت ُتعّلق اأماًل ِجّديًّا على 
اأّن  حّل اأزمتها مع الإمام حاًل �شيا�شّيًا. كان عقالُئها في الحجاز يعرفون جّيداً 

اأي �شراٍع ماّديٍّ علنّي معه �شيكون له اأ�شواأ الأثر عليهم.  
لطة،  وحَدُه الوالي الجديد، الذي ل نعرُف له �شابقًة ول لحقًة في العمل لل�شُ
�شببًا  التي نزلْت عليه  الُمترّقبة  الولية غير  اأن تكون نعمُة  القلُق من  ياأكله  كان 
لطوي  ال�شُ �شندُه  يُكن  الإمام، مهما  اأمٍر كبيٍر بحجم ال�شتباك مع  لتوريطه في 
والقَبلي قوّيًا. بعد اأن نجا الوالي ال�شابق عمر بن �شعد بنف�شه منها موؤّقتًا، ليقَع في 
الم�شتقبل غير البعيد فيما هو اأ�شواأ بكثير، حيث �شيقوُد الجي�َس الذي �شيرتكُب 
المخزومي  الوالي  اأعني  فاإّنه،  وعليه  الَمهولة.  كربال  جريمَة  اأ�شهر  ب�شع  بعد 
الجديد، حبَك خّطًة اأرادها ُمحَكَمًة، ابتغى منها ك�شَف خبئ الإمام ونّيته فيما 
هو اآت. فاأر�شل ابَن عٍم له)1( بهيئة نا�شٍح ُيح�ّشن له اأن ل يتوّجه اإلى الكوفة. 
ُي�سّميه الم�سعودي في مروج الذهب ، الفقرة / 1889 »اأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن ه�سام« وُي�سّميه الطبري : 5 /   (1(

382 »عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ه�سام المخزومي«. وال�سمان لل�سخ�س نف�سه ول ريب.
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لة، يبدو اأّنه كان قد اأح�شَن تنميَقها  فدخل هذا على الإمام واأ�شمعه ُمطالَعًة ُمف�شّ
واإعداَدها وتدبيج الأدّلة والبراهين فيها. فكان من جواب الإمام له: »جز�ك �هلل 
خير�ً يا �بَن عّم  فقد �أجهدَك ر�أيَُك. ومهما يق�ِس �هللُ يُكن«)1(. وهو جواٌب تخلُّ�شيٌّ 

موَجٌز، اأنهى به الإماُم الكالم، دون اأن ُي�شّرح عن حقيقة نّيته. وكاأّنه قد اأحـ�ّس 
عّمه  ابن  على  فوره  من  ليدخَل  الر�شول  الزائفة. وخرج  الَغْيرة  هذه  وراَء  بما 
الوالي، وينقَل اإليه جواَب الإمام. فاإذا �شّح فهمنا هذا للرواية، فما من �شٍك في 
اأّن الرجل ارتاَح ِلما �شمعه. على الأقّل لأّن الإمام لم ُي�شّرح بنيته المكوَث في 

مكة. وفي ذلك حّبُة عينه ور�شى نف�شه. 
على اأّن من الُمحتَمل اأي�شًا اأن ل تكوَن هذه الحركة الُمتذاكية منه من بنات 
اأفكاره، واأنه كان ُمكّلفًا من �شادته با�شتبيان حقيقة نوايا الإمام. فد�ّس ابن عّمه 

كما عرفنا. 

 )3(

وافيًة  تكون  اأن  نرجو  �شورًة  الف�شل  هذا  اأّول  منذ  فيه  ُخ�شنا  ما  كلُّ  كان 
ذات  ال�شهور  تلك  اأثناء  لمكة  م�شهٍد  تركيب  على  فيها  عِملنا  بالمطلوب. 
الخطر. في قلبها الإماُم الح�شينQ، وهو يعمُل كلَّ ما في  ُو�شعه لتحريك 
النا�س اإلى موقٍع �شيا�شّي ُمبادٍر وموؤّثٍر، بدياًل عن الموقع الخامد الُم�شتَلب الذي 
ُو�شعوا فيه بدءاً من اللحظات الأُولى التي تلت التحاَق نبّيهم �شلوات اهلل عليه 
واآله بالرفيق الأعلى. ثم م�شى الّتالون في �ُشّدة الحكم من بعده يزيدونه ارتفاعًا 
وقّوًة بكّل و�شيلة. ومن المعلوم، لَمن لديه اأدنى علٍم بفّن القيادة ال�شيا�شّية، اأّن 
اختراَق ذلك الموقع ومثله، حيث يوَجُد �شرٌط ومقّدمٌة، اأمٌر ل بديَل عنه وعنها 

لأّي عمٍل نه�شوّي. 

الطبري / نف�سه. والفتوح لبن اأعثم الكوفي: 5 / 110.  (1(
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على اأّن من المعلوم اأي�شًا لكّل َمن رافقنا في هذا البحث، اأّن وظيفَة مكة في 
هذا الم�شروع كانت محدودًة اآنّيًة. لم تكن مكُة بالن�شبة لالإمام وهويعمل اأكثَر 
اأّما العمُل الحقيقّي والمبا�شر فقد  من رافعة، منبٌر عاٍل يو�شُل ال�شوت بعيداً. 

دى العائد لأعماله.  كان في خّطة الإمام مرهونًا بال�شّ
�شرائر  من  لأّنه  الن�شو�ُس،  تقوُله  لي�س  ما  ت�شّوراً  نت�شّوَر  اأن  ُيمكُن  هنا  من 
وخبايا النفو�س، اأن عيَن الإمام اإذ ذاك كانت ُمتوّجهًة بعيداً عن حرم اهلل. واأّن 
اأُذنه كانت تنتظر الأ�شداَء الُمتوّقعة، خ�شو�شًا من العراق، حيث البقّيُة الباقيُة 
من رجال و�شيعة اأبيهQ، وحيث البقّيُة الباقيُة من هْمدان وربيعة، وخ�شو�شًا 
اإلى  الما�شية  الأيام  كوارُث  باأُ�شولهم  طّوحت  الذين  هذه،  من  القي�س  عبد 
ال�شـام، ولم يبَق منهم في الكوفة وفي الب�شرة اإل بقيٌة قليلة)1(، مثلما تتركه اأيُّ 

حركة �ُشّكانّيٍة كبرى خلفها. 

 )4(

خروجه  من  ابتداًء  عمله«،  »�أ�شد�ء  بـ  عنه  عّبرنا  ِلما  الإمام  انتظاُر  يُطْل  لم 
من »�لمدينة«، ذلك الخروج الحافل بالمعاني، وانتهاًء بما �شردناه من اأعماله 
في مكة، ـ حتى بداأ في اأنحاء العراق ما يدلُّ على اأّنه بداأَ ي�شتجيُب ال�شتجابَة 
ال�شحيحة والُمتوّقعة لالأحداث الآخذ بع�شها برقاب بع�س. والظاهر اأّن الكوفة 

كانت ال�شّباقة في هذا. 
ففي وقٍت من اأوا�شط �شهر �شعبان �شنة 60هـ تخمينًا، اأي بعد خروج الإمام 
من »�لمدينة« بما ل يزيُد عن الأ�شابيع الثالثة، التقى في منزل اأحد قادة ال�شيعة 
فتذاكروا  ال�شيعة  كبار  من  َجْمٌع  الُخزاعي،  َرد  �شُ بن  �شليمان  ال�شحابي  فيها، 
موت معاوية، وامتناع الإمام عن بيعة يزيد، وخروجه اإلى مكة. وكان من كالم 

)1) انظر الهام�س رقم / 7 في الق�سم الثالث من الف�سل الأول.
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�شليمان فيهم وجوابهم له: 
».... فاإن كنتم تعلمون �أنّكم نا�شروه وُمجاهدو عدّوه فاكتبو� له. 

عف، �لفزع[ و�لف�شَل فال تغّرو�  و�إن خفتم �لوهَل ]�ل�شَّ

ونقتُل  عدّوه  نُقاتُل  بل  ال!  قالو�:  نف�شه.  من  �لرجَل 

�أنُف�شنا دونه. قال: فاكتبو� له«. 

فكتبوا اإليه: 
»ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم. 

َرد و�لُم�شيّب بن نََجبَة ورفاعة بن �شّد�د وحبيب بن  لُح�شين بن علي من �شليمان بن �شُ

ُمظاهر و�شيعته من �لموؤمنين و�لم�شلمين من �أهل �لكوفة«. 

بعـد.  �أّما  هو.  �إال  �إله  ال  �لذي  �هلل  �إليك  نحمُد  فاإنّا  عليك.  »�شالٌم 

�لذي  �لعنيد،  �لجبّار  عــدّوَك  ق�شم  �لذي  هلل  فالحمُد 

فياأها،  وغ�شبها  �أمرها،  فابتّز  �الأُّمة،  هذه  على  �نتزى 

وتاأّمر عليها بغير ر�شًى منها. ثم قتل خياَرها، و��شـتبقى 

�ِشر�َرها. وجعل ماَل �هلل ُدولًة بين جبابرتها و�أغنيائها. 

فبُعد�ً له كما بُعدت ثمود !«

»�إنه لي�س علينا �إمام. فاقِبْل لعّل �هلل �أن يجمعنا بك على �لحّق. و�لنعمان بن ب�شير في 

ق�شر �الإمارة، ل�شنا نجتمُع معه في ُجمعة، وال نخرُج معه �إلى عيد. ولو قد بلغنا �أنّك قد 

�أقبلَت �إلينا �أخرجناه حتى نُلحقُه بال�شام �إن �شاء �هلل. و�ل�شالم ورحمة �هلل عليك«)1(. 

ثم �شّرحوا بالر�شالة مع ر�شولين، فخرجا حتى قدما على الإمام في مكة في 
العا�شر من �شهر رم�شان))(.

و�لذي يوؤخُذ من ذلك جملُة �أُمور: 

)1) مقتل اأبي ِمخنف / 352.

نف�سه. ومن هنا ا�ستفدنا تخميننا تاريخ الجتماع الأول لل�سيعة في الكوفة.  (2(
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�الأّول: اأّن اأهل الكوفة هم الذين بادروا اإلى الت�شال بالإمام من عند اأنُف�شهم. 

اأي من دون اأي اإ�شارٍة اأو اإيعاٍز اأو تحري�ٍس منه. 
الإمام  بامتناع  �شماعهم  بُمجّرد  قد ح�شل  عنه  نتَج  وما  اجتماعهم  اأّن  �لثاني: 

الق�شيرُة  الزمنّيُة  المّدُة  ذلك  على  يدلُّ  »�لمدينة«.  من  وخروجه  البيعة  عن 
الفا�شلُة بين خروج الإمام وو�شول ر�شائلهم اإليه، التي لم تزد على الثنين 
في  اإليه  الر�شائل  بتاريخ 8) رجب. وو�شلت  الإمام  يومًا )خرج  واأربعين 

10 رم�شان(. 
الجراءات  بع�س  اتخذوا  قد  الر�شالة  وكْتب  لقائهم  قبل  كانوا  �لثالث:اأنهم 

بداية  الأقّل  على  اأو  اليوم.  نقول  كما  المدني،  الع�شيان  معنى  تحمل  التي 
الع�شيان. وذلك باأن باتوا يمتنعون عن �ُشهود المرا�شم الدينّية الر�شمّية، التي 
العترا�شي  الموقف  اأّن هذا  اأوالوالي. والظاهر  يراأ�ُشها عادٌة موظٌف كبير 
�شابٌق على ما نخو�ُس فيـه من اأحداث منذ وفاة معاوية. بدليل قولهم: »وال 
نخرُج معه �إلى عيد«. ذلك اأّن اأقرَب عيٍد اإلى تاريخ الر�شالة هو عيد الأ�شحى 

�شنة 59 هـ، الذي يف�شله عن التاريخ الُمخّمن للر�شالة زهاء الثمانية اأ�شهر. 
فهذا يدلُّ دللًة اأكيدًة على اأّن ا�شتنكافهم عن الُمنا�شبات الر�شمّية يرقى اإلى 
ماقبل الأ�شهر الثمان على الأقـّل. اأي اإلى ما قبل وفاة معاوية، وانفجار الأزمة 

ب�شبب ا�شتخالف ابنه يزيد. 
مهما يُكن، فاإّن ر�شالَة اأ�شحاب �شليمان كانت الر�شالَة الأُولى اإلى الإمام. ثم 

�ُشل والر�شائل.  تتابعت الرُّ
ثالثٍة  من  »نحو�ً  يحمالن  اآَخــران  ر�شولن  مكة  باتجاه  انطلق  يومين  بعد 
ر�شولن  اآخرَين  يومين  بعد  ثم  و�الأربعة«.  و�الثنين  �لرجل  من  �شحيفة  وخم�شين 

غيرهما يحمالن الر�شالَة الثالثة، جاء فيها: 
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»ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 

بعد.  �أّما  و�لم�شلمين.  �لموؤمنين  من  �شيعته  من  علي  بن  »لح�شين 

في  لهم  ر�أَي  وال  ينتظرونك.  �لنا�س  فــاإّن  فحيهال، 

غيرك. فالعجَل �لعجل. و�ل�شالم عليك«.

وهذه اآخُر الر�شائل ُو�شوًل اإلى الإمام.
وانفرد بر�شالٍة ل نعرُف تاريخها �شبُث بن ِربعي، وحّجاُر بن اأبجر، ويزيُد 
بن الحارث بن يزيد بن ُرويم، وَعْزرة بن قي�س، وعمرو بن الحّجاج الُزبيدي، 

ومحمد بن ُعمير التميمي بر�شالٍة ُم�شتقّلٍة كتبوا فيها: 
»�أّما بعد. فقد �خ�شّر �لَجناب، و�أينعت �لثّمار، وَطّمت �لِجمام. فاإذ� 

�شئَت فاقدم على ُجنٍد لك ُمجنّدة. و�ل�شالم عليك«))). 

فلنالحظ منذ الآن اأّن هذه الر�شالة، من بين كل الر�شائل الأُخرى، الوحيدة 
الأُخرى  الر�شائل  لكل  خالفًا  قتالّيًا.  وا�شتعداداً  ع�شكريًّا  نَف�شًا  حملْت  التي 
ها، بروٍح اأخالقّية �شيا�شّية. المفارقة هنا اأن اأ�شحابها،  الطافحة، حيث ُذكر ن�شُّ
الذين زايدوا في ر�شالتهم على غيرهم، بالتلويح بال�شتعداد للقتال ن�شرًة لالإمام، 
ُعبيد اهلل  اأعقابهم وخ�شعوا لإغراء وترهيب  اأوائل من نك�شوا على  كانوا من 
ُقبيل  اأن ذّكرهم الإماُم بها بخطابه في كربال  اأقوالهم بعد  اأنكروا  بن زياد، ثم 
انفجار القتال. وما ذاك اإل لأّن هوؤلء هم من روؤ�شاء القبائل في الكوفة، الذين 
مر�شوا با�شتثمار و�شعهم الجتماعي بما يعوُد عليهم وحدهم بالنفع. فكانوا 
دائمًا يوّجهون اأ�شرعتهم مع الريح حيث تميل. ولذلك فاإنهم حين راأوا اندفاَع 
اأهل الكوفة لإعالن الُن�شرة الإمام �شارعوا اإلى الدخول فيما دخَل فيه النا�س. 
اأُطروحتها.  في  اأي�شًا  ة  والخا�شّ بهم وحدهم،  الخا�شة  الر�شالة  تلك  ف�شطروا 

مقتل اأبي ِمخنف / 404 � 405.  (1(
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لطوي في البازار ال�شيا�شي انقلبوا  ثم اأنهم حينما دخل الترغيُب والترهيُب ال�شُ
اإلى الجهة الُمعاك�شة.  والُمقارنة بين هوؤلء واأُطروحتهم، وبين الر�شالة الأُولى 
الَحَدث  درا�شة  في  محّلها  ولكّن  والــّدللت.  بالمعاني  حافلٌة  واأ�شحابها، 
الكربالئي وعنا�شره. الذي ن�شاأُل المولى �شبحانه اأن ُيتمَّ علينا توفيقه بدرا�شته 

درا�شًة وافية اإن �شاء. 
وّقعها  التي  الر�شائل،  ت�شّمنْت ع�شرات  اإر�شالّيات،  اأربُع  فهذه  يُكن،  مهما 
مئاُت الرجال. مّمن ُذكروا باأ�شمائهم، ومّمن اأُغفَل ذكرُهم تحت عنوان »و�شيعته 
من �لموؤمنين و�لم�شلمين«، كما في الر�شالتين الأُولى والثالثة. فكاأّن الكوفة، اأو 

ه اأهاًل منها، قد ان�شغلوا بتحرير الر�شائل وتنظيم ُو�شوِلها اإلى  كلُّ َمن يرى نف�شَ
الإمام الُمقيم في مكة، ُمنتظراً ما يكون من النا�س. وكاأّنها قد عادت اإلى �شابق 
باأن هذه  تناُم على �شيم. لول علمنا  ُمبادرًة عنيدًة ل  يوم كانت مدينًة  عّزها، 
حوة غمامُة �شيف، �ُشرعان ما �شـتنجلي عن قابلّية الخ�شوع والختراق،   ال�شّ

الكامنة في اأعماق التركيبة الب�شريّة اله�ّشة للمدينة واختاللتها العميقة. 
الر�شائل  على  الن�شو�س  تلك  قــراءة  في  يتمّعُن  الــذي  الفِطُن  والقارُئ 
وم�شامينها، َليخرُج بنتيجٍة خال�شُتها اأن عدد الر�شائل التي و�شلت اإلى الإمام 
لم يتجاوز ال�شت وخم�شين ر�شالة. وّقعها عدٌد غير معروف بالتحديد، ولكنه 
في  بما  يتاأّثَر  اأن  من  للقارئ  تحذيراً  نقوُل هذا  المئات.  اإلى  ُل  ي�شِ بالتاأكيد ل 
ُل بها  بع�س الأُكتوبات النفعالّية الُمتاأّخرة، التي تورُد اأرقامًا لعديد الر�شائل ي�شِ
اإلى الأُلوف الكثيرة. مع اأّن اأخباَر الباب من�شورٌة معروفة.  فكاأّن هوؤلء يقراأون 
تاريخًا اآخَر غير م�شطور. يفتر�شونه افترا�شًا، ويفر�شونه على القارئ فر�شًا. 
اأو  يعرفه  مّما  الحاذق  الموؤّرخ  ي�شتنبُطها  خرى،  اأُ اعتباراٍت  اإلى  بالإ�شافة  هذا 
يت�شّوره من عديد �شكان الكوفة في ذلك الأوان، مق�شومًا على الن�شبة الح�شابّية 
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لعدد الرجال النُّخبة فيها، من ذوي الأهلّية لعمٍل �شيا�شي  بهذا الم�شتوى. 

)5(

النا�س. ثم كتب  اأمر  الُكُتَب. و�شاألهم عن  �ُشـُل عند الإمام. فقراأ  الرُّ تالقْت 
ر�شالًة اأرادها موّجهًة توجيهًا عاّمًا اإلى كلِّ َمن كتب اإليه دون تخ�شي�س. حملها 
بيعي و�شعيد بن عبد اهلل  ال�شَّ �ُشل، هما هاني بن هاني  الرُّ اآخُر ر�شولين من بين 

الحنفي، جاء فيها: 
»ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 

»من ح�شين بن علي �إلى �لمالأ من �لموؤمنين و�لم�شلمين. 

»�أّما بعـد. 

»فاإّن هانئاً و�شعيد�ً قِدما عليَّ بُكتُبكم، وكانا �آِخـَر َمن قِدَم عليَّ من 

وذكرتم  �قت�ش�شتم  �لذي  كلَّ  فهمُت  وقد  ُر�ُشلكم. 

�أن  �هللَ  لعّل  فاأقِبل  �إمام.  علينا  لي�س  �إنه  ُجّلكم،  ومقالَة 

يجمعنا بك على �لُهدى و�لحّق. 

�أن  �أهل بيتي. و�أمرتُه  �إليكم �أخي و�بَن عّمي وثقتي من  »وقد بعثُت 

يكتَب �إليَّ بحالكم و�أمركم ور�أيكم. فاإن كتب �إليَّ �أنّه 

منكم  و�لحجى  �لف�شل  وذوي  ملئكم  ر�أُي  �أجمَع  قد 

على مثِل ما قِدَمـْت عليَّ به ُر�ُشلكم وقر�أُت في ُكتُبكم، 

�أقدُم عليكم و�شيكاً �إن �شاء �هلل. فلَعْمري ما �الإماُم �إال 

بالحّق،  و�لّد�ئـُن  بالق�شط،  و�الآخُذ  بالكتاب،  �لعامُل 

و�لحاب�ُس نف�َشه على ذ�ت �هلل و�ل�شالم«))). 

�ُشَل، ومن بع�س ما �شطره في الجواب عنها، نعرُف  فمن ما تلّقى به الإماُم الرُّ

نف�سه / 405.  (1(



56

اأّنه اأراد اأن ي�شتوثق لنف�شه باأكثر مّما ُيعطيه ما نطقْت به الر�شائل على كثرتها. 
فبعد اأن قراأ الر�شائل قراءًة دقيقة ول ريب، من �شمنها الوقوُف على اأ�شحابها، 
�ُشل ال�شبعة)1(،  فطفق  ي�شاألهم  ومنهم َمن يعرفُه معرفًة جّيدًة،ـ  عقد مجل�شًا مع الرُّ
عن »�أمر �لنا�س« اإجماًل، يعني َمن كتَب منهم وَمن لم يكتب. ثم اأّنه فيما كتب 
م اأمَر ما �شيكون منه، بل عّلق ِحراَكه القادم،  بما ُينا�شُب  في الجواب لم يح�شُ
اأن  بعد  القادم م�شلم بن عقيل،  اإليه ر�شوله  �شيكتبه  الر�شائل، على ما  اأُطروحَة 
ي�شتبِيَن هذا الأُموَر كما هي بالفعل. والقارئ اللبيب يفهُم من ذلك اأّن الإمام لم 
يُكن ُيلقي بنف�شه على غمرات الموت اإلقاًء. بل ُيعدُّ اإعداداً دقيقًا لحركٍة �شيا�شّية 
تملُك حّظًا مقبوًل من النجاح، بعد اأن كان قد مّهَد لها في مكة التمهيَد الدقيق 

الذي و�شفناه قبل قليل))(.

)6(

اأمر الإمام بالن�شبة  اأمر الكوفة بالن�شبة لالإمام، وما كان من  هذا ما كان من 
للكوفة، في تلك الأيّام ذات الخطر. يبقى اأن نقوَل ما عندنا فيما يخ�سُّ الب�شرة 
ودورها في هذا الُمعَتَرك، مع اأّنه اأ�شغُر بكثير من دور جارتها. ولكّن الب�شرة 
نبيلًة في الموكب الذي �شينطلُق مع الإمام من مكة باتجاه  �شاهمْت ُم�شاهمًة 
العراق، اأي في المو�شوُع الأ�شلي للكتاب. وقد األمحنا اإلى �شٍئ من هذا الّدور 

في الف�شل الأّول. و�شنعوُد اإليه اإن �شاء اهلل تعالى فيما هو اآت. 
لًة خال�شُتها اأّن الإمام كتب اإلى عدٍد من روؤ�شاء اأهل  ينقُل الطبرُي روايًة ُمف�شّ
ٍخ ُمتعّددٍة، دعاهم فيه اإلى ُن�شرته. فكلُّ  الب�شرة واأ�شراِفها)3( كتابًا واحداًًً من ُن�شَ

وهم : عبد اهلل بن �سُبع الهْمداني، عبد اهلل بن وال ، قي�س بن ُم�سهر ال�سيداوي ، عبد الرخمن بن عبد اهلل الأرحبي الهمداني   (1(

بيعي و�سعيد بن عبد اهلل الحنفي. ولحظ اأن اأكثرهم هْمدانّيون. ثم لحظ اأي�سًا  ، ُعمارة بن ُعبيد ال�ّسلولي ، هاني بن هاني ال�سَّ

غفل حَملُتها هي ر�سالة �سبث بن ربعي ورفاقه من روؤ�ساء القابائل. وهذا اأمٌر له دللته اأي�سًا.
ُ
اأّن الر�سالَة الوحيدة التي اأ

انظر الق�سم الثالث من هذا الف�سل.  (2(

هم : الأحنف بن قي�س ، مالك بن ِم�ْسَمع ، الُمنذر بن الجارود ، قي�س بن الهيثم ، م�سعود بن عمرو وعمر بن ُعبيد اهلل بن معمر.  (3(
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َمن قراأ الكتاَب كتمه، اإل اأحُدهم، الُمنذر بن الجارود، فاإّنه اأخبَر والَي الب�شرة 
اآنذاك ُعبيد اهلل بن زياد، وكان هذا �شهره على ابنته، باأمر الكتاب)1(. والقارُئ 
الُمتمّعُن في هذا التف�شيل من الخبر، ربما ي�شتغرُب ائتماَن الإماِم هذا الرجل، 
مع ما بينه وبين ابن زياد من �شلٍة �شببّيٍة. ولكـّن التمُعن في هذه الُمالحظة قد  
يق�شُد  كان  الإماَم  اأّن  على  دلياًل  تنه�َس  اأن  ُيمكن  اإذ  معكو�شًة.  دللًة  يحمل 
ينقُل  تاأثيٍر معنويٍّ  ِلما لذلك من  العلنّية،  ُمّت�شمًة بمقداٍر من  اأن تكوَن حركته 
ال�شوَت اإلى ُمختلف الأنحاء. على النحو الذي ر�شدناه في الكوفة، وظهرت 
ابن  الإمام غير  تلّقوا ر�شائل  َمن  اأّن  ُنخّمُن  الر�شائل. ومن هنا  اآثاُره في حركة 
اأّن  ف�شاًل عن  هذا  اأنف�شهم.  على  ِحفاظًا  منهم  بمبادرٍة  كتموها  اإنما  الجارود 
الُمنذر كان من كبار روؤ�شـاء عبد القي�س في الب�شرة. ذلك البطُن من ربيعة ذو 
ال�ّشوابق الجليلة في ُن�شرة الإمام اأمير الموؤمنينQ. ولي�س من المعقول اأن 
يتجاهله الإمام في هذا ال�شتحقاق، فال يكتب اإلى كبيره، مثلما كتب اإلى غيره.

  بيَد اأّن الخبر يطرح اأ�شئلًة اأكثر اأهمّيًة. 
من  تاأتي  ُمبادرًة  انتظر  في حين  الب�شرة،  اأهل  اإلى  فكتَب  الإماُم  بادَر  لماذا 

الكوفة، ومتى بالتحديد كان ذلك الَكْتب؟ 
نتتّبعه،  الذي  كهذا  �شريٍع  �شيا�شٍي  �شياٍق  في  اأّنه  ذلك  ُمترابطان.  ال�شوؤالن 
يتبّدُل فيه الم�شهُد بين ليلٍة و�شحاها، من الُمهّم جداً للموؤّرخ الذي ي�شاأُل مثل 
ال�شوؤال الذي نطرحه، اأن يعرَف التاريَخ الدقيق لوقوع الحدث. اإذ ذاك ُيمكنُه 
اإلى ما بين الحدث و�شلوك الُم�شارك  اأن ُيف�ّشر �شلوك الُم�شاركين فيه، ا�شتناداً 

فيه فاعاًل اأو ُمنفعاًل. 
اإلى  الكوفة  ولية  �شّم  يزيد  اأن  ُمتكاملَين،  ين  ن�شّ اإلى  ا�شتناداً  الثابت،  من 

الطبري : 5 / 357. والخبر باختلٍف ي�سير في الفتوح : 5 / 62 � 64 ومقتل الح�سين / 199.  (1(
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ُعبيداهلل بن زياد بعد ُو�شول م�شلم اإليها بمّدة غير ق�شيرة)1(. واأّن ابن الجارود 
�شارَع اإلى اإخطاره بر�شالة الإمام اإليه في »�لع�شيّة �لتي يُريُد �شبيحتّها �أن ي�شبق �إلى 
عن  التاريخ كثيراً  ُمتاأّخرة  الإمام هـذه  ر�شائل  اأّن  نعرُف  هنا  �لكوفة«))(.  فمن 

اأن  بعد  الب�شرة  روؤ�شاء  ُمخاطبة  اإلى  بادر  اإنما  اأّنه  اأي  اإليه.  الكوفة  اأهل  ر�شائل 
اطماأّن اطمئنانًا ما اإلى و�شع الكوفة، وبعد اأن اتخذ القرار بال�شخو�س اإليها، 
اأو بعدما اأ�شبح قريبًا من اتخاذ هذا القرارعلى الأقّل. واأي اأي�شًا اأنه اتخذ هذه 
الب�شرة بموازاة  اأوليائه في  ُقبيل خروجه من مكة، في �شبيل تحريك  الُمبادرة 

الحركة الُمتوّقعة من اإخوانهم في الكوفة. 
ثم اأّننا في �شياق ُمتابعتنا لأخبار الب�شرة في تلك الأيام، نِقُف على خبٍر غنيٍّ 
بالمعاني والمغازي الّنادرة  يورده الطبري، ناقاًل عن اأبي ِمخنف، وهذا ينقله 

عن اأبي المخارق الّرا�شبي)3(. يقول: 
�لقي�س،  �مر�أٍة من عبد  بالب�شرة، في منزل  �ل�شيعة  نا�ٌس من  »�جتمع 

�أيّاماً. وكانت تت�شيُّع. وكان  يُقاُل لها ماريُة �بنة �شعد، 

منزلُها لهم ماألفاً يتحّدثون فيه. وقد بلغ �بَن زياد �إقباُل 

�لمناظر  ي�شَع  �أن  بالب�شرة  �إلى عامله  �لح�شين. فكتب 

وياأخَذ �لُطُرق«))).

َة خروج اأحد بني عبد القي�س، وا�شمه يزيد بن ُثبيط العبدي )في  ثم يورُد ق�شّ
الم�شدر: نبيط. خطاأ( مع ابنيه عبد اهلل وُعبيد اهلل، والتحاقهم بالإمام في مكة، 

كتب يزيد في ر�سالته لبن زياد : »...  اأّما بعد. فاإنه كتب اإلّي �سيعتي من اأهل الكوفة ُيخبرونني اأّن ابن عقيل بالكوفة.. الخ.«   (1(

)الطبري : 5 / 357).

نف�سه.  (2(

هو اأحد الُرواة الذين اأخذ عنهم اأبو ِمخنف مادة كتابه. وهو ب�سري من بني را�سب. واأخباره تمتّد على ُزهاء ثلثين �سنة ) 60   (3(

� 90 ه� / 679 � 708 م (. وهي عمومًا في اأخبار الب�سرة ومنطقتها وما والها. انظر ا�سمه في فهار�س اأعلم تاريخ الطبري.

)4)  تاريخ اأبي ِمخنف / 405.
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في كربال. وقد  يديه  بين  ا�شت�شهادهم  واأخيراً  العراق،  اإلى  معه  ثم خروجهم 
ذكرناهم جميعًا في الف�شل الأّول، بو�شفهم مّمن و�شلوا مع الإمام اإلى كربال. 
مّما ل ريب فيه اأّن تاريخ الخبر يرجع اإلى ما بعد خروج ابن زياد من الب�شرة 
يعني  بالب�شرة«،  عامله  �إلى  �هلل[  ُعبيد  ]يعني:  »فكتب  قوله:  ب�شهادة  الكوفة.  اإلى 
اأخاه عثمان، الذي ا�شتنابه اأثناء غيابه الموؤّقت عن محّل عمله الأ�شا�شي. اإذن، 
لر�شائله  اأي�شًا  الإمام في مكة، وربما  نتيجًة لأعمال  اعتبار الجتماع  فيمكننا 
اإلى اأهل الب�شرة. ويبدو اأن �شاحبة الدارالذي ُعقد فيه الجتماع كانت امراأًة 
ذات ح�شوراجتماعي. وهذا اأمٌر غير ماألوف. خ�شو�شًا واأّن ذلك الجتماع 
مكانًا  اأي  فيه«،  يتحّدثون  ماألَفاً  لهم  منزلها  »وكان  قوله:  بدليل  الوحيد،  يُكن  لم 
�شيعة  اتخاُذ  يكوَن  اأن  اأي�شًا  ُنغفَل  اأن  ُيمكن  ل  ولكننا  لجتماعاتهم.   ماألوفًا 
الب�شرة دارها دون غيره محاًل للقاءاتهم، اإنما هو بق�شد الإمعان في التخّفي عن 
لطة، التي كانت ُتراقُب كّل حركٍة باأعيٍن مفتوحة. باعتباراأّن اتخاَذ دار  اأعُين ال�شُ
امراأٍة لزوَج لها )ب�شهادة ن�شبة الدار اإليها. ولو كان لها ذات زوج لُن�شبْت الدار 

اإليه ل اإليها( محاًل لمثل هذه اللقاءات ال�شيا�شّية اأمٌر بعيٌد عن الت�شّور. 
مهما يُكن، فاإّنه على الأثر اأمَر ابُن زياد بتنظيم ُمراقبٍة دقيقة للُطُرق الخارجة 

من الب�شرة. منعًا لأهلها من اللتحاق بالإمام القادم اإلى الكوفة. 
فهذا كّله يدلُّنا على ما كان عليه �شيعُة الب�شرة اإّبان تلك الأحداث، بل وقبَلها، 
لُن�شرة  منهم  َمن خرج  قّلَة  لنا  وُيف�ّشُر  لهم.  دقيقٍة  وُمراقبٍة  عليهم،  ت�شييٍق  من 
التميمي،  ال�ّشعدي  زيد  بدر/  بن  الحّجاج  هو  واحداً  خال  وكّلهم،  اإمامهم. 

كانوا من بني عبد القي�س. 

 )7(

اأمراً  الآن  اأ�شبح  الذي  القادم،  ال�شراع  عنا�شُر  وتكاملْت  ت�شّكلْت  هكذا 
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فا�شلة،  بمعركٍة  اإل  ينتهي  اأن  يمكن  عنه. ول  َمعدى  منه ول  مفّر  محتومًا ل 
يكوُن فيها غالٌب ومغلوب، اأيًّا يُكن المقيا�ُس للَغَلَبة. ولم تُكن مكُة اأو غيرهـا 
بلٌد  مكة  لأّن  لي�س  الُمنَتَظرة،  للمعركة  الَح  ال�شّ الميداَن  والأقطار  البلدان  من 
حرام كما قد يخطُر لقارٍئ لأّول وهلة، بل لأّن نقطَة الّتما�ّس الوحيدة لطرفي 
راع هي حيث تتالقى قّوتاُهما، اأي على اأر�س العراق وتحديداً في الكوفة.  ال�شّ
لطة ترى ذلك بو�شوح. وعليه  كان الإماُم يرى ذلك بو�شوح. وكانت ال�شُ
الّطلب  تلبيَة  عّلَق  واإن  اإليه،  الكوفة  اأهل  بُكُتب  رَحَب  جانبه  من  الإماَم  فاإّن 
اأن ي�شتبيَن حاَلهم  اإليه ر�شوُله م�شلم، بعد  ياأتيهم على ما�شيكتبه  باأن  الجماعي 
ِعيانًا. بما يت�شّمنه هذا التعليق من حثٍّ لهم على اأن يقرنوا اأقواَلهم بالأفعال. 
الُكُتب قد ت�شّمن تعّهداً من  خ�شو�شًا واأّن بع�س ما و�شلنا من ن�شو�س تلك 
اأ�شحابها باأن ُيخرجوا الوالي النعمان بن ب�شير الأن�شاري من بلدهم وُيلحقوه 
بالع�شيان  الكوفة  اأهل  من  عملّيًا  اإعالنًا  لكان  تّم،  لو  اأمٌر  وذلك  بال�شام)1(. 
والخروج من �ُشلطة الدولة، ولكان بدايًة جّيدًة لتهيئة الظرف الُمنا�شب لدخول 
الإمام اإليها ُدخوَله اإلى اأمٍر ُممّهد. ولكّن الحقيقة التي نعرُفها معرفًة جّيدة، اأّن 
الكوفة كانت اأعجَز من اأن تتخَذ مثل هذا القرار الكبير، لغياب القيادة الَجماعّية 
والتمثيل الَجماعّي فيها، وه�شا�شة و�شعها الجتماعي بكثرة روؤ�شاء القبائل فيها 
وَمن ُي�شّمون اأ�شراف النا�س، واأكثُرهم مّمن ُيقّدُم م�شالَحه ال�ّشخ�شّية على اأّي 
م�شلحٍة اأُخرى مهما تكن كبيرة. الأمر الذي �شي�شتغّله الوالي القادم ُعبيد اهلل بن 
زياد اأ�شواأَ ا�شتغالل، فُيخ�شُع المدينَة التي كانت تغلي بالثورة قبل قليل لإرادته 

ورغبات اأ�شياده.
الُمهّم اأّنه في النهاية »كتب م�شلم بن عقيل �إلى �لح�شين بن عليQ يُخبره ببيعة 

رد الخزاعي واأ�سحابه. ولى التي كتبها �سليمان بن �سُ
ُ
وذلك في الر�سالة الأ  (1(
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�ثنى ع�شر �ألفاً من �أهل �لكوفة وياأمره ] كذ� [ بالقدوم«)1(.

مكة  من  بالخروج  النهائي  قراره  الإماُم  اتخذ  الأثر  على  اأّنه  والمفرو�س 
والتجاه اإلى الكوفة. طبقًا ِلما عاهَد اأهَلها عليه في ر�شالته الجوابّية. 

بيَد اأّننا قبل اأن نختَم هذا الف�شل، فنخرُج من مكة، وندخُل مع الإمام واأهل 
بيته واأ�شحابه، وهم ي�شلكون طريقهم الطويل نحو ال�شهادة، ـ قبل ذلك نِجـُد 
في  »�لح�شين  الف�شل   بعنوان  يت�شُل  هاٍم،  اأمٍر  على  الوقوُف  ال�شروري  من  اأّن 
مكة« ب�شبٍب وثيق. من حيث اأّننا بالتدقيق نفهُم منه، اأي من الأمر، اأّن الدولَة 

قد حاولْت ُمحاولًة اأخيرة ثنَي الإمام عن الخروج اإلى الكوفة. وذلك من حيث 
المبداأ اأمٌر مفهوم وُمتوّقع. فالدولة حتى الآن في موقع المطلوب، في حين اأّن 
�ُشلطانها و�شطوتها.  ُتدافع عن  ُيبادر، والدولة  الطالب.الإماُم  الإمام في موقع 
ومن �شاأن المطلوب والُمدافع اأن ُير�شيه توّقُف الطلب عنه. مّما �شُيطلُق يدها 

فيما بعد باتخاذ الُمبادرات الُمنا�شبة في الوقت الُمنا�شب))(.
اأر�شل  اأّن والي مكة الحارث بن خالد المخزومي  فلقد ذكرنا فيما �شبق 
ابن عّمه عمر بن عبد الرحمن المخزومي ُيح�ّشن لالإمام اأن ل يخرج. نقوُل 
»�أر�شل« لأّنه ي�شُعُب علينا اأن نت�شّور اأّن هذه الُمبادرة قد خرجت من راأ�س 

اأن الر�شول خرج من عند الإمام ودخل  هذا الإن�شان العادي جّداً. وبدليل 
من فوره على الوالي. فما اأن راآه هذا حتى خاطبه �شائاًل: »هل ر�أيَت ح�شيناً؟« 
فقال له: »نعم« قال: فما قال لك، وما قلَت له؟ فحكى له)3(. فهذا دليٌل �شاطٌع 
على اأّن ُمبادرة ُعمر المخزومي كانت مو�شَع تفاُهٍم ُم�شَبٍق مع الوالي، ليقوَل 

كالمًا ُمحّدداً، ثم ليعود وُيبلغه جواَب الإمام عنه. 
)1)  الطبري : 5 / 348.

خاطب عبيُد اهلل بن زياد م�سلَم بن عقيل ُقبيل مقتله فقال: »... واأّما ح�سين فاإّنه اإن لم ُيردنا لم ُنرده ، واإن اأرادنا لم نُكّف   (2(

عنه«. الطبري : 5 / 377. وهذا تعبير وا�سح عن الذهنّية ال�ُسلطوّية.

الطبري : 5 / 382 ومروج الذهب ، الفقرة / 1889 والفتوح لبن اأعثم : 5 / 110.  (3(
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اأّن عبد اهلل  اأكثَر ُو�شوحًا واأوفى دللًة واأبعَد مرمى. ذلك  الثانية  الُمحاولة 
مّرة من  فعل غير  مثلما  الخروج،  ثنيه عن  اأي�شًا  ُمحاوًل  الإمام  ق�شد  ُعمر  بن 
�شخّيًا وغير م�شبوق، حمله  ت�شّمنت عْر�شًا غريبًا  الُمحاولة  قبل. ولكّن هذه 

ابُن ُعمر، موؤّلفًا من عن�شرين: 
لح ]كذا! ونظن اأّن هذه الكلمة دخيلٌة على الن�س[ ما  �الأّول: اأن يدخل في �شُ

دخَل فيه النا�س، وي�شبر كما �شبر لمعاوية من قبل. وهذا يعني الَكفَّ عن 
نقد الدولة الأمويّة، والت�شريح بعدم �شرعّية خالفة يزيد، اإلى ما هنالك. اأي 

انتهاج �شيا�شة القعود وال�شكوت. 
�لثاني: اأن يرجَع اإلى »�لمدينة«. على اأّنه »�إْن �أحببَت �أن ال تُبايع فاأنت متروك حتى 

ترى بر�أيك« ثم اأّكَد ابُن ُعمر العر�َس تكراراً خالل ُمطالعته الطويلة بقوله: 

»�إن لم تُحّب �أن تُبايع فال تُبايع، و�قعد في منزلك«)1(. 
للدولة،  الأ�شا�شي  المطلب  عن  تراجعًا  ت�شّمن  قد  العْر�َس  اأن  الوا�شح  من 
والذي كان ال�شبَب الُمبا�شر وراء كّل هذه ال�شل�شلة من الأحداث، اأعني البيعَة 
الُمقابل تعّهٌد  ال�شكوت. وفي  بالتزام الإمام �شيا�شة  ليزيد بالخالفة. والكتفاء 
�شفويٌّ باأنه اإن رجع اإلى »�لمدينة« ُتترُك له حريّة القرار في هذا ال�شاأن دون اأي 

�شغط اأو اإكراه. 
ج  ثم اأّن من الوا�شح اأي�شًا اأّن عْر�شًا على هذا الُم�شتوى من التف�شيل والتدرُّ
د كبير، ل ِقبل لبن عمر باأن يقوَم به، وعلى  في اللتزامات، بما ت�شّمنه من تعهُّ
داً �شخ�شّيًا. بل هو  كّل حال لي�س هو من �شاأنه وُقدرته، ل يمكن اأن يكون تعهُّ
الأقّل  اأو على  الأمر،  له  ما  �شخ�ٍس  اأو  مع جهٍة  وائتماٍر  تن�شيٍق  نتيجة  بالتاأكيد 
مع َمن ُيمّثله، بحيث يكون في ُو�شعه اأن ُيقّدَم مثَل هذا التعّهد وي�شمنه، لكي 

الفتوح : 5 / 41 � 42.  (1(
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يقبله الطرُف الآَخر ويبني عليه. واأّن دوَر ابن ُعمر في هذا الّطرح كان دوَر َمن 
يقوم بما ُي�شّمى المفاو�شة التمهيدّية، التي ترمي اإلى �َشْبِر المدى الذي ُيمكن 
َل اإليه. فاإن نجحت و�شادف الطرُح قبوًل مبدئّيًا، تدخُل  للطرف الآَخر اأن ي�شِ
الدولة اإذ ذاك ُمبا�َشرًة على اأمٍر ُممّهٍد ومبادئ مقبولة. ومن ثّم ُيتاَبُع البحث في 

الجانب التنفيذي.   
�لقوَم ال  �إّن  ُعمر!  �بن  يا  »هيهات  الطرَح جملًة وتف�شياًل   الإمام  وطبعًا رف�س 

يتركوني �إن �أ�شابوني، و�إن لم يُ�شيبوني فال يز�لون حتى �ُبايع و�أنا كارٌه �أو يقتلوني«. 

في نهاية اللقاء، الذي �شهده و�شارك فيه عبد اهلل بن عبا�س بخطاٍب ُمختلف 
كّل الختالف عّما اأتى به ابن ُعمر، ـ  ح�شَم الإماُم الجداَل بكالٍم حازٍم، بّين 

ه ِلما فيه من عظمٍة وجمال:  فيه خّطته ومنازعها. ُنثبُت ن�شّ
».... يا عبد �هلل ]بن ُعمر[! ُخّط �لموُت على ِولد �آدم مخّط �لقالدة على 

يعقوب  ��شتياَق  �أ�شالفي،  لقاء  �إلى  �أولهني  ما  �لفتاة.  ِجيد 

باأو�شالي  كاأنّي  القيه.  �أنا  م�شرٌع  لي  وُخيَّر  يو�شف.  �إلى 

فيمالأن  وكربال.  �لنو�وي�س  بين  �لفلو�ت  ُع�شالن  تُقّطُعها 

ُخّط  يوٍم  َجْوفا و�أجوفًة �شغبا. ال محي�َس عن  �أكر��شاً  منّي 

بالِئـه،  على  ن�شبُر  �لبيت.  �أهَل  ر�شانا  �هلل  ر�شى  بالقلم. 

ليُوفّينا �أُجوَر �ل�شابرين. لن ت�ُشَذ عن ر�شول �هلل لُحمتُه. هي 

ويُنِجُز  عيونهم،  به  تِقرُّ  �لُقد�س.  حظيرة  في  لنا  مجموعٌة 

باذاًل ُمهجته، وُموّطناً على لقاء �هلل  ه. فمن كان  لهم وعَدَ

نف�َشه، فليرحْل معي. فاأنا ر�حٌل ُم�شِبحاً �إن �شاء �هلل«.
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الفصـل الرابـع

األيام األخيرة في مكة 

)1(

�شباَح اليوم الثامن من ذي الحّجة �شنة �شتين هـ/3 ت�شرين الثاني 678م خرج 
الإماُم من مكة ُمتوّجهًا اإلى الكوفة. وهذا اليوم هو يوم الّتروية،  الذي ُيحِرُم فيه 
النا�ُس لمنا�شك الحّج. وكان الإماُم ُمحرمًا بُعمرٍة ُمفَرَدة. وقيل اأّنه اعتمر ُعمرة 
التمّتع ثم َعَدَل منها اإلى الُعمرة الُمفَرَدة. وعلى كّل حال، فاإّن خروجه في هذا 
التوقيت، واإن كان قد اأعلنه في الليلة ال�شابقة، قد حّرك المزيَد من الأ�شئلة على 
اأ�شل خروجه، مع اأّن النا�س كانت م�شغولًة باأمر الحّج ومنا�شكه، التي تجعُل 
دف �شاقْت  ات�شاَل النا�ِس بع�شهم ببع�س في غاية ال�شعوبة. ولكّن محا�شَن ال�شُّ
ويح�شل  ال�شوؤاَل  عليه  وليطرَح  وهو خارج،  بالإمام  ليلتقي  الفرزدق  ال�شاعَر 
على الجواب عن عّلة خروجه في هذا التوقيت غير الُمتوّقع، ثم ليرويه لنا في 

لة. قال:  هذه الرواية الُمف�شّ
»حججُت باأُّمي. فاأنا �أ�شوُق بعيَرها حين دخلُت �لَحَرَم في �أيام �لحّج، 

خارجاً  علي  بن  �لح�شيَن  لقيُت  �إذ  �شتين،  �شنة  وذلك 

من مكة معه �أ�شيافه وِتر��شه. فقلُت: لَمن هذ� �لقطار؟ 

فقيل: للح�شين بن علي. فاأتيتُُه فقلُت: باأبي �أنت و�ُّمي 

يا �بن ر�شول �هلل، ما �أعجلَك عن �لحّج؟ فقال: لو لم 

�أعجل الأُخذت«))).

الطبري. 5 / 386.  (1(
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باأّنها  اتهاٍم  محلَّ  تكون  اأن  عن  ُيبعُدها  دقيقًا،  تف�شياًل  لٌة  ُمف�شّ الروايُة 
مو�شوعة. لكّن الُمريَب فيها هو توقيُتها. فكيف يكوُن الفرزدق، وهو الذي 
اأتى مكًة حاّجًا باأُّمه، داخاًل الَحَرَم يوَم التروية؟! من الع�شير جداً اأن نقول اأّن 
موجوداً  الخلُل  كان  لو  روايته،  في  الخلَل  هذا  ُيالحظ  لم  كالفرزدق  رجاًل 
بالفعل. ولكن، من الجهة الأُخرى، فاإّن هذا الخلل الوحيد في الرواية َمبنيٌّ 
اإذن،  التوقيَت فقط.  اأي فيما يخ�سُّ  التروية.  اأن ُخروَج الإمام كان يوم  على 
فهناك تهافٌت بين رواية توقيت خروج الإمام، ورواية توقيت لقائه بالفرزدق. 
والحقيقة اأّننا بعد التاأّمل لم نّجد �شيغًة �شالحًة للجمع بين الروايتين. ولعّلها 
الأيام. وعلى كل  اأحداث تلك  ُلنا خبُرُه من  ي�شِ لم  تكون خبيئًة في بع�س ما 
عنا�شر  من  عداه  بما  الأخذ  من  يمنُع  ل  المح�شور  التفاوت  هذا  فاإّن  حال، 
واأّن  دخلها،  الفرزدق  واأّن  مكة،  من  خرج  الإمام  اأّن  الموؤّكد  فمن  الرواية. 

الثنان التقيا، والفرزدُق �شاأل، والإماُم اأجاب.
 وعليه، فلنِقْف عند جواب الإمام، ِلما كان محّل ا�شتغراب الفرزدق. 

ال�شتيالء  معنى  فيه  ُمحّدد،  غير  اأمراً  عملّيًا  يعني  »�أُخــذُت«  الإمام  قول  اإّن 
والنتزاع، الذي قد يحدث باأ�شكاٍل كثيرة: بالغتيال، بالأ�شر، بالَجرح ُجرحًا 
ُمقِعداً. والإمام عّبَر بما يمكُن اأن ينطبَق على كل تلك المعاني جميعها. وهذه 
هي البالغُة بعينها. ومن هنا يمكُن اأن ن�شتنتَج اأنه كان يعلُم اإجماًل اأّن هناك �شيٌء 
ما ُيخّطط له �شّراً لدى اأجهزة الدولة. وعلمه هذا قد يكوُن عن معلومات، اأو 
عن تقدير. ومهما يُكن، فالظاهر اأّن تلك الأجهزة كانت تعمُل وُتخّطط لعمل 
ما، ُم�شتفيدًة من الفو�شى الُمنّظمة التي تن�شاأ من حركة العدد الكبير من النا�س 
الع�شيرِجّداً  من  حيث  معلومة.  واأمكنٍة  باأوقاٍت  جميعًا،  حّجهم  منا�شك  في 
توفير الحماية لالإمام. وبذلك تحلُّ الدولة ُم�شكلَتها المنظورة مع الإمام حالًّ 
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َل من َتِبعة الجريمة، بل  �شبه مّجانّي. من ال�شهل جّداً في حال الغتيال اأن تتن�شّ
وقد ُتنزَل اأ�شدَّ العقاب بَمن ولي تنفيذها. وبذلك ُتظّهر جريمَتها  بحيث تبدو 
جريمة اغتياٍل عادّيٍة، ارتكبها َمن ارتكبها. فقامت هي بوظيفتها ال�شرعّية، باأن 
اأوقعت بالجاني العقاَب الُمنا�شب لجريمته. وهكذا ُيغَلُق م�شروُع ثورٍة اأقلقت 

بال الدولة باأهون �شبيل.
ُمالب�شات  اقت�شته  مقبول  تحليٍل  ُمجّرد  لي�شت  الم�شهدّية  ال�شورة  هذه 
الأحداث في تعاقبها، واإن يُكن ذلك اأمراً م�شروعًا في منطق البحث. بل هناك 
بالإ�شافة من الأدلّة ما ُيفيد اأّنه كان هناك تدبير اأو خّطة لإنهاء اأزمة الدولة بهذه 
عند  الأقّل  على  المعروفة،  الأمور  من  كان  ذلك  واأّن  المّجانّية.  �شبه  الطريقة 
اأّن ابَن عبا�س ذكرها ذكراً �شريحًا  الٌمتابعين عن ُقرٍب ِلما يجري. ومن ذلك 
امتنع  اإليه، ي�شكره وُيمّنيه لأنه  ليزيد، جوابًا على ر�شالة هذا  في ر�شالٍة خّطها 
عن البيعة لبن الُزبير. فاأجابه ابُن عبا�س بر�شالٍة ُمطّولة عر�َس فيها ل�شوابق يزيد 

ال�شّيئة مع الها�شميين. وكان مّما قاله: 
من  علي  بن  للح�شين  �ّطر�دك  بنا�ٍس  فل�شُت  ما�الأ�شياء،  �أن�َس  »و�إن 

حرم �هلل، ود�ّشك �إليه �لرجاَل تغتالُه« ))).

منذ  ال�شريع  تتاُبعها  في  الأحداث  رافَق  ُمّطلٍع  رجٍل  من  �شريٌح  كالٌم  فهذا 
البداية. خاطَب به َمن هو اأعرُف منه بمو�شوع كالمه لأنه فاعُله. ولو كان عنده 

اأدنى �شٍك ب�شّحته، َلما خاطب به َمن هو اأدرى منه بالأمر. 
فمن كّل هذا نكوُن على يقيٍن من اأّن الإمام اإذ خرج ذلك الخروج فاإنما لأمٍر 
كبيٍر، اإن تّم �شيق�شي على كّل ما عمَل وهّياأ له طواَل الأ�شهر التي ق�شاها في 
مكة. ول يبقى منها لالأجيال من بعده اإل ذكُر جريمة فظيعة ارتكبها مجهول. 

)1) تاريخ اليعقوبي ، ط. بيروت دار �سادر ، لت : 2 / 249.
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 )2(

الظاهُر اأّن ذلك الذي كان يجري التح�شير له على قدٍم و�شاق، كان باإ�شراٍف 
مبا�شٍر من عمرو بن �شعيد الأ�شدق. الذي عرفنا فيما �شبق، اأّنه ُوّلي على المدينة 
بعد عْزل الوليد بن عتبة. واأّن الحارث بن خالد المخزومي ُجعل على مكة. 
اأثر  على  تمامًا  الأحــداث  م�شرح  عن  اختفى  المخزومي  اأّن  ُنالحظ  ولكننا 
فريدة)1(  مّرًة  اإل  تاريخه  يذكره في كّل  لم  الطبري  الموؤّرخ  اأن  توليته. بحيث 
بمنا�شبة توليته. فكاأّنه �شهاٌب لمَع لحظًة في �شماء ال�شيا�شة بالحجاز، ثم انطفاأ 
المجهول. والذكُر والفعل في مكة من  اأتى من  المجهول، مثلما  و�شاع في 
بعُد لالأ�شدق. دون اأن يذكر اأحٌد اأّن المخزومي قد ُعزل، واأّن الأ�شدق اأُعطي 

الولية على مكة. 
التف�شير الوحيد لذلك هو اأّن ُمقت�شيات تولية المخزومي قد تغّيرْت بعد قليل 
من توليته. ذلك اأّنه ُولّي لال�شتفادة من دعم قبيلته القوّية في المعركة ال�شيا�شّية 
من  الإمام  لمنع  الأولويّة  �شارت  اأن  وبعد  الآن،  اأّما  الُزبير.  ابن  مع  الُمتوّقعة 
�شّريٍّة  بعملّيٍة  باغتياله  حركته  على  الق�شاء  على  والعمل  الكوفة،  اإلى  الخروج 
ُمدّبرة، فقد ُحّيد المخزومي جانبًا دون اأن ُيعَزل. ل ل�شئ اإل لأّنه ل يوؤتمن على 
�شّريّة وتدبيرعملّية دقيقٍة وخطيرٍة بحجم اغتيال الإمام. وجيء ب�شيٍخ من كبار 
�شيوخ بني اأُمّية وُدهاتها لتنظيم الخّطة وتدبيرها. ولكّن كّل تدبيٍر في �شياق هذه 

الخّطة �شقط بخروج الإمام الُمفاجئ كما عرفنا. 
من هنا راأينا الأ�شدَق يخرُج عن طوره، بعد اأن راأى كّل ما بناه ي�شقُط بلحظٍة 
الموؤّرُخ  رواه  الإمام.  تجاه  الدولة  من  م�شبوٍق  غير  عمٍل  اإلى  فلجاأ  واحدة. 

بالن�س التالي: 

انظر ت�سديَق ذلك في فهر�ست اأعلم تاريخه في الجزء العا�سر من طبعة دار المعارف بم�سر / 214.  (1(
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�أميرها عمرو  »لّما خرج �لح�شين من مكة �عتر�شه �شاحُب �شرطة 

بن �شعيد �بن �لعا�س في جماعٍة من �لجند. فقال:�الأميُر 

ياأمرك باالن�شر�ف. فان�شرف و�إال منعتُك«. 

ذلك  وبلغ  بال�شياط.  وا�شطربوا  الفريقان،  وتدافع  الح�شين  عليه  فامتنع 
ياأمره  ال�شرطة  �شاحب  اإلى  فاأر�شل  الأمر.  يتفاقَم  اأن  فخاف  �شعيد  بن  عمرو 

بالن�شراف)1(.
و�لذي يوؤخُذ من �لخبر عّدة �أُمور: 

اإليه قبل قليل، اأّن هذا العترا�س ومثله عمٌل غير م�شبوق من  �الأول: ما اأ�شرنا 

الُزبير عندما خرج من  ابَن  اأن  لطة بحّق الإمام. وقد لحظنا فيما �شبق  ال�شُ
تمامًا  تجاهلوا   ولكنهم  ُمطاردة.  بفرقة  لوحق  مكة  اإلى  متجهًا  »�لمدينة« 
خروَج الإمام. و�شيا�شُة ال�شكوت هذه بقيت معموًل بها طيلة مّدة اإقامته في 

مكة، على الرغم من ن�شاطه التحري�شي غير المكتوم.
اأّن العترا�س قد ح�شل عندما كان الإمام في �شبيله اإلى الخروج  �لثاني: يبدو 

من مكة، ولم يكن قد خرج منها بعد. بدليل اأن الأ�شدق كان قريبًا من موقع 
العترا�س، بحيث يمكن اأن يتدّخل عند اللزوم. وهكذا كان.

لذلك  ُحدوَدهم.  يعرفون  كانوا  ورجالها  المحلّية  الدولة  اأجهزة  اإّن  �لثالث: 

فعندما امتنع الإمام، وو�شل الأمر اإلى حّد ال�شطراب بال�ّشياط، اأي تباُدل 
ال�ّشوط بها، �شارَع ابُن العا�س اإلى اأمر �شاحب ال�شرطة بالن�شراف.  

اختالف  على  الخروج،  عن  الإمــام  لثني  الم�شاعي  من  النطاق  هذا  في 
مراميها، نذكُر ُمحاولًة اأخيرة بذلها عبد اهلل بن جعفر، بعد اأن �شار الإماُم م�شافًة 

الدينوري : الأخبار الطوال ، ط. مجهولة الأ�سل ، اأعادتها بالأوف�ست مكتبة الُمثّنى ببغداد ، لت / 244. وقد ذكر الطبرُي   (1(

الخبر باختلف : 5 / 385. وقد اآثرنا نقل الخبر بال�سيغة التي اأتت عند الدينوري لأنها بدت لنا اأكثر حيوّيًة واأ�سدَق ت�سويرًا. 

نعم اأ�ساف الطبري على رواية الدينوري اأن »الُر�ُسل«  ح�سب تعبيره كانوا باإمرة يحيى بن �سعيد اأخو الأ�سدق.



70

غير طويلٍة عن مكة. وذلك اإذ كتب له ر�شالًة مع ولديه عون ومحمد، اللذين 
�شي�شت�شهدان معه في كربال، فيها: 

»�أما بعد. فاإنّي ��شاألك باهلل لَّما �ن�شرفَت حين تنظر في كتابي. فاإنّي 

فيه  �أن يكون  �إليه  توّجُه  �لذي  �لوجه  ُم�شفٌق عليك من 

هالُكك و��شتئ�شال �أهل بيتك. �إن هلكَت �ليوَم طفيء 

�لموؤمنين.  ورجاء  �لُمهتدين،  عَلُم  فاإنّك  �الأر�س.  نوُر 

فال تعجل بال�ّشير فاإنّي في �أثر �لكتاب. و�ل�شالم«. 

والحركة التالية من ابن جعفر تدلُّ على اأّن هذه الر�شالة كانت جزءاً من خّطٍة 
قد اأحكمها في ذهنه. فقد دخل على الأثر على عمرو بن �شعيد الأ�شدق فعر�َس 
لة، وتوثُق  �إلى �لح�شين كتاباً تجعُل له فيه �الأمان، وتُمنّيه فيه بالبّر و�ل�شّ »�كتب  اأن  عليه 
الأ�شدُق  �إلى ذلك فيرجع«. وطبعًا رّحَب  لعله يطمئن  �لرجوع  له في كتابك. وت�شاأله 

الم�شعى)1(  ف�شل  وطبعًا  �أختمه«.  حتى  به  و�أتني  ما�شئَت  »�كتب  له:  فقال  بالَعْر�س 
الذي، واإن دّل على قلٍق حقيقي وُمخل�ٍس لدى �شاحبه، فاإّنه ينطوي على قدٍر 
كبيٍر من ال�ّشذاجة، على الأقّل في بنائه على اأمان وعهود الداهية الأ�شدق. كما 
ينطوي على نق�ٍس فاح�ٍس في ا�شتيعاب الُمعطيات ال�شيا�شّية، التي بات القارئ 
عملّيًا  اأطاح  الذي  ال�شيا�شي  التجاه  في  التبّدل  من  ابتداًء  بها.  واٍف  ُخْبٍر  على 
بولية الوالي المخزومي ودللة ذلك، وانتهاًء بالخطر الّداهم باللجوء اإلى اغتيال 
الإمام، بو�شفه حاًل رخي�شًا وحا�شمًا لأزمة الدولة. وكّل ذلك قد بّيناه قبل قليل.

)1)  الطبري : 5 / 434 � 36. على اأننا ُنلفت نظر القارئ اإلى اأن �سيغة ر�سالة الأ�سدق وُلغتها ، كما هي معرو�سٌة هنا ، تدلُّ على 

اأن كاتبها هو الأ�سدق نف�سه. وهي بالتاأكيد بعيدٌة كّل الُبعد عّما نتوّقعه من ابن جعفر. وفي ذلك دليٌل اآخر على عدم حزمه في 

 فاح�س. هذا اإن �سّحت ال�سيغة. وقارن الخبر بما في الفتوح لبن اأعثم 
ٍ
اإدارة م�سعاه، اإذ حمل هذه الر�سالة بما فيها من كلم

: 5 / 116 � 17 ، حيث يقول اأن �سعيدًا بن العا�س كتب اإليه بالكتاب نف�سه من »المدينة«، وفيها ذكُر قتل م�سلم. دون اأن يربطها 

بم�سعى عبد اهلل بن جعفر. ومن الثابت اأّن �سهادة م�سلم قد ح�سلت وبلغت الإمام بعد ذلك بمّدة طويلة ، وفي مرحلٍة متاأّخرة 

كثيرًا على الطريق اإلى الكوفة. ولذلك فاإننا اأخذنا برواية الطبري عن ابن ِمخنف ، كما نفعُل غاليًا.
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الفصل اخلامـس

في الطريق إلى الكوفة
ُيِغـّذ ال�ّشير  منذ الآن �شيكون عمُلنا مح�شوراً بمرافقة الإمام وموكبه، وهو 
ما  بيان  مع  اأر�س كربال.  في  اأن حّط  رحاَله  اإلى  منزًل،  منزًل  الكوفة  باتجاه 
ِلما كان قد  لقاءاٍت واأحداث وم�شاٍع ُمكملٍة  الطريق ومنازله من  اأثناء  ح�شل 

بداأه في مكة. وكّل ذلك كان له اأثرُه يوَم كربال. 

1 ـ )التنعيم( 

»�لمدينة«.  طريق  على  الَحَرم  حدود  من  ال�ّشائُر  يخرُج  ما  اأّوَل  بمكة  واٍد 
يبعُد عن مكة م�شافة فر�شخين، اأي اثنى ع�شر كيلو متراً. منه ُيحرُم اأهل مكة 
اأو ه�شبتين.  تّلتين  الُبلدانيين هو ممرٌّ �شطحيٌّ بين  بالُعمرة.  والوادي في لغة 
ولذلك فاإنه قد يحتوي على م�شدٍر للماء، بئر نّزاز ير�شُح منه الماء الُمتجّمع 
في التربة من الأمطار ال�شحيحة الُمن�شّبة على الوادي من اله�شاب اأو التالل 
الُمحيطة. و»�لتنعيم« من هذه الوديان ذات الآبار »وبالتنعيم م�شجٌد و�شقايا على 

طريق �لمدينة«)1(.

هّينًا  يُكن  مهما  والدولة،  الإمام  بين  فعلي  داٍم  �شِ اأّوُل  ح�شل  التنعيم  في 
وجانبّيًا. حيث التقى بقافلٍة قادمٍة من اليمن تحمُل الَوْر�َس والُحلل))(، بعَث بها 

ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ط. بيروت ، دار �سادر ، لت : 2 / 49 � 50 و البغدادي : مرا�سد الطلع على اأ�سماء الأماكن   (1(

والبقاع ، ط. م�سر 1372 ه� / 1954 م : 1 / 277. وفي هذا: »ل خلف بين النا�س اأنه على ثلثة اأميال من مكة«  وهو اأقرُب 

اإلى ال�سّحة.

الَوْر�س بذور نبات �سقراء اللون كان ُي�ستعمُل غالبًا �سباغًا للأن�سجة. والُحلل اليمانّية معروفة.  (2(
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العامُل عليها اإلى يزيد، فا�شتولى عليها. 
المغزى الكامن فيما اأقدَم عليه الإمام ذو م�شموٍن �شيا�شي، يمكن و�شفه باأّنه 
تطّوٌر لم�شروعه من م�شتوى الأفكار والّنوايا اإلى ُم�شتوى الإرادة والعمل. اإنه 
لم ي�شتوِل ا�شتيالًء على ما لي�س له. بل هو عمٌل مق�شوٌد، ينطوي على اإعالن نفي 
لطة الفعلّية بالت�شّرف بالمال العاّم. وهذا بدوره َمبنيٌّ على  وُم�شادرة حّق ال�شُ

اإنكار وا�شتنكار �شرعّيتها من راأ�س. 
اأن  اأ�شحاَب الإبل بين  الُمكارين  اأّن الإمام خّيَر  بنا ذكره هنا،  ومّما يجدُر 
يم�شوا معه اإلى العراق فيوّفيهم اأجَرهم كاماًل، اأو اأن ُيفارقوه فُيعطيهم كراَءهم 
على قدر الم�شافة التي قطعوها. فمنهم َمن فارقه، ومنهم َمن م�شى معه. ومن 
الغنّي عن البيان اأّن هذا َمبنيٌّ على ُمعطياٍت مختلفة عن الُمعطيات التي جرت 

على اأ�شا�شها الُم�شادرة. 
ونقول في هذا، لو اّن الإمام لم يفعل ذلك. لو اّنه لم ُي�شادر تلك الُممتلكات 
ي�شتحقونه  الذي  كراَءهم  الُمكارين  يوّف  ولم  العام،  المال  من  المغ�شوبة 
و�شي�شيُع عليهم بعد ُم�شادرة المنقولت، لكان من حّقنا اأن ن�شاأَل واأن نبحَث 
هاته.   عن ال�شبب. اأّما والأمُر على ما جرى، فهو ُمن�شجٌم مع موقع الإمام وتوجُّ

فاح(  2 ـ )الصِّ

»مو�شٌع بين ُحنين و�أن�شاب �لَحَرم، على ي�شرة �لد�خل �إلى مكة من م�شا�س. وهناك 

لقي �لفرزدُق �لح�شيَن بن علي ر�شي �هللُ عنه لّما عزم على ق�شد �لعر�ق. قال: )1)

فاح ال�شِّ بــاأر�ــس  الح�شيَن  ّرُق)1(. لقيُت  ـــــــــدُّ عــلــيــه الــيــالمــُق وال

وعن اأبي ِمخَنف، عّمن روى عنه، عن �شاهدي عيان مّمن التحق بالإمام اأثناء 

)1)  معجم البلدان : 3 / 412.
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الطريق ثم فارقه، قال: 
فاح، فلقينا �لفرزدق بن غالب �ل�شاعر.  »�أقبلنا حتى �نتهينا �إلى �ل�شِّ

فو�قَف ح�شيناً فقال له: �أعطاك �هللُ �شوؤلَك و�أّملَك فيما 

تُحّب ! فقال له �لح�شين: بيّن لنا نباأ �لنا�س خلفك! فقال 

معك  �لنا�س  قلوُب  �شاألت.  �لخبير  من  �لفرزدق:  له 

و�شيوفهم مع بني �أُميّة. و�لق�شاُء ينزُل من �ل�شماء. و�هللُ 

يفعُل ما ي�شاء. فقال له �لح�شين: �شدقت. هلل �الأمر، و�هللُ 

يفعُل ما ي�شاء. وكل يوٍم ربُنا في �شاأن. �إن نزَل �لق�شاُء 

بما نُحّب فنحمد �هلل على نعمائه، وهو �لُم�شتعان على 

�أد�ء �ل�شكر. و�إن حاَل �لق�شاُء دون �لّرجاء، فلم يعتِد 

َمن كان �لحُق نيّتُه و�لتقوى �شريرتُه. ثم حّرك �لح�شيُن 

ر�حلتَه، فقال: �ل�شالم عليك. ثم �فترقا«))).

اقتب�شنا هذا الن�س بتمامه ِلما فيه من روعٍة وجمال وِعرفاٍن عميق.  �شادرٌة 
من منبعها الّثّر: الإمام �شليل بيت النبّوة وال�شاعر الكبير. ثم وعتها بتفا�شيلها 

الدقيقة الذاكرة الأعرابّية الُمده�شة قبل �شيوع الت�شجيل. 

3 ـ )الحاجر من بطن الرُّّمة( 

من  �لماَء  يُم�شُك  »ما  كلُّ  واإنما هو  بعينه.  مكاٍن  على  َعَلمًا  لي�س  و»�لحاجر« 
خرى عن الواقعة نف�سها عن الطبري / 

ُ
تاريخ اأبي مخنف / 436 ، عن الطبري : 5 / 386. هذا ولقد كّنا اأوردنا فيما فات روايًة اأ  (1(

نف�سه عن لَبَطة بن الفرزدق تختلُف عن هذه في بع�س التق�سيلت. وما من ُمنافاٍة بين الروايتين بل هما تتكاملن لَمن ُيدّقُق 

فيهما. وعلى كل حال ، فاإّن الختلف بهذه الحدود اأمٌر ماألوٌف في هذا القبيل من الروايات. تبعًا ِلما وعته ذاكر الّراوي وِلما 

األفت نظره منها اأثناَء �سماعه.

خرى ، تذكر اأماكن غير ال�سفاح للقاء الفرزدق بالإمام. قارن : تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر ، الترجمة 
ُ
ثم اأن هناك رواباٌت كثيرة اأ

للإمام الح�سينQ / 261 و اأن�ساب الأ�سراف :3 / 377 وك�سف الُغّمة للإربلي :2 / 43 ، ومناقب اآل اأبي طالب : 95/4. وقد 

اأخذنا بهذه لعت�سادها باأنها عن �ساهدي عيان ، ف�سًل عن ذكرها لتف�سيلت ُتبعدها عن الو�سع. منها بيت ال�سعر لللفرزدق 

، ون�س الخطاب الذي تبادله ال�ساعر والإمام ، وكلهما ل بّد من الأخذ به  عمًل باأ�سالة �سّحة الن�ّس ما لم يثبت عك�سه. وعلى 

كل حال ، فاإن الخبير بلحن كلم الأئمةR ل ي�سكُّ ب�سّحة الن�ّس.
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�شفة �لو�دي«)1(. والكلمة ا�شم فاعل من َحَجَر اأي منع. لأن ال�ّشّد يمنع الماء من 

ّمة« فهو »و�ٍد معروٍف بعالية نجد« اأو »قاٌع  الجري اإلى حيث ي�شيع. اأّما »بطن �لرُّ
عظيٌم بنجد تن�شبُّ �إليه �أودية «))(.

�شفة  عند  للماء  َمجَمٍع  عند  نزَل  الإماَم  اأّن  نعرُف  ين  الن�شّ بين  الجمع  فمن 
ّمة«. وبما اأننا نعرُف اأّن تاريخ َم�شيره كان �شهر ت�شرين  الوادي الُم�شّمى »بطن �لرُّ
الوديان، ومنه هذا  في�شيُل في  الأمطار هناك،  اأُكتوبر، وهو من مو�شم  الثاني/ 
الوادي. ثم يجتمُع عند فمه ب�شٍد ترابيٍّ مثاًل. فمن كّل هذا يغدُو ُنزوُل الإمام 

في ذلك الموقع اأمراً مفهومًا. 
فاح«،  »�ل�شّ بين  الم�شافة  اإن  الوقوُف عنده. هو  بنا  ُن  اأمٌر يح�شُ لكّن ها هنا 
ّمة« في عالية »نجد« هي اأكبر من اأن  القريبة من حدود الحرم، وبين »و�دي �لرُّ
اأنه نزل في  الموؤّكد  �شبه  اإذن، فمن  الإمام في مرحلٍة واحدٍة.  يقطعها موكُب 
اأكثر. لم ُتذَكر لأنه لم يح�شل فيها ما ي�شتحقُّ الذكر،   اأو  الطريق بينهما منزًل 
ّمة«    فاح« كما عرفنا، ثم كما ح�شل في »بطن �لرُّ كما ح�شل في »�لتنعيم« و»�ل�شّ

كما �شنعرف. 
ُم�شّهر  بن  قي�شًا  بعث  حتى  »�لحاجر«  بلغ  اأن  ما  الإمــاَم  فاإّن  يُكن،  مهما 

ال�شيداوي اإلى اأهل الكوفة. وكتب معه اإليهم: 
»ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم«

»من �لح�شين بن علي �إلى �إخو�نه من �لموؤمنين و�لم�شلمين. 

»�شالٌم عليكم. فاإّن �أحمُد �إليكم �هلل �لذي ال �إله �إال هو. �أّما بعـد: 

ر�أيكم  بُح�شن  فيه  يُخبرني  جاءني  عقيل  بن  م�شلم  كتاب  ــاإّن  »ف

معجم البلدان : 2 / 204.  (1(

ّمة« يحمُل ال�سَم نف�سه حتى اليوم ، وحا�سرته مدينة »ُبريدة« حيث ُملتقى �سبكة الُطُرق  )2)  نف�سه : 1  / 449. وما يزاُل »وادي الرُّ

بين »الريا�س« و »مكة« و »المدينة«.
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ف�شاألُت  حّقنا.  وطلب  ن�شرنا  على  ملئكم  و�جتماع 

نع، و�أن يُثيبكم على ذلك �أعظَم  �هلل �أن يُح�شن لنا �ل�شُّ

�الأجر. وقد �شخ�شُت �إليكم من مكة يوم �لثالثاء لثماٍن 

عليكم  قدم  فاإذ�  �لتروية.  يوم  �لحّجة  ذي  من  م�شين 

ر�شولي فاكم�شو� �أمركم وجّدو�. فاإنّي قادٌم �إليكم في 

�أيامي هذه �إن �شاء �هلل«

»و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«))).

وكان ُعبيد اهلل بن زياد لّما بلغه اإقباُل الإمام ُيريد الكوفة قد بعث �شاحَب 
بخطٍّ  وغربًا  �شرقًا  منها  الوالي  باأمر  ع�شكَره  فن�شرهذا  »�لقاد�شيّة«.  اإلى  �ُشَرطه 
يُكن  التاّمة. ولم  ال�شيطرة  الكوفة تحت  اإلى  الطريق  يغدو  ُم�شتعر�س، بحيث 
قي�س قد علم بهذا التدبير الحترازي. فاأقبل ُمطمئنًا اإلى �ُشلوك واأمان الطريق. 
َرط وبعثه اإلى ابن زياد الذي اأورده  فلّما و�شل اإلى »�لقاد�شيّة« اأخذه �شاحُب ال�شُّ
مورَد الهالك. بعد اأن اأعلن �شفويًّا على مالأ اأهل الكوفة م�شمون الكتاب الذي 

يحمله. وبذلك اأّدى الر�شالة قبل اأن يناَل ال�شهادة. 

4 ـ )ماٌء من مياه العرب( 

و»�لماء« م�شدٌر للماء في ال�شحراء، غالبًا ما يكوُن بئراً، تمييزاً له عن الواحة 
التي تكون ُمزدرعًا حول م�شدر �شطحيٍّ للماء غزيٍر اأو على �شٍئ من الغزارة. 
ّكانّية في �شمال �شبه الجزيرة هي في الحقيقة واحات. بما  وكّل التجّمعات ال�شُ

فيها »مكة«، »�لمدينة«، »�لطائف«... الخ. 
عند هذا الموقع »�لماء« التقى الإماُم للمّرة الثانية عبد اهلل بن ُمطيع العدوي، 

)1)  الطبري : 5 / 395 وتاريخ اأبي ِمخنف / 436. وقارن ب� : ال�سيخ المفيد : الإر�ساد ، ط./ 220 ، حيث بعد اأن اأورد الخبر قال: 

»وُيقال بل بعث اأخاه من الر�ساعة عبد اهلل بن يقُطر«.
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بئٍر  عند  »مكة«  اإلى  »�لمدينة«  من  الطريق  اأثناَء  به  الأول  لقاَءه  ذكرنا  ُكّنا  وقد 
ثاٍن  بئٍر  عند  ّمة«  �لرُّ »بطن  في  حدث  قد  اللقاء  هذا  اأّن  والظاهُر  يحفره.  كان 
كان العدوّي قد حفره. ومن هنا لم يُكن قد اكت�شب »�لماُء« ا�شمًا بعد، مثلما 
تكت�شب المياُه اأ�شماَءها مع الوقت مّمن ينزُل حولها. ولذلك فاإّن الّراوي ذكره 
اأّن الرجل، الذي كان  اأي�شًا من ُمالب�شات اللقائين  بذلك ال�شم العاّم. ويبدو 
حياٍة،  اأ�شلوَب  بالبداوة  التعّلق  �شديَد  كان  النفوذ،  وا�شع  قبلّيًا  وزعيمًا  مدنّيًا 
في  �شنراها  كما  ِقَيم،  منظومة  واأي�شًا  ال�شحراء،  في  العي�َس  اإيثاره  في  راأيناها 

خطابه لالإمام. 
ما  �هلل.  ر�شول  يا�بن  و�أُّمــي  �أنت  »باأبي  وقال:  اإليه  فقام  الإمام  ُمطيع  ابُن  راأى 
�أقدَمك؟!«. واحتمله، اأي اأعانه على النزول عن مطّيته. فاأنزله، اأي جعل المكاَن 

منزًل له، باأن و�شع اأثقاله ومتاعه عن ظهور الدواّب. فاأجابه الإمام: »كان من 
موت معاوية ما قد بلغك. فكتب �إلّي �أهُل �لعر�ق يدعونني �إلى �أنف�شهم«، اأي ليلي من 

اأُمورهم ما يتوّله الحاكم الُمطاع من �شوؤون رعّيته. 
من الُمهّم اأن نِقَف هنا على ما قاله ابُن مطيع بعد اأن عرف ُوجهة الإمام، لأّن 
الرجَل ُيمّثل �شريحًة من الم�شلمين اآنذاك، لها خ�شو�شّيتها من حيث تقييمها 
حيث  ومن  ال�شلوكّية،  وُمحّركاتها  حوافزها  حيث  ومن  لالأُمور،  وفهمها 

مفهومها لالأُّمة وما هو اأولى منها للّذود عنه. قال: 
»�أُذّكُرك �هللَ يا �بَن ر�شول �هلل وُحرمَة �الإ�شالم �أن تُنتهك ! �أُن�شُدك �هلل 

�هلل  �أُن�شدك  عليه و�شّلم!  �هللُ  �هلل �شّلى  ر�شول  ُحرمة  في 

في ُحرمة �لعرب! فو�هلل لئن طلبَت ما في �أيدي بني �أُميّة 

ليقتلنُّك. ولئن ُقتلوك ال يهابون بعدك �أحٌد �أبد�. و�هلل �إنها 

لُحرمة �الإ�شالم تُنتهك، وُحرمة قري�س، وُحرمة �لعرب، 
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فال تفعل، وال تاأِت �لكوفة، وال تعر�س لبني �أُميّة «))).

     هذه الُمطالعة البارعة ال�ّشاملة ُتنبئ عن مقدرٍة فّذة على ترتيب المتواليات 
ال�شيا�شّية الُمترّتبة على حدٍث منظور. تهديد بني اأُمّية في �شلطانهم �شيوؤّدي اإلى 
قتل الإمام، وهذا �شيوؤّدي بدوره اإلى �شقوط كّل ُحرمة: ُحرمة الإ�شالم، ُحرمة 
العرب، ُحرمة قري�س. فكاأنما هذا الرجل يقراأ الم�شتقبل القريب والأبعد قلياًل. 
وكاأنه ينظر اإلى يومي »كربال« و»�لَحّرة« اللذين بالفعل لم ُيبقيا على ُحرمة. لقد 
ُمحّذرين، على اختالف  نا�شحين  الإماَم  ق�شدوا  مّمن  الكثيرين  قبُل  راأينا من 
ماآربهم ومقا�شدهم وروؤاهم. ولكن ما من واحٍد منهم ر�شَم بمثل هذا الو�شوح 

والبراعة �شورَة الم�شتقبل الذي �شيترّتب على حركته باتجاه »�لكوفة«. 
فظيٌع  ف�شٌل  الت�شويرهناك  في  ال�شدق  وهذا  البراعة  هذه  اإلى جانب  ولكن 
في الروؤية. غياٌب ل ُيغتَفر في وظيفة الُم�شلم، وطبعًا الإمام بالدرجة الأُولى، 
في العمل على اإقامة الق�شط. نقراأه في ختام كالمه حيث قال: »وال تعُر�س لبني 
�أُميّة« الذي ل يعني غير القعود وال�شت�شالم للو�شع ال�شيا�شي البالغ ال�شذوذ. هنا 

ت�شقط قيمة كّل التراتب المنطقي الذي نّوهنا به، لأنه غدا من قبيل ُمقّدمات 
التفكير  في  كثيٌر  هذا  ومثُل  ُمعاك�شة.  عملّيٍة  نتيجٍة  اإلى  ُل  ت�شِ �شحيحٍة  نظرّية 
تحت  بالقعود  الأمر  اإلى  دائمًا  و�شلوا  الذين  ال�شالطين،  فقهاء  عند  ال�شيا�شي 
�شعار اإطاعة ولّي الأمر اأو عدم �شّق ع�شا الم�شلمين. ومنَح ال�ّشرعّية لكّل األوان 
لطة الفعلّية مهما يبلغ انحرافها، ومهما تكن الطريقة التي قب�شت بها على  ال�شُ
البدويّة/  المنظومة  من  قيمه  ي�شتقي  اآخر،  اأُنموذجًا  ُيمّثل  العدوي  لطة.  ال�شُ
العناوين:  اإلى  دائمًا  والأهمّيَة  الهتماَم  تمنُح  التي  )الُحرمة...(  الأعرابّية 
)الإ�شالم، العرب، قري�س(، ول ُتلقي باًل اإلى المجتمع بما هو مجتمع، واإلى 

الطبري: 395/5 - 96.  (1(
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حقوق الإن�شان بما هو اإن�شان. على اأنه يمكن القول اأن هذا النمط يكمن اأي�شًا 
لطوي. ولم يتبّدل فيه اإل الُحجج والأدلّة  في خلفّية ذلك التفكير الفقاهتي ـ ال�شُ

الظاهريّة، مثلما تتبّدُل الأقنعة على الوجوه. وتبقى الوجوه تحتها هي هي«.
»حتى كان بالماء فوق  ُيعّلق على ُمطالعته ب�شئ، وم�شى  لذلك فاإّن الإماَم لم 

زرود«)1(.

5 ـ )ماٌء فوق زَرود( 

»�ُشّميت بذلك  »رماٌل بين �لثعلبيّة و�لُخزيميّة بطريق �لحاّج من �لكوفة«،  »َزرود« 

وهذا  بميل«))(.  �لُخزيميّة  دون  »وهي  �ل�شحائب«،  تُمطُرها  �لتي  �لمياه  البتالعها 

التحديد بـ »دون« هو بالن�شبة للقادم من »�لكوفة«. 
ول �شّحة ِلما يقوله غير م�شدٍر، اأّن الإماَم نزل »َزرود«، لأ�شباٍب وا�شحة. 
لل�شبب  َزرود،  من  وهي  الُخزيمّية،  نزل  اأّنه  القول  في  �شحًة  نرى  ل  واأي�شًا 
نف�شه. فنزول �شالكي هذا الّدرب ال�شحراوي اإنما يكوُن على ماٍء حيث يوجد. 
ة  ولذلك اأخذنا بتحديد الطبري عن اأبي ِمخنف، حيث قال في العبارة الُمقَتب�شَ
اأعاله: »بالماء فوق َزرود«، اأي بعد اأن يجتاَز القادُم من »نجـد« َمفاَزَة »َزرود«. 
وفي هذا دليٌل ل ُيدَح�ُس على دّقة اأبي ِمخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي 
)ت: 157هـ / 773م(  فيما يرويه من هذه الوقائع. بحيُث اأّن الطبري، وهو 
ذلك الموؤرخ  الكبير، اعتمد رواياته في هذا. ومن ذلك اأّن ابن ِمخنف لم يذكر 
منازل  بيان  مقام  في  لأّنه  نافية،  ُحّجٌة  هنا  و�شكوُته  »�لُخزيميّة«.  الإمام  نزوَل 

الإمام في الطريق)3(. ُت�شاُف اإلى ما بّيّناه قبل قليل.

)1) الطبري : 5 / 396.

معجم البلدان : 3 / 139.  (2(

قارن بما يرويه ابن اأعثم الكوفي في : الُفتوح : 5 / 122 ، وعنه الخوارزمي في : مقتل الح�سين : 1/ 225 حيث يورد خبرًا   (3(

فيه نزول الإمام »َزرود«، واأن ال�سيدة زينب �سمعت هاتفًا في الليل يقول بيتين ركيكَين من ال�سعر. وما من ريٍب في اأّن هذا من 

خيالت الوا�سع.
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القين  بن  ُزهير  يديه  بين  الُم�شت�شهُد  �شاحَبه  الإماُم  لقَي  المو�شع  ذلك  في 
ٌة ت�شتحقُّ اأن ُتروى بكامل تفا�شيلها، ِلما فيها من ِعبرة  البجلي. ولهذا اللقاء ق�شّ
وجمال. خ�شو�شًا واأّنّ من براعة روايها اأبي ِمخنف اأنه في رواية الواقعة جمع 

بين روايتي �شاهَدي عيان. بحيث زّودنا بروؤيٍة �شاملة لم�شهد اللقاء. 
قال في الرواية الأٌولى: 

زمُن  كان  لّما  قال:  فز�رة،  بني  من  رجٍل  عن  ِمخنف...  �أبو  »قال 

 ] 713م  ـ   694  / هـ  ] 7ـ95  يو�شف  بن  �لحّجاج 

كنّا في د�ر �لحارث بن ربيعة �لتي في �لتّّمارين)1)، �لتي 

�أُقطعت بعُد زهير بن �لقين من بني عمرو بن ي�شكر بن 

ُمختبئين  فُكنّا  يدخلونها،  ال  �ل�شام  �أهُل  وكان  بَجيلة. 

فيها. قال: فقلُت للفز�ري حّدثني عنكم حين �أقبلتُم مع 

�لح�شين بن علي. قال: ُكنّا مع زهير بن �لقين �لبََجلي 

�شٌئ  يكن  فلم  �لح�شين.  نُ�شايُر  مكة  من  �أقبلنا  حين 

�أبغ�س �إلينا من �أن ن�شايره في منزل. فاإذ� �شار �لح�شين 

تخّلف زهير بن �لقين. و�إذ� نزل �لح�شين تقّدم زهير. 

حتى نزلنا يومئٍذ في منزٍل لم نجد بُّد�ً من �أن ننازله فيه. 

فنزل �لح�شيُن في جانب، ونزلنا في جانب. فبينا نحن 

�لح�شين  ر�شوُل  �أقبل  �إذ  لنا،  طعاٍم  من  نتغّدى  جلو�ٌس 

حتى �شّلم، ثم دخل فقال: يا زهير بن �لقين،�إن �أبا عبد 

�هلل �لح�شين بن علي بعثني �إليك لتاأتيَه. قال: فطرَح كلُّ 

�إن�شاٍن ما في يده، حتى كاأنّنا على روؤو�شنا �لطير«. 

وهي من محاّل الكوفة.  (1(
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تكون  بحيث  الأُولى،  الرواية  انتهت  حيث  من  تبداأ  وهي  الثانية،  الرواية 
الروايتان كروايٍة واحدٍة ُمت�شلة:

�لقين،  َدلهم بنت عمرو �مر�أة زهير بن  �أبو ِمخنف: فحّدثتني  »قال 

ال  ثم  �هلل  ر�شول  �بُن  �إليك  �أيبعُث  له،  فقلُت  قالت: 

ثم   ! ف�شمعَت من كالمه  �أتيتَه  لو   ! تاأتيه؟! �شبحان �هلل 

�ن�شرفْت. قالت: فاأتاه زهير بن �لقين. فما لبث �أن جاء 

فاأمر بف�شطاطه وثقله  �أ�شفر وجُهه. قال:  قد  ُم�شتب�شر�ً 

ومتاعه فُقّدم وُحمل �إلى �لح�شين. ثم قال المر�أته: �أنِت 

من  يُ�شيبِك  �أن  �أُحبُّ  ال  فاإنّي  باأهلِك،  فالحقي  طالق، 

�شببي �إال كّل خير. ثم قال الأ�شحابه: َمن �أحّب منكم 

�أن يتبعني، و�إال فاإنّه �آخر �لعهد. �إنّي �شاأُحّدثكم حديثاً. 

غزونا بلنجر)1) ففتح �هللُ علينا و�أ�شبنا غنائم. فقال لنا 

�شـلماُن �لباهلي)2) �أفرحتم بما فتح �هللُ عليكم و�أ�شبتم 

�شباَب  �أدركتم  �إذ�  لنا:  فقال   ! نعم  فُقلنا:  �لغنائم؟  من 

بما  بقتالكم معهم منكم  �أ�شدَّ فرحاً  �آل محمد فكونو� 

�أ�شبتُم من �لغنائم. فاأّما �أنا فاإنّي �أ�شتودعكم �هلل«. 

»قال: ثم و�هلل ما ز�ل في �أّول �لقوم حتى ُقتل«))).

تاريخيٍّ  لح�ٍس  المالِك  ببراعِة  ِمخنف  اأبو  جمعهما  اللتان  الروايتان  هاتان 

مدينة ببلد الَخَزر / القفقاز فتحها �سلمان بن ربيعة الباهلي ) معجم البلدان : 1 / 489 ).  (1(

نظن طّنًا ُيتاخم اليقين اأن ال�سم قد ناله ت�سحيف ، واأّن �سلمان هو الفار�سي ال�سحابي ولي�س الباهلي. وذلك:   (2(

� اأوًل : لأن الباهلي بعيٌد جدًا عن اأن ي�سدر منه هذا الكلم الذي يدلُّ على روؤيٍة ُم�ستقبلة وولٍء لأهل البيت. 

� ثانيًا :  اأّنه ُقتل في المعركة التي انتهت بن�سر الم�سلمين. والحديث اإنما جرى بعد الفتح واإ�سابة الغنائم.

� ثالثًا : اأّن �سلمان الفار�سي كان ممن �سهد فتح بلنجر.

الطبري : 5 / 396�97 .  (3(
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التي  الُمتباَدل  الخطاب  واأنــواع  الَم�شهدّية  َور  ال�شُّ ب�شنوف  حافلتان   ، حيٍّ
ت�شتع�شي على الو�شع وعمل الوا�شع مهما يملُك من براعة. الأمر الذي ي�شهُد 

�شهادًة قويًّة على �شحتهما عند الناقد. 
اأين للباهلي هذا العلم ال�شت�شرافي  لكن ما ُيذهُلنا وُيحّرُك ف�شولنا هو من 
ُر  تذكُّ كان  الذي  قتال؟   من  محمد«  �آل  »�شباب  من  �شيكون  بما  الُم�شتقبلي 
زهيربن القين له )اأو تذكيره به من ِقَبل الإمام اأثناَء ذلك اللقاء الق�شير المكتوم؟( 
ذلك التاأثير النقالبي ال�شريع على �شلوكه وتوّجهه، بحيث اأّنه اأعلن ان�شماَمه 
الُمطلق اإليه، مع علمه بما يعنيه و�شيوؤّدي اإليه هذا الن�شمام، بحيث راأى فيه 
»�آخُر �لعهد « مع اأ�شحابه كما ح�شل بالفعل. بعد اأن كان يتجّنب ُمجّرَد اللقاء 

معه في الطريق بكّل و�شيلة. هل هو تقديٌر �شخ�شّي من الباهلي، اأو هو عن علٍم 
من ذي علم؟ 

القين  ابُن  طّبقها  التي  محمد«؟  �آل  »�شباب  الغريبة  العبارة  هذه  اأين  من  ثم 
عملّيًا على الإمام الح�شينQ، وربما اأي�شًا، بل الأرجح، على َمن معه من 

الها�شميين. 
ال�شهادة.  اإلى  اأو�شلته  اأن  اأ�شئلٌة ذهب الجواُب عنها مع �شاحبها بعد  تلك 

وما عّلقناه في الحا�شية ال�شابقة ُيف�ّشُر بع�َس هذه الإ�شكالّيات. 

6 ـ )الضويجعة/الثعلبيّة( 

ثلثا  �لُخزيميّة. وهي  �ل�ُشقوق وقبل  »من منازل طريق مكة من �لكوفة، بعد  الثعلبّية 
�لطريق. و�أ�شفل منها ماٌء يُقال له �ل�شويجعة على ميٍل منها«)1(.

»�لكوفة«.  اإلى  الم�شافة  ُثلثا  قطع  قد  الإماُم  يكون  المو�شع،  هذا  في  بنزوله 
والأقرُب اأن يكوَن نزوُله في »�ل�شويجعة« حيث الماء، كما جاء في الن�ّس اأعاله. 

معجم البلدان : 2 / 78 .  (1(
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الُمجاورة.  المواقع  بين  الأعرف  يبدو،  فيما  لأنها،  »�لثعلبيّة«  ُذكرت  واإنما 
»على ميٍل منها«،  »�لثعلبيّة«،  من  قريبٌة جّداً  »�ل�شويجعة«  اأي  خ�شو�شًا واأّن تلك 
واأّن الم�شافة من المنزل ال�شابق »�لماء فوق َزرود« غير ق�شيرة، بحيُث يكون ما ل 
ُبّد اأن يكون ما تزّود به من المو�شع ال�شابق قد نفد اأو اأ�شرف على الّنفاد. لذلك 
فاإّن من الُم�شتبَعد جّداً اأن يترك الإماُم الماء القريب، وينزَل في »�لثعلبيّة« اليباب. 
وعلى كّل حال، فاإّنه في هذا المنِزل، اأيًّا كان، تلّقى الإماُم خبَر �شهادة م�شلم 
ُم�شَنداً  طريقته  على  الخبر  ِمخنف  ابو  �شاق  وقد  عليه.  اهلل  ر�شوان  عقيل  بن 

اًل. قال:  ُمف�شّ
»حدثني �أبو َجناب �لكلبي، عن عدّي بن حرملة �الأ�شدي، عن عبد 

�هلل بن �ُشليم و�لمذري بن �لُم�شمعّل �الأ�شديين. قاال:

»لّما ق�شينا حّجنا لم يكن لنا من هّمٍة �إال �للحاُق بالح�شين في �لطريق، 

لننظَر ما يكوُن من �أمره و�شاأنه. فاأقبلنا ترقُل بنا ناقتانا 

�إذ� نحن  ُم�شرعيَن حتى لحقناه بزرود. فلّما دنونا منه 

�أهل �لكوفة قد عدَل عن �لطريق حين ر�أى  برجٍل من 

�لح�شين«

ثم تركه وم�شى وم�شينا نحوه.  يُريده،  �لح�شيُن كاأنّه  »قاال: فوقف 

�إلى هذ� فلن�شاأله. فاإن  بنا  �أحُدنا ل�شاحبه: �ذهب  فقال 

كان عنده خبُر �لكوفة علمناه. فم�شينا حتى �نتهينا �إليه، 

ورحمة  �ل�شالم  وعليكم  فقال:  عليك،  �ل�شالُم  فقلنا: 

فنحن  فقلنا:  �أ�شدّي.  قال:  �لرجل؟  فمن  قلنا:  ثم  �هلل. 

�أ�شديان، فَمن �أنت؟ قال: �أنا بكير بن �لمثعبة. فانت�شبنا 

لم  نعم،  قال:  ور�َءك.  �لنا�س  عن  �أخبرنا  قلنا:  ثم  له. 
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�أخرج من �لكوفة حتى ُقتل م�شلم بن عقيل وهانيء بن 

عروة، فر�أيتهما يُجّر�ن باأرجلهما في �ل�شوق«. 

�لثعلبيَّة  نزل  حتى  ف�شايرناه  بالح�شين،  لحقنا  حتى  فاأقبلنا  »قاال: 

علينا.  فرّد  عليه  ف�شّلمنا  نزل،  حين  فجئناه  ُمم�شياً. 

فقال له: يرحُمك �هلل �إّن عندنا خبر�ً، فاإن �شئَت عالنيًة، 

و�إن �شئَت �شّر�ً. قال: فنظر  �إلى �أ�شحابه وقال: ما دون 

��شتقبلك  �لذي  �لر�كَب  �أر�أيَت  له:  فقلنا   . �شرٌّ هوؤالء 

�أردُت م�شاألتَه. فقلنا قد  ِع�شاَء �م�س؟ قال: نعم ! وقد 

��شتبر�أنا لك خبَره وكفيناك م�شاألته. وهو �مروؤٌ من �أ�شد 

منّا  ذو ر�أٍي و�شدٍق وف�شٍل وعقل. و�أنّه حّدثنا �أنّه لم 

وهانيء  عقيل  بن  م�شلم  ُقتل  حتى  �لكوفة  من  يخرج 

باأرجلهما.  بن عروة، وحتى ر�آهما يُجّر�ن في �ل�شوق 

فقال: �إنّا هلل و�إنّا �إليه ر�جعون ! رحمُة �هلل عليهما ! فرّدَد 

ذلك مر�ر�ً. فقلنا نُن�شدك �هلل في نف�شك و�أهل بيتك �إال 

�ن�شرفت من مكانك هذ�، فاإنّه لي�س لك بالكوفة نا�شر 

وال �شيعة. بل نتخّوف �أن تكون عليك«

»قاال: فنظر �إلينا �لح�شين فقال: ال خيَر في �لعي�س بعد هوؤالء. قاال: 

فعلمنا �أنّه قد عزَم له ر�أيُُه على �لم�شير. قاال، فقلنا: خاَر 

�هللُ لك ! فقال: يرحمكما �هلل«.

ولو  عقيل.  بن  م�شلم  �أنت  ما  و�هلل  �إنّك  �أ�شحابه:  بع�ُس  له  »فقال 

قدمَت �لكوفَة لكان �لنا�ُس �إليك �أ�شرع«. 

وغلمانه:  لفتيانه  قال  �ل�ّشَحر  كان  حتى  �نتظر  ثم  �الأ�شديّان:  »قال 
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�رتحلو�  ثم  و�أكــثــرو�.  فا�شتقو�  �لماء!  من  �أكثرو� 

و�شارو� حتى �نتهو� �إلى زبالة«))).

ٌل بنحٍو ُمده�س، بحيث ل يترُك ثغرًة ل�شوؤال اأو ت�شاوؤل.  الن�سٌّ وا�شٌح وُمف�شّ
نعم، ها هنا اإي�شاٌح على تعليق الإمام على ُمنا�شدة الأ�شديَين اإياه باأن ين�شرَف 
ول ُيتابع طريقه اإلى »�لكوفة«، حيث قال: »ال خير في �لعي�س بعد هوؤالء«، يعني 
بطريٍق  مرويٌّ  لأّنه  تجاوزناه،  الن�س  من  جزٍء  في  قالوا  حيث  م�شلم.  اأخوَة 
مختلف مقطوع، عن زيد بن علي بن الح�شين، عن داود بن علي بن عبد اهلل بن 
عبا�س. وهذا من طبقٍة متاأخرٍة عن زمن الواقعة، حيث روى اأن بني عقيل قالوا 
بعد اأن �شمعوا كالم الأ�شديَين: »ال و�هلل ال نبرُح حتى ندرَك ثاأرنا، �أو نذوَق ما ذ�ق 
�أخونا«، فعّقب الإماُم بقولته تلك. فالحقيقة اأّن تعقيبه هذا من باب الُموا�شاة، 

واأّن الأموَر قد تجاوزت الآن نقطَة الّرجوع. الأمُر الذي اأباه الإمام مراراً قبل 
ذلك، وفي ُمقابل �شمانات قويّة.

هذا، واإّن فيما قاله »بع�س �أ�شحابه«: »�إنك و�هلل ما �أنت م�شلم.... �لخ.« ما يدلُّ 
لطة لـن تجروؤ على  على اأن من اأولئك الأ�شحاب َمن كان ل يزال يعتقد اأّن ال�شُ
م�ّس الإمام ب�شوء، واأّن اأهل »�لكوفة« لن يتخّلوا عنه بعد اأن يروه بينهم، حتى 

بعد ما قد ح�شل من انقالب »�لكوفة« وما ترّتب عليه. 
ثم اأّن في العبارة الأخيرة من الن�س ما يوؤّيُد ما قد رّجحناه قبل قليل، اأّن نزوَل 
الإمام كان في »�ل�شويجعة« حيث الماء، الذي اأمر الإماُم غلمانه باأن ي�شتقوا منه 
وُيكثروا. ولحظ اأي�شًا اأّن م�شّنف )معجم البلدان(، الخبير باللغة ال�شطالحّية 
اأّن فيها  اأّنها )ماء( اأو  عند البلدانيين، و�شف »�لثعلبيّة« باأنها »منزل«، ولم يُقل 
ماء. ثم اأّنه قال بعُد على »�ل�شويجعة«: »و�أ�شفل منها ماٌء يُقال له �ل�شويجعة على ميٍل 

الطبري : 5 / 297 � 98 ، تاريخ اأبي مخنف / 438 � 40 ، مقاتل الطالبيين / 110 .  (1(
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منها«. فهذا يوؤّيُّد اأي�شًا بدليل الإ�شارة ما قلناه. 

ولُنالحظ اأخيراً اأّنه مع اقتراب الإمام من »�لكوفة« بداأت الأحداُث تت�شارع، 
يكُبر  الأحداث  وحجُم  �شيزداد  الت�شارع  اأّن  و�شنرى  جّداً.  مفهوم  اأمٌر  وهذا 

كلما تقّدم اإلى الأمام. 

7 ـ )زُبالـة( 

»منزٌل معروٌف بطريق مكة من �لكوفة. وهي قريٌة عامرٌة بها �أ�شو�ق، 

بين و�ق�شة و�لثعلبيّة«))).

بو�شوله اإلى هذه القرية العامرة، كان موكُب الإمام وَمن معه قد غدا كبيراً 
جّداً، بما ان�شّم اإليه من ُجموع الأعراب اأثناَء الطريق. ذلك ِلما كان لالإمام من 
مكانٍة عاليٍة في نفو�س النا�س فـ »ظنّو� �أنّه ياأتي بلد�ً قد ��شتقامت له طاعُة �أهله«، فـ 
»كان ال يمرُّ باأهل ماٍء �إال �تّبعوه«. ُي�شاُف اإلى ذلك الظّن �شبٌب اآخر طريٌف، هو 

اعتقاٌد �شائٌع فيما ُيقال باأن ال�شالَح ل يفعُل فيه ول في اأ�شحابه. حتى قيل اأّن عبد 
اهلل بن عمرو بن العا�س خاطب الفرزدق بعد اأن علم منه اأّنه لقي الإماَم خارجًا 
من »مكة« فقال له: »ويلك! فهـاّل �تبعتَه. فو�هلل ليمُلكّن،  وال يجوُز فيه �ل�شالح وال 

في �أ�شحابه«))(. 

َب اأبي ِمخنف، فاإّنه في »ُزبالة« علَم الإماُم بمقتل عبد اهلل بن ُبْقُطر،  وح�شَ
ُموّثقًا  يبدو  الّر�شاعة. والخبُر عنده  اأخوه من  باأّنه  المو�شوُف في غير م�شدر 
اأعماله  على  الكالم  ل  وف�شّ الإمام  تتّبع حركَة  الذي  وهو  ولكّنه،  جّيد.  بنحٍو 
اأثناَء الطريق تف�شياًل، لم يذكر اإر�شاله من ِقَبله بر�شالٍة اإلى م�شلم في »�لكوفة« في 
اأّنه »كان �شّرحه �إلى م�شلم بن عقيل من �لطريق  اأّنه �شيقول  مو�شعه الُمفتَر�س. مع 

معجم البلدان : 3 / 129 � 30 .  (1(

الطبري : 5 / 398� 99 و 387 بالتوالي . وهي روايٌة تافهة ل ت�ستحقُّ الوقوف عندها .  (2(
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وهو ال يدري �أنّه �أُ�شيب«)1(. هذا، بالإ�شافة اإلى اأّننا ل نِجُد تف�شيراً ُمقنعًا لمن�شاأ 

ُتلقيان ظالًّ من  الّر�شاعة. والُمالحظتان  اأخو الإمام من  باأنه  ُبْقُطر  و�شف ابن 
الريب على اأ�شل الخبر. 

برَع  الذي  بالتف�شيل  ُبْقُطر  ابن  يورُد خبر مقتل  فاإّنه  الُمقابل،  ولكن، وفي 
فيه. والقارئ الح�شيف الذي رافقنا فيما �شلف، يعرُف اأّن هذا عندنا من اأقوى 

موؤيّدات �شحة روايات اأبي ِمخنف. 
والرواية ل تقوُل كيف وباأي و�شيلٍة بلَغ الإماَم خبُر مقتل عبد اهلل، مثلما قراأنا 
في خبر مقتل م�شلم. ولكن فلُنالحظ اأن ذلك، اأعني بلوَغ الخبر، ح�شل في 
ّكانّية اأن ُتنتَج حركًة منها  »قرية عامرٍة بها �أ�شو�ق«، ومن �شاأن هذه التجّمعات ال�شُ

واإليها. كما اأّن من �شاأن هذه الحركة اأن تحمَل معها الأخبار. فمن هنا ُنخّمُن 
الإمام مع  اإلى  الو�شيلة و�شَل  النا�س، وبهذه  بنف�شه مع حركة  الخبر تحّرَك  اأّن 
نزوله »ُزبالة«. يوؤّيُد ذلك اأن الّراوي ي�شوُق الخبَر تحت عنوان »�شقط �إليه مقتُل 
�أخيه«و »�أتى ذلك �لخبُر ح�شيناً «، وفيهما اأُ�شند فعُل ال�شقوط والإتيان اإلى الخبر. 

ومن ذلك نفهُم اأّنه لم يُكن عن راٍو بعينه، واإنما هو خبٌر �شائرمع حركة الغادين 
والّرائحين.

مهما يُكن، فاإّن الإماَم ما اأن تلّقى الخبر، حتى جمع ا�شحاَبه وَمن ان�شاَف 
اإليهم اأثناَء الطريق، وتال عليهم بيانًا مكتوبًا جاء فيه: 

»ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 

بن  وهانيء  عقيل  بن  م�شلم  قتُل  فظيٌع:  خبٌر  �أتانا  قد  فاإنّه  بعـد.  »�أّما 

عروة وعبد �هلل بن بُْقُطر. وقد خذلتنا �شيعتُنا. فَمن �أحّب 

منكم �الن�شر�ف فلين�شرْف، لي�س عليه منّا ِذمام«))).

نف�سه / 398 .  (1(

)2) اأي�سًا .
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ب اأن يكون جميُع َمن معه  من الوا�شح اأّن الإماَم قد اأراد بهذا البيان الُمقت�شَ
اأو عند بع�شهم من  على بّينٍة مّما هم قادمون عليه. واأن ُيحّررهم مّما عندهم 
اأوهام. وقد راأينا اأّن فيهم َمن كان يعتقد اأّنه قادٌم على بلٍد قد ا�شتقامت له طاعُة 
اأهله، اأو اأّنه واإياهم ل يناُل منهم ال�شالح. بل كان من طليعتهم َمن هو ُمطمئٌن 
ِلما  الأ�شياء لم�شلحته وم�شلحتهم،  اتجاَه  �شُيغّيُر  »�لكوفة«  اإلى  ُو�شوَله  اأّن  اإلى 
لالإمام من مكانٍة عاليٍة في النفو�س. هوؤلء جميعًا بّيَن لهم حقيقَة الو�شع الذي 
�شيعتُنا«.  خذلتنا  »قد  قاطعة:  حازمٍة  بكلماٍت  خاطبهم  ثم  اإليه.  ُمتجهون  هم 
قاً. فاأخذو� يميناً و�شـمااًل، حتى بقي في �أ�شحابه �لذين جاوؤ� معه  »فتفّرَق �لنا�ُس عـنه تفـرُّ

من �لمدينة«)1(.

لكّن ال�شوؤاَل الذي يطرُح نف�شه علينا بقّوة هو: لماذا اعتمَد الإماُم هذه المّرَة 
فقط بيانًا مكتوبًا، جرى اإعداُدُه �شلفًا، وهو َمن هو في تمّكنه من نا�شية الكالم؟ 
الجواب الذي بدا لنا على قدٍر من الوجاهة، بعد طول تاأّمل، هو اأّنه اأراد اأن 
اإّنه  يوحي لل�شامعين باأن هذا الذي يقوُله لي�س كالمًا ُمرتَجاًل وابُن �شاعته، بل 
ٍن في الو�شع القائم الذي ينتظره وينتظرهم. فال يترّدُد اأحٌد في اتخاذ  نتيجُة تمعُّ

القرار الذي ُينا�شُب مقا�شَده، بعد اأن بانْت له حقائُق الأُمور. 
مهما يُكْن، فاإّنه على الأثر »�شار حتى مّر ببطن �لعقبة، فنزَل بها«. 

8 ـ )بطُن العقبة / واقصة( 

البلدان، وهي  ُكُتب  من  يدنا  تحت  فيما  هذه  �لعقبة«  »بطن  لـ  ذكٍر  من  وما 
»بطن« موا�شَع  البغدادي تحت عنوان  الحق  ابُن عبد  كثيرٌة ومتنّوعة. ويذكُر 
كثيرة في ا�شمها بطن ُم�شافًا اإلى اآَخر. بعد اأن ُيعّرف البطن باأنه »�لمو�شُع �لغام�ُس 
اأي�سًا . مع ملحظة اأّن قوله :»حتى بقي في اأ�سحابه الذين جاوؤا معه من المدينة« يفتقُر اإلى الدّقة . ذلك اأّن من الثابت اأّن مّمن   (1(

بقي معه اإلى »كربل« وا�سُت�سهد بين يديه َمن ان�سّم اإليه في »مكة«. وقد ذكرناهم واحدًا واحدًا في الف�سل الأول . و�سيذكُر اأبو 

ِمخنف روايًة ُيفهُم منها اأن الأ�سديَين اللذين ذكرناهما قبل قليل رافقا الإمام حتى »�سراف« على الأقل.
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من �لو�دي«)1(. لي�س بينها هذا ال�شم. ولكّن ياقوت يذكُر تحت عنوان »و�ق�شة« 

اأّنها »قبل �لعقبة لبني �شهاب من طيء  ]... [ و�لُم�شعُد �إلى مكـة ]من �لكوفة[ ينه�ُس في 
�أّول �لَحْزن من �لُعذيب في �أر�ٍس يُقاُل لها �لبي�شة حتى يبلَغ مرحلَة �لعقبة في �أر�ٍس يُقاُل 

لها �لب�شيطة. ثم يقُع في �لقاع وهو �شهل«))(. فلعلها هي نف�شهاهذه العقبة، ولعّل 

ُمتقاربان  �لعقبة« و»و�ق�شة« مو�شعان  »بطن  فـ  اإذن،  اإليها.  من�شوٌب  البطن  هذا 
منزَل  بو�شفهما  المو�شعين،  بين  الم�شادر  ا�شطراَب  لنا  ُيف�ّشـر  وهذا  جّداً. 

الإمام بعد »ُزبالة«. 
ونحن اإنما تبعنا اأبا ِمخنف فقّدمنا ذكَر »بطن �لعقبة« على »و�ق�شة«، وبذلك 
نكون قد خالفنا عّدة م�شادر، فالأن هذه اأر�ٌس َحزون غليظة »يُقاُل لها و�ق�شة 
�لَحزون«)3(. ومن الُم�شتبَعد جّداً اأن ينزَلها الإماُم، ويترَك الوادي القريب. وفي 

هذا دليٌل اأي�شًا واأي�شًا على دّقة اأبي ِمخنف فيما رواه. 
هذا، واإّن خبَر نزول الإمام هذا المنزل، اأيًّا كان، هو اآخر ما يذكره الطبري، 
نزوَله  ين�شُق  ثم  ال�شنة 60.  في  الإمام  اأخبار حركة  اأبي ِمخنف، من  نقاًل عن 
اأّن رحيَله عن »بطن �لعقبة«  المنزَل التالي في اأخبار �شنة 61. ونفهُم من ذلك 
كان في اأواخر �شهر ذي الحّجة. ويترّتُب على ذلك اأّنه يكون قد اأم�شى على 

الطريق حتى الآن ُزهاَء الع�شرين يومًا. 

مرا�سد الطلع : 1 / 204 � 205 .  (1(

معجم البلدان : 5 / 354 . وقارن هنا قول ياقوت تحت عنوان »عقبة« : »منزٌل في طريق مكة بعد واق�سة وقبل الفاع لَمن يريُد   (2(

مكة . وهو ماٌء لبني عكرمة من بكر بن وائل« ) 4 / 134 ) .

معجم البلدان : 3 / 331 .  (3(
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9 ـ )َشـراف( 

من  �أميال  ثمانية  على  و�لقرعاء،  و�ق�شة  بين   ]....[ بنجد  »مــاٌء 

و�ق�شة  �إلى  �شر�ف  ومن  وهب.  لبني  �لتي  �الأح�شاء 

�شر�ف  وفــي  باللوزة.  تُعرف  بُركٌة  وهناك  ميالن. 

ع�شرين  من  �أقّل  ر�شاوؤها  كبار،  �آبــاٍر   ]! ]كذ�  ثالث 

قامة، وماوؤها عذٌب كثير. وبها ُقُلٌب كثيرة طيّبُة �لماء 

يدخلها ماُء �لمطر«))).

ولم يحدث اأمٌر ذو بال في هذا المو�شع. �شوى اأمُر الإمام فتياَنه باأن ي�شتقوا 
الماَء وُيكثروا، مع اأّن المنازَل منذ الآن تتقارب، ولم يبَق من �شرورٍة لالإ�شتكثار 
من  جّداً  القريب  وهو  الت�شاوؤل،  اإلى  يدعو  هنا  نزوله  نف�َس  اإّن  بل  الماء.  من 
منزله ال�شابق. فالظاهُر اأّنه، وهو الذي غـدا قريبًا من »�لكوفة«، قد بداأ يتحّرُك 
حركاٍت قليلة مدرو�شة، ليرى ماذا �شيكوُن اأماَمه، ويبني ح�شاَبه على الأ�شواأ. 

ومن ذلك ال�شتكثار من الماء عن غير �شرورة في الظروف الطبيعّية. 

10 ـ )ذو ُحَسم( 

وما من ذكٍر لهذا المو�شع في كّل ما في يدنا من ُكُتب البلدان والمواقع. 
لالإمام  لقاٍء  اأّوُل  عنده حدَث  اأّن  بمنا�شبة  بحثنا،  ما  بمقدار  فقط،  ُيذكر  واإنما 
بالع�شكر المر�شود لقطع الطريق عليه، ومنعه من الو�شول اإلى »�لكوفة«. ول 
غرَو في جهالة »ذو ُح�َشم«، فالظاهُر مّما �شياأتي اأّنه مجّرد تراكٍم رملّي من تلك 
التي ُتكّوُنها الرياح في ال�شحراء. وتكوُن ُعر�شًة للزوال بالطريقة نف�شها. ولعّل 
اأو�شاف  من  وم(  )الُح�شُ فـ  لنا من طبوغرافّيتها.  بدا  ما  اإلى  ُي�شيُر  ما  ا�شمه  في 

)1)  الطبري : 5 / 400 .
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الرياح العاتية)1(.
مهما يُكن، فاإّنه ما اأن �شار الّركُب عن »�َشر�ف« ب�شع �شاعات حتى تحّققت 
ظنوُن الإمام فتراءت لهم طليعة )في الم�شادر»هو�دي«. لأنها تهدي َمن وراءها 
على الطريق وتك�شُفه( الخيل المر�شود لهم. ف�شار من الالزم اتخاُذ الإجراء 

الُمنا�شب لحتمال ن�شوب القتال. 
قبُل  ذكرناهما  اللذان  وهما  ح�شل،  ما  الأ�شدّيان  العيان  �شاهدا  روى  هنا 

حيث اأنباآ الإماَم بقتل م�شلم، قال:
»قال �لح�شين: �أما لنا ملجاأٌ نلجاأُ �إليه، نجعله في ظهورنا، ون�شتقبُل 

�لقوَم من وجٍه و�حد؟«

عن  �إليه  تميُل  جنبك  �إلى  ُح�شم  ذو  هذ�  بلى!  ]�الأ�شديّان[:  »فقلنا 

ي�شارك. فاإن �شبقَت �لقوَم �إليه فهو كما تُريد«

»قاال: فاأخذ �إليه ذ�َت �لي�شار وِملنا معه. فما كان باأ�شرع من �أن طلعت 

وقد  ر�أونا  فلّما  وُعدنا.  فتبيّناها  �لخيل،  هو�دي  علينا 

عدلنا عن �لطريق عدلو� �إلينا. كاأّن �أ�شنّتهم �ليعا�شيب، 

وكاأّن ر�ياتهم �أجنحة �لطير«. 

فاأمر  �إليه. فنزل �لح�شين،  �إلى ذي ُح�َشم ف�شبقناهم  »قال: فا�شتبقنا 

�ألُف  وهم  �لقوُم،  وجــاء  ربت.  ف�شُ ]خيامه[  باأبنيته 

فار�س، مع �لحّر بن يزيد �لتميمي �ليربوعي، حتى وقف 

ُمقابَل �لح�شين في حّر �لظهيرة. و�لح�شيُن  هو وخيله 

و�أ�شحابه ُمعتّمون ُمتقّلدو �أ�شيافهم«. 

اإلى»�لكوفة«،  المر�شوم  الطريق  عن  الموكُب  خرج  »ذوُح�َشم«  فعند  اإذن، 

 ُح�سومًا ) الحاّقة / 7 ) .
ٍ
هلكوا بريٍح �سر�سٍر عاتية . �سّخرها عليهم �سبَع لياٍل وثمانيَة اأيام

ُ
واأّما عاٌد فاأ  (1(
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مق�شده  عن  ُبعداً  الآن  منذ  و�شيزداُد  قتالّية.  �شروراٌت  اأملتها  لعتباراٍت 
لعتباراٍت اأُخرى �شنذكرها، اإلى اأن نزل »كربال«.

ولقد كان مجيء الحر والتقاوؤه بموكب الإمام في �شياق خّطٍة مر�شومٍة بدّقة، 
مركُز عملّياتها في »�لقاد�شيّة«. رمْت اإلى الحيلولة دون و�شوله اإلى »�لكوفة«. 
اأوكلها ُعبيُد اهلل بُن زياد اإلى �شاحب �ُشَرطه الُح�شين بن تميم التميمي. ت�شّمنْت 
ن�شَرالَم�شالح بخٍط طويٍل ُم�شتعر�ٍس مائٍل من »�لُقطُقطانة« اإلى »َخّفان«)1( لتكوَن 
بمثابة حاجٍز ب�شري ي�شعُب اجتياُزه. ومع ذلك فاإّنه اأفرز منها األف فار�س بقيادة 
الحّر للقاء الإمام. فهذا يدلُّ على اأّن ابن زياد كان يخ�شى و�شوَله اإلى »�لكوفة«، 

حتى بعد اأن �شيطَر هو عليها �شيطرًة كاملة. 
اأو  الع�شكرّية  اللُّعبَة  ُن�شّميه  اأن  ُيمكُن  ما  �شياق  في  تجري  والأُموُر  هنا  اإلى 
فلنُقل اللوج�شتّية، كما نقوُل اليوم. ابُن زياد ين�شُر قوًة ع�شكرّيًة اأكبَر بكثير مّما 
من»مكة«.  القادم  ال�شغيرالُمتَعب  الموكب  مع  ل�شالحه  القوى  توازُن  يقت�شيه 
ومن  الُمتاَحة.  الإمكانات  �شمن  من  دفاعّيًا  اإجراًء  يتخُذ  جانبه  من  والإمام 

الجّلي لمن يتاأّمل اأّن جزءاً من اللعبة كان من باب الحرب المعنويّة.
 لكّن اأمران ح�شال اأثبتا اأّن هناك اأي�شًا عنا�شر، قد تكون موؤّثرًة في مجرى 
اأتى من جانب  الأحداث الُمتوّقَعة، تاأتي من خارج كّل الح�شابات. اأحدهما 

الإمام، والثاني من الحّر.  
فقد وقَف الحرُّ بع�شكره في قبالة خيام الإمام وَمن معه، دون اأن ياأتي باأّي 
ُمبادرة. ذلك اأّنه كان ماأموراً بالحيلولة بين الإمام ودخول »�لكوفة« فقط. مع 
اأن القّوة التي يقوُدها كانت، بالنظر لعديدها، موؤّهلًة لقتاٍل م�شمون النتائج �شد 

الُقطُقطانة مو�سع قبل الكوفة لَمن هو قادٌم من نجد ، اإلى الغرب منها . وَخفان قريٌة قباَلها من ال�سرق . والم�سافة  بينهما ُزهاء   (1(

الثلث كيلو مترات . انظر المادتين في معجم البلدان : 4 / 374 و 2 / 379 . فهذا يدلُّ على كثافة الع�سكر الُمولج بالُمهّمة . 

ُي�ساف اإليهم األف فار�س بقيادة الُحّر .
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الرجال ال�شبعة وخم�شين الذين كانوا مع الإمام. فمن هذا يمكن اأن نفهَم منه 
اأّن قراَر ح�شَم الأُموِر ع�شكرّيًا لم يكن قد اُتخذ بعُد من ابن زياد. ربما بانتظار 
الأدنى  بالحّد  لم تُكن م�شحوبًة  الكبيرة  القّوة  اأن تلك  ماقد يجّد. ومن ذلك 
من التجهيزات اللوج�شتّية الالزمة لقّوٍة ُمقاتلة. واأقّلها التزّود بكمّيٍة كافية من 
الماء ال�شروري جّداً لهم ولخيولهم، بعد اأن قطعوا م�شافًة  طويلًة تحت اأ�شعة 

ال�شم�س الُمحرقة. 
اأمَر الإماُم فتيانه ب�شقاية كل الع�شكر، وبرّي ظماأ خيولهم بالمقدار ال�شروري 
»��شقو� �لقوَم و�رووهم من �لماء، ور�ّشفو� �لخيَل تر�شيفاً«. وها هنا روايٌة جميلة عن 

�شاهد عيان، عاين تلك الواقعة وتاأّثر بها. وها هو يروي لنا ما عاينه بعباراٍت 
تن�شُح بالموّدة والِعرفان: 

�لطّعان  بن  علي  عن  لقيط  حّدثني  �لكلبي[:  ]بن  ه�شام  ــال  »ق

�لُمحاربي:«

»كنُت مع �لحّر بن يزيد، فجئُت في �آخر َمن جاء من �أ�شحابه. فلّما 

�أِنْخ  ر�أى �لح�شيُن ما بي وما بفر�شي من �لعط�س قال: 

�بن  يا  قال:  ثم  �لبعير[.  جلد  من  كبيُر  ]وعاٌء  �لّر�وية 

�أخ، �أِنْخ �لجَمل! فاأنختُه. فقال: �إ�شرب! فجعلُت كلما 

�لح�شين: �خنُْث  قاء. فقال  �ل�شِّ �لماُء من  �شربُت �شال 

قاء ! �أي �عُطفُه. قال: فجعلُت ال �أدري كيف �أفعُل.  �ل�شِّ

فقام �لح�شيُن فخنثه. ف�شربُت و�شقيُت فر�شي«))). 

هذا الن�سُّ الُمذهل، بما فيه من خطاٍب ودود من الإمام: »يا�بن �أخ «، وبما 
فيه من عطٍف ورعاية )�شقايتُه للُمحاربي بنف�شه(، هو اآخُر �شٍئ يمكُن اأن نت�شّوَر 

الطبري : 5 / 401 .  (1(
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تاأثيَر  نعرُف  كّنا ل  واإن  واإّنا  الفريقان.  ما كان عليه  مثل  اثنين في  بين  حدوثه 
البادرة العملي الفعلي في الع�شكر. لكّن ُمجّرد روايته من اأحدهم على النحو 

الذي قراأناه، لدليٌل �شاطٌع على تاأثُّر الرجل بما لقي من موّدة وعطف. 
فهذ� هو �الأمُر �الأّوُل من �الأمرين. 

�أّما �لثاني فقد رو�ه �بو ِمخنف على �لنحو �لتالي: 

ح�شرت ال�شالة �شالَة الظهر. فاأمر الح�شيُن الحّجاَج بن م�شروق الُجعفي 
اأن يوؤّذن فاأّذن. ثم خرج الح�شين وعليه اإزاٌر ورداٌء ُمحتذيًا نعلين فوقف وقال، 

بعد اأن حِمد اهلل: 
»�أيُها �لنا�س ! �إنّها معذرٌة �إلى �هلل عّز وجّل و�إليكم. �إنّي لم �آتُكم حتى 

علينا،  �قدم  �أن  ر�ُشُلكم:  علّي  وقدمت  ُكتُبُكم،  �أتتني 

فاإنّه لي�س لنا �إمام. لعّل �هلل يجمُعنا بك على �لُهدى. 

من  �إليه  �أطمئنُّ  ما  تعطوني  فاإن  جئتكم.  فقد  ذلك  على  كنتم  »فاإن 

تفعلو�  لم  و�إن  م�شَركم.  �أقــِدُم  ومو�ثيقكم  عهودكم 

�لمكان  �إلى  عنكم  �ن�شرفُت  كارهين  لمقدمي  وكنتم 

�لذي �أقبلُت منه �إليكم«. 

للحّر:   Qالح�شين فقال  ال�شالة.  اأقْم  للموؤّذن:  وقالوا  عنه،  ف�شكتوا 
»�أتُريُد �أن تُ�شّلي باأ�شحابك؟« قال: »ال ! بل تُ�شّلي �أنت ونُ�شّلي ب�شالتك« ف�شّلى بهم 

الح�شين. 
فلّما كان وقُت �شالة الع�شر اأمر الإماُم اأ�شحاَبه بالتهيوؤ للرحيل. ثم خرج 
اأقبل بوجهه على الَجمع  واأمر الموؤّذن فاأّذن واأقام و�شّلى بالقوم اأجمعين. ثم 

الُماأتّم به، فحِمد اهلل واأثنى عليه. ثم قال: 
هلل.  �أر�شى  يُكْن  الأهله  �لحقَّ  وتعرفو�  تتّقو�  �إن  �إنّكم   ! �لنا�س  »�أيها 



94

من  عليكم  �الأمر  هذ�  بوالية  �أولى  �لبيٍت  �أهُل  ونحن 

هوؤالء �لُمّدعين ما لي�س لهم، و�ل�ّشائرين فيكم بالجور 

وكان  حّقنا،  وجهلتم  كرهتمونا  �أنتم  و�إن  و�لعدو�ن. 

ر�أيكم غير ما �أتتني ُكتُبكم، وقدمت علّي به ُر�ُشلكم، 

�ن�شرفُت عنكم«))).

فقال له الُحّر: »و�هلل ما ندري ما هذه �لُكتُب �لتي تذكر«. فقال الح�شين:
�إلّي!« فاأخرَج ُخرجَين  »يا ِعقبة بن �ِشمعان، �أخِرْج �لُخرجيَن �للذيَن فيهما ُكتُبهم 

ُحفًا، فن�شرها بين اأيديهم.  مملوؤَين  �شُ
من الوا�شح اأّن الإمام قد عمل من جانبه، منذ اللحظات الأُولى للقاء بع�شكر 
هوؤلء  مع  الّظاهري  العداء  حالة  َك�ْشر  اإلى  رَمْت  ُمحَكمٍة،  خّطٍة  على  الُحّر، 
قاهٍر جعل  واجتماعيٍّ  �شيا�شيٍّ  لظرٍف  ولكنهم خا�شعون  معه،  قلوبهم  الذين 
�شيوَفهم عليه. ومن ثّم العمُل على تب�شرتهم على حقيقة الأُمور على الم�شتوى 

ال�شيا�شي، والخياُر الذي ُيقّدمه الإمام. 
بداأْت )اأي الخطة( بتلك الخطوة الّنبيلة، حيث الإماُم �شقى الع�شكَر العط�شان 
ُه واأ�شحاَبُه لنفاد اأو  كلَّه فرواه، ور�ّشف خيوَلهم بمقدار ال�شرورة. ُمعّر�شًا نف�شَ
على الأقّل نق�س مووؤنتهم من الماء. وذلك اأمٌر خطيٌر في ظّل الو�شع الُملتب�س 

الذي قد يكوُن عليه وعليهم اأن يواجهوه عن قريب. 
الإمام. عجٌب  عليه  اأقدَم  فيما  يتاأّمُل  اإذ  العجب  ليملوؤه  المرَء  اأن  والحقيقة 
الجّم  العدد  َرَوت ذلك  َركُبه، بحيث  ينقُلها  التي كان  الوفيرة  الماء  كّمّية  من 
م عناء تح�شيرها  من العط�شى. وعجٌب اأكبُر من ال�ّشبب الذي حدا به اإلى تج�شُّ
بقًا و�شلفًا، بانت�شاِلها من الآبار ومن َثّم نقِلها، عن غير �شرورٍة ظاهرة، بالنظر  �شِ

نف�سه / 402 .  (1(
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اإلى اأّنه اأ�شبح الآن بين منازل ُمتقاربة غنّيٍة بم�شادر المياه. فكاأنه كان يعرُف ما 
�شيكون، وكاأّنه اأعّد لالأمر ُعّدته. واهلل اأعلم. 

الإمام. وهذا  ب�شالة  باأن �شّلى وع�شكُرُه  بمثلها  الحرُّ  قابَلها  الخطوة  تلك 
ينطوي على معنًى اأدبّي غير خفّي. وتناُزٌل منه عن حقٍّ اأدبيٍّ له بح�شب التقاليد 
المعمول بها. ما من ريب في اأّنه ترك اأثَره الحميد لدى اأولئك الُجند، الذين 
ل�شّده. ولكنهم  الذين خرجوا  الإمام، وهم  ب�شالة  ف�شّلوا  قائدهم  اأمر  امتثلوا 
اأي�شًا لن يترّددوا في قتاله اإن �شدر لهم الأمُر بذلك. وها هم الآن ياأتّمون به. 

و�شّتان بين هذا وذاك. 
ولقد راأينا كيف تابع الإماُم خّطَته، بعد اأن اأزاَح الع�شكَر قلياًل عن موقفهم 
العدائي، فعمل على تب�شيرهم بحقائق الأُمور، وفْتِح اأعُيَنهم على حقائق الو�شع 
الذي ي�شطربون فيه. بدءاً بخطابه العتذاري »�إنّها معِذرٌة �إلى �هلل و�إليكم«. الذي 
بّيَن فيه اأّنه لم ياأتهم بُمبادرٍة منه. واأّنه اإنما قِدَم ا�شتجابًة لُكُتبهم وُر�ُشلهم اإليه. 
ي�شّدوه الآن. بل  اأن  لهم  اأخالقّيًا تجاَهه. ول يحقُّ  فاإّنهم م�شوؤولون  وبالتالي 
اإّنه هو الذي ُيطالبهم الآن بتقديم ال�شمانات الكافية له كي ُيتابَع طريقه باتجاه 
بلدهم. ومع ذلك فاإّنهم اإن كانوا لَمقَدمه كارهين، فاإّنه �شيرجُع اإلى حيث اأتى. 
وليتحّملوا هم نتائج افتقارهم اإلى اليقين ال�شيا�شي والروؤية، وما يترّتب عليهما 

من موجباٍت ن�شالّية. 
، ينظُر اإلى ظاهر الأُمور،  ومن الوا�شح عند العارف اأن هذا الخطاب جدليٌّ

كما ح�شلت بت�شل�شلها المنطقي على اأر�س الواقع. 
لذلك فاإن الإمام ما اأن ان�شرف من موقفه هذا، حتى جمع اأ�شحاَبه وتكّلم 

فيهم، فقال: 
تغيّرْت وتنّكرْت،  �لدنيا قد  �إّن  ما قد ترون.  �الأمر  نزَل من  »�إنّه قد 
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�إال  منها  يبَق  فلم  جــّذ�ء.  و��شتمّرْت  معروُفها  و�أدبــر 

كالمرعى  عي�ٍس  وخ�شي�س  �الإنــاء،  بابة  ك�شُ بابٌة  �شُ

�لباطل  و�إلى  به،  يُعمل  ال  �لحقِّ  �إلى  ترون  �أال  �لوبيل. 

ال يُتناهى عنه. ليرغَب �مروؤٌ في لقاء �هلل ُمحّقاً. فاإنّي ال 

�أرى �لموَت �إال �شعادًة ]خ.ل. �شهادة [ وال �لحياَة مع 

�لظالمين �إال بََرمـا«.

واإنني لإخاُل اأّن الإمام ما اأن ا�شتتّم كالَمه في اأُولئك الم�شاكين حتى هِرع 
اإلى َجْمع اأ�شحابه في خباٍء خا�س. واأّنه اإنما اأراد بكالمه اإياهم هذا اأن ُيزيَل من 
هم اآثاَر م�شهَد لقائه بالقوم قبل قليل. وهو الذي ا�شطّر ا�شطراراً  اأذهانهم اأو بع�شِ
الأُمور،  اإلى ظواهر  اإل  ينظُر  اأّنه ل  ُقلنا  الذي  العتذارّي،  الخطاب  اإلى ذلك 
على �شّحتها. ولم يقف من حوافزه للقدوم اإل على ُكُتب القوم وُر�ُشلهم. مع 
اأّنها ُمجّرُد و�شائل. �شرورَة اأّن اأداء التكليف ل ُيعفي �شاحَبه من اأن يتو�ّشَل اإليه 
من  هو  بما  يقوُم  فاإّنما  اإذ خرَج  والإماُم  المطلوب.  لتحقيق  الأنجع  بالو�شيلة 
اأم بدونه.  ولذلك فقد راأيناه يبداأُ  واجبه وحّقه معًا، و�شّيان كان ذلك بطلٍب 
كالمه لأ�شحابه بقوله: »�إنّه قد نزَل من �الأمر ما قد ترون«. ولول اأّن »ترون« هنا 

قلبّية ولي�شت ح�ّشّية لقال »�شمعتم«.       
       ولقد فهَم ُزهيُر بن القين الَبَجلي مغزى كالم اإمامه، فعّقب عليه بقوله: 
كانت  لو  و�هلل  مقالتَك.  �هلل،  ر�شول  �بَن  يا  �هللُ  هد�ك  �شمعنا،  »قد 

في  فر�َقها  �أّن  �إال  ُمخّلدين،  فيها  وُكنّا  باقية،  لنا  �لدنيا 

ن�شرَك وُمو��شاتك، الآثرنا �لخروَج معك على �الإقامة 

فيها«))). 
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فكاأّنه ر�شوان اهلل عليه ُيريُد اأن يقول اأّننا اإّنما نتبُعك اأنت بما هو اأنت. ولي�س 
لأنك ُدعيَت فاأجبت. 

ثم اأّننا راأينا الإمام في كالمه التالي يرفُع من �شقف خطابه، فينفُذ اإلى قلب 
الُمع�شلة ال�شيا�شّية، التي يتخّبُط فيها الُمخاَطبون دون ب�شيرة. وذلك لفتقارهم 
اأو يعتر�ُس على  اإلى المقايي�س التي يمنُح الم�شلُم الحاكَم ولَءه على �شوئها، 
اأهلّيَته  اأو يفر�ُس عليه العتزال. وقلُبها )اأعنـي المقايي�س(  ُحكمه ويطلب منه 
هو واإقامَته الفعلّية للعدل. في ُمقابل »هوؤالء �لُمّدعين ما لي�س لهم، و�ل�ّشائرين فيكم 
بالَجور و�لعدو�ن«. وبهذا يكوُن في اأُطروحته قد تجاوَز ال�شكَل والمظهرالذي 

�شيطر على خطابه ال�شابق لالعتبارات التي ذكرناها. ونفذ اإلى حقيقة الأزمة، 
وما ُتمليه عليه وعلى الكاّفة من م�شوؤولّيٍة ن�شالّية. ومع ذلك فاإّنه في ختام كالمه 
ه ال�شابق باأن ُيتَرَك ليعوَد اأدراَجه اإلى »مكة«. وما ذلك اإل لأّنه العْر�ُس  كّرر عر�شَ
الوحيد الُممكن، في مقابل اأمر ابن زياد للُحّر باأن ل يعوَد اإلى »�لكوفة« اإل ومعه 

الإمام كهيئة الأ�شير. 
هذا ال�ّشياق من العمل في مراحله الثالث، انقطع فجاأًة بقول الحّر لالإمام، 
بعد اأن اأطلعه على ُكُتب قومه: »�إنّا ل�شنا من هوؤالء �لذين كتبو� �إليك. وقد �أُمرنا �إذ� 

نحن لقيناك �أن ال نُفارقك حتى نُقدَمك على ُعبيد �هلل بن زياد«

في  الإمام  اأُطروحتى  كال  على  اأجاب  �شّقين.  ومن  جّداً  ذكيٌّ  جواٌب  هذا 
خطابه الأّول. اأجاب على الكالم العتذاري بالقول اأّنه لي�س من الذين كتبوا 
اإليه. وبالتالي فاإّنه غير ُمطاَلٍب اأخالقّيًا بالوفاء بما التزم به غيُره. واأجاب على 
َعْر�س الإمام باأن يعوَد اإلى حيُث اأتى، باأّنه كع�شكرّي ماأموٌر من ِقَبل اأعلى �ُشلطة 
اأي الخطاب،  باأن ل يتركه حتى ُيقدَمه على ابن زياد. ولكنه،  �شيا�شّية محّلّية 
يتجاهُل الُمعطياِت الأ�شا�شّية التي بّينها الإماُم في خطابه الثاني بعد �شالة الع�شر. 
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الِحّدة. لم يخرج فيه الحّر عن ُحدود الأدب.  تال ذلك كالٌم لم يخُل من 
اإلى »�لكوفة« معه، واأمَر َجمَعه باأن يركبوا  ه التجاَه  فبعد اأن اأعلن الإماُم رف�شَ
وي�شيروا. حاَل الحرُّ بينه وبين الَم�شير. قال له الإمام: »ثكلتَك �أُّمك! ما تُريد؟« 
فقال: »�أما و�هلل لو من �لعرب غيَرَك يقولها لي، وهو على مثل �لحالة �لتي �أنت عليها، ما 
تركُت ذكَر �أُّمه بالثُكل �أن �أقولَه، كائناً َمن كان. ولكن، و�هلل، مالي �إلى ذكر �أُّمك من �شبيل 

�إال باأح�شن ما يُقَدُر عليه«. وهذا كالٌم ُيظهر معِدَن الحّر الطّيب، الذي �شيوؤّدي به 

بعد اأيام اإلى اأن يكوَن ر�شوان اهلل عليه في طليعة ال�شهداء بين يدي الإمام. 
في نهاية الخطاب الُمتباَدل، الذي وقف فيه الطرفان عند الحدود التي لي�س 

بو�شع كلٍّ منهما اأن يتجاوَزه. طرح الحرُّ حالًّ موؤّقتًا، فقال: 
»�إنّي لم �أوؤَمر بقتالك. و�إنّما �أُمرُت �أالّ �أُفارقَك حتى �أقدَمَك �لكوفة. 

فاإذ� �أبيَت فُخذ طريقاً ال تُدِخلَك �لكوفة وال ترّدَك �إلى 

فاً، حتى �أكتَب �إلى �بن  �لمدينة. تكوُن بيني وبينَك نَ�شَ

�أن  �أردَت  �إن  �إلى يزيد بن معاوية،  �أنت  زياد، وتكتَب 

تكتَُب �إليه، �أو �إلى ُعبيد �هلل بن زياد �إن �شئَت. فلعّل �هلل 

�أُبتلى  �أن  �لعافيَة من  باأمٍر يرزقني فيه  ياأتي  �أن  �إلى ذلك 

ب�شئ من �أمرك«))).

وهذا، كما ُقلنا، حلٌّ موؤّقٌت، اأبعَد الِمخرَز عن العين قلياًل. بانتظار اأن ُيجري 
كلٌّ من الطرفين الت�شالِت التي ُتنا�شبه بحثًا عن مخَرٍج ثابت. ولكن لن يفوَتنا 
طروحة الحّر، بل واإلى حٍد ما �شذاَجته. حيث اقترَح اأو  هنا اأن ُنالحَظ بوؤ�َس اأُ
 ، عف. وهذا، اإن �شحَّ ت�شّوَر اأن يكتَب الإماُم اإلى يزيـد اأو ابن زياد من موقع �شَ
يدلُّ على اأّنه، اأعني الُحّر، واإن يكْن يحمُل تقديراً عاليًا جّداً لالإمام. ولكّنه ل 

)1) الطبري : 5 / 403 .
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منه  تحّرَر  اأّنه  ثم  وُمقت�شياته.  لطة  ال�شُ تركيبة  في  موقعه  اأ�شيَر  الآن  حتى  يزاُل 
عندما حّقت الحقيقُة لديه. فانخلع من قيوده. واّتبَع ُهداه �شالكًا �شبيل الأحرار، 

كما و�شفه الإمام حين وقف عليه �شهيدا. 
اإلى  تقوُده  التي  الُم�شتقيمة  الطريق  عن  ُمبتعداً  ُمتيا�شراً،  الّركُب  انطلَق 
»�لكوفة«، َعبَر »�لُعذيب« فـ »�لقاد�شيّة«. �شاَر والُحّر ُي�شايُره بع�شكره، اإلى اأن نزل 

11 ـ )الِبيضة( 

»بك�شر �لباء. ماٌء بين و�ق�شَة �إلى �لُعذيب، ُمت�شلٌة بالَحْزن لبني يربوع «)1(.

في »�لِبي�شة« تابع الإماُم ما كان قد �شاَر فيه خطواٍت في »ذي ُح�ْشم«. وقد 
روى لنا اأبو ِمخنف خطاَب الإمام في اأ�شحابه واأ�شحاب الُحّر، قال: 

»عن عقبة بن �أبي �لعيز�ر)2)، �أّن �لح�شين خطَب �أ�شحابَه و��شحاَب 

�لُحّر بالِبي�شة، فحِمَد �هلل و�أثنى عليه ثم قال:

»�أيها �لنا�س ! �إّن ر�شول �هلل �شّلى �هلل عليه ]و�آله[ قال: َمن ر�أى �شلطاناً 

جائر�ً ُم�شتحالًّ لُحَرم �هلل، ناكثاً لعهد �هلل، ُمخالفاً ل�ُشنّة 

فلم  ـ،  و�لعدو�ن  باالثم  �هلل  عباد  في  يعمُل  �هلل  ر�شول 

يُغيّر عليه بفعٍل وال بقول، كان حّقاً على �هلل �أن يُدخَله 

ُمدخَله. �أال و�إّن هوؤالء قد لزمو� طاعَة �ل�شيطان، وتركو� 

�لحدود.  وعّطلو�  �لف�شاد.  و�أظهرو�  �لرحمان.  طاعَة 

حاللَه.  وحّرمو�  �هلل،  حر�َم  و�أحّلو�  بالفئ.  و��شتاأثرو� 

عليَّ  وقِدَمْت  ُكتُبُكم،  �أتتني  وقـد  غـيَّر.  َمن  �أحقُّ  و�أنا 

ُر�ُشُلكم ببيعتكم. �أنكم ال تُ�شلموني وال تخذلوني. فاإن 

معجم البلدان : 1 / 532 .  (1(
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تممتُم على بيعتكم تُ�شيبو� ُر�شـَدكم. فاأنا �لح�شين بن 

علّي، و�بَن فاطمة بنت ر�شول �هلل �شّلى �هلل عليه ]و�آله[ 

و�شَلم. نف�شي مع �أنف�شكم. و�أهلي مع �أهليكم. فلكم 

وخلعتم  عهدكم،  ونق�شتم  تفعلو�  لم  و�إن  �أُ�شوة.  فيَّ 

لقد  بنُكر.  لكم  هي  ما  فلعمري  �أعناقكم،  من  بيعتي 

فعلتموها باأبي و�أخي و�بن عّمي م�شلم. و�لمغرور َمن 

�أخطاأتم. ون�شيبَكم �شيّعتم. ومن  �غتّر بكم. فحّظكم 

عنكم.  �هلل  و�شيُغني  نف�شه.  على  ينكُث  فاإنّما  نكَث 

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«))).

هوذا تطّور اآخَر بالخطاب الُح�شيني الُمتغّير مع ُمقت�شياته في هذا الطريق. 
هو هنا من اأربعة مقاطع:

�الأّول: في ما يجب على الم�شلمين ِوجاه ال�شلطان الجائر. ومنه اأن ُيغّيروا عليه 

يعني بالمتناع عن الولء والطاعة له. واأقّل التغيير بالقول، باأن ُيعلنوا حرمانه 
من الولء وبَنبذ طاعته. واأعاله بالفعل بخلعه بالقّوة، اإن لم يكِف القول. 

لمفهوم  م�شداق  اأّنه  ُيفيد  بما  النا�س  في  و�شيا�شته  القائم  النظام  �لثاني: و�شُف 

ال�شلطان الجائر. 
�لثالث: اأّنه هو اأحقُّ َمن غّير، لمكان البيعة التي له في اأعناقهم. وقد منحوه اإياها 

بطلٍب منهم، بعد اأن اأعلنوا اأن لي�س عليهم اإمام. ثم بما له من ر�شيٍد ومكانٍة 
عاليٍة لدى كافة الم�شلمين، بو�شفه �شليل بيت النبّوة. وبو�شفه الآهل لل�ّشير 
�شوة.  فيهم بما ي�شيُر المرُء في م�شالح نف�شـه واأهليه. بحيث يكوُن لهم نعَم الأُ
الرابع: اإنذاٌر بعاقبة نق�شهم عهدهم الذي عاهدوه عليه، وخْلعهم بيعتهم اإياه. 

)1) الطبري : 5 / 403 .
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بالخ�شران.  فباوؤا   ،Lواأخيه اأبيه  مع  ب�شابقتهم  العتبار  اإلى  ودعوتهم 
لياأ�شه  �شببًا  ي�شلُح  مّما  م�شلم،  عّمه  ابن  مع  قليل  قبل  فعلوها  قد  وهاهم 
منهم، و�شُي�شّيُع عليهم فر�شَتهم الأخيرة في الخال�س، وهم الذين اأ�شبحوا 
الثورة عليها، ثم نك�شوا  اإجراءاِت  اأن بداأوا  لطة، بعد  مك�شوفين تمامًا لل�شُ

على اأعقابهم. 
اأّن الحرَّ لم يُكن قد يئ�َس حتى الآن من ا�شتمالة الإمام اإلى ُوجهة  والظاهُر 
نظره، القا�شية بمفاو�شة يزيد اأو ابن زياد بالَكْتب اإلى اأحدهما. ع�شى اأن ُينقَذه 
ذلك من ماأزقه ذي الوجهَين. كان الرجُل ُموّزَع الّنف�س بين مطلبَين ُمتعار�شَين. 
تبة. ومطلِب اأن ل  مطلِب الِحفاِظ على موقعه، بو�شفه قائداً ع�شكريًّا عالَي الرُّ
ُي�شايره عن  ُيخّوفه، وهو  فطفَق  قال.  ما  على حّد  الإمام،  اأمر  من  ب�شٍئ  ُيبتلى 
ُقرب: »�إنّي �أُذّكرَك �هللَ في نف�شك. فاإنّي �أ�شهُد لئن قاتلَت لتُقتلّن، ولئن قوتلَت لتهلكّن 
بكم  يعدو  وهل  تُخّوفني؟!  »�أفالبموت  الجواب:  في  الإماُم  له  فقال  �أرى«.  فيما 

�لخطُب �أن تقتلوني؟!.... �لخ.«. 

فلما �شمع منه الحرُّ ذلك ياأ�س فتنّحى عنه. وكان ي�شيُر باأ�شحابه في ناحية، 
والح�شينQ في ناحيٍة اأُخرى. حتى انتهوا اإلى 

12 ـ )ُعذيب الهجانات( 

فـ  الُمدّقق.  القارَئ  ُت�شّلُل  قد  هنا،  و»بين«،  و�لُمغيثة«)1(.  �لقاد�شيّة  بين  »ماٌء 

»�لقاد�شيّة« قريبة، اأربعة اأميال عن »ُعذيب �لهجانات« وهي اإلـى يمين القادم من 

اأّن  اأي  ي�شاره«.  و�إلى  عنه،  مياًل  وثالثون  �إثنان  بعيدة،  فهي  »�لُمغيثة  اأّما  »�لحجاز«. 

المو�شعَين لي�شا على الخط الذي ي�شيُر فيه الّركب. 
في »ُعذيب �لهجانات« التحق بركب الإمام اأربعٌة من اأهل »�لكوفة«، خرجوا 

معجم البلدان : 4 / 92 .  (1(
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منها ُمت�شّللين. بحيث احتاجوا في م�شيرهم اإليه اإلى دليل، على ُقرب المو�شع 
من بلدهم، بحيث يمكن القوُل اأنه من �شواحيه. وما �شبُب حاجتهم اإلى ذلك 
الدليل اإل لأنه خبيٌر بالم�شالك الخلفّية وما اإليها، وربما بمواقع الم�شالح التي 
ن�شرها ابُن زياد لتمنع ُو�شوَل الإمام اإلى »�لكوفة«، وو�شوَل اأهلها اإليه. فيو�شلهم 
اإلى حيث الإمام، دون اأن يمرَّ بهم على تلك الم�شالح. وقد ذكرنا اأ�شماء اأولئك 
الأربعة في الف�شل الأّول، من �شمن َمن و�شلوا مع الإمام اإلى »كربال«. وهم: 
ُمجّمع بن عبد اهلل العائذي، وابنه عائذ، وعمرو بن خالد الأ�شدي ال�شيداوي، 
وجنادة بن الحارث. ومعهم فر�ٌس لنافع بن هالل الجملي، الذي كان قد خرج 
من قبل اإلى لقاء الإمام، فلقيه و�شار معه من »ذي ُح�شم« على الأقّل. اأّما الدليل 
فا�شمه الّطرّماح بن عدّي، الذي �شنِجُد له ذكراً بعد قليل. مّما يدلُّ على اأّنه لم 

ين�شّم اإلى الّركب، بل عاد اإلى حيث اأتى بعد اأن اأّدى ُمهّمَته. 
هذه الواقعة تنطوي على الّدللة على اأُمٍر هامٍّ جّداً، ل نِجُد عليه اأدنى اإ�شارة 
غم من التدبيرات الدقيقة وال�ّشاملة التي اتخذها  في الم�شادر. هو اأّنه على الرُّ
»�لكوفة«، فاإّن �شاحبه  ُعبيُد اهلل بن زياد، ابتغاء منع التوا�شل بين الإمام واأهل 
َل اإليه، يطلُب  نافع بن هالل وجد �شبياًل اإلى اإي�شال ر�شالٍة اإلى َمن ينبغي اأن ت�شِ
واأن  الإمام.  يدي  بين  للقتال  ا�شتعداداً  بالكامل،  الُم�شّمى  فر�شه  اإر�شال  فيها 
اأولئك الأربعة الذين نجحوا في الت�شّلل من »�لكوفة« لاللتحاق بالإمام كانوا، 
بط فق�شدوه حيث كان. فهذان  اأو كان دليُلهم على الأقّل،  يعرفون اأين هو بال�شّ
دليالن على اأّن اأخبار ما يجري اإلى جوار»�لكوفة« كانت تخترُق الموانَع التي 
�شبه  من  اأّنه  مفهوم. �شرورَة  اأمٌر  كّل حال،  على  زياد. وذلك،  ابُن  ا�شطنعها 
روب على كّل النا�س كلَّ  الُم�شتحيل على �ُشلطٌة مهما ملكْت اأن تاأخَذ كّل الدُّ

الوقت. بل هم �شيجدون بين ذلك �شبيال. 
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»�لكوفة«  من  القادمين  الأربعة  اأولئك  راأى  اأن  ما  الحّر  فاإّن  يُكْن،  مهما 
ين�شّمون اإلى َجْمع الإمام حتى اعتر�َس على ذلك، فقال: »�إّن هوؤالء �لنَّفر �لذين 
من �أهل �لكوفة لي�شو� مّمن �أقبَل معك. و�أنا حاِب�ُشهم ]عن �الن�شمام[ �أو ر�دُّهم«. فاأجابه 

الإمام: »الأمنعنّهم مّما �أمنُع منه نف�شي. �إنما هوؤالء �أن�شاري و�أعو�ني. وقد كنَت �أعطيتني 
�أالّ تعُر�َس لي ب�شٍئ حتى ياأتيَك كتاٌب من �بن زياد«. فقال: »�أَجل، ولكّن لم ياأتو� معك« 

قال: »هم �أ�شحابي. وهم بمنزلة َمن جاء معي. فاإن تّممَت عليَّ ما كان بيني وبينك و�إال 
ناجزتُك« اأي قاتلُتك. فكّف عنهم الحّر. 

في »ُعذيب �لهجانات« تلّقى الإماُم نباأَ مقتل ر�شوله قي�س بن ُم�شّهر ال�شيداوي. 
فقال:  القادمين،   اإلى  جل�س  حتى  الحّر،  مع  ال�ّشجاُل  انتهى  اأن  ما  اأّنه  ذلك 
فقد  �لنا�س  �أ�شر�ُف  »�أّما  العائذي:  ُمجّمُع  فقال   »! ور�َءكم  �لنا�س  خبَر  »�أخبروني 

فهم  ن�شيحتُهم.  به  ويُ�شتخل�ُس  ُهم،  ودُّ يُ�شتماُل  غر�ئُرهم.  وُملئْت  ر�شوتُهم،  �أُعظمْت 

�إلٌب ]تجمعهم عد�وتُك[ و�حٌد عليك. و�أّما �شائُر �لنا�س بعُد، فاإّن �أفئدتُهم تهوي �إليك، 

و�شيوُفهم غد�ً م�شهورٌة عليك« قال: »فهل لكم ]علٌم[ بر�شولي �إليكم؟« قالوا: »َمن 

يد�وي«. فقالوا: »نعم ! �أخذه �لُح�شين بن تميم، فبعث  هو؟« قال: »قي�س بن ُم�شّهر �ل�شّ

به �إلى �بن زياد. فاأمره �بُن زياد باأن يلعنَك ويلعَن �أباك. ف�شّلى عليَك وعلى �أبيك. ولعَن 

�بَن زياد و�أباه. ودعا �إلى نُ�شرتك، و�أخبرهم بقدومك. فاأمر به �بُن زياد فاأُلقَي من َطمار 

]�أعلى[ �لق�شر«. فترقرقت عينا الح�شينQ، ولم يمُلْك دمَعه. ثم قال: »منهم 
َمن ق�شى نحبَه ومنهم َمن ينتظر وما بّدلو� تبديال. �للهم �جعل لنا ولهم �لجنَّة نُُزال. و�جمْع 

بيننا وبينهم في ُم�شتقّر رحمتك ورغائب مذخور ثو�بك«. 

في »ُعذيب �لهجانات« اأي�شًا تلّقى الإماُم اف�شَل عر�ٍس للُن�شرة من بين ما تلّقاه، 
وربما اأكثُرها ذكاًء وِجّديًّة. 

الأربعة  لأولئك  دلياًل  قليل  قبل  عرفناه  الذي  َعدّي،  بن  الّطرّماُح  اأتاه  فقد 
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لقي  مق�شدهم  اإلى  بهم  و�شل  اأن  بعد  اأّنه  والظاهر  »�لكوفة«.  من  الُمت�شّللين 
الإمام، فقال له: 

هوؤالء  �إال  يُقاتلك  لم  ولو  �أحــد�.  معك  �أرى  فما  الأنظُر  �إنّي  »و�هلل 

�لذين �أر�هم ُمالزميك، لكان كفى بهم. وقد ر�أيُت قبل 

من  وفيه  �لكوفة  ظهَر  بيوم  �إليك  �لكوفة  من  خروجي 

�لنا�س ما لم تَر عيناي في �شعيٍد و�حٍد جمعاً �أكبر منه. 

يُ�شّرحون  ثم  ليُعَر�شو�،  �جتمعو�  فقيل:  عنهم  ف�شاألُت 

تقِدَم  �أالّ  على  قدرَت  �إن  �هلل  فاأُن�شدك  �لح�شين.  �إلى 

عليهم �شبر�ً �إال فعلت ! فاإن �أردَت �أن تنزَل بلد�ً يمنعك 

ر  �هللُ به حتى ترى ر�أيك وي�شتبيَن لَك ما �أنت �شانع، ف�شِ

حتى �أُنزلك َمناَع جبلنا �لذي يُدعى �أجاأ. �أمتنعنا و�هلل به 

من ملوك غ�ّشان وِحميَر، ومن �لنعمان بن �لُمنذر، ومن 

�الأ�شود و�الأبي�س ] خ.ل. �الأحمر و�الأبي�س[. و�هلل �إن 

دخل علينا ّذلٌّ قط. فاأ�شيُر معك حتى �أُنزلُك �لُقريّة. ثم 

نبعُث �إلى �لرجال مّمن باأجاأ و�شلمى من طيء. فو�هلل ال 

ياأتي عليك ع�شرُة �أيام حتى تاأتيك طيء رجااًل وُركبانا. 

�أِقْم فينا ما بد� لك. فاإن هاجَك َهْيٌج فاأنا زعيٌم لك  ثم 

بع�شرين �ألف طائّي ي�شربون بين يديَك باأ�شيافهم. و�هلل 

ُل �إليك �أبد�ً ومنهم عيٌن تطُرف«))). ال يُو�شَ

فقال له الإمام: »جز�َك �هللُ وقوَمَك خير�. �إنّه كان بيننا وبين هوؤالء �لقوم قوٌل ل�شنا 
نقدُر معه على �الن�شر�ف. وال ندري عالَم تن�شرُف بنا �الأُموُر في عاِقِبه«. 

الطبري : 5 / 406 . والن�سو�س ال�سابقة عن ال�سفحتين قبلها .  (1(
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قد  لأّنه  ي�شتحّقها.  التي  الوقفَة  هذا،  الّطرّماح،  عْر�س  عند  نِقَف  اأن  علينا 
ل  المف�شِ هذا  عند  الإمام  وحوافز  لُمحّركات  الفهم  من  مزيٍد  باتجاه  يقوُدنا 
العْر�َس،  اأعني ذلك  يبدو،  راأينا كم  اإجماًل. فلقد  الدقيق، وَعْبَره عند حركته 

اًل وعملّيًا وربما اأي�شًا جـّدّيًا.  ذكّيًا وُمف�شّ

فلماذا لم يقبله اإلمام؟ 

ها هنا قبل اأي اعتباٍر اآَخر، اعتباٌر يتعّلُق بمدى ِجّدّية الرجل وُقدرته على الوفاء 
العتبارات  من  اأن هذا  البيان  الغنّي عن  ها. ومن  التي عر�شَ الكبيرة  باللتزامات 
الأ�شا�شّية التي ينبغي اأخُذها في قبول اأو رّد اأّي عْر�ٍس كُبَر اأم �شُغر. فكيف بمثل 
ه الإمام. ولكّن هذا اعتباٌر لي�س في و�شعنا، بالنظر ِل�شاآلة  الأمر الكبير الذي يخو�شُ
ما نعرفه عنه، اأن نقطَع ب�شاأنه. ولقد �شبرنا الفترَة من تاريخ الطبري، بحثًا عن ذكر 
الرجل فيه، ع�شى اأن نعرَف �شيئًا عن موقعه الجتماعي وما قد يكون له من ُنفوذ، 
عبَر ُم�شاركته في الأحداث. وبنتيجة البحث تاأّكدنا اأّنه لم ُيذكْر اإل هاتين المّرتين. 
ْف اإلى ذلك اأّننا قد راأيناه قبل قليل يعمُل دلياًل، ومن المعلوم اأّن هذه لي�شت  اأ�شِ
بالمهنة اأو الُمهّمة التي يعمل اأو ُتوكُل اإلى َمن في ُو�شعه اأن ُيحّرُك ع�شرين األف 
�شيٍف كما زعم. كما اأّن من المعلوم اأّن طيء قبيلٌة كبيرٌة وا�شعة النت�شار، كما ل 
تزال. عليها ع�شرات الروؤ�شاء، كما هو ُمقت�شى و�شاأن ال�شيغة القَبلّية. لكلٍّ من 
لطُة ال�شيا�شّية.  هوؤلء الروؤ�شاء م�شالُحه ونفوُذه و�شبكُة عالقاته  التي في قلبها ال�شُ
خف اأن نت�شّوَر اأّن هوؤلء جميعًا �شيتنازلون بكّل ب�شاطة عن م�شالحهم  ومن ال�شُّ
وامتيازات مواقعهم وُمقت�شيات �شـبكة عالقاتهم،  فيدعمون ق�شيًة عادلًة حتى 
ها َمن هو في مكانة الإمام الح�شينQ، ويمنعوَنه من �شطوة  لو كان على راأ�شِ
الدولة، ذلك كّله قيامًا بذّمة �شخ�س من القبيلة كالطرّماح،  لي�س بذي كبير �شاأن. 
يتحّرُك  وهو  الإمام،  قلبه  في  الذي  الدقيق  الموقَع  يَر  لم  الّطرّماح  كاأّن  ثم 
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تحت الأعُين اليقظة والحرا�شِة الُم�شّددِة من ِقَبل الحّر وع�شكره، الذي يفوُق 
فريَق الإمام بمّرات. بحيث كان ُم�شطّراً للخ�شوع لإرادتهم في حركته. وكاأّنه 
�شيتركه يذهُب حيث ي�شاء. مع اأّنه هو الذي خاطَبه فقال: »... ولو لم يُقاتلك �إال 

هوؤالء �لذين �أر�هم ُمالزميك، لكان كفى بهم«. 

ُب، اأجابه ذلك الجواب التخلُّ�شّي، فقال: »�إنّه  لكل تلك العتبارات، فيما نح�شَ
كان بيننا وبين هوؤالء �لقوم ]يعني �لحّر وع�شكَره[ كالٌم ل�شنا نقدُر معه على �الن�شر�ف«. 

في نهاية ذلك الَمطاف الحزين، م�شى الإماُم حتى انتهى به الَم�شير اإلى:

13 ـ )قصربني ُمقاتل( 
في )معجم البلدان(: »ق�شر ُمقاتل«، وهو الأ�شّح)1( وهو: »ق�شٌر كان  ]يعني في 
زمان �لن�ّس[ بين عين �لتّمر و�ل�شام«))(. و»عين �لتمر« بلٌد اأعلى »�لكوفة«  اأي بعَدها 

بالن�شبة للقادم من »�لحجاز«. اإذن، فالق�شر �شمال غرب »�لكوفة«. 
لم يح�شل في هذا المو�شع، الذي يبدو اأّن الإماَم لم ُيقْم فيه اإل �شواَد ليلة، 

�شٌئ ُيذَكر، �شوى لقاَءُه ُعبيَد اهلل بن الحّر الُجعفي.  
ة اللقاء عن عمرال�شعبي بما خال�شُته. اأّن الإمام حين  وابُن ِمخنف يروي ق�شّ
انتهى اإلى »ق�شر بني ُمقاتل« اإذا بف�شطاٍط م�شروب. ف�شاأل لَمن هو؟. فاأُجيب باأنه 
للُجعفي. فقال: »�أُدعوه لي!« فلما اأتاه الر�شول قال: »�إنّا هلل و�إنّا �إليه ر�جعون. و�هلل 
ما خرجُت من �لكوفة  �إال كر�هَة �أن يدخَلها �لح�شيُن و�أنا بها. و�هلل ال �أُريُد �أن �أر�ه وال 

ير�ني«. ومع ذلك فاإّن الإماَم ق�شَده ودعاه اإلى ن�شرته، فاأعاد ابُن الحر مقالته 

للر�شول. وفي ختام اللقاء حّذره الإمام باأن يكوَن مّمن ُيقاتله. فتعّهد له باأن هذا 
لن يكون)3(.

وال�ساهد على ذلك قوُل �ساعٍر اأ�سدي ، اأي اأّنه من اأبناء المنطقة :  (1(

وُزورُة ظلٌّ ناعٌم و�سديُق كاأن لم يُكن بالق�سر ق�سر ُمقاتلٍ 

معجم البلدان : 4 / 364 . وكذا ال�ساهُد اأعله .  (2(

)3) الطبري : 5 / 407 .
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ولكن ابن الأعثم يورُد روايًة اأكثَر تف�شياًل عن اللقاء نف�شه)1(. فيها خطاٌب 
له من الإمام، من الُم�شتبَعد عندنا جّداً اأن ت�شُدَر منه مع َمن يدعوه اإلى ن�شرته. 
ولقد بنى غيُر موؤّلٍف على خطاب الإمام هذا �شورًة �شّيئًة جّداً للرجل، منها 
اأّنه خرج اإلى معاوية، وحارب معه في »�شّفين. و�أنّه نهب �أمو�اًل، وقطع �لطريق«))(. 
مّما لم نِجْد له ذكراً لدى المنقري في )وقعة �شّفين( ول لدى الطبري عن اأبي 
اأّن الم�شدرَين في الهام�س اأدناه ُي�شندان ما ن�شباه اإلى الرجل عن  ِمخنف. مع 

هذين. 
نعم، كلُّ �شٍئ يدلُّ على اأّن الرجَل هو من ذلك القبيل من النا�س الذي ي�شيُر 
فيما  رحبًا  مكانًا  وم�شلحَته  �شالمَته  اعتباَر  يمنُح  بح�شاب.  ويِقُف  بح�شاب، 
ُينتُج  ل  ال�شخ�شّية  من  النمط  هذا  اأّن  البيان،  عن  الغنّي  ومن  يرف�س.  اأو  يقبُل 
يرباأُ  الُمقابل  يوؤمُنون به. ولكّنه في  اأو َمن  يبذلون حياتهم في �شبيل ما  �شهداَء 
ناأيًا  »�لكوفة«،  . ومن هنا راأينا الرجَل يخرُج من بلده  ّلّ بنف�شه عن موا�شع الذُّ
بنف�شه عن اتخاذ موقٍف بين اأمرَين كالهما خا�شٌر بمعنًى اأو بغيره. فال هو ين�شُر 
ابن  َي�ْشُرُك في دم  قتالّية. ول هو  الإماَم، لأّنه يخو�ُس معركًة خا�شرًة بمقاي�َس 
خرى  بنت ر�شول اهلل �شلوات اهلل عليه واآله، لأّنه اأي�شًا عمٌل خا�شٌر باعتباراٍت اأُ
ُيعطَيه  اأن  الإمام  على  عر�َس  الأعثم،  ابن  رواية  اإلى  ا�شتناداً  ولكّنه،  وا�شحة. 
به  �أذقتُُه حيا�َس �لموت و�شـيَفه �لذي ما �شربُت  �إال  »ما طلبُت عليه �شيئاً  الذي  فر�َشه 
اإلى ابن الأعثم،  اأي�شًا ا�شتناداً  اأّنه،  �إال قطعت«. وطبعًا رف�س الإماُم العْر�َس. ثم 

ندَم بعد  ذلك اأ�شدَّ الندم على ما فاته من ُن�شرة الإمام. وله في التعبير عن ندمه 
اأ�شحاُبُه روؤيَتهم  فيها  اأودَع  الذي  الُح�شيني،  ال�شعر  اأوائل  ق�شيدتان. هما من 
عن  المعلومات  من  ثروًة  يختزُن  بذلك  وهو  الكربالئي.  للحدث  وفهَمهم 

الفتوح : 5 / 130 � 33 .  (1(

)2) انظر مثًل : مقتل الح�سين للُمقّرم / 188 ، ووقائع الطريق من مكة اإلى كربلء للطب�سي : 3 / 276 .
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اتجاهات النا�س وَرْجعهم. ي�شتحقُّ اأن يكوَن مو�شَع درا�شٍة نقديّة تركيبّيٍة، قد 
تاأتي بنتائج كبيرة، على �شعيد تداعيات يوم »كربال«. 

مهما يُكن، فاإّن الإماَم، كما قلنا، لم ي�شتقَر به المقاُم في »ق�شر بني مقاتل« غيَر 
�شواد ليلة اأو اأقّل. ارتحَل بعدها تحَت الحرا�شة الُم�شّددة للحرِّ وع�شكِره. ومن 
د. واأّنه كّلما تقّدَم  الوا�شح للقارئ الآن اأّن م�شيَره قد غدا الآن اإلى غير ما َمق�شَ
فرٍع  �شطِّ  ُمتناثرة على  اإل مزارع  لي�س  بعدها  »�لكوفة«. وما  عن  ابتعاداً  ازداَد 

�شغيٍر لنهر الفرات. يعُمُرها فاّلحون من بني اأ�شـد. 
نزَل  نزَل  فاإذا  الرحيل.  اأو  النزول  قراُر  الأقل  على  له  كان  فاإنه  ذلك  ومع 

الع�شكُر بنزوله. واإذا ارتحَل ارتحَل معه. 
بح، اأمر  فيقوُل ِعقبُة بن �شمعان اأّنه لّما كان اآخر الليل، اأي قبل اأن يتنّف�َس ال�شُّ

الح�شينQ بال�شتقاء من الماء. ثم اأَمرنا بالرحيل ففعلنا.
الركوب.  ثم عّجَل  بح.  ال�شُ فري�شَة  يعني  الَغداة،  ف�شّلى  نزَل  اأ�شبح  فلما 
ه.  هم فيُردُّ ُيفّرقهم. فياأتيه الُحرُّ بن يزيد فيردُّ اأن  ُيريُد  فاأخذ يتيا�شر باأ�شحابه 
فجعل اإذا رّدهم اإلى »�لكوفة« رّداً �شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا)1(. فكاأّن الإمام 
الت�شلُّل  يرغُب منهم، فر�شَة  َمن  اأو  اأ�شحاَبه  يمنَح  اأن  الُمبّكر،  بم�شيره  اأراد 
هم  يردُّ الُحرُّ  الليل. فكان  الأخير من  الُثُلث  بنف�شه، في عتمة  والنجاَة  بعيداً 
وي�شبُط  الِخناق  عليهم  ُي�شّيق  وبذلك  »�لكوفة«.  باتجاه  �شديد�ً«  »رّد�ً  يمينًا 
م�شيَرهم، ويكوُن ُممتثاًل لأمر اأميره. في حين اأّن الإماَم »يتيا�شُر باأ�شحابه يُريُد 

�أن يُفّرقهم«. 

م�شى الأمُر على هذه الحال حتى انتهوا اإلى:

الطبري : 5 / 407 .  (1(
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14 ـ )نينوى / كربال(

والأّوُل ا�شٌم تاريخي على منطقٌة �شا�شعٌة)1(. حيث قامت منذ الألف الخام�س 
منطقٍة  مع  وتتداخُل  »نينوى«.  مدينة  عا�شمتها  الأ�شوريّة  الدولة  الميالد  قبل 

تاريخّيٍة اأُخرى، هي »بابُل« الكلدانّية، التي نه�شت بعدها غير بعيد. 
والذي يبدو هو اأّن عيوَن عبيد اهلل بن زياد كانت ُتراقـُب ما يجري، وُتخطُر 
به الأمير. لذلك فاإّنه مع و�شول الإمام وَمن معه اإلى »نينوى«، لقيهم ر�شوٌل قادٌم 

من ابن زياد بكتاٍب اإلى الحّر، جاء فيه:
عليك  ويقدم  كتابي،  يبلغك  حين  بالح�شين  فجعجع  بعد.  ــا  »�أّم

ر�شولي. فال تُنزله �إال بالعر�ء، في غير ح�شٍن وعلى غير 

يفارقك حتى  يلزمك وال  �أن  �أمرُت ر�شولي  ماء. وقد 

ياأتيني باإنفاذ �أمري. و�ل�شالم«))).

ابن  عند  منزلٍة  له من  ما  الآن  قد خ�شَر  الحّر  اأّن  يدلُّ على  اإجماًل  الكتاُب 
ليونته مع الأمام و�شحبه.  بالتاأكيد ب�شبب  ثقته. وذلك  يُعْد مو�شَع  زياد، ولم 
مع اأّن الرجَل كان يبذُل ُجهداً �شادقًا في اللتزام كع�شكرّي بما معه من اأوامر 
�شريحة. مع الحر�س ال�شديد على اأن ل ُيو�شُله ذلك اإلى البتالء بدم اأهل بيت 

النبي �شلوات اهلل عليه واآله. 
الجعجاع،  ُيلزمه  باأن  اأي   ،Qبالح�شين »يُجعجع«  باأن  له  الأمَر  اأّن  ثم 
يعني المكان ال�شّيق الخ�شن. ومن ذلك اأن ل ُينزله اإل بالعراء، »في غير ح�شٍن 
وعلى غير ماء« ـ، ذلك الأمُر يرمي اإلى اإنهاكهم في اأبدانهم، والأخِذ من قواهم 

المعنويّة. وهكذا األزمهم الحرُّ بالنزول حيث هم. 

تل فيها الح�سين ر�سي اهلل عنه« )1)  في معجم البلدان : 5 / 339 : »وب�سواد الكوفة ناحيٌة ُيقاُل لها نينوى . منها كربل التي ُقٌ

)2)  نف�سه : 5 / 408 .
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وعندما �شاأل الإماُم عن ا�شم الأر�س التي هو عليها، قالوا له: 

»كربل«

قال: »�أر�ُس كرٍب وبالء«. »و�أر�د �لخروَج منها فُمنع حتى كان ما كان«)1(.

)1)  معجم البلدان : 4 / 136 .
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ـ قعنب بن عمرو الُنميري: 17، 8). 

ـ قي�س الب�شرة: 7). 
ـ قي�س بن ُم�شّهر ال�شيداوي: 15، 16، 17، 56، 74، )10، 103. 

)ك(

ـ كربال: يرُد كثيراً في الكتاب. 
ـ الكوفة: 13، 14، 15، 17، 18، ))، 3)، 4)، 5)، 7)، 9)، 30، 
 ،59 ،58 ،58 ،57 ،56 ،54 ،53 ،5( ،51 ،50 ،48 ،4( ،41
 ،84 ،83 ،8( ،81 ،78 ،77 ،75 ،74 ،71 ،68 ،65 ،61 ،60
 ،103 ،10( ،101 ،99 ،98 ،97 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،85

 .108 ،107 ،106 ،104
ـ الكي�شانّية: 5). 
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)ل(

ـ لبطة بن الفرزدق: 73. 
ـ لقيط: )9. 

ـ اللوزة )ا�شم بركة(: 89. 
ـ لهازم الب�شرة: 7). 

 .11 :)Qـ ليلى بنت اأبي ُمّرة )زوجة الح�شين

)م(

ـ مارية بنت �شعد: 58. 
ـ مارية بنت ُمنقذ. 9). 
ـ مالك بن م�شمع: 56. 

ـ مجمع بن زياد بن عمر الُجهني: 17، 6). 
ـ مجمع بن عبد اهلل العائذي: 16، 18، )10. 

ـ محمد/النبي/ر�شول اهلل �شلوات اهلل عليه واآله: 14، 18، 41، 33، 63، 
 .107 ،100 ،99 ،96 ،80 ،76 ،65

ـ محمد بن اأبي �شعيد بن عقيل: )1، 13. 
ـ محمد بن عبد اهلل بن جعفر: 11، 69. 

ـ محمد بن عليQ / ابن الحنفّية: 5)، 41. 
ـ محمد بن عليQ )الُمكّنى اأبو بكر(: 11، 13. 

ـ محمد بن ُعمير التميمي: 53. 
ـ محمد بن م�شلم بن عقيل: )1. 

ـ المختار الثقفي: 3)، 41. 
ـ المدينة: 13، 14، 15، 16، 18، 3)، 6)، 7)، 8)، 9)، 31، 33، 
 ،5( ،50 ،47 ،46 ،45 ،44 ،4( ،41 ،40 ،39 ،37 ،35 ،34

 .6( ،60
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ـ  المذرى بن الُم�شمعّل: )8. 
ـ الُمرجئة: 5). 

ـ مروان بن الحكم: 35، 40، 41. 
ـ م�شعود بن عمرو: 58. 

ـ الم�شعودي: 9. 
ـ م�شلم بن عقيل: 16، 17، 41، 56، 60، 74، )8، 83، 85، 86. 

ـ الُم�شّيب بن نَجَبة الفزاري: 51. 
ـ م�شا�س )ا�شم مو�شع(: )7. 

ـ م�شر: 6). 
ـ ُم�شر الب�شرة: 7). 

ـ معاوية بن اأبي �شفيان: 4)، 31، )3، 33، 34، 35، 36، 37، )4، 50، 
 .6( ،5(

ـ معاوية بن يزيد: 35. 
ـ المعتزلة: 5). 

ـ الُمغيثة )ا�شم مو�شع(: 101، 105. 
ـ مكة: 9، )1، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 8)، 30، 31، 33، 40، 
 ،58 ،56 ،54 ،51 ،50 ،49 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،4( ،41
 ،79 ،75 ،7( ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،61 ،60 ،59

 .97 ،91 ،88 ،85
ـ ُمنجح بن �شهم: 18. 

ـ الًمنذر بن الجارود العبدي: 9)، 57، 59. 

)ن(

ـ نافع بن هالل الحملي المذحجي: 18، )10. 
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ـ نجـد: 74، 78، 89. 
ـ ن�شر بن اأبي نيزر: 18. 

ـ النعمان بن ب�شير الأن�شاري: 51، 60. 
ـ النعمان بن الُمنذر: 104. 

ـ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: 18. 

)هـ(

ـ هاني بن عروة: 83، 86. 
بيعي: 16، 55، 56.  ـ هاني بن هاني ال�شُ

ـ ه�شام بن الكلبي: )9. 
ـ هْمـدان )قبيلة(: 3)، 4)، 50. 

ـ الهمدانّيون: 13. 

)و(

ـ واق�شة / واق�شة الحزون )ا�شم موقع(: 9)، 85، 88، 89، 99. 
ـ الوليد بن ُعتبة بن اأبي �شفيان: 34، 43، 44، 68. 

)ي(

ـ يحيى بن �شعيد بن العا�س: 69. 
ـ يزيد بن ثبيط العبدي: 18، 8)، 58. 

ـ يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم: 54. 
ـ يزيد بن معاوية: 31، )3، 33، 34، 35، 36، 37، )4، 43، 44، 50، 

 .101 ،98 ،7( ،67 ،6( ،57 ،5(
ـ يزيد بن مغفل المذحجي: 18. 

ـ اليمن: 3)، 71.


