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األول
الفصل ّ

المقدمـة
ّ
()1

َ
ا�ستقبل به الق ُّر ُاء
ن�ضجت فكر ُة هذا الكتاب ،بعد الترحيب الكبير الذي
التاثير
و�صف و�صف ًا غير م�سبوق
(موكب الأحزان) .الذي
كتابنا ال�سابق
َ
َ
ُ
َ
واالجتماعي الهائل للموكب الحزين الذي انطلق من «الكوفة»
ال�سيا�سي
ّ
ّ
مدة
برو�ؤ�س �شهداء يوم «كربال» ون�سائهم و�أطفالهم ،لي�ستعر�ضهم في البلدان ّ
للحدث
التاريخية
الدرا�سة
الكتاب الحاج َة
أثبت
َ
الما�س َة �إلى ّ
�شهرين تقريباً .ف� َ
ُ
ّ
ّ
الكربالئي وتداعياته ،طبع ًا بموازاة الموقف الإن�ساني منهُ .فيع ّززه ويمنح ُه
الح َدث وال�شهداء.
ال�ضرورة،
�صف َة ّ
ب�صر ِف ال ّنظرعن ر�ؤية القارئ �إلى َ
ْ
ومطالب ُة
وكان من جملة ذلك الترحيب ترجم ُة الكتاب فوراً �إلى
الفار�سيةُ ،
ّ
كوناته ومراحله.
بمتابعة هذا المنهج في درا�سة
َ
القراء ُ
الحدث بكافّة ُم ّ
ّ
ابتداء
الحدث،
قـدمات
َ
وعليه فقد كان من الطبيعي �أن نبد�أ عملنا بقراءة ُم ّ
ً
ال�سيا�سية.
خيلة
تبرز �إلى الع َلن
من «المدينة» .حيث بد�أت ُ
ُ
التناق�ضات في ُ
ّ
الم ّ
ُ
تراكمها في «مكة» ،ثم في الطريق منها �إلى «كربال» .حيث
وتابعت
ختلفين
نهائي ًا منظورين ُم
كر�س
ْ
انفجرت ذلك االنفجار َ
َ
ّ
المهول ،الذي ّ
وفر َز المجتمع الإ�سالمي على هذا الأ�سا�س ،فرزاً
ُك ّل ّي ًا �إلى مفهوم ُ
ال�سلطةَ .
ما ُ
يزال قائم ًا حتى اليوم.
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()2

ف و�صف ًا �شام ً
ال ودقيق ًا ،بقدر ما تُ�سعفُنا عليه
ن�ص َ
ُبغي ُتنا فيما �سي�أتي� ،أن ِ
�سيد ال�شهداءعليه ال�سالم ،وهو
الم�صادر،
ِ
التراكمات التي توالت �أثناء حركة ّ
ي�شق طريقَه ال�صعب ،لي�س معه �إال ُنخب ٌة قليل ٌة من �أهل بيته و�أ�صحابه ،من
ُّ
«المدينة» فـ «مكة» ثم «كربال» .لي�س على �سبيل العلم فقط ،ولكن �أي�ض ًا لأننا
الحدث الأ�سا�سي ،ما قد دخل م�سار الأحداث
مما هو من عنا�صر
َ
ُ
نعتقد �أنّ ّ
إ�شكالي ٍة منه،
مو�ضوع ل
أثناء الطريق �إلى «كربال» .بحيث �أنّ بع�ض ما هو
ٌ
التالية � َ
ّ
ح�سم ُه بقراءة ذلك الم�سار قراء ًة دقيقة .و�س�أترك للقارئ الح�صيف �أن
يمكن
ُ
يكت�شف ذلك بنف�سه.
()3

م�صدرنا الأ�سا�س للبحث فهو ما قد رواه م� ّؤر ُخ «العراق» �أبو ِمخ َنف
� ّأما
ُ
لوط بن يحيى الأزدي الكوفي المتوفّى �سنة153هـ770/م� ،أي بعد وقعة
خا�ص ًة بلقاء َمن �شهدوها �أو َمن روى
«كربال» بت�سعين �سنة .ولك ّنه اعتنى عناي ًة ّ
ف�سجل ما يعرفون ت�سجي ً
مما
عنهمّ ،
ت�ضمنه من تف�صيالت دقيقةّ .
ال ُمده�ش ًا بما ّ
ُّ
يدل على �أ ّنه كان ُمحقّق ًا موهوب ًا في ا�ستنطاق َمن ي�أخذ عنهم .والحقيق ُة التي
كتب �أخبار يوم «كربال»
يح�سها بو�ضوح َمن يقر�أُ رواياته في هذا النطاق� ،أ ّنه َ
ُّ
�سجلها
بذهنية
وح�س م� ّؤر ٍخ ر�أى فيه ّ
بحق حدث ًا لي�س كغيره من الأحداث التي ُي ّ
ّ
ّ
ُّ
�سيظل يتداعى ُمنتج ًا لي�س ُمنعطف ًا جديداً ،ولكن �سل�سل ًة من
الم� ّؤرخون .بل �إ ّنه
�صح َة ر�ؤيته وما يزال.
المتوالية على غير �صعيد .وقد � َ
أثبت الزمان ّ
المنعطفات ٌ
ُ
والحمد هلل رب العالمين

بعلبك في  15رجب الحرام 1433
 6حزيران /يونيو2012م

8

األول
الفصل ّ

(تمهيـد)

ثبت نظ ّنه وافي ًا
قدم �أوفى ٍ
غر�ضنا في ال�صفحات التالية من هذا الف�صل� ،أن ُن ّ
الركب الح�سيني ،الذي انطلق من «المدينة» �إلى «مكة».
ب�أ�سماء َمن كانوا في ّ
مقدم ًة لبيان خريطة الطريق ومعالمها ،وما
ثم انتهى به
الطريق �إلى «العراق»ّ .
ُ
ف عليه،
ونق ُ
موقع عبروه �أو نزلوا فيه .نتحق ُّق من كل ذلك ِ
موقع ٍ
جرى في كل ٍ
أثناء
�سيد ال�شهداء ،Qولأنّ
َ
بع�ض ما جرى � َ
لأنه جز ٌء ال يتج ّز�أ من �سيرة ّ
بالح َدث الأ�سا�سي في كربال.
الطريق ذو عالق ٍة متينة َ
الركب قد التحقوا به في �أماكن ُمختلف ٍة َّ
كل
وبما �أنّ الذين كانوا في ذلك ّ
أماكن عديدة على
االختالف ،بد ًء من «المدينة» ،حتى قُبيل كربال ،مروراً ب� َ
ان�ضموا �إليه ،حين بان لهم
الدرب الطويل .وكان منهم َمن انف�صلوا عنه بعد �أن
ّ
ّ
اال�ستمرار فيه ٌ
خ�صية ـ ،لذلك
عمل
�أن
خا�سر بالنظر لمقا�صدهم و�أطماعهم ّ
َ
ال�ش ّ
ٌ
�صاحب
الذكر في هذا ال َع ْر�ض �أن يكون
فقد اتخذنا مقيا�س ًا َلمن ي�ستحقّون
ُ
َ
َ
اال�سم قد
و�صل مع الإمام الح�سين� Qإلى كربال .ب�صرف النظر عن مكان
التحاقه به.
وعديد الذين التحقوا بالإمام ووقفوا
أ�سماء
َ
ومن المعلوم عند العارفين �أنّ � َ
معه ثم ا�ست�شهدوا بين يديه هي ُّ
الرواة و�أرباب المقاتل.
محل
ٍ
اختالف ٍ
كبير بين ُّ
بحيث �أنّ م� ّؤرخ ًا عظيم ًا كالم�سعودي يقول �أنّ الذين و�صلوا مع الإمام �إلى
يعدون �ستمائة
القاد�سية ،غير البعيدة عن كربال ،من �أهل بيته و�أ�صحابه ،كانوا ّ
ّ
9

عديد ُمبا َلغٌ فيه كثيراً .في حين �أنّ م� ّؤرخ ًا
فار�س وراجل((( .وهذا
رجل ،بين
ٌ
ٍ
�آخر كبيراً هو الطبريُ ،
عمار الدهني عن الإمام الباقرQ
ينقل رواي ًة عن ّ
تقول �أن الإمام الح�سين Qحين �ضرب �أبنيته(خيا َمه) في كربال كان معه
(((
مائة وخم�سة و�أربعون رج ً
أقرب �إلى ال�صواب� .إلى
رقم � ُ
ال فقط  ،وهو ٌ
روايات �أُخرى تقول مثل ذلك �أو غيره.
ٍ
الحال في
تحقيق
العبء الذي ُيلقيه على الباحث
ِ
نقول هذا ل ُن ّبين ج�سام َة ِ
ُ
أمر الذي
الركب عديداً و�أ�سما ًء .ال ُ
َمن كانوا مع الإمام الح�سين Qفي ذلك ّ
ُ
ُ
االن�شغال به وبتحقيق وتمحي�ص الروايات الكثيرة عليه انتبا َه القارئ،
�سي�سرق
بعد ُه م�ساف ًة وا�سع ًة عن غر�ض الكتاب .ولذلك ف�إننا �سنكتفي فيما �سي�أتي
و ُي ُ
البحث �إلى �أنهم َمن و�صلوا معه �إلى كربال ،دون
بذكر �أ�سما ِء َمن انتهى بنا
ُ
ِ
الدخول في تحقيق حال ّ
ا�سم منها.
ا�سم ٍ
كل ٍ

((( مروج الذهب ،ن�شرة الجامعة اللبنانية بيروت  1970باعتناء �شارل بلال ،الفقرة .1900
((( الطبري :تاريخ الر�سل والملوك :ن�شرة دار المعارف بم�صر الت باعتناء محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم.389 / 5 :
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الركب المواكب للإمام من الرجال والن�ساء
 1ـ في عديد َّ
ُ
يت�صل بهم ب�سبب
ومن
من �أهل البيت َ

 1ـ الإمام الح�سينQ

ومعــه:

 2ـ �أُخته :زينب ُ
الكبرى.
 3ـ �أُختهُ :ر ّقية زوجة م�سلم بن عقيل.
الرباب بنت امرئ القي�س.
 4ـ زوجتهّ :
 5ـ ابنته منها�ُ :سكينة.
 6ـ وزوجته :ليلى بنت �أبي ُم ّرة بن عروة بن م�سعود.
 7ـ وابنه منها علي الأكبر.Q
 8ـ وابنه الإمام علي زين العابدين.Q
	�أخوته:

 9ـ العبا�س.
 10ـ عبد اهلل.
 11ـ عثمان.
 12ـ جعفر�( .أُ ّمهم �أ ّم البنين بنت حزام).
المك ّنى �أبو بكر�(.أُ ّمه �أُ ّم ولد).
 13ـ محمد ُ

وابنا �أُختـه زينب الكبرى:

 14ـ محمد بن عبد اهلل بن جعفر.
 15ـ عون بن عبد اهلل بن جعفر.
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عمه:
و�أبناء ّ

 16ـ جعفر بن عقيل بن �أبي طالب.
 17ـ عبد الرحمان بن عقيل بن �أبي طالب.
 18ـ عبد اهلل بن عقيل بن �أبي طالب.
 19ـ محمد بن م�سلم بن عقيل بن �أبي طالب.
 20ـ عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل (�أُ ّمهما ُر ّقية بنت علي.)Q
 21ـ محمد بن �سعيد بن عقيل بن �أبي طالب.
و�إبنا �أخيه:

 22ـ عبد اهلل بن الح�سن بن علي.Q
 23ـ القا�سم بن الح�سن بن علي.Q

ومن ن�ساء �أهل البيت �أُ
مهات الثالثة ال�سابقون �أعاله:
ُ

البجلية� ،أُم عبد اهلل بن الح�سن.Q
ال�شليل
 24ـ بنت ّ
ّ
25ـ رملة �أُ ّم القا�سم بن الح�سن.
 26ـ �أُ ّم محمد بن �أبي �سعيد بن عقيل بن �أبي طال.
الركب
فه�ؤالء ال�ستة والع�شرون من الرجال والن�ساء هم ِع ّـد ُة َمن كانوا في ّ
الذي خرج من ّ
مكة يوم التروية �سنة �ستين مع الإمام Qمن �أهل بيته و َمن
ُ
يت�صل بهم ب�سبب� ،أو التحق به وو�صل معه �إلى كربال(((.
ل�شاعر معا�صر و ُم ّط ٍلع عن ُقرب ،ت�ض ّمنت تعداد ًا دقيق ًا لل�شهداء من �أهل البيت ،هو م�سلم بن قتّة مولى بني
((( قارن هنا �أبيات ًا
ٍ
ها�شم .لعلها �أف�ضل م�صد ٍر في هذا ال�ش�أن
وان ��دب ��ي �إن ن��دب� ِ�ت �آل ال��ر� �س��ول
ع� �ي ��ن ج�� � ��ودي ب� �ع� �ب���ر ٍة وع ��وي ��ل
ق� ��د �أُ�� �ص� �ي� �ب ��وا و���س��ـ��ت�� ٍة لعقيل
وان� ��دب� ��ي ت �� �س �ع � ًة ل ��ُ��ص �ل��ب ع �ل� ٍ�ي
� ُ��ض�ـ��نّ بالخير �شيخهم بالبخيل
وان ��دب ��ي �شيخهم ف�ل�ي����س �إذا ما
ل �ي �ـ ����س ف �ي �م��ا ي �ن��وب �ه��م ب �خ �ـَ��ذول
واب� ��ن ع�� ّ�م ال �ن �ب��ي ع ��ون� � ًا �أخ��اه��م
�ارم م���ص�ق��ول
و� �س �م� ّ�ي ال �ن �ب��ي ُغ � ��ودر فيهـم
ق �ـ��د ع �ل �ـ��وه ب� ��� �ص � ٍ
(مقتل الح�سين للخوارزمي 152 / 2 :ـ ( )53تابع في ال�صفحة التالية)

12

 2ـ ال���ذي خ��رج��وا م��ع الإم����ام �أو التحقوا ب��ه وو���ص��ل��وا معه
�إلى كربال من غير �أهل بيته

�صحابي ثم
مية العبدي (ن�سب ًة �إلى عبد القي�س من ربيعة).
 27ـ الأدهم بن �أُ ّ
ٌّ
�سكن الب�صرة .خرج منها قا�صداً مكة ُملتحق ًا بالح�سين Qحين بلغته
فان�ضم �إليه .ورافقه �إلى العراق .وقُتل بين يديه.
دعوته.
ّ
بالعربية
تركي .من موالي الح�سين .Qكان قارئ ًا للقر�آن عارف ًا
 28ـ �أ�سلم.
ّ
ٌّ
كاتب ًا .خرج معه من المدينة ،وقُتل بين يديه.
الهمداني .تابعي من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين Qومن
 29ـ ُبرير بن ُخ�ضير ْ
ٌ
�شرف وق َْدر� .سار من
الهمدانيين
�شيوخ الق ُّراء في الكوفة .وكان له بين ْ
الكوفة قا�صداً مكة للقاء الح�سين ،Qوا�ست�شهد معه.
المذحجي .كوفي .كان مع م�سلم
ال�سلماني ُ
 30ـ جابر /جنادة بن الحارث ّ
في الكوفة .وبعد ف�شل حركته خرج للقاء الح�سين ،Qوالتقى به قبل
كربال وقُتل بين يديه.
 31ـ جنادة بن كعب الأن�صاري الخزرجي .من �أهل المدينة .جاء �إلى الإمام
ب�أُ�سرته في مكة ،و�صحبه في الطريق �إلى العراق وا�ست�شهد معه.
ندب بن ُحجير الكندي الخوالني .من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنينQ
32ـ ُج ُ
الحر
في الكوفة .خرج للقاء الح�سين Qفوافقه في الطريق ،قبل ات�صال ّ
به .ف�صحبه �إلى �أن قُتل بين يديه.
ال�سن .كان للف�ضل بن
�شيخ كبير
 33ـ َج ْون بن
حوي .مولى� .أ�سود اللونٌ ،
ّ
ّ
(تابع ما قبله)
ل�صلب علي :الح�سين ،علي الأكبر ،العبا�س ،عبد اهلل ،عثمان ،جعفر ،محمد ،وعبد اهلل والقا�سم ابنا الح�سن.
الت�سعة ُ
�ستة لعقيل :جعفر وعبد الرحمن وعبد اهلل �أبناء عقيل .ومحمد وعبد اهلل �أبناء م�سلم .ومحمد بن �أبي �سعيد بن عقيل.
مي النبي».
وعون ومحمد ابنا عبد اهلل بن جعفر ،وهذا الثاني هو المق�صود بـ َ
«�س ّ
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ذر الغفاري
المطلب .ا�شتراه منه علي Qووهبه لأبي ّ
العبا�س بن عبد ُ
ر�ضوان اهلل عليه فبقي معه �إلى �أن توفي ،فالتحق ب�أمير الم�ؤمنين .ثم كان
مع الح�سن ،ثم مع الح�سين .Lو�صحبه في �سفره من المدينة �إلى مكة،
ثم �إلى العراق .وقاتل معه �إلى �أن ا�س ُت�شهد.
ممن بايع م�سلم .وبعد �أن ر�أى خذالن �أهل
الحباب بن عامر التيميّ .
34ـ ّ
بتوجه الح�سين� Qإلى الكوفة خرج للقائه
الكوفة له اختفى ،فلما �سمع ّ
ف�صادفه في بع�ض الطريق ،والزمه �إلى �أن ا�ست�شهد بين يديه.
ال�سعدي التميمي .ب�صري ،من بني �سعد بن
 35ـ
ّ
الحجاج بن بدر /زيد ّ
تميم .جاء من الب�صرة بكتاب م�سعود بن عمرو الأزدي �إلى الح�سينQ
جواب ًا على ر�سالة الح�سين �إليه يدعوه فيها �إلى ن�صرته .وبقي معه �إلى �أن
ورد كربال ،وا�ست�شهد بين يديه.
الجعفي .كوفي .من �أ�صحاب �أمير
 36ـ
الحجاج بن م�سروق /م�سرور ُ
ّ
الم�ؤمنين� .Qسار من الكوفة �إلى حيث التقى بالإمام في مكة ،ثم
�صحبه �إلى العراق �إلى �أن قُتل بين يديه .وكان م�ؤ ّذن الإمام Qفي
�أوقات ال�صالة.
 37ـ الحرث بن نبهان .مولى .كان لحمزة بن عبد المطلب .ثم كان مع علي
ثم الح�سن ثم الح�سين .Rو�سار معه من المدينة �إلى مكة .ثم كان معه
في الطريق �إلى العراق� .إلى �أن ا�ست�شهد بين يديه.
ممن بايع النبي �صلوات اهلل
 38ـ زاهر بن عمرو الأ�سلمي الكندي� .صحابي ّ
حج �سنة �ستين .والتقى بالإمام في مكة ف�صحبه
عليه و�آله بيعة ال�شجرةَّ .
وح�ضر معه القتال ،فقُتل بين يديه.
حج �سنة  60ومعه زوجته .ف�ساير
 39ـ ُزهير بن الق َْين البجلي الكوفيّ .
ان�ضم
ي�سير عائداً من مكة �إلى العراق ،ثم
ّ
الح�سين Qفي الطريق وهو ُ
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ق�ص ٍة مذكور ٍة �أدناه� ،إلى �أن ورد معه كربال .وا�س ُت�شهد معه.
�إليه في ّ
�سيده عامر
 40ـ �سـالم مولى عامر بن م�سلم العبدي الب�صري .مولى� .سـار مع ّ
من الب�صرة �إلى مكة حيث لقيا الإمام .Qومنها رافقه �إلى العراق �إلى
�أن ا�ست�شهد معه.
مولى لعلي Qومن �شرطة الخمي�س.
41ـ �سـعد بن الحارث الخزاعي.
ً
وو ّاله على �آذربايجان .ثم كان مع الح�سن ثم الح�سين .Lخرج معه
من المدينة ،ورافقه �إلى �أن ورد كربال ،وقاتل وا�ست�شهد معه.
�سيده
 42ـ �سعد بن عبد اهلل .مولى عمرو بن خالد .لحق بالح�سين Qمع ّ
عمرو بن خالد الأ�سدي ال�صيداوي ،فالتقوا به في ُعذيب الهجانات ،بعد
بالحر بن يزيد الرياحي.
لقاء الإمام
ّ
 43ـ �سعيد بن عبد اهلل الحنفي .كوفي .حمل ُك ُتب �أهل الكوفة �إلى الح�سين
الر ُ�سل .ثم حمل كتاب م�سلم �إلى الإمام في
 Qفي الدفعة الثالثة من ُّ
مكة .ورافقه في الطريق �إلى العراق� ،إلى �أن ا�ست�شهد بين يديه.
 44ـ �سيف بن مالك العبدي (ن�سب ًة لعبد القي�س من ربيعة) الب�صري .خرج من
الب�صرة بعد �أن بلغته دعوة الإمام Qحتى �أتاه في مكة .و�سار معه �إلى
كربال وقاتل وا�ست�شهد معه.
الهمداني .كوفي .من وجوه ال�شيعة في الكوفة ،ومن
 45ـ �شوذب بن عبد اهلل ْ
�سار منها �إلى مكة ،بعد ظهور خذالن �أهل الكوفة قا�صداً
َح َملة الحديثَ .
الح�سين .Qوبقي معه حتى كربال فقاتل معه وقُتل بين يديه.
أحد �أربعة التحقوا بالإمام في
46ـ عائذ بن مجمع بن عبد اهلل العائذيُ � .
«عذيب الهجانات» قُبيل «كربال» .ورافقه �إلى �أن ا�ست�شهد.
47ـ عامر بن م�سلم العبدي (عبد القي�س من ربيعة) .ب�صري .خرج من
الب�صرة �إلى مكة بعدما بلغته دعوة الح�سين .Qورافقه �إلى العراق،
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وقاتل وا�ست�شهد بين يديه.
الجهني .كان ناز ًال في منازل بني ُجهينـة حول المدينة.
عباد بن مهاجـر ُ
 48ـ ّ
مر الح�سين Qبهم في طريقه �إلى مكة تبعه .وبقي معه �إلى �أن
ّ
فلما ّ
ممن �سـن�أتي على ذكرهم،
ا�ست�شهد .فهو� ،إلى ثالثة �آخرين من �أبناء قبيلتهّ ،
أثناء الطريق
من الق ّلة من الأعراب الذين
ان�ضموا �إلى ركب الإمامَ � Q
ّ
واقع الحال.
وثبتوا معه ،ولم ّ
ينف�ضوا عنه بعد �أن بانَ لهم ُ
 49ـ عبد الرحمان بن عبد ر ّبه الأن�صاري الخزرجي� .صحابي .مـن �أ�صحاب
�أمير الم�ؤمنين .Qوكان هو الذي ع ّلمه القر�آن ور ّباه� .أحد ال�شهود
الرحبة .جاء مع الح�سينQ
لأمير الم�ؤمنين Qبحديث الغدير يوم ّ
من ّ
مكة .وقُتل بين يديه.
الهمداني .كوفي� .أوفده �أهل الكوفة
50ـ عبد الرحمان بن عبد اهلل الأرحبي ْ
�سهر ال�صيداوي ،ومعهما
�إلى الح�سين Qفي مكة ،مع قيـ�س بن ُم ّ
ُك ُتب .في الوفادة الثانية لأهل الكوفة .وقبلها وفادة عبد اهلل بن �سبع وعبد
اهلل بن وال .وبعدها وفادة �سعيد بن عبد اهلل الحنفي وهاني بن هاني .دخل
مكة في � 12شهر رم�ضان �سنة �ستين.
�سرحه الإمام Qمع م�سلم .وبعد �أن قُتل عاد عبد الرحمان هذا �إلى مكة،
ّ
ومكث مع الإمام ثم �صحبه في الطريق �إلى العراق ،وا�ست�شهد معه.
 51ـ عبد اهلل بن ثبيط العبدي (ن�سب ًة �إلى عبد القي�س من ربيعة) .ب�صري .خرج
من الب�صرة مع �أبيه يزيد بن ثبيط في طلب الح�سين Qفي مكة .و�صحبه
�إلى �أن قُتل بين يديه.
 52ـ ُعبيد اهلل بن يزيد العبدي� .أخو �سابقه .ومثله خرج وا�ست�شهد.
للرباب زوجة الح�سين .Qرافقه من
 53ـ ُعقبة بن ِ�سمعان .وهو
مولى ّ
ً
المدينة حتى نهاية القتال يوم عا�شوراء دون �أن ُي�شارك في القتال .ف�أخذه
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ٌ
مملوك» .فخ ّلى �سـبيله .فهو
ُعمر بن �سعد وقال له« :ما �أنت؟» فقال�« :أنا عب ٌد
الوحيد الذي لم ُيقاتل ولم ُيق َتل من �أ�صحاب الإمام الذين و�صلوا معه �إلى
العراق .وقد بقي ليروي الكثير من �أحداث يوم كربال وما �سبقه .وتاريخ
ٌ
المرو ّية عنه في هذا الباب.
الطبري
حافل بالأخبار َ
عباد بن المهاجر
 54ـ ُعقبة بن ّ
ال�صلت ُ
الجهني .هو ك�سابقه وابن قبيلته ّ
ممن تبع الإمام Qمن منازل قومه حول المدينة .والزمه �إلى
ُ
الجهنيّ ،
�أن قُتل بين يديه.
ح�سان من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين،Q
 55ـ ّ
ح�سـان الطائي� .أبوه ّ
عمار بن ّ
وا�ست�شهد معه في �صفين .فكان من محا�سن المقدور �أن ي�ست�شهد اب ُن ُه مع
�صحب الح�سين Qمن مكة.
اب ِنه.
َ
 56ـ عمر بن ُجنادة بن كعب الأن�صاري الخزرجي� .صحب �أباه ،الذي قد
وان�ضم �إلى الح�سينQ
عرفنا حيث ذكرناه� ،أنه جاء مع �أُ�سرته ومنهم هذا
ّ
في مكة ،وا�ست�شهد معه.
57ـ عمرو بن خالد الأ�سدي ال�صيداوي .من �أ�شراف «الكوفة» .قام مع م�سلم،
�سهر
فلما �سمع بقتل قي�س بن ُم ّ
حتى �إذا خذلوه �أهل «الكوفة» فاختفىّ .
ال�صيداوي ،و�أ ّنه �أخبر �أن الح�سين� Qصار بـ «الحاجر» خرج �إليه ومعه
ابنه عائذ .فالتحق به �إلى �أن ا�س ُت�شهد.
تزوجها �أبوه
58ـ قارب بن عبد اهلل ُّ
الد ِئلي .كانت �أُ ّمه جاري ًة للح�سينّ ،Q
الد ِئلي ،فكان ابنهما قارب مع الإمام و�صحبه وا�ست�شهد
ال�صحابي عبد اهلل ُّ
معه.
ان�ضم
 59ـ قعنب بن عمرو ال ُنميري .ب�صري .جاء من الب�صرة �إلى مكة حيث
ّ
�إلى الإمام� ،إلى �أن قُتل بين يديه.
ممن �شهد بدر و�أُ ُحد.
 60ـ مجمع بن زياد بن عمرو ُ
الجهني� .صحابيّ .
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مر الح�سين Qبمنازل قومه
كان في منازل بني ُجهينة حول المدينةّ .
فلما ّ
ان�ضم �إليه و�صحبه �إلى كربال ،وا�ست�شهد بين يديه.
قا�صداً مكة
ّ
61ـ مجمع بن عبد اهلل العائذي.
تابعي من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين.Q
ٌ
فلما �سمع بمقدم الح�سين Qخرج فالتقاه بـ «عذيب الهجانات» ،و�سار
ّ
معه �إلى «كربال» فا�ست�شهد بين يديه.
 62ـ ُمنجح بن �سهم .من موالي الح�سين Qكانت �أُ ّمه جاري ًة للح�سين
الم ّطلب ثم تزوجها �سهم
 Qا�شتراها من نوفل بن الحارث بن عبد ُ
ف�أولدها ُمنجح� .صحبه في �سفره من المدينة �إلى �أن قُتل بين يديه.
المذحجي .كوفي .من �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين
 63ـ نافع بن هالل الجملي ُ
 ،Qو�شهد معه م�شاهده ك ّلها .خرج من الكوفة يتلقّى الح�سين،Q
فلقيه في بع�ض الطريق ،و�صحبه �إلى �أن ورد كربال ،وقتل بين يديه.
 64ـ ن�صر بن �أبي نيزر .من موالي الح�سين .Qفار�سي �أو حب�شي� .صحبه
من المدينة �إلى �أن ا�س ُت�شهد بين يديه.
 65ـ يزيد ين ُثبيط العبدي (ن�سب ًة �إلى عبد القي�س من ربيعة) .ب�صري .خرج
وعبيد
من الب�صرة �إلى مكة في طلب الح�سين ،Qومعه ابناه عبد اهلل ُ
فان�ضم �إليه و�صحبه �إلى �أن قُتل بين يديه.
اهلل،
ّ
ممن �أدرك النبي �صلوات
 66ـ يزيد بن ُمغفل /معقل ُ
المذحجي .كوفيّ .
اهلل عليه و�آله ولم يلقَه ،ومن �أ�صحاب �أمير الم�ؤمنين ،Qو�شهد �صفين
معه .ثم كان مع الإمام الح�سين Qفي َم�سيره من مكة ،التي يبدو �أنه
حاج ًا ،وقُتل معه.
ق�صدها ّ
فه�ؤالء �ست ُة و�ستون رج ً
ال وامر�أة من �أهل البيت و َمن التحق بهم .هم َمن
ماع َمن كانوا مع الإمام الح�سين Qحين
ثبت لدينا بعد البحث �أنهم َج ُ
َ
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َ
و�صل �إلى كربال((( قد ُي�ضاف �إليهم عد ٌد غير معروف من الأطفال ،ربما كانوا
مع �أُمهاتهم .لم ُيذكر منهم با�سمه �إال عبد اهلل الر�ضيع ابن الح�سين Qمن
الرباب .وهذا �إنما ُذكر ب�سبب قتلته الفاجعة في المعركة .ولوال ذلك
زوجته ّ
َلما ُذكر و َلما و�صلنا خبره.

َ
ُ
«وف�صل [ يعني الإمام ] من مكة يوم
يختلف ع ّما �أورده الخوارزمي حيث قال:
((( هذا العديد ،الذي و�صلنا �إليه بعد درا�س ٍة دقيقة،
التروية لثمانٍ م�ضين من ذي الحجة ومعه اثنان وثمانون رج ًال من �شيعته ومواليه و�أهل بيته» وهو عندنا رق ٌم غير دقيق .وهو
دقيق كالذي �أجريناه .انظر :الخوارزمي :مقتل الح�سين.220 / 1:
بالت�أكيد عن رواية ،ولي�س عن �إح�صاءٍ ٍ
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لية
 3ـ ُم
ٌ
الحظات � ّأو ّ

ٌ
للر ْكب
�ستفادة من التركيبة ال
ُم
ّ
إن�سانية َّ
()1

أعين
�أُولئك ال�ستون و�ستة من الرجال والن�ساء ،الذين وقعوا على الموت ب� ٍ
كامل الو�ضوح للم�صير المحتوم الذي ينتظرهمُ .ي ُ
�ضاف
إدراك
مفتوح ٍة ،وب� ٍ
ِ
�إليهم عد ٌد من الرجال والن�ساء الذين التحقوا بالإمام Qفي كربال ونطاقها.
أرباب المقاتل في �أ�سمائهم وعديدهم ـ ،هم َمن وقفوا معه تلك
ممن
ُ
يختلف � ُ
ّ
أمل
روحها اال�ست�شهاد ّية الخال�صة ،دونما �أدنى � ٍ
الوقفة الفريدة ،من حيث ُ
ال�شخ�صية على ال ّ
الحق ال ل�شئ �إال لأ ّنه
أقل .وقف ٌة مع
بالن�صر العاجل �أو النجاة
ّ
ّ
حق ،غير مدخولٍ ب�شي ٍء من الباطل .و�أن ما دو َنه ٌ
باطل ،غير مدخولٍ ب�شي ٍء من
ٌ
�شرعي َة
�سيمنحها في النهاية
ُتابع في االتجاه نف�سه،
ّ
ُ
الحق .ولأنّ ْتر َك الأُمور ت ُ
ّ
�سكوت الأُ ّم ِة ك ِّلها عن الباطل الذي ينمو ويزدهر في ُظلمة ال�صمت
ال�سكوت.
ُ
أعرف بم�سار الأُمور ،وال ُ
�صمت ال ُّنخبة ،ال ُ
أملك لمقايي�س
العا ّم .وخ�صو�ص ًا
ُ
الحق والباطل والعدل والجور وما �إلى ذلك .وبذلك يكونُ لكالمها معنى،
ّ
ول�سكوتها �أي�ض ًا معنى ،ربما كان �أكبر ،حتى و�إن لم تق�صده .وبذلك �أي�ض ًا
ُ
الباطل مع الوقت
يكت�سب
إ�ضافي ًة من�صو�صةً ،كما ح�صل بالفعل في ّتيارٍ
ُ
�شرعي ًة � ّ
ّ
حي ًا حتى اليوم.
ٍّ
فكري ما يزال ّ
هكذا ،ف�إنّ تلك المجموعة القليلة من الرجال ،القادمين من ُمختلف
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االجتماعية ،الذين التحقوا بكامل االختيار بالإمام ،كانوا من الخاليا
ال�شرائح
ّ
الحي َة الناب�ضة في ج�سم الأُ ّمة الكبير.
ّ
لكن هذا «العا ّم»ُ ،
خ�صو�صيات.
ماع
كك ّل عا ٍّم ،ال ّ
بد �أنه َج ُ
هذا في العامّ .
ّ
خ�صو�صي ِة ٍّ
كل منها.
البحث �أن نتناو َلها لبيان
يفر�ض علينا
ُ
ُ
ّ
()2

ومما ينبغي علينا ،وعلى القارئ �أي�ض ًا� ،أن نالحظه منذ الآن وفر َة عدد
ّ
�سواء َمن ق َِد َم منهم مع الإمام� ،أو
الموالي المملوكين بين �أولئك الرجال،
ٌ
تف�سير التحاق ه�ؤالء ب�سادتهم
هل
ال�س ِ
ممن التحق به في كربال ونطاقها .من ّ
ُ
يفر�ض عليهم �أن يكونوا مع �سادتهم وبخدمتهم
بو�ضعهم االجتماعي ،الذي
ُ
ا�شتراكهم ّ
َ
وال�شجاع
ف�س ُر
�أينما ح ّلوا وارتحلوا.
الطوعي ُّ
ولكن هذا َ
ّ
وحده ال ُي ّ
في القتال في ظرف المعركة المعروف الباعث على الي�أ�س .كما �أنه ما من
فر�ض �إكراههم على ذلك .بل �إنّ من الثابت �أنهم كانوا ي�ست�أذنون
ٍ
�سبيل �إلى ْ
الإمام  Qفي البروز للقتال� ،ش�أنَ غيرهم من �أهل بيته و�أ�صحابه .وب�شهادة
جداً من الإمام ،بل ُيمكن القول
قرب ًا ّ
�أنّ ُعقب َة بن ِ�سمعان ،الذي كان مملوك ًا ُم ّ
�سـر له ،بحيث �أنه كان ي�أتمنه على حفظ ر�سائل �أهل
�أنه كان بمثابة �أمين ٍّ
أحد
طالبه � ٌ
الكوفة �إليه((( ،قد َ
�شهد المعركة ،ولكنه امتنع عن القتال ،دون �أن ُي َ
بخو�ضها .ونجا وعا�ش طوي ً
�سجله الم� ّؤرخون من
ال بعد يوم كربال ،وروى ما ّ
بع�ض ما �شهده من �أحداثها.
َ
�سيا�سي لدى الأرقّاء على
وعي
هل ِ
ي�ص ُّح �أن نرى في هذه الظاهرة بداي َة ٍ
ٍّ
كم ُل هذا الت�سا�ؤل:
ومما ُي ِ
حقوقهم المهدورة بالقيا�س �إلى ما كفله الإ�سالم لهم؟ ّ
الكم ّية الكامنة
هل يمكن �أن نرى فيها
تبا�شير � ٍ
إدراك من �أُولئك الأرقّاء ّ
لقوتهم ّ
َ
((( الطبري.204/5 :
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على ال ّ
ق�ضيتهم؟
أقل ،ولكن الم�شروطة بالقيادة الم� ّؤهلة لحمل ّ
ومن هذا وذاك ر�أينا تلك الظاهرة غير الم�سبوقة ،في �أولئك الذين امت�شقوا
أوفر
وراء �إمامهم الأمل .ثم ر�أيناها بعد قليل على ٍ
ال�سالح منهم ُمقاتلين َ
َ
نحو � َ
و�أوفى في ثورة المختار بن �أبي ُعبيدة الثقفي ،التي كان من �شعاراتها البارزة
اعتمدت على الموالي� ،إلى جانب ِق ّل ٍة
الم�ساوا َة بين العرب والموالي .بل �إنها
ْ
وت�صاعدت بعد قرون ،بحيث
نمت
ْ
لبثت تلك الظاهر ُة �أن ْ
من العرب .ثم ما ْ
تحولوا �إلى ع�سكرتاريا ُم ّ
نظمة
�أ�صبح �أولئك المملوكون مالكين ،بعد �أن ّ
مراء وال�سالطين ،من �أولئك الذين ا�شتراهم �سادت ُُهم
ال�سلط َة و َت ِل ُـد الأُ َ
تحتكر ُ
ُ
من �سوق النخا�سة ليكونوا َخ َدم ًا لهم.
()3

همدان فيهم
ظاهر ٌة ثاني ٌة بارز ٌة
ُ
نر�صدها في ذلك الإح�صاء ،هي ق ّل ُة عديد ْ
اقت�صر على ثالثة رجال .همُ :برير بن خ�ضير ،و�شوذب بن عبد اهلل ،وعبد
�إذ
َ
عديد ٌ
قليل جداً بالقيا�س �إلى ما نعرفه من عديد
الرحمان بن عبد اهلل .وهو
ٌ
همدان الكبير في الكوفة قبل عقدين من الزمان .و�أي�ض ًا بالقيا�س �إلى تاريخها
ْ
�شرف مع الإمام علي.Q
ُ
الم ّ
التجمع الرئي�سي لهمدان بعد �أن باينت
فنحن نعرف �أنّ الكوفة كانت مرك َز
ّ
أ�صلي َة في �شرق اليمن((( .و�أ ّنه عند تم�صير الكوفة
همدانُ
ْ
فازت ْ
مواط َنها ال ّ
ب�سبع المدينة الجديدة((( .الأمر الذي ُّ
يدل على �أنّ هذه القبيلة كانت كبيرة
ُ
ن�ص لـدى ابن
العدد في الكوفة .بل يبدو �أنها كانت الأكثر عدداً ،ب�شهادة ٍّ
ف فيه بني �أ�سد� ،إحدى �أكبر القبائل عدداً في المنطقة كما
ي�ص ُ
ُمزاحم المنقريِ ،
ال�سمعاني :الأن�ساب ،ط .بيروت دار الجنان  1408هـ 1988 /م ،مادة «ه ْمدان».
((( ُ
((( انظر ُم ّ
(خطط الكوفة) لما�سينيون ،الترجمة العرب ّية ،ط� .صيدا
خ�ص�صة لبني ه ْمدان فيِ :
خطط ًا للمدينة تبدو فيه ال ُّرقع ُة ال ُم ّ
1946م .2 /
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همدان»(((.
«حي الكوفة بعد ْ
ال تزال حتى اليوم ،ب�أ ّنها ُّ
ُ
كرم اهلل وجهه ور�ضي عنه
كما �أ ّننا
نعرف �أي�ض ًا �أن بني ْ
همدان «كانوا �شيع ًة لعلي ّ
المن�ش ُد فيهم:
عندما َ
�شج َر بين ال�صحابة وهو ُ
(((
ب�سالم
لهمدانَ ادخلوا
بواب ًا على باب ج ّن ٍة
ُ
فلو ُ
ِ
كنت ّ
لقلت ْ
ُ
القائل �أي�ض ًا في هذا ال�ش�أن:
وكانوا ِعما َد ع�سكره في �صفّين ،وهو
وعبوا ِح ْميرا(((.
عب ُ
يت ْ
همدانَ ّ
ّ
عبرت في ّ
كل تاريخها ،من
والحقيق ُة التي ال ِم َ
راء فيها �أنّ هذه القبيلة قد ّ
قبل هذا ومن بعده ،عن وال ٍء للإمام ع ّز نظيره .في الحرب ،خ�صو�ص ًا في
خوا�ص
ال�سلم كان منها
ّ
�صفّين ،كانت ِعما َد ع�سكر الإمام علي .Qوفي ِّ
َ
قد نظام الكوفةَ � ،إثر داهية
و�شـ َرطه .وعندما
انفرط ِع ُ
�أ�صحابه ورجال �إدارته َ
الم ّ
همدانُ
التحكيم ،فخرج منها ُ
ق�سم �ضمن ًا �إلى معاوية ،ظ ّل ْت ْ
حكمة ،ومال ٌ
إخال�صها.
على �صالبتها و�
ِ
فما هي ِع ّل ُة هذا الغياب الآن ،والثابتون من �أهل العراق والحجاز ُي�سارعون
المتجه �إلى العراق؟
�إلى االن�ضمام �إلى ركب الح�سينُ Q
همدانَ لم َت ُع ْد هناك .لم ي ُع ْد منها في الكوفة �إال عد ٌد غير كبير،
الحقيق ُة �أنّ ْ
ُ
مثلما ُ
تحمل �أ�صحا َبها بعيداً عن �أوطانهم.
اني ٍة كبيرة،
تتركه خلفَها � ُّأي حركة ُ�س ّك ّ
حت بها هجر ٌة مفرو�ضةٌ� ،أو هي بالمفرو�ضة �أ�شبه� ،إلى نواحي ال�شـام،
طو ْ
لقد ّ
ُ
اليزال
حيث كان لح�ضورها فيه من جميل الأثـر ما
حميد ُه حتى اليوم((( .وما
ُ
((( ابن ُمزاحم ال ُمنقري :وقعة �صفين ،ط .م�صر  1382ه باعتناء محمد عبد ال�سالم هارون .311 /
((( ابن خلدون :كتاب ال ِع َبر ،ط .بيروت .520 / 2 :1961
((( الم�سعودي :مروج الذهب ،ط .الجامعة اللبنان ّية باعتناء �شار ب ّلال ،الفقرة .1679 /
بني على �أنّ �سـ ّر انت�شار الت�ش ّيع في تلك الرقعة من بالد ال�شام،
((( انظر كتابنا «الت�أ�سي�س لتاريخ ال�شيعة في لبنان و�سور ّية» .فهو َم ٌّ
خالف ًا ِلك ّل ما هو ُمتو ّقع  ،يرجع ال�س ُّر فيه �إلى الهجرة اله ْمدان ّية الكبرى ُ
وبع�ض ربيعة �إلى ُربوعه .بعد انهيار الم�شروع ال�سيا�سي
للإمام الح�سن.Q
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�أُولئك الثالثة الذين رافقوا الإمام في الطريق الطويل �إلى كربال ،ثم ا�س ُت�شهدوا
ل�سبب �أو لغيره ،في الكوفة.
بقيت،
ٍ
البقية القليلة التي ْ
بين يديه� ،إ ّال �أفرا ٌد من ّ
()4

الج ّم من الذين خرجوا مع الإمام من الحجاز من �أهل
في ُمقابل ذلك العدد َ
بيته ،من �أخوته الخم�سة ،وابني �أخيه الح�سن ، Qو�أبناء عمه عقيل بن �أبي
طالب وهم �ستة رجال وامر�أ ٌة واحدة ،ـ ي� ُ
أخذنا ال َع َج ُب من �أن ال نرى بينهم
أبناءه ُ
�أخاه محمداً المعروف بابن
الك ُثر((( .مع �أ ّنه كان �إذ ذاك في
الحنفية و� َ
ّ
(((
المك ّنى �أبو ها�شم ،الذي ُو�صف ب�أنه «كان
َ�ش ْـرخ ال�شباب  .ومن �أبنائه عبد اهلل ُ
عالم�أً �شجاعاً جمي ً
ـج َر
ال ف�صيحاً بليغاً» .ومع ذلك ف�إننا ال نجد له �أدنى ذكر فيما َ�ش َ
عمه
بين القريب والبعيد من ُمختلف المواقف والآراء والم�ساعي ،مع �إعالن ّ
المعتزلة»
ف ب�أنه
يو�ص ُ
يخ�صه .بل �إنه َ
أمر ال ُّ
ُ
«�صاحب ُ
العز َم على الخروج .فك�أنّ ال َ
العبا�سية النا�شطة فيما بعد.
والءه للحركة
منح َ
و «�إمام الكي�سانيّة» .ثم يبدو �أنه َ
ّ
«الحميمة» ،حيث توفي م�سموم ًا فيما
ال�سري بـ ُ
مقرها ّ
وعا�ش �أيامه الأخيرة في ّ
و�صف ب�أنه
ُيقال .كما �أنّ من �أبنائه الح�سن الذي ُي
المرجئة»((( .و�إن
ُ
ُ
«�صاحب ُ
الكالمي المعروف .و ُيفهم من كل
ُوجد َمن ُيف�سر الإرجاء عنده ب�أنه غير الر�أي
ّ
�شخ�صي ًا .اتخذ فيما بعد هيئة
ذلك �إجما ًال �أنّ في الأمرموقف َح ّد ّي من الإمام
ّ
�سيا�سية بعيدة ّ
والباحث
وخ ّطة الأئمة.
كالمية ومواقف
�آرا ٍء
ُ
البعد عن نهج ِ
كل ُ
ّ
ّ
الن�سابة ابن عنبة �أربعة ع�شر ذكر ًا ( ُعمدة الطالب في �أن�ساب ابن �أبي طالب  ،ط .قم  1383هـ باعتناء مهدي
((( بلغ بهم ّ
الرجائي  .) 433 /و�أح�صى له الفخر الرازي ثالثة ع�شر ( ال�شجرة المباركة في �أن�ساب الطالب ّية  ،ط .قم  1409هـ باعتناء
مهدي الرجائي  280 /ـ  .81و�أ�ضاف �إليهم مهدي الرجائي اثنين فبلغ بهم �ستة ع�شر في كتابه ( المعقبون من �آل �أبي طالب،
ط .قم 1427هـ1385 /هـ� .ش  .379 /وعلى كل حال فالعديد كبير.
خم�س و�ستون �سنة� .أي �أنه كان يوم خرج �أخوه
((( توفي �سنة  81هـ � ،أي بعد يوم كربال بع�شرين �سنة .وكان له من العمر �ستون �أو ٌ
من المدينة في الأربعين �أو الخام�سة و�أربعين.
((( الم�صادر نف�سها.
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ُّ
تتبع هذا االتجاه االنف�صالي لدى البيت في الأعقاب(((.
الطلع ُة ّ
ال�صبور يمكنه ّ
()5

و�شب وعا�ش
ابن الحجاز .فيه ُولد
هذا ،ومع �أنّ الإمام الح�سين Qهو ُ
ّ
نج ُد بين
ع�شية كربال ،وكان له فيه المقام ال�سامي والمنزلة العالية ،ف�إننا ال ِ
حتى ّ
�صحابي من
الذين و�صلوا معه �إلى كربال �إال �سبعة رجال حجازيين� .أحدهم
ٌّ
الك ْندي ،الذي كان من الذين بايعوا بيعة
ال�سابقين هو زاهر بن عمرو ال
أ�سلمي ِ
ّ
ال�شجرة .وثالث ٌة منهم من الأن�صار هم ُجنادة بن كعب الأن�صاري المذحجي،
وعبد الرحمان بن عبد ر ّبـه الأن�صاري الخزرجي ،وعمر بن ُجنادة بن كعب
الأن�صاري الخزرجي .وثالثة �أي�ض ًا من بني ُجهينة الذين كانوا ينزلون حول
الجهني ،ومجمع بن
الجهني ،وعقبة بن ال�صلت ُ
عباد بن المهاجر ُ
«المدينة» هم ّ
الجهني .وهذا
فارقَة .فالقاعدة �أنّ
ُ
زياد بن عمرو ُ
العديد القليل بالنظرة ال�شاملة ُم َ
يعي�ش فيه .خ�صو�ص ًا �إذا
المر َء
أن�صار والأعوانَ عاد ًة من الو�سط الذي ُ
ُ
يك�سب ال َ
كان في مثل �شرف الإمام وجميل �صفاته .فلماذا لم يفُز الإمام الح�سينQ
من الأن�صار في وطنه �إال بذلك العدد ال�ضئيل؟
وول��ده.
وما من
ٍ
تف�سير لذلك �إال في ميل �أهل الحجاز عن عليُ Q
التاريخية المعروفـة .ومن ذلك �أن بيع َة الإمام في «المدينة»
وهو من الحقائق
ّ
بالخالفـة ،على �أثر مقتل عثمان ،ما كانت لتح�صل لوال خروج الأمر من يد
رجاالت قري�ش ،ب�سيطرة العنا�صر الغا�ضبة القادمة من العراق وم�صر على
الحراك ال�سيا�سي في العا�صمة .ثم �أنّ الذين خرجوا من الحجاز مع الإمام �أمير
ِ
((( وقد وُجدَ َمن اعتذر البن الحنفية بالمر�ض� ،أو ب�أن الإمام قد �أذن له بالبقاء في مكة ليكون عين ًا له( .انظر :ال�شيخ المفيد:
الجمل �أو ال ّن�صرة في حرب الب�صرة ،ط .النجف 1382هـ1963/م  .)180 /ولكننا بعد البحث لم نعثر على ُم�ستند حقيقي
�شخ�ص ابن الحنف ّية �إلى �أُ�سرته و�أعقابه .وانظر لدى الخوارزمي (مقتل
لهذا الكالم .وعلى كل حال ف�إنّ ما ا�ستعر�ضناه يتجاوز
َ
الح�سين  79 /ـ  ) 82رواي ًة ُم�سهبة عن �شخو�ص ابن الحنف ّية �إلى يزيد بعد كربال ومقتل �أخيه ومبايعته وقبول �صلته .وهو � ،إن
�صح � ،أم ٌر كبير.
ّ

26

نكث البيعة والع�صيان ،لم
الم�ؤمنين Qفي �أثر طلحة وال ُزبير ،بعد �أن �أعلنا َ
يكونوا �إال ب�ضع مئين .ولوال الأُلوف الذين التحقوا بع�سكره من �أهل الكوفة،
الميل ت� ّأ�ص َل لدى
َلما كان لن�صر يوم الجمل �أن يح�صل .والمعروف �أنّ هذا َ
ال�ش َ
إ�سالمية النا�شئة،
العربي في ُمقابل الدعوة ال
رك
قري�ش منذ �أن كانت تقو ُد ّ
ّ
ّ
ودور الإمام في المواطن في قمع قري�ش وقتل رجالها .الأمر الذي يبدو �أنه
وولده في الأحداث الآتية.
�سكن ذاكرتها ،وب َن ْت عليه مواقفها من الإمام ُ
()6

ُ
بمن خرجوا مع الإم��ام من �أه��ل الب�صرة.
تت�صل َ
ُ
المالحظ ُة الأخيرة ُ
ُ
اختيار
وقع
والمعروف �أنّ هذه المدينة كانت
ال�سـبب َ
ُ
عثماني َة الهوى .ولهذا ّ
ّ
�ضد الإمام .والحقيق ُة
الناكثين عليها ،فنزلوها واتخذوا منها قاعد ًة لعملياتهم ّ
مما ُّ
يدل على �أنّ ح�ساباتهم في هذا ال�ش�أن كانت
ُخيب
َ
رجاءهمّ .
�أنّ الب�صر َة لم ت ّ
حد بعيد.
دقيق ًة �صائب ًة �إلى ٍّ
�شايع
خلو المدينة ممن ُي ُ
ّ
لكن هذا التقرير ،على �صحته �إجما ًال ،ال يعني َّ
ُ
معلومات دقيق ًة عن ه�ؤالء ،فيما �سطره الم�ؤرخون على
نملك
الإمام .ونحن
ٍ
تقدمت للقتال مع الإمام في �صفّين ،حيث ُعقدت
القب ّلية التي ّ
المجموعات َ
الألوية و�أُ ّم َرالأُمراء� .سنذكرهم ا�ستناداً �إلى وقعة �صفين للمنقري ،وبال�صيغة التي
�أتى على ذكرهم بها� ،أي من�سوبين �إلى الب�صرة:
ُم�ضر الب�صرة ،بكر الب�صرة ،تميم الب�صرة� ،سعد ورباب الب�صرة ،عمرو
وحنظلة الب�صرةُ ،ذهل الب�صرة ،لهازم الب�صرة ،عبد القـي�س الب�صرة ،قري�ش
الب�صرة وقي�س الب�صرة(((.
وهذا الإح�صاء ،و�إن كان ال ُّ
جرد تخ�صي�ص
عديد بعينه،
يدل على ٍ
ّ
ولكن في ُم ّ
((( ن�صر بن مزاحم المنقري  :وقعة �صفين  ،ط .م�صر  1382هـ 205 /ـ.206
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ٌ
ٍّ
واف ب�أن ك ًّ
ال منهم لم يكن
الب�صر ّية بلوا ٍء و�أمير،
لدليل ٍ
كل من هاتيك القبائل ْ
قلي ً
ال بنف�سه.
ربما من هنا ،و�أي�ض ًا ِلما ع ّلقنا به �أعاله على �أهل الحجاز ،ر�أينا ال�شيخ المفيد
يخ�ص َمن خرج من �أهل الب�صرة
في كتابه (الإر�شاد في ُحجج اهلل على العباد)
ُّ
نفر من
مع الح�سين Qبالذكر فيقول :اجتمع �إلى الح�سين «م ّدة مقامه بمكة ٌ
ونفر من �أهل الب�صرة»(((.
�أهل الحجاز ٌ
الب�صر الآن في القائمة الثانية ،التي �أح�صينا فيها �أ�سـماء
رجع
والقارئ الذي ُي ُ
َ
�سي�ستخرج منها ثماني َة �أ�سماء لب�صريين.
َمن كانوا مع الإمام من غير �أهل بيته،
ُ
مية العبدي ،و�سيف بن مالك العبدي،
�ست ٌة منهم من عبد القي�س هم :الأدهم بن �أُ ّ
وعبد اهلل بن يزيد العبدي ،ويزيد بن ثبيط العبدي ،وعامر بن م�سلم العبدي،
وواحد من تميم هو
ومواله �سالم.
ال�سعدي التميمي.
ٌ
ّ
الحجاج بن بدر /زيد ّ
وواحد �أي�ض ًا من نمير هو قعنب بن عمرو ال ّنميري.
ٌ
آخر بين �أُولئك الثمان ،هو �أ ّنهم جميع ًا التحقوا ُم ّ
بكرين
أمر
ٌ
جامع � ٌ
هناك � ٌ
أثناء الأ�شهر التي ق�ضاها في مكة ،بعد �أن خرج من المدينة.
بالح�سينَ � ،Q
الج�سام التالية  ،على كثرة عدد
ثم لم ن ُعد
ن�سمع من الب�صرة ِح ّ�س ًا في الأحداث ِ
ُ
�شهدت هي لنف�سها في َمن ح�شدت وراء �أمير الم�ؤمنين
ال�شيعة بين �أهلها ،كما
ْ
 Qفي �صفين .فك�أنها لم َت ُع ْـد هناك.
تركيب الأحداث
ع�سير على الم� ّؤرخ الخبير ،الذي ُيح�سن
وتف�سير ذلك غير
ٍ
َ
المبعثرة في الأخبار.
من ُمفرداتها ُ
مكة لم ُ
أثناء مقامه في ّ
الدعة في َح َرم اهلل
يكن
يركن �إلى ِّ
ُ
ذلك �أنّ الإمام � َ
و�أمنه .و�إنما كان ُ
يعمل جاهداً في التحري�ض على النهو�ض معه .فيلتقي الوفو َد
((( المفيد  :الإر�شاد �إلى ُحجج اهلل على العباد  ،ط .قم الت .218 /
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ُ
يعرف
الر ُ�س َل حاملين ُك ُت َبه �إلى َمن
القادم َة لمو�سم
الحج و ُي ّ
ّ
حدثهم ،ويبعث ّ
منهم اال�ستقام َة وي� ُ
كتب �إليهم عد ٌد من �أ�شراف
ممن َ
أمل منهم ال ُّن�صرة .وكان ّ
الب�صرة ورو�ؤ�س النا�س فيها((( .فاجتمع ال�شيع ُة في بيت امر�أ ٍة من عبد القي�س
ا�سمها مارية بنت ُمنقذ« .كانت دا ُرها م�ألفاً لل�شيعة يتح ّدثون
يتدار�سون الموقفُ ،
(((
مما ي� ُ
ؤخذ منه �أ ّنها كانت ذات مكان ٍة� ،أو �أنّ ال�شيعة كانوا يتخذون
فيها» ّ .
الداهية �آنذاك ُعبيد
دارها مجمع ًا لهم� ،إمعان ًا في التخفّي من عيون والي الب�صرة ّ
َ
اهلل بن زياد.
نا�س من �أهل
والحقيق ُة �أنّ ُك ُت َب الإمام � ْ
وقوة .وطفق ٌ
آتت ثمرا ِتها ب�سرع ٍة ّ
«الب�صرة» يعقدون االجتماعات الحا�شدة بدعو ٍة من هذا �أو ذاك من ر�ؤو�س
المدينة و�أ�شرافها .حيث ُيتلى عليهم
كتاب الإمام �أو م���ؤ ّداه ،ويتدار�سون
ُ
الموقف .وكانت االجتماعات تنتهي دائم ًا ب�إعالن ال ُّن�صرة للإمام فيما دعاهم
ُب�ش ُر ّ
عدون
�إليه� .أي �أن الأُمور كانت ت ّ
بكل خير .و�أن �شيعة الب�صرة كانوا ُي ّ
ي�ص ُل فيه
وي�ستعدون ،تحت �ستارٍ من الكتمان ،لليوم الكبيرالموعود الذي ِ
الإمام �إلى الكوفة.
مور ر�أ�س ًا على عقب .ذلك
لكن خيان َة �أحد الذين تلقّوا َ
ّ
كتاب الإمام َق َل َب الأُ َ
المنذر بن الجارود العبدي ،الذي لم يكتم ما �أتاه ،بل جاء بالكتاب وبحامله
هو ُ
الر�سول �سليمان �إلى �صهره على ابنته ُعبيد اهلل بن زياد ،خ�شي َة �أن يكون د�سي�س ًا
ف�سارع هذا �إلى اتخاذ ّ
ا�ستباقي .ومن ذلك �أنه ق َْط َع كافة
تدبير
كل
منه بزعمه.
ٍ
َ
ّ
ُّ
الط ُرق المو�صلة �إلى الكوفة من جهة الب�صرة «ف�أخذ ما بين واق�صة �إلى طريق ال�شام

و�إلى طريق الب�صرة .فال ي َدعون �أحداً يَ ِلج ،وال �أح َد يخرج»(((.
((( الطبري .357 / 5 :
ن�صو�ص من تاريخ �أبي ِمخنف ،ط .بيروت 1419هـ1999/م .405 / 1 :
((( كامل الجبوري :
ٌ
((( المجل�سي  :بحار الأنوار  ،ط .بيروت  1403هـ  1982 /م .370 / 44 :
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الح�سين Qفي مكة،
ا�ضطربت فيه الب�صرةُ ،يو َم كان
فهذا البيان ِلما
ْ
ُ
ف�س ُر ِق ّل َة عديد َمن كان معه من الب�صريين
يت� ّأه ُب وي� ّؤه ُب للم�سير �إلى الكوفةُ ،ي ّ
يو َم َ
يجب �أن
الطريق �إليها ،على كثرة عدد �شيعته في الب�صرة .على �أ ّنه
�سلك
َ
ُ
ن� َ
يتو�سم فيهم
أخذ بعين االعتبار �أي�ض ًا� ،أنّ
َ
مطلب الإمام ،حين َ�س َط َر ُك ُت َبه �إلى َمن ّ
م�صير َمن خاطبهم �إليه في مكة .بل �أن ينا�صروه
الخير من ر�ؤ�سائها ،لم يكن
َ
َ
أرجح �أنّ ُمبادر َة �أولئك الثمان �إلى االلتحاق به
حين
ُ
يجيء الكوفة� .إذن ،فال ُ
ُم ّ
خا�ص .ربما كان ما لهم من
أمر
موقع ممتازٍ
بكرين في مكة� ،إنما كان ل ٍ
ٍّ
ٍ
مو�ضع التخطيط والإعداد �آنذاك .خ�صو�ص ًا �إذا
الحراك القادم ،الذي كان
في ِ
َ
البطن من ربيعة ،ذو التاريخ
الحظنا �أن �ست ًة منهم كانوا من عبد القي�س .ذلك
ُ
مما
النقي َ
والمجيد في الجهاد مع �أمير الم�ؤمنين ثم ابنه الح�سن Qمن قبلّ .
ّ
الم ّ
أمر �أو رغب ٍة منه.
بكر بالإمام في مكة كان ب� ٍ
يحم ُلنا على ّ
الظن �أن التحاقهم ُ
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الفصل الثانـي

 1ـ الحسين في «المدينة»
()1
ُ
بدايـة النهاية

انتهت في كربال ،في «المدينة» ب�إعالن موت
�سل�س ُل الأحداث ،التي
ْ
بد�أ ُم َ
مهد
معاوية (ت :رجب �سنة  60هـ  /ني�سان �سنة  680م) .بعد �أن كان قد ّ
رجل كمعاوية لم ُ
يكن نهاي َة �شخ�ص بل نهاي َة
للبيعة البنه يزيد من بعده.
ُ
وموت ٍ
ٌ
فا�صل بين عهدين ب�أكثر من معنى.
عهد .فهو ق َْط ٌع
ال ال كالرجال .حبا ُه خال ُق ُه مقدر ًة ّ
فلقد كان معاوي ُة رج ً
فذ ًة على التنظير
أغرا�ضه ومراميه.
نا�سب � َ
والتخطيط ،وعلى َ�س ْوق النا�س َ�س ْوق ًا �إلى الموقع الذي ُي ُ
الرجال �إال هوا ُه في ابنه وحيده يزيد.
عف
ِ
وما كان فيه من َ�ض ِ
َ
�صرف تلك المقدرة ّ
واحد ال يعدوه ،هو ا�ستعاد ُة موقع
أمر
لك ّنه
ٍ
الفذة �إلى � ٍ
ُ
االر�ستقراطية
تب�سط �سلطا َنها على كافّة
المهيمنة في مكة ،التي كانت
القر�شية ُ
ّ
ّ
وال�سيا�سية واالقت�صاد ّية في الحجاز ،بعد �أن انتزعه الإ�سال ُم
الدينية
الم� ّؤ�س�سات
ّ
ّ
بعد ُه دهاء (�إ�سالم ًا) � َأخ َر.
منها انتزاع ًا .وفي هذا ال�سبيل ف�إ ّنه
ا�ستولد بدها ٍء ما َ
َ
ُ
وال�شعارات والمرا�سم .لك ّنه ،في
ال�شكل
لي�س فيه من الإ�سالم الأ�صلي �إال
ُ
ختلف َّ
كل
االجتماعية ،نظا ٌم ُم
أخالقية ومراميه
تركيبته الفكر ّية ومنظومته ال
ٌ
ّ
ّ
ريح
االختالف.
بحيث �أتى على مقا�سه� .أتى على مقا�س �أطماعه هو في ُم ٍ
ُ
لك ُم ٍ
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قو َة
حكم
مقا�س
له .و�أتى على
ِ
ٍ
ٍ
طويل لبيته من بعده .وهـذا �أ�شب ُه َ
بمن ي�ستخد ُم ّ
تقدمة .ومن هنا ر�أيناه دائم ًا ُيغطي
الم ّ
خ�صمه في التغ ُّلب عليه في فنون القتال ُ
ينتزع ُمفردا ِتها من القامو�س الإ�سالمي.
ب�شعارات بارع ٍة،
مقا�صده
حقيق َة
ٍ
َ
ُ
فن من فنون ال�سيا�سة الواطئة والقيادة
يفتن
ُ
بحيث ُ
النا�س عن حقيقتها .وهذا ٌّ
َ
الخادعة ،بل هو ُّلبهما.
� ّأما ابن ُه وخليفت ُه يزيد ،فقد كان من طين ٍة ُمختلف ٍة َّ
امرئ
كل االختالف .كان
ً
ّ
واللذة من
قد تر ّبى على َن ْي ِل ما يريد كيفَما �أراد وحيثما �أراد .وفي طلب اللهو
ال�سترُ ،مراعا ًة لموقعه
حيث ت�أتّيا له ،دون �أدنى
ٍ
ُ
اكتراث منه َ
بالح ّد الأدنى من ِّ
بو�صفه ابن ًا لـ (خليفة) الم�سلمين،
حار�س الدنيا والدين« .كان نا�صبيّاً ف ّظاً غليظاً
ِ
الم َ
ُ
جِ لفاً.
يفتقر �إلى
�ستبداً طاغي ًة َن ِزق ًا،
الم ِ
نكر»((( .وكان ُم ّ
�سكر ،ويفعلُ ُ
يتناول ُ
ُ
ال�سيا�سية.
الحنكة
الحد الأدنى من ِ
ِّ
ّ
لح
ثم �أن وفا َة معاوية كانت نهاي ًة ٍ
ال�سالم الباردِ ،عماد ُه وعنوا ُن ُه ُّ
ال�ص ُ
لعهد من ّ
كم �ضرورة .وبموجبه انفر َد معاوي ُة
الذي وقّعه معه الإمام الح�سنُ Qح َ
يموت هو في
بالحكم .ومع ذلك ف�إ ّنه َع ِم َل على اغتيال الح�سن ،خ�شي َة �أن
َ
ُ
بنود ال�صلح .ومع ذلك �أي�ض ًا
حياة الإمام،
أحد ِ
فترجع الخالف ُة �إليه ،كما يق�ضي � ُ
ُ
حرك
ف�إنّ الإمام الح�سينَ � ،Q
أثناء عقدين من الزمن بعد وفاة �أخيه ،لم ُي ّ
إمامه
�ساكن ًا في وجه معاوية،
ٍ
خمن ،احترا ُم توقيع � ِ
العتبارات في ر�أ�سها ،فيما ُن ّ
يرتكب معاوي ُة ما ال ينبغي
لوم حين
و�أخيه� .إال ما قد يكونُ منه من موعظ ٍة �أو ٍ
ُ
أمر �شيع َته ب�أن يخلدوا �إلى الأر�ض ،ويكمنوا
لمثله
ُ
ال�سكوت عليه .بل �إ ّنه كان ي� ُ
حي ًا.
في بيوتهم ،ما دا َم معاوي ُة ّ
ال�صلح
الو�ضع ال�سيا�سي انهد َم ك ُّله بوفاة معاوية .انهد َم
ذلك
ِ
ب�سقوط ِ
عقد ُ
ُ
((( الذهبي �ِ :س َير �أعالم النبالء  ،ط .بيروت 1402هـ1982/م باعتناء م�أمون ال�صاغرجي .37/4 :
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واحد مات.
�ستفيد
بم
وما َح َمله ُ من
ٍ
ٍ
ٍ
�سالم بارد ،لأنه كان عقداً مح�صوراً ُ
�شخ�ص في مثل انحراف يزيد غير المكتوم �إلى المن�صب الذي
وانهد َم بمجئ
ٍ
ال�سكوت على ذلك من � ّأي
�شغر بوفاة ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه و�آله .كان
ُ
َ
و�ضع نقطة النهاية على �أدنى
رعية� .أي ،بكلم ٍة،
منح ِه ّ
وقو ِة ِ
ُ
ٍ
م�سلم بمعنى ّ
ال�ش ّ
أقل ما ُي ُ
قال فيه �أ ّن ُه ُي ُ
و�ضع � ُّ
كم ال�ضرورة.
أمل بالت�صحيح .وهو
� ٍ
ٌ
�سقط ُح َ
الج ّد ّي على الخالفة البنه لن ي�أتي
بحق �أنّ
الخطر ِ
ولقد كان معاوي ُة ُي ّ
قد ُر ٍّ
َ
حج
�إال من ِق َب ِل الإمام الح�سين .Qولذلك ف�إ ّنه في ال�سنة الأخيرة من حياته ّ
أمر البيعة البنه في الحجاز ،خ�صو�ص ًا مع الإمام.
قا�صداً ،فيما يبدو� ،أن ُي ّ
مه َد � َ
تحدث فيها
عد َة
ٍ
وفي �سبيل ذلك َ
لقاءات في «المدينة» ثم في مكةّ ،
عقد معه ّ
َ
يزيد
رهب ًا و ُمرغّ ب ًا ،حتى �أنه
قد َم الإما ُم َ
حد القول �أ ّنه �إذا ّ
و�صل في الترغيب �إلى ّ
ُم ّ
أمر والنهي(((� .أي �أن تكونَ له
با�سم الخالفة ،يكون له (�أي للإمام) بعد ذلك ال ُ
الفعليةُ .وال يكون ليزيد �إال ا�سم الخالفة .وطبع ًا كان ذلك �أق�صى �إغرا ٍء
ال�سلط ُة
ُ
ّ
�ض خدع ًة مك�شوفة .كان �أ�شب َه
يمكن لمعاوية بذله .وطبع ًا �أي�ض ًا كان ذلك ال َع ْر ُ
آخر�سالح
قاتل في �ساحة المعركة بال�سالمة والغنيمة� ،إنما بعد �أن ُيلقي �
ٍ
بوعد ُلم ٍ
ٍ
في يده .وطبع ًا ثالث ًا ف�إ ّنه لم ي�سمع من الإمام �إال كلمة الرف�ض .فغادر ّ
مكة خائب
الم�سعى.
هكذا كان معاويةَ ،
يطلب الأ�شياء من �أبوابها،
رجل �سيا�سة بالدرجة الأُولى.
ُ
منيته ال�شتداد
ف�إذا ا�ستغلقت عليه ا�ستكان ينتظر الفر�صة .هذا مع علمه بقُرب ّ
الع ّلة به.
� ّأما ابنه
وولي عهده يزيد فقد كان على ما و�صفه الم� ّؤرخ الذهبي «ف ّظاً غليظاً
ّ
ال�سيا�سية كما قلنا قبل
الحد الأدنى من الكيا�سة والحنكة
يفتقر �إلى
جافياً».
ّ
ّ
ُ
((( ابن �أعثم  :كتاب ال ُفتوح  ،ط .حيدر �آباد الت .245/4:
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تغير في ر�أ�س الدولة كان
قليل .وهكذا في ِو�سع القارئ �أن يرى معنا �أنّ ُ
الم ّ
الذهنية التي تُعا َلج بها الأزمات.
تغيراً في
ّ
�أي�ض ًا ،بل بالدرجة الأُولىُ ،م ّ
هم �إال �أن ي�أخذ البيعة لنف�سه من �أهل
لذلك ف�إ ّنه لم يكن ليزيد من بعده من ٍّ
ُ
ي�ضمن،
جيداً �أنّ هذا لن يت�أتّى له دون �أن
الحجاز ب� ّأي ثمن .ولك ّنه كان
َ
يعرف ّ
على الأقل� ،سكوت ثالثة �أو �أربعة ،كان �أبوه قد �أو�صاه فيهم
مف�صلة(((.
بو�صية ّ
ّ
�صح
�صحت
�أحدهم الإم��ام الح�سين ،Qالذي ّ
خ�صه� ،إن ّ
الو�صية �أو ّ
ّ
الت�شخي�ص ،بقوله�« :إن خرج عليك
ما�س ًة وحقاً
َ
فظفرت به فا�صفح عنه ،ف�إ ّن له رحماً ّ
(((
يعك�س دهاء معاوية
ال�سبب بزعمه،
ُ
عظيماً»  .وهذا ،وخ�صو�ص ًا ت�شخي�ص ّ
ممن
جيداً من تاريخ الرجل �أ ّنه لي�س ّ
و ُبعد نظره في الأمور .على �أ ّننا نعرف ّ
ُ
الحق العظيم .ولكن يبدو �أ ّنه �أراد
الرحم
الما�سة وال ّ
ّ
يحول بينه وبين ما يروم ال ّ
�سجل موقف ًا نبي ً
بو�صيته جهاراً .ولوال ذلك لم
تعمد �أن ُيدلي
�أن ُي ّ
ال .ولذلك ّ
ّ
ل�ساره بها ِ�سراراً .وعلى ّ
كل حال ف�إن
ت�صل �إلينا .ولو انّ
ِ
َ
ق�صده كان في ابنه ح ّق ًا ّ
كالم ًا كهذا هو بمثابة منح �أمان للإمام مهما يفعل .وربما كانت وظيفة هذه
العلنية التغطية على �أُخرى مكتومة.
الو�صية
ّ
ّ
مهما ُ
ا�ستقر على كر�سي الخالفة حتى كتب �إلى واليه
يكن ف�إنّ يزيداً ما �أن
ّ
عمه الوليد بن عتبة بن �أبي �سفيان كتاب ًا نعى فيه معاوية� .أرفقه
على المدينة وابن ّ
ب�صحيف ٍة �صغيرة «ك�أنّها �أُذ ُن ف�أرة» فيها:
فخـذ ح�سيناً وعـبد اهلل بن ُعمـر وعـبد اهلل ابن ال ُزبير
«�أ ّمـا بعـدُ .
بالبيعة �أخـذاً �شديداً لي�ست في ُرخ�صة حتى يُبايعوا.
وال�سالم»(((.
ن�صها في تاريخ الطبري .322 / 5 :
((( ّ
((( نف�سه.
(((	�أي�ض ًا .338 / 5 :
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المعقّد �أن الكتاب ال ّأول هو بر�سم الإعالن على
والمفهوم من هذا الإجراء ُ
وخا�ص.
�سري
الكافّةّ � .أما الثاني فهو ٌّ
ٌّ
الوليد ،على خالف من دخلوا في ُلعبة ال�سيا�سة من باب عثمان من
كان
ُ
لل�سالمة .ين�أى بنف�سه عن مواطن الخلل في ال�شرف �أو الدين،
�أُ�سرته ،م�ؤثراً ّ
ولي المو�سم
كما يفهمه .لم ي�ؤ َثـر عنه ،قبل واليته هذه على «المدينة»� ،إال �أ ّنه َ
�سليم من
و�سن�شهد له فيما �سي�أتي غير
مرات.
(يعني �إمار َة مو�سم
ٍ
ُ
ّ
موقف ٍ
الحج) ّ
الإمام .Qومع ذلك ف�إنّ الم�سكين اغتيل في فو�ضى ال�صراع ال�سفياني ـ
المرواني على الخالفة بعد «كربال»،ال لذنب جناه بل لأن �أهل ال�شام �أرادوه
على الخالفة عقب مقتل معاوية الثاني بن يزيد(((.
«فظ َع له وكبُـر عليه» .لي�س لموت معاوية،
الوليد
ما �أن �أتى
كتاب يزيد حتى ِ
َ
ُ
كما فهم راوي الخبر �أبو مخنف ،بل ِلما �أُمر به من � ْأخذ �أولئك الثالثة بالبيعة
علم اليقين �أن هذا المطلب لي�س بالأمر الي�سير.
يعلم َ
«�أخذاً �شديداً» .وهو الذي ُ
و�أنّ الح�سين وابن ال ُزبير خ�صو�ص ًا لن ُيعطيا عن يد .ولن ُيبايعا �شخ�ص ًا في مثل
خ�صال يزيد .ثم �أنّ لهما من المكانة في نف�سيهما وفي قومهما وفي النا�س ما
�سيجعل �أخذهما «�أخذاً �شديداً » �أمراً له عقابيل وتداعيات كبيرة .لقد ا�ست�شرف
ُ
مخاطر الآتي ،وهو الذي عرفناه م� َؤثر �سالمة.
الرجل
َ
من هنا ر�أينا الرجل يلج�أُ في ورطته �إلى مروان بن الحكم .ومروان هو
ولي المدينة غير
ذلك
الثعلب الماكر ،و ُم ُ
ُ
وقـد الفتنة في الإ�سالم .وكان قد َ
مثل مروان ،وهو الذي خان من ُ
وغريب ح ّق ًا �أن ي�أتمن امر�ؤٌ َ
قبل
مرة لمعاوية.
ٌ
ّ
عمه عثمان ،الذي ا�ستح�ضره من منفاه في الطائف ،وو ّاله خدمتـه وجعل �إليه
ّ
((( انظر الترجمة له في � :سير �أعالم النبالء  350 / 3 :برقم ( )357حيث يقول �« :أراد �أهل ال�شام الوليد بن عتبة على الخالفة
ُ
بال�س ّم �أو بغيره  ،مثل يزيد وابنه معاوية ومروان بن الحكم  ،في
فطعن فمات بعد موت معاوية بن يزيد» .والظاهر �أنه اغتيل ُ
ال�صراع ال�ضاري على الخالفة بين ال�سفيانيين والمروانيين  ،الذي انت�صر فيه بنو مروان في النهاية .وهو من عقابيل جريمة
يوم كربال .وقد ب�سطنا الكالم على هذا في كتابنا (موكب الأحزان)  60 /وما بعدها.
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ُ
ونخال
وخبث طو ّيته قاده �إلى حتفه.
خاتمه الر�سمي .ومع ذلك ف�إ ّنه ب�سوء ر�أيه ُ
�أنّ الوليد ،الذي كان يعرف ّ
مما انتهى �إليه من �إ�شراكه
كل ذلك وال ريب ،لم َير ّ
ٌ
مفرو�ض عليه مع
ؤولية فيما هو
في �أمره �إال �أ ّنه
ٌ
�شكل من �أ�شكال ُ
تقا�سم الم�س� ّ
ؤولية.
�شيخ البيت الأموي �آنذاك في الحجازُ ،ي ُ
زيح عن كاهله جزءاً من الم�س� ّ
المهم �أن االثنين جل�سا وبينهما
ال�س ّريُ .يجيالن وجوه
ُ
ّ
أمره ّ
كتاب يزيد و� ُ
تدارك الأُمور قبل انت�شار خبر موت معاوية .وكان من ر�أي ابن
الر�أي في ُ
َ
الحكم �أن قال:
تبعث ال�ساعة �إلى ه�ؤالء النّفَر فتدعوهم �إلى البيعة
«�إنّي �أرى �أن َ
كففت عنهم .و�إن
وال ّدخول في الطاعة .ف�إن فعلوا
َ
�أبوا ق ّدمتَهم ف�ضربت �أعناقهم قبل �أن يعلموا موت
(((
معاوية»
َ
خوف من ابن ُعمر ،بعث الوالي ر�سو ًال يدعو
وبعد �أن اتفقا على �أن ال
وابن ال ُزبير .الأمر الذي �أثار لديهما ت�سا�ؤ ًال عن �سبب هذه الدعوة
الإما َمَ Q
وخمن الإما ُم ب�سرعة ما هو
يجل�س فيه للنا�س.
المفاجئة في غير الوقت الذي
ُ
ّ
ُ
وراء هذه الدعوة تخمين ًا �صحيح ًا ب�أن قال البن ال ُزبير�« :إنّي �أرى �أ ّن طاغيتهم قد
َ
احتاط
هلك .فبعث �إلينا لي� ُأخذنا بالبيعة قبل �أن يف�ش َو في النا�س الخبر» .وعليه فقد
َ
موكب منهم �إلى مجل�س
واهل بيته .و�أقبل في
مواليه
للأمر ،ب�أن جمع �إليه
ٍ
َ
الوالي ودخل عليه ،بعد �أن �أو�صاهم بما يلزم.
جال�س عنده .وطبع ًا تجاهل ظ ّنه ال�صائب
مجل�س الوليد ومروان
دخل الإمام
ٌ
َ
خير من القطيعة.
بوفاة معاوية .وقبل �أن يجل�س
خاطب الرجلين بقولهّ :
َ
«ال�صلـ ُة ٌ
وو ّل َي ابن عتبة
أ�صلح اهللُ ذات بينكما» .لأنهما كانا ُم
� َ
تقاطعين منذ �أن ُعزل مروان ُ
َ
((( الطبري.338/5 :
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على المدينة .وما �أن جل�س حتى �أخرج له الوليد كتاب يزيد ،ونعى �إليه معاوية،
تجتزئ
�سراً .وال �أراك
ُ
ودعاه �إلى البيعة .فكان جواب الإمام�« :إ ّن مثلي ال يُعطي بيعتَه ّ
ظهرها على رو�ؤ�س النا�س عالنيةً» .فقال الوليد:
�سراً ،دون �أن نُ َ
[ تكتفي ] بها منّي ّ
�سراً .فتابع الإمام« :ف�إذا
«� َأجلْ »� .أي �أنه بالفعل لن يكتفي ب�أخذ البيعة من الإمام ّ
خرجت �إلى النا�س فدعوتَهم �إلى البيعة دعوتنا مع النا�س فكان �أمراً واحداً» .ف�أجابه
َ
الوليد ،الذي عرفناه م�ؤثراً للعافية نائي ًا بنف�سه عن مواطن الخلل« :ان�صرف على
ا�سم اهلل حتى ت�أتينا مع جماعة النا�س» .ومن الوا�ضح �أن الإمام �سعى منذ اللحظة
التي التقت فيها الوجوه �إلى �إنهاء الجل�سة ب�سالم .و�أ ّنه لم يلتزم ب�شئُّ .
كل ما
�أعطاه �أنه �إذا ما ُدعي للبيعة مع النا�س «كان �أمراً واحداً » دون تحديد.
والظاهر �أنّ الداهية مروان التفت �إلى مغزى كالم الإمام ،فخاطب الوليد قائ ً
ال:
َ
قدرت منه على مثلها �أبدا حتى
فارقك ال�ساعة ولم يُبايع ال
«واهلل لئن
َ
تكثُ َر القتلى بينكم وبينه .احب�س الرجل ،وال يخرج من
عندك حتى يُبايع� ،أو ت�ضرب عنقـه».
فوثب الإمام واقف ًا وخاطب مروان بقوله« :ياابن الزرقاء �أ�أنت تقتلني �أم هو؟
كذبت واهلل و�أثمت !» .ثم خرج.
َ
يذكر ّ
الذاكرون ما كان
ابن الحكم على كلمات الإمام الحازمة.
ُ
جواب ُ
وال ُ
ولع ّله لم ينب�س ببنت �شفة .ولع ّله �أُخذ بالكالم القوي الذي �سمعه من الإمام.
ّ
ال�سلطة وفي
غتر لم يكن يتوقّع �أن
َ
ولعل ذلك ُ
ي�سمع مث َله بح�ضور ُمم ّثل ُ
الم ّ
مجل�سه .ومن الم� ّؤكد �أنّ الوليد لم ُ
تفوه به مروان .ولكن كان
عما ّ
يكن را�ضي ًا ّ
ال�س ّريّة .فلم ينب�س هو ال َآخر ببنت �شفة.
في فمه ماء بالنظر لر�سالة يزيد ّ
الوليد على
ابن الحكم
َ
ما �أن خرج الإمام حتى �شجر بين الرجلين .فوبخ ُ
حازم قال فيه:
بجواب
�إدارته للجل�سة .ف�أجابه هذا
ٍ
ٍ
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اخترت لي التي فيها ُ
هالك ديني .واهلل
غيـر َك يا مروان ! �إنك
َ
«وبّخ َ
وغربت عنه
طلعت عليه
حب �أ ّن لي ما
ْ
ما �أُ ُّ
ُ
ال�شم�س ُ
قتلت ح�سيناً� .سبحان اهلل،
من مال الدنيا و ُملكها و�أنّي ُ
أظن امرءاً
�أقتلُ ح�سيناً �أن قال لي ال �أُبايع؟! واهلل ال � ُّ
حا�سب بدم الح�سين لخفيف الميزان يوم القيامة»(((.
يُ َ

((( الطبري .340 / 5 :
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ُ
نهاية البدايـة
2ـ

تلك الجل�سة العا�صفة ،التي لم ُ
ق�صد
تطل غير ب�ضع دقائق فيما يبدو ،والتي َ
الإما ُم �أن يبد�أها بداي ًة لم ُ
تخل من بع�ض مو ّدة ظاهر ّية ،هي لحظ ٌة من لحظات
الدهر .كانت بمثابة البادئ ل�سل�سل ٍة من الأحداث الآخذ بع�ضها برقاب بع�ض.
و�صلت �إلى ذروتها بعد �ستة �أ�شهر بيوم «كربال» الم�ش�ؤوم ،الذي لم يكن ما
بعده َ
االنقالبية تتر ّدد في النفو�س والأحداث.
مثل ما قبله .وما تزال �أ�صديته
ّ
بات من
بعد ذلك اللقاء ،الذي
�سقطت فيه الأقنعة و َب ِر َح ما في النفو�سَ ،
ْ
جده �صلوات اهلل عليه
الوا�ضح �أنّ الح�سين Qلم ي ُع ْد له مكانٌ في مدينة ّ
و�آله .خ�صو�ص ًا في ّ
الر ُ�سل �إليه تدعوه للبيعة علن ًا .وخ�صو�ص ًا �أي�ض ًا
ظل تتا ُبع ُّ
يرغب بنف�سه عن
انكفاء َمن
الوليد قد انكف أ�
�أنه قد غدا من غير المكتوم �أنّ
َ
ُ
َ
دلهمات الآتية .و�أنَ مروان قد غدا الوالي الفعلي الذي ُيد ّبر
االنغما�س في ُ
الم ّ
الوليد بعدها الوالي الر�سمي
الأُمور ،وهو َمن هو بتاريخه الأ�سود .و�إن بقي
ُ
لمدة �شهر ،قبل �أن ُيعزل و ُيو ّلى عمرو بن �سعيد الأ�شدق كما �سنعرف.
ّ
يبق �أما َم الإمام� Qإال الخروج من
المنذر ب�أ�سو�أ العواقب لم َ
الجو ُ
في هذا ّ
ُ
ال�ضغط عليه ُليبايع �إلى
المدينة .وفي ليلة الأحد  28رجب �سنة  60هـ و�صل
الطلب بثمانين فار�س ًا .وهذا
�أق�صى ما كان� .إذ جاءه
بتحولٍ
ٌ
ت�صعيد مق�صودُ ،ي ُ
ُ
نبئ ّ
ال�سلطة المح ّل ّية تجاهه ،ور�سال ٌة وا�ضحة وغير م�سبوقةُ .
تقول
ٍّ
جذري في �سيا�سة ُ
الح�صيف الذي
والقارئ
�سيعا َل ُج منذ الآن ب�أق�سى الو�سائل.
ُ
ُ
أمر ُ
ب�أبين ل�سان �أنّ ال َ
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الم َّ
�ضط َربَ ،ليرى في هذا
رافقنا فيما فاتَ ،
وخبِر الرجال الذين عملوا في هذا ُ
خفاء فيها.
جلي ًة ال
َ
ب�صمات مروان بن الحكم وا�ضح ًة ّ
َ
بالح�سنى «�أ�صبحوا ثم ترون ونرى» .ثم ما
�صرف الإما ُم الفر�سانَ الثمانين ُ
لبث �أن �أقلع باتجاه ّ
مكة .وهذا ُّ
يدل على �أ ّنه كان يتوقّع تلك الخطوة �أو مثلها

هي�أ ما ينبغي تهيئته لمثل تلك
من مروان ،و�أ ّنه قد � ّ
أعد للأمر ُع ّدته .و�أ ّنه قد ّ
الرحلة الطويلة .و�أ ّنه كان قد �أخطر بنيه وبني �أخيه الح�سن Qوبع�ض �أهل
بيته ،كيما يكونوا هم �أي�ض ًا مت� ّأهبين عند الطلب.
حم َ
خروج
بمعنى
ال غير معنى .فهو
ولقد كان
ٌ
ُ
خروج الإمام من المدينة ّ
ً
وبمعنى
القمعية.
ال�سلطة ،ون� ٌأي بالنف�س عن �أجهزتها ويدها
ما ّد ٌّي عن مركز ُ
ّ
ً
وتحدي �إرادتهاُ ،
وليك ْن من بعد ذلك
�صريح بالق َْطع معها
غيره بمثابة �إعالنٍ
ّ
ٍ
ما يكون.
ها هنا رواي ٌة عن ل�سان ُعقبة بن ِ�سمعان ،الذي عرفناه من ُ
الوحيد
الناجي
قبل
َ
َ
من بين موالي الإمام يو َم كربال ،وراوي ًا ِلما �شهده من �أحداث تلك الأيام ذات
الخطرالتي كان �شاهد ِعيان لها منذ المدينة حتى كربال .قال:
الطريق الأعظم [�أي الطريق الرئي�سة من
«خرجنا [من المدينة ] فلزمنا
َ
أهل بيته :لو ّ
بين ُط ُرقٍ كثيرة فرعيّة] .فقال للح�سين � ُ
بت
تنك َ
ابن ال ُزبير ،ال يلح ُق َك الطلب؟.
َ
الطريق الأعظ َم كما فعل ُ
أحب �إليه»(((.
قال :ال ،واهلل ال �أُفار ُقه حتى يق�ضي اهللُ ما هو � ّ
أهمية .فهي ُّ
تدلّ � ،أو ًال ،على �أنّ الإمام في خروجه
الرواية في الغاية من ال ّ
ّ
لطة،المتم ّثلة �آنذاك بابن الحكم .ولذلك
ال�س
تح ٍد
كان يقو ُم بفعل َ
ٍ
ُ
�صريح لإرادة ُ
ُّ
وتدل،
الفرعية.
طريق من الطرقات الكثيرة
ف�إنه لم يعمد �إلى ت�ضليلها ب�سلوك
ٍ
ّ

((( الطبري .351 / 5 :
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التحدي .وعرف �أ ّنه �أعج ُز من �أن
ثاني ًا ،على �أ ّنه� ،أي ابن الحكم ،قد ا�ستوعب
ّ
ينال من الإمام ب�سوء بعد �أن خرج من المدينة .ولذلك ف�إنه لـم يلج�أ �إلى تنظيم
يوم �أو يومين مع ابن ال ُزبير .وهي نف�سها
طارد ٍة كبير ٍة له .كما فعل قبل ٍ
فرقة ُم َ
طوقت منزل الإمام في المدينة ليلة خروجه.
الفرقة التي ّ
مما ال ريب فيه �أنّ الإمام في ح�ساباته الدقيقة وال�صائبة التي بنى عليها
ّ
قتالية.
تحركاته حتى الآن ،لم يكن ي�ستند �إلى ما تحت يده من ّ
قو ٍة ماد ّية ـ ّ
ّ
ُ
نعرف �أنها كانت مح�صور ًة حتى ذلك الأوان في �أهل بيته وذوي قرباه .وحتى

الحنفية
ه�ؤالء لم يكونوا جميع ًا بجانبه� .أبرزهم �أخوه محمد المعروف بابن
ّ
أحوج مايكون �إلى النا�صر .بل كان
و�أبنا�ؤه الكثيرون ،الذين خذلوه يوم كان � َ
ي�ستند �إلى موقعه المعنوي بو�صفه �سبط النبي �صلوات اهلل عليه و�آله .ومن هنا
خاطبه عبد اهلل بن ُمطيع العدوي((( ،وقد التقى به الإمام �أثناء طريقه هذا  ،وهو
ح�س ُن له لزو َم مكة ،فقال:
ُي ّ
يعد ُل بك واهلل �أهلُ الحجاز
الح َرم ،ف�إنك �سيّد العرب ،ال ِ
«الزم َ
النا�س من كلّ جانب»(((.
�أحدا .ويتداعى �إليك ُ
يطرح �س�ؤا ًال :هل كان الإمام حين خرج من المدينة عازم ًا
هذا التحليل
ُ
على ق�صد الكوفة بعد مكة؟
علت فداك! �أين تُريد؟
«ج ُ
ابن مطيع نف�سه �ضمن ًا فقالُ :
هذا ال�س�ؤال طرحه عليه ُ
«ف�أجاب�« :أ ّما الآن ف�إنّي �أُريد مكة .و�أ ّما بعدها ف�إنّي �أ�ستخير اهلل».
عمه
ثم �أنّ الإمام َ
كتب �إلى �أهل الكوفة بعد �أن �أتت ُه ُك ُت ُبهم وبعث �إليهم ابن ّ
إلي [ يعني م�سلم ] �أنّه قد �أجم َع ر� ُأي َملئكم وذوي الف�ضل
م�سلم يقول ....« :ف�إن َ
كتب � ّ
((( ال ُقر�شي العدوي .كان من رجال قري�ش َج َلد ًا و�شجاع ًة .وكان على قري�ش يوم الح ّرة .وا�ستعمله عبد اهلل بن الزُبير على
الكوفة  ،حتى �أخرجه منها المختار بن �أبي ُعبيد .الترجمة له في  :تهذيب الكمال للمزّي  ،ط .بيروت بتحقيق ّ
ب�شار معروف
1413هـ1992/م  152 / 16 :ـ .56
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علي به ُر ُ�سلكم وقر� ُأت في ُكتُبكم �أقد ُم عليكم و�شيكاً
والحجى منكم على مثل ما ِ
قد ْ
مت ّ
�إن �شاء اهلل»(((.
فهذا وذاك يد ّالن بما ال ُ
الريب على �أنّ الإمام حين خرج من المدينة،
يقبل ّ
ُ
أمره �إلى الكوفة �أم �إلى غيرها.
بل و�إلى ما بعد ذلك بكثير ،لم يكن قد حز َم � َ
ولك ّنه بالت�أكيد لم ُ
ينتظر ما ت�أتي
البقاء في مكة في ح�سابه .و�أنه �إنما
ي�ضع
يكن ُ
َ
ُ
به الأيام ،وما ت� ُ
أول �إليه م�ساعيه ،ليبني على ذلك ِحراكه الآتي.
نطرح �س�ؤالنا ذاك ،و ُن ُ
جيل وجو َه الر�أي في الأقرب �إلى
على �أننا ونحن
ُ
َ
الموقع الخا�ص
نتجاهل
احتماالت في الجواب ،ال يمكننا �أن
ال�صواب من
ٍ
َ
بد �أن الإمام كان ي�ضعه في ح�ساباته .بو�صفها
للكوفة بين البلدان ،الذي ال ّ
بزمن
المدينة الوحيدة التي تمرك َز فيها
الت�شي ُع في ذلك الأوان و ِلما بعد ذلك ٍ
ّ
ف �إلى ذلك �أن �أهلها كانوا يكتبون �إلى الإمام يدعونه �إلى الخروج
طويلِ � .أ�ض ْ
أ�سباب معروفة عر�ضناها فيما فات.
�إليهم في زمن معاوية .ولكنه كان ي�أبى ل ٍ
بد �أنه كان يتوقّع من الكوفة الآن حرك ًة ما باتجاهه بعد �أن
وعليه ف�إن الإمام ال ّ
يعرف �أه ُلها �أنه �أبى �أن ُيبايع ليزيد ،و�أنه خرج من المدينة �إلى مكة.
هكذا بد�أت النهاية .نهاي ُة ذلك ال�سالم البارد،الذي كان َ
فعل �ضرورة� ،أمالها
ُ
الم�شروع ال�سيا�سي الذي قاده الإما ُم الح�سنQ
و�صول
قبل ع�شرين �سنة
ُ
انتهت البداية ب�إعالن الإمام
�إلى الحافّة التي لي�س بعدها �إال الهاوية .وهكذا
ْ
الح�سينQ
أ�سي�س
وج ُ
ال�سلطة بكل المعانيَ .
َ
ماع كل ذلك الت� ُ
خروجه على ُ
ن�ضالي ٍة جديدة.
والتمهيد لبداي ٍة
ُ
ّ

((( �سير �أعالم النبالء .197 / 3 :
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الفصل الثالـث

1ـ الحسين في مكة
()1

ومن كان معه �إلى مكة ،بعد رحل ٍة لم ُي ّ
�صفوها
عكر
و�صل الإما ُم
ُ
الح�سين َ
َ
(((
�سفره
�شئ .فنزل دار العبا�س بن عبد المطلب ّ ،
مما ُيمكن �أن نفهم منه �أن َ
الها�شمية ،و�أن ترتيبات �إقامته فيها
�سبقٍ في محيط الأُ�سرة
مو�ضع
كان
َ
ٍ
تفاهم ُم َ
ّ
قوي ٌة غيرها تقول �أنه نزل ب�أعلى
كانت قد اتُخذت قبل ُو�صوله .لوال رواي ٌة ّ
حوله �إليها
تحول �إلى دار العبا�سّ ،
مكة و�ضرب هناك ف�سطاط ًا �ضخماً .ثم ّ
ابنه عبد اهلل(((.
تم ّ
�صمت ُمطب ٍِق من الدولة و�أجهزتها
تام ،وو�سط
ٍ
كل ذلك بهدو ٍء ٍ
ولقد ّ
المقابل اتخذت ّ
وحد ّي من ابن
قا�س
ّ
كل �إجرا ٍء ٍ
من دم�شق �إلى الحجاز .وفي ُ
بتعليمات �صريح ٍة من يزيد.
ال ُزبير،
ٍ
دت الدول ُة �إلى عزل الوليد بن ُعتبة ،عقاب ًا له
عم ْ
في �سياق هذه الأحداث َ
على ف�شله في �أخذ البيعة ليزيد في الحجاز .وخ�صو�ص ًا على عدم �أخذه بالحزم
ق�ضت على م�ستقبله ال�سيا�سي بو�صفه �أحد �شيوخ
مع الإمام وابن ال ُزبير .وبذلك
ْ
البيت الأُمويُ .ليقتل بعد �أربع �سنوات في ال�صراع المكتوم على الخالفة بين
الملقّب
البيت ال�سفياني والبيت المرواني .وولّ ْت عمراً بن �سعيد بن العا�صُ ،
((( �سير �أعالم النبالء .198 / 3 :
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�سي ُ
قتل �أي�ض ًا في ال�صراع نف�سه بعد ت�سع �سنوات.
بالأ�شدق ِلعظم �شدقيه .الذي ُ
قيل قتله عبد الملك بن مروان بيده(((.
الر ُ�سل تجري بين يزيد وابن ال ُزبيرفي �أمرالبيعة دون
في هذه الأثناء كانت ُ
وجه ال ُ
أ�شدق
�أن ِ
ت�ص َل �إلى مايكون مو�ضع ر�ضى وتوافق الطرفين .وعلى الأثر ّ
ولكن الحملة
وعدوه اللدود� ،إلى مكة لقتال �أخيه.
عمراً بن ال ُزبير� ،أخو عبد اهلل
ّ
ّ
ف�شلت وقُتل عمر ٌو تحت ال�سياط .عقاب ًا له على ّ
كل َمن كان قد �ضربهم من
جماعة عبد اهلل وذوي قُرباه في المدينة.
ُ
نقول َّ
كل هذا ،مع �أنه خارج عمود البحث ،ليكونَ �سبي ُلنا �إلى مالحظ ٍة
ابن
أهمية� ،ألمحنا �إليها �إلماح ًا قبل قليل ،هي �أن الدولة �إذ
ْ
الحقت َ
في غاية ال ّ
ُحرك �ساكن ًا في وجه الإمام .فك�أ ّنه
ال ُزبير في مكة تلك ُ
المالحقة الحثيثة ،لم ت ّ
لم ُ
ف عليه بعد
يكن هناك .وك�أن ِحراكه ال�سيا�سي ومراميه
�سنق ُ
مما ِ
غيرالخفيةّ ،
ّ
قليل ،لم ُ
المالحظة ت ُ
ُكمل �سابقتها ،حيث ر�أينا والي
يكن ِ
ي�صل �إلى علمها .هذه ُ
الزبيرالمتجه �إلى مكة ،دون الإمام.
ابن
المدينة ُي ُ
الحق َ
ُ
ت�شابهين َّ
كل الت�شا ُبه؟ بل �إنّ من المعلوم
فلم هذا التمييز بال�سيا�سة في �أمرين ُم
َ
َ
ابن ال ُزبير.
مما تخ�شى َ
والثابت �أن الدولة كانت تخ�شى خطر الإمام �أكثر ّ
الذي نظ ّنه تف�سيراً �صحيح ًا لمو�ضوع الت�سا�ؤل ما �أ�شرنا �إليه قبل قليل� ،أنّ
بكثير من هيبتها البن ال ُزبير .ولكن
أكبر
ٍ
هيبة الإمام في قلب الدولة كانت � َ
ٌ
يفتقر �إلى ُبعد النظر
إ�ضافي .فابن ال ُزبير كان نزق ًا طائ�ش ًا،
عامل �
هاهنا �أي�ض ًا
ُ
ّ
�صاحب ال�صالة في مكة من �إقامة
منع
ِ
�س رجل ال�سيا�سة .ومن ذلك �أ ّنه َ
َ
وح َّ
ا�ستعرا�ضي غير �ضروري
تحد
ال�صالة ب�إمامته كما تق�ضي وظيفته .وفي هذا ًّ
ّ
ٌ
جد ،ف�ض ً
ال عن �أنه
تعطيل لأ ّم ال�شعائر في البلد الحرام(((.
وغير ُم ٍ
((( تهذيب الكمال  35 / 22 :ـ  40والكامل للمب ّرد ،ط.بيروت  1405هـ1985/م 204 / 1:
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وم�صداقيتها.
ل�سلطتها
ت�سكت الدول ُة على هذا
ومن غير المعقول �أن
ّ
َ
التحدي ُ
ّ
� ّأما الإمام ف�إ ّنه كان يبني ِح َ
يمنح الدولة
راكه ال�سيا�سي بهدو ٍء ود� ٍأب،
ٍ
بنحو ال ُ
الح ّج ًة لالعترا�ض عليه.
و�أجهزتها المح ّل ّية ُ
()2

وا�ضح المعنى والمغزى
خروج الإمام من المدينة �إلى مكة حدث ًا
كان
ُ
َ
بالن�سبة للأكثر ّية الغا�ضبة ِلما َ
فخروجه
أمر الخالفة في الإ�سالم.
ُ
حال �إليه � ُ
لم يكن ِ�ص َ
ال�سلطة و�إعالن ًا
رف
ٍ
الر�ضى ،بل قطع ًا جذر ّي ًا مع ُ
تعبير عن عدم ّ
ال�ساكتة �أي�ض ًا
للع�صيان .ومن هنا وجدت فيه تلك الأكثر ّية الغا�ضبة ،ولكن ّ
ّ
مرة في
الرم َز الذي بد�أت ُّ
تلتف حولهُ .م�شكل ًة ل ّأول ّ
الفتقارها �إلى َمن يقو ُدهاّ ،
مطلبية.
�شعبية
تاريخ ال�شعوب ال
ّ
إ�سالمية ما يمكن �أن يرى فيه الم� ّؤر ُخ حرك ًة ّ
ّ
تعلن انف�صا َلها عن الطبقة الحاكمة «�شيعة �آل �أبي ُ�سفيان» ولي�س عن �شخ�ص
ُ
ح�صل من ُ
َ
قبل يوم عثمان.
الخليفة ،كما
الموقع المثالي لعمل الإمام ،فيما ُينا�سب ُمقت�ضيات المرحلة.
كانت مك ُة
َ
يمنح َمن فيه �شك ً
ال من
فهي ٌ
بلد حرام ال يجوز فيه القتل والقتال .وبذلك ف�إ ّنه ُ
َ
ح�صل من
ولكن ذلك
مرة.
ّ
�أ�شكال الح�صانة .حق ًا �أن ُ
ال�سلطة قد ا�ستباحته غير ّ
مر ٍة على يد عمرو بن ال ُزبير في حربه على �أخيه عبد اهلل .وكانت من
ُ
بعد ل ّأول ّ
أمر الذي �أ ّدى �إلى
الأ�سباب الرئي�سة في وقوف �أهلها �صف ًا مر�صو�ص ًا ّ
�ضده .ال ُ
هزيمته،
ومنح �أخاه عبد اهلل ُح ّج ًة قو ّي ًة لقتله((( .وعليه ف�إ ّنه ُيمكن القول �أ ّنها
َ
لم تكن ولن تكون �أبداً بالأمر ال�سهل الذي ُيمكن ارتكابه ّ
بلد
كل يوم .ثم �أنها ٌ
أ�ضعاف ّ
ُ
َ
َ
�سكانه
أ�ضعاف �
ال�سـنة �
تغيرة.
ي�سـتقبل على مدار ّ
انية ُم ّ
�سـ ّك ّ
ذو طبيع ٍة ُ
لح ُرمات
((( خاطب عبد اهلل بن الزُبير �أخاه ُعبيدة الذي �أجار عمر ًا بعد هزيمته فقال�« :أمرت َُك �أن تُجي َر هذا الفا�سق ال ُم�ستح ّل ُ
اهلل ؟!» ثم �أمر ب�ضربه بال�سياط �إلى �أن مات ( الطبري .) 346 / 5 :
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ُقدم فُر�ص ًة فريد ًة
وح ّجاج و ُمجاورين .وبذلك ف�إ ّنها ت ّ
الثابتين ،بين ُمعتمرين ُ
و�سهل ًة وف ّعال ًة َلمن ُ
ن�شر و�إذاعة فكر ٍة �أو
أو�سع �إذاعة .تكونُ
يعمل على ْ
م�شروع � َ
ٍ
والرائحين من المدينة و�إليها.
�أداتُه الغادين ّ
خروج الإمام من «المدينة» ،ذلك الخروج الذي تر ّد َد �صداه في
هكذا ت�آزر
ُ
إعالمية ،على �أن
إمكانات �
ُقدمه من �
ٍ
�أنحاء الحجاز والعراق ،مع نزوله مكة بما ت ّ
ّ
النا�س من �أهلها والقادمون
يبد�أ عمله
التحري�ضي على الدولة بداي ًة قو ّيةً .فكان ُ
ّ
ال�شجاعة ي�أتونه« ،ف�أقبلَ �أه ُلها
�إليها من مختلف الأقطار ،الم�أخوذون بخطوته ُ
في�سمع منهم
أهل الآف��اق»(((.
المعتمرين و� ِ
ُ
يختلفون �إليه وي�أتونه و َمن كان بها من ُ
ُ
تقول ماذا كان يدور في تلك اللقاءات .ولكننا
والم�صادر ال
وي�سمعون منه.
ُ
ُّ
تفي�ض به كافة م�صادرالباب من القلق
عما
ن�شك في �أنها لم تكن
ما
ُ
ُ
تخرج ّ
تنظر �إلى تداعيات
على م�صير الإمام ،بالإ�ضافة �إلى ر� ًؤى ّ
ذكي ًة بعيدة المرمىُ ،
عبر عنها عبد اهلل بن ُمطيع ب�أوفى و�أوجز
وعقابيل �أ�سو�أ ما ُيتوقّع على الأُ ّمةّ .
ت�سر .فواهلل لئن ُقتلت
ما يكون �إذ قال للإمام« :فداك �أبي و�أُ ّمي .متّعنا بنف�سك وال ِ
(((
المتر ّددين على مجل�س الإمام عبد
ليتخذونا خو ًال وعبيدا»  .وكان من �أُولئك ُ
تواليين ،وي�أتيه بين ّ
مرة.
اهلل بن ال ُزبير ،الذي كان ي�أتي اليومين ُ
الم َ
كل يومين ّ
الخروج من مكةِ ،لمـا عرفه من �أنّ �أهل
ويح�س ُن �إليه
فكان ُي�شير عليه بالر�أي،
َ
ّ
أعظم في �أعينهم
الحجاز ال ُيبايعونه وال ُيتابعونه مادام الح�سين بالبلد .و�أ ّنه � ُ
ُّ
ن�شك في �أنّ ابن
أطوع في النا�س منه((( .و�إ ّننا ما
و�أنفُ�سهم منه بكثير ،و�أ ّنه � ُ
ن�صو�ص من تاريخ �أبي ِمخ َنف  ،ا�ستخراج كامل الجبوري  ،ط .بيروت  1419ه �ـ1999/م .403 /
((( الطبري  351 / 5 :و :
ٌ
الن�ص عند الطبري � .أ ّما ابن �أعثم الكوفي فيقول “ :ول ّما دخل الح�سينُ
والمق�صود من هذا التوثيق الإ�ضافي الإرجا ُع �إلى �أ�صل ّ
مكة فرح به �أه ُلها فرح ًا �شديد ًا وجعلوا يختلفون �إليه غدو ًة وع�ش ّية “ ( الخوارزمي  :مقتل الح�سين  .)190 /فقوله  “ :فرح
به �أه ُلها فرح ًا �شديد ًا “ �إ�ضاف ٌة �إنفعال ّية من خارج مكامن عمل الم�ؤ ّرخ .م ّما حفل به الم�صدران .ف� ً
ضال عن �أنه ال ُينا�سب ما
الن�ص.
نعرفه عن �أهل مكة وقري�ش من قبل ومن بعد.
ُ
والكالم نف�سه ي�ص ُّح على باقي ّ
ون�ص ُم�شابه عند �أبي ِمخنف  /نف�سه �أعاله.
((( �سير �أعالم النبالء ٌ .199 / 3 :
ون�ص ُم�شابه عند �أبي ِمخنف  /نف�سه �أعاله.
((( �سير �أعالم النبالء ٌ .199 / 3 :
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ال ُزبير لم يكن وحده في هذا ال�ضيق بوجود الإمام في مكة .و�أنّ في ملأ قري�ش
يقل �ضيق ًا منه بمقام الإمام� ،إن لم ُ
وزعمائها َمن كان ال ّ
يكن �أكثر.
�صاحب وترتّب عليه
�ص من هذا ك ّله �إلى �أنّ وجو َد الإمام في مكة ،وما
نخ ُل ُ
َ
نقا�شات ُم�ستفي�ضة� ،شارك فيها من �أهلها والقادمين �إليها من مختلف الأنحاء،
من
ٍ
�سيا�سي ًا ُمختلف ًا عن حالة ال�صمت وال�سكوت واال�ست�سالم
قد ا�ستولد ُمناخ ًَا
ّ
ال�سائدة .ومن المفهوم �أنّ الإمام كان �أثناء جوابه على ا�ستف�سارات القلقين
ّ
و�أ�سئلة ال�سائلين عما �أوجب امتناعه عن البيعة ،وخروجه من المدينة ...الخ.
ينت�شر بين النا�س ،و�أنّ الوافدين كانوا
كان ُي ّبين موقفه ال�سيا�سي ،و�أنّ ذلك كان
ُ
ٌ
وتحريك
يحملونه �إلى �أوطانهم .هذا بنف�سه �إنجا ٌز على الم�ستوى ال�سيا�سي،
للأكثر ّية ال�صامتة �إلى خارج الموقع ال�سكوني الخا�ضع ،الذي ُ
لل�سلطة
يترك ُ
ال�ضيقة ،دون �أن تخ�شى ح�سيب ًا �أو
كامل الحر ّية في العمل ِلما فيه م�صلحتها
ّ
رقيبا.
ال�سياق ،الذي يجب �أن يكون نذيراً للدولة ،يقت�ضي �إج��را ًء ما
في هذا ّ
ُ
المراقبة ال�صامتة بالن�سبة للإمام،
بالمقابلُ ،ن
الحظ �أ ّنها حافظت على �سيا�سة ُ
�سببها �أو �أ�سبابها قبل قليل .اللهم �إال �أ ّنها عمدت �إلى
وبي ّنا ما نظ ّنه ُ
كما و�صفناها ّ
عزل واليها على مكة عمر بن �سعد بن �أبي وقّا�ص ،الذي �سارع �إلى مغادرتها
الحارث بن خالد بن العا�ص بن ه�شام
«فانحدر �إلى المدينة»((( ،وو ّلت مكا َنه
َ
المخزومي((( .والمفهوم �أنّ المق�صود من هذه الخطوة �أن ت�أتي بوالٍ مخزومي
المكية ،بدي ً
المدني الأن�صاري
ال عن ذلك
القب ّلية
قر�شي من قلب التركيبة َ
ّ
ّ
أقدر
غني عن البيان �أنّ المخزومي �سيكون � َ
الغريب عن مكة و�أهلهاّ .
ومما هو ُّ
ثقل
المتوقّعة ،بما ُيم ّثله من ٍ
بكثير على �ضبط منطقة واليته ،في اال�ستحقاقات ُ
((( الخوارزمي ُ :
مقتل الح�سين .190 /
((( مروج الذهب ،الفقرة.1890 /
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لي قوي� .سوا ٌء فيما يتع ّلق بحركة عبد اهلل بن ال ُزبير� ،أم فيما يتع ّل ُق بحركة
َقب ٍّ
الإمام .وكالهما ،ب�صرف النظر عن الموقع الخا�ص للإمام ،له ثقله القبلي.
ا�ستباقية ،ت�أخذ في االعتبار
�إذن فمن الممكن القول �أن هذه الخطوة
ّ
المتوقّعة نتيج َة �أعمال الإمام فيها ،و�ضروة الإعداد ِلما هو �أ�سو�أ
االحتماالت ُ
قبلي ًا ليوازنَ ثق ً
حرك ثق ً
قبلي ًا � َآخـر.
ال ّ
ال ّ
بالن�سبة للدولة .ف ُت ّ
ُ
المحلية
ال�سلطة
هنا �أي�ض ًا ،وبعد �إبدال الوالي ،ال ُن
تغير في �سيا�سة ُ
ّ
الحظ �أدنى ّ
حافظ على ّ
َ
خطة
وا�ضح من الجانبين .فالإمام من جهته
وال�سبب
تجاه الإمام.
ُ
ٌ
المطلقة لالت�صال
عدم ا�ستفزازها ،لأن الم�صلحة في هذه المرحلة ُ
تمنح الأولو ّية ُ
جو من الهدوء واال�سترخاء،
اليتم �إال في ٍّ
بالنا�س و�سماعهم و�إ�سماعهم .وهذا ّ
وال�سلطة من
النا�س فيه بحر ّية ،وتكونُ � ُ
يتحر ُك ُ
أبواب الإمام مفتوح ًة للجميعُ .
ّ
�سميه اليوم �سيا�سة حافّة الهاوية .كانت تُع ّلق �أم ً
ال ِج ّد ّي ًا على
جهتها التزمت ما ُن ّ
ّ
حل �أزمتها مع الإمام ح ً
ال
جيداً �أنّ
�سيا�سي ًا .كان عقالئُها في الحجاز يعرفون ّ
ّ
علني معه �سيكون له �أ�سو�أ الأثر عليهم.
�أي
ٍ
�صراع ما ّد ٍّي ّ
ُ
لل�سلطة،
وحد ُه الوالي الجديد ،الذي ال
َ
نعرف له �سابق ًة وال الحق ًة في العمل ُ
نزلت عليه �سبب ًا
المترقّبة التي
كان ي�أكله
ُ
ْ
القلق من �أن تكون نعم ُة الوالية غير ُ
كبير بحجم اال�شتباك مع الإمام ،مهما ُ
ال�سلطوي
أمر ٍ
لتوريطه في � ٍ
يكن �سند ُه ُ
ليقع في
والقبلي قو ّي ًا .بعد �أن نجا الوالي ال�سابق عمر بن �سعد بنف�سه منها م�ؤقّت ًاَ ،
َ
�سيرتكب
الجي�ش الذي
الم�ستقبل غير البعيد فيما هو �أ�سو�أ بكثير ،حيث �سيقو ُد
َ
ُ
المهولة .وعليه ف�إ ّنه� ،أعني الوالي المخزومي
بعد ب�ضع �أ�شهر جريم َة كربال َ
خط ًة �أرادها ُم َ
حبك ّ
الجديدَ ،
ونيته فيما
حك َمةً ،ابتغى منها
َ
ك�شف خبئ الإمام ّ
يتوجه �إلى الكوفة.
عم له((( بهيئة
هو �آت .ف�أر�سل َ
ح�سن له �أن ال ّ
ابن ٍ
ٍ
نا�صح ُي ّ
((( ُي�س ّميه الم�سعودي في مروج الذهب  ،الفقرة �« 1889 /أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن ه�شام» و ُي�س ّميه الطبري / 5 :
« 382عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ه�شام المخزومي» .واال�سمان لل�شخ�ص نف�سه وال ريب.
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أح�سن تنميقَها
فدخل هذا على الإمام و�أ�سمعه ُمطال َع ًة ُم ّ
ف�صلة ،يبدو �أ ّنه كان قد � َ
و�إعدا َدها وتدبيج الأد ّلة والبراهين فيها .فكان من جواب الإمام له« :جزاك اهلل
يق�ض اهللُ ُ
َ
عم فقد �
�صي
يكن»((( .وهو
أجهدك ر�أيُ َك .ومهما ِ
ٌ
خيراً يا َ
ابن ّ
جواب تخ ُّل ٌّ
أحـ�س
َ
�صرح عن حقيقة ّنيته .وك�أ ّنه قد � ّ
موج ٌز� ،أنهى به الإما ُم الكالم ،دون �أن ُي ّ
َ
عمه
وراء هذه ال َغ ْيرة الزائفة .وخرج الر�سول
بما َ
ليدخل من فوره على ابن ّ
َ
�شك في
وينقل �إليه
الوالي،
�صح فهمنا هذا للرواية ،فما من ٍ
َ
جواب الإمام .ف�إذا ّ
ارتاح ِلما �سمعه .على ال ّ
المكوث في
�صرح بنيته
�أنّ الرجل
َ
َ
أقل لأنّ الإمام لم ُي ّ
حب ُة عينه ور�ضى نف�سه.
مكة .وفي ذلك ّ
المتذاكية منه من بنات
حتمل �أي�ض ًا �أن ال تكونَ هذه الحركة ُ
الم َ
على �أنّ من ُ
عمه
�أفكاره ،و�أنه كان ُمك ّلف ًا من �سادته با�ستبيان حقيقة نوايا الإمامّ .
فد�س ابن ّ
كما عرفنا.
()3

كان ُّ
كل ما ُخ�ضنا فيه منذ � ّأول هذا الف�صل �صور ًة نرجو �أن تكون وافي ًة
م�شهد لمكة �أثناء تلك ال�شهور ذات
عملنا فيها على تركيب
ٍ
بالمطلوبِ .
ُ
يعمل َّ
كل ما في ُو�سعه لتحريك
الخطر .في قلبها الإما ُم الح�سين ،Qوهو
�سيا�سي ُمبادرٍ وم�ؤ ّث ٍر ،بدي ً
الم�ست َلب الذي
موقع
النا�س �إلى ٍ
ال عن الموقع الخامد ُ
ّ
َ
نبيهم �صلوات اهلل عليه
ُو�ضعوا فيه بدءاً من اللحظات الأُولى التي تلت
التحاق ّ
و�آله بالرفيق الأعلى .ثم م�ضى ال ّتالون في ُ�س ّدة الحكم من بعده يزيدونه ارتفاع ًا
وقو ًة ّ
بفن القيادة
ال�سيا�سية� ،أنّ
علم ّ
بكل و�سيلة .ومن المعلومَ ،لمن لديه �أدنى ٍ
ّ
ّ
يوج ُد ٌ
أمر ال َ
َ
بديل عنه وعنها
�شرط
ّ
اختراق ذلك الموقع ومثله ،حيث َ
ومقدمةٌٌ � ،
نه�ضوي.
عمل
ّ
ل ّأي ٍ
((( الطبري  /نف�سه .والفتوح البن �أعثم الكوفي.110 / 5 :
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على �أنّ من المعلوم �أي�ض ًا ّ
لكل َمن رافقنا في هذا البحث� ،أنّ وظيف َة مكة في
أكثر
هذا الم�شروع كانت محدود ًة � ّآنيةً .لم تكن مك ُة بالن�سبة للإمام وهويعمل � َ
ُ
ُ
الحقيقي والمبا�شر فقد
العمل
يو�صل ال�صوت بعيداًّ � .أما
منبر عالٍ
من رافعةٌ ،
ّ
كان في ّ
بال�صدى العائد لأعماله.
خطة الإمام مرهون ًا ّ
الن�صو�ص ،لأ ّنه من �سرائر
ت�صوراً ما لي�س تقو ُله
مكن �أن
ُ
من هنا ُي ُ
نت�صو َر ّ
ّ
توجه ًة بعيداً عن حرم اهلل .و�أنّ
عين الإمام �إذ ذاك كانت ُم ّ
وخبايا النفو�س� ،أن َ
�أُذنه كانت تنتظر ال
البقي ُة الباقي ُة
َ
أ�صداء ُ
المتوقّعة ،خ�صو�ص ًا من العراق ،حيث ّ
همدان وربيعة ،وخ�صو�ص ًا
البقي ُة الباقي ُة من ْ
من رجال و�شيعة �أبيه ،Qوحيث ّ
كوارث الأيام الما�ضية �إلى
طوحت ب�أُ�صولهم
ُ
عبد القي�س من هذه ،الذين ّ
يبق منهم في الكوفة وفي الب�صرة �إال بقي ٌة قليلة((( ،مثلما تتركه � ُّأي
ال�شـام ،ولم َ
اني ٍة كبرى خلفها.
حركة ُ�س ّك ّ
()4

لم ُ
عبرنا عنه بـ «�أ�صداء عمله» ،ابتدا ًء من خروجه
يط ْل
ُ
انتظار الإمام ِلما ّ
من «المدينة» ،ذلك الخروج الحافل بالمعاني ،وانتها ًء بما �سردناه من �أعماله
يدل على �أ ّنه بد�أَ
في مكة ،ـ حتى بد�أ في �أنحاء العراق ما ُّ
ي�ستجيب اال�ستجاب َة
ُ
والمتوقّعة للأحداث الآخذ بع�ضها برقاب بع�ض .والظاهر �أنّ الكوفة
ال�صحيحة ُ
ال�سباقة في هذا.
كانت ّ
وقت من �أوا�سط �شهر �شعبان �سنة 60هـ تخمين ًا� ،أي بعد خروج الإمام
ففي ٍ
يزيد عن الأ�سابيع الثالثة ،التقى في منزل �أحد قادة ال�شيعة
من «المدينة» بما ال ُ
الخزاعيَ ،ج ْم ٌع من كبار ال�شيعة فتذاكروا
فيها ،ال�صحابي �سليمان بن ُ�ص َرد ُ
موت معاوية ،وامتناع الإمام عن بيعة يزيد ،وخروجه �إلى مكة .وكان من كالم
((( انظر الهام�ش رقم  7 /في الق�سم الثالث من الف�صل الأول.
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�سليمان فيهم وجوابهم له:
« ....ف�إن كنتم تعلمون �أنّكم نا�صروه و ُمجاهدو عد ّوه فاكتبوا له.
تغروا
و�إن خفتم الوهلَ َّ
[ال�ضعف ،الفزع] والف�شلَ فال ّ
الرجلَ من نف�سه .قالوا :ال! بل نُقاتلُ عد ّوه ونقتلُ
�أنفُ�سنا دونه .قال :فاكتبوا له».
فكتبوا �إليه:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
والم�سيّب بن نَ َجبَة ورفاعة بن �ش ّداد وحبيب بن
ُ
لح�سين بن علي من �سليمان بن ُ�ص َرد ُ
ُمظاهر و�شيعته من الم�ؤمنين والم�سلمين من �أهل الكوفة».
«�سال ٌم عليك .ف�إنّا نحم ُد �إليك اهلل الذي ال �إله �إال هو� .أ ّما بعـد.
فالحم ُد هلل الذي ق�صم ع��د ّو َك الجبّار العنيد ،الذي
انتزى على هذه الأُ ّمة ،فابت ّز �أمرها ،وغ�صبها في�أها،
ر�ضى منها .ثم قتل خيا َرها ،وا�سـتبقى
وت�أ ّمر عليها بغير ً
ِ�شرا َرها .وجعل َ
مال اهلل ُدول ًة بين جبابرتها و�أغنيائها.
فبُعداً له كما ب ُعدت ثمود !»
الحق .والنعمان بن ب�شير في
«�إنه لي�س علينا �إمام .فاق ِبلْ لعلّ اهلل �أن يجمعنا بك على ّ
نخرج معه �إلى عيد .ولو قد بلغنا �أنّك قد
ق�صر الإمارة ،ل�سنا نجتم ُع معه في ُجمعة ،وال
ُ
أقبلت �إلينا �أخرجناه حتى نُلحق ُه بال�شام �إن �شاء اهلل .وال�سالم ورحمة اهلل عليك»(((.
� َ
�سرحوا بالر�سالة مع ر�سولين ،فخرجا حتى قدما على الإمام في مكة في
ثم ّ
العا�شر من �شهر رم�ضان(((.
والذي ي�ؤخ ُذ من ذلك جمل ُة �أُمور:
((( مقتل �أبي ِمخنف .352 /
((( نف�سه .ومن هنا ا�ستفدنا تخميننا تاريخ االجتماع الأول لل�شيعة في الكوفة.
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الأ ّول� :أنّ �أهل الكوفة هم الذين بادروا �إلى االت�صال بالإمام من عند �أنفُ�سهم.
تحري�ض منه.
�أي من دون �أي �إ�شار ٍة �أو �إيعازٍ �أو
ٍ
جرد �سماعهم بامتناع الإمام
الثاني� :أنّ اجتماعهم وما َ
نتج عنه قد ح�صل ُ
بم ّ
عن البيعة وخروجه من «المدينة»ُّ .
الزمني ُة الق�صير ُة
المد ُة
يدل على ذلك ّ
ّ
الفا�صل ُة بين خروج الإمام وو�صول ر�سائلهم �إليه ،التي لم تزد على االثنين
و�أربعين يوم ًا (خرج الإمام بتاريخ  28رجب .وو�صلت الر�سائل �إليه في
 10رم�ضان).
الثالث�:أنهم كانوا قبل لقائهم وك ْتب الر�سالة قد اتخذوا بع�ض االجراءات
التي تحمل معنى الع�صيان المدني ،كما نقول اليوم� .أو على ال ّ
أقل بداية
الر�سمية ،التي
الدينية
الع�صيان .وذلك ب�أن باتوا يمتنعون عن ُ�شهود المرا�سم
ّ
ّ
موظف كبير �أوالوالي .والظاهر �أنّ هذا الموقف االعترا�ضي
ير� ُأ�سها عاد ٌة
ٌ
نخو�ض فيـه من �أحداث منذ وفاة معاوية .بدليل قولهم« :وال
�سابق على ما
ُ
ٌ
عيد �إلى تاريخ الر�سالة هو عيد الأ�ضحى
أقرب ٍ
نخرج معه �إلى عيد» .ذلك �أنّ � َ
ُ
خمن للر�سالة زهاء الثمانية �أ�شهر.
�سنة  59هـ ،الذي يف�صله عن التاريخ ُ
الم ّ
فهذا ُّ
الر�سمية يرقى �إلى
المنا�سبات
يدل دالل ًة �أكيد ًة على �أنّ ا�ستنكافهم عن ُ
ّ
ماقبل الأ�شهر الثمان على ال ّ
أقـل� .أي �إلى ما قبل وفاة معاوية ،وانفجار الأزمة
ب�سبب ا�ستخالف ابنه يزيد.
مهما ُ
يكن ،ف�إنّ ر�سال َة �أ�صحاب �سليمان كانت الر�سال َة الأُولى �إلى الإمام .ثم
الر ُ�سل والر�سائل.
تتابعت ُّ
بعد يومين انطلق باتجاه مكة ر�سوالن � َآخ��ران يحمالن «نحواً من ثالث ٍة
وخم�سين �صحيفة من الرجل واالثنين والأربعة» .ثم بعد يومين �آخر َين ر�سوالن
غيرهما يحمالن الر�سال َة الثالثة ،جاء فيها:
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«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«لح�سين بن علي من �شيعته من الم�ؤمنين والم�سلمين� .أ ّما بعد.
فحيهال ،ف���إ ّن النا�س ينتظرونك .وال ر� َأي لهم في
غيرك .فالعجلَ العجل .وال�سالم عليك».
آخر الر�سائل ُو�صو ًال �إلى الإمام.
وهذه � ُ
ُ
ويزيد
ار بن �أبجر،
�شبث بن ِربعي،
وانفرد بر�سال ٍة ال
نعرف تاريخها ُ
ُ
ّ
وحج ُ
الحجاج ال ُزبيدي،
وع ْزرة بن قي�س ،وعمرو بن
بن الحارث بن يزيد بن ُرويمَ ،
ّ
ومحمد بن ُعمير التميمي بر�سال ٍة ُم�ستق ّل ٍة كتبوا فيها:
الجناب ،و�أينعت الثّمار ،و َط ّمت الجِ مام .ف�إذا
«�أ ّما بعد .فقد
اخ�ضر َ
ّ
�شئت فاقدم على ُج ٍند لك ُمجنّدة .وال�سالم عليك»(((.
َ
فلنالحظ منذ الآن �أنّ هذه الر�سالة ،من بين كل الر�سائل الأُخرى ،الوحيدة
قتالي ًا .خالف ًا لكل الر�سائل الأُخرى
التي
ْ
حملت نفَ�س ًا ع�سكريّ ًا وا�ستعداداً ّ
�سيا�سية .المفارقة هنا �أن �أ�صحابها،
أخالقية
بروح �
ن�صها،
الطافحة ،حيث ُذكر ُّ
ٍ
ّ
ّ
الذين زايدوا في ر�سالتهم على غيرهم ،بالتلويح باال�ستعداد للقتال ن�صر ًة للإمام،
كانوا من �أوائل من نك�صوا على �أعقابهم وخ�ضعوا لإغراء وترهيب ُعبيد اهلل
بن زياد ،ثم �أنكروا �أقوالهم بعد �أن ّ
ذكرهم الإما ُم بها بخطابه في كربال قُبيل
انفجار القتال .وما ذاك �إال لأنّ ه�ؤالء هم من ر�ؤ�ساء القبائل في الكوفة ،الذين
مر�سوا با�ستثمار و�ضعهم االجتماعي بما يعو ُد عليهم وحدهم بالنفع .فكانوا
اندفاع
يوجهون �أ�شرعتهم مع الريح حيث تميل .ولذلك ف�إنهم حين ر�أوا
َ
دائم ًا ّ
�أهل الكوفة لإعالن ال ُن�صرة الإمام �سارعوا �إلى الدخول فيما َ
دخل فيه النا�س.
والخا�صة �أي�ض ًا في �أُطروحتها.
ف�سطروا تلك الر�سالة الخا�صة بهم وحدهم،
ّ
((( مقتل �أبي ِمخنف  404 /ـ .405
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ال�سلطوي في البازار ال�سيا�سي انقلبوا
الترغيب
ثم �أنهم حينما دخل
ُ
ُ
والترهيب ُ
والمقارنة بين ه�ؤالء و�أُطروحتهم ،وبين الر�سالة الأُولى
المعاك�سةُ .
�إلى الجهة ُ
الح َدث
وال��دالالت.
و�أ�صحابها ،حافل ٌة بالمعاني
ّ
ولكن مح ّلها في درا�سة َ
ّ
تم علينا توفيقه بدرا�سته
الكربالئي وعنا�صره .الذي ن�س� ُأل المولى �سبحانه �أن ُي َّ
درا�س ًة وافية �إن �شاء.
مهما ُ
نت ع�شرات الر�سائل ،التي وقّعها
ت�ضم ْ
يكن ،فهذه � ُ
إر�سالياتّ ،
أربع � ّ
وممن �أُ َ
ذكرهم تحت عنوان «و�شيعته
غفل
ُ
ُ
ممن ُذكروا ب�أ�سمائهمّ ،
مئات الرجالّ .
من الم�ؤمنين والم�سلمين» ،كما في الر�سالتين الأُولى والثالثة .فك�أنّ الكوفة� ،أو
ُّ
نف�سه �أه ً
ال منها ،قد ان�شغلوا بتحرير الر�سائل وتنظيم ُو�صو ِلها �إلى
كل َمن يرى َ
المقيم في مكةُ ،منتظراً ما يكون من النا�س .وك�أ ّنها قد عادت �إلى �سابق
الإمام ُ
ع ّزها ،يوم كانت مدين ًة ُمبادر ًة عنيد ًة ال تنا ُم على �ضيم .لوال علمنا ب�أن هذه
قابلية الخ�ضوع واالختراق،
ّ
ال�صحوة غمام ُة �صيف�ُ ،سرعان ما �سـتنجلي عن ّ
اله�شة للمدينة واختالالتها العميقة.
الكامنة في �أعماق التركيبة الب�شر ّية ّ
الفط ُن ال��ذي يتم ّع ُن في ق��راءة تلك الن�صو�ص على الر�سائل
ُ
والقارئ ِ
يخرج بنتيج ٍة خال�ص ُتها �أن عدد الر�سائل التي و�صلت �إلى الإمام
وم�ضامينهاَ ،ل
ُ
لم يتجاوز ال�ست وخم�سين ر�سالة .وقّعها عد ٌد غير معروف بالتحديد ،ولكنه
ُ
نقول هذا تحذيراً للقارئ من �أن يت�أ ّث َر بما في
ي�ص ُل �إلى المئات.
بالت�أكيد ال ِ
ي�ص ُل بها
بع�ض الأُكتوبات
المت� ّأخرة ،التي تور ُد �أرقام ًا لعديد الر�سائل ِ
االنفعالية ُ
ّ
أخبار الباب من�شور ٌة معروفة .فك�أنّ ه�ؤالء يقر�أون
�إلى الأُلوف الكثيرة .مع �أنّ � َ
آخر غير م�سطور .يفتر�ضونه افترا�ض ًا ،ويفر�ضونه على القارئ فر�ض ًا.
تاريخ ًا � َ
ُ
مما يعرفه �أو
اعتبارات ُ �أخرى،
هذا بالإ�ضافة �إلى
ٍ
ي�ستنبطها الم� ّؤرخ الحاذق ّ
الح�سابية
يت�صوره من عديد �سكان الكوفة في ذلك الأوان ،مق�سوم ًا على الن�سبة
ّ
ّ
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لعمل �سيا�سي بهذا الم�ستوى.
أهلية ٍ
لعدد الرجال ال ُّنخبة فيها ،من ذوي ال ّ
()5

ـل عند الإمام .فقر أ� ُ
الر ُ�س ُ
الك ُت َب .و�س�ألهم عن �أمر النا�س .ثم كتب
ْ
تالقت ُّ
عام ًا �إلى ِّ
كل َمن كتب �إليه دون تخ�صي�ص .حملها
ر�سال ًة �أرادها ّ
موجه ًة توجيه ًا ّ
ال�سبيعي و�سعيد بن عبد اهلل
الر ُ�سل ،هما هاني بن هاني َّ
� ُ
آخر ر�سولين من بين ُّ
الحنفي ،جاء فيها:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«من ح�سين بن علي �إلى الملأ من الم�ؤمنين والم�سلمين.
«�أ ّما بعـد.
علي ُ
علي من
بكتُبكم ،وكانا � ِآخ َـر َمن ِ
«ف�إ ّن هانئاً و�سعيداً ِ
قد َم َّ
قدما َّ
فهمت كلَّ الذي اقت�ص�صتم وذكرتم
ُر ُ�سلكم .وقد
ُ
ومقال َة ُج ّلكم� ،إنه لي�س علينا �إمام .ف�أقبِل لعلّ اهللَ �أن
والحق.
يجمعنا بك على ال ُهدى
ّ
عمي وثقتي من �أهل بيتي .و�أمرتُه �أن
«وقد ُ
بعثت �إليكم �أخي َ
وابن ّ
إلي �أنّه
َ
إلي بحالكم و�أمركم ور�أيكم .ف�إن كتب � َّ
يكتب � َّ
قد �أجم َع ر� ُأي ملئكم وذوي الف�ضل والحجى منكم
علي به ُر ُ�سلكم وقر� ُأت في ُكتُبكم،
مثل ما ِ
على ِ
قد َم ْ
ـت َّ
�أقد ُم عليكم و�شيكاً �إن �شاء اهلل .فل َع ْمري ما الإما ُم �إال
بالحق،
دائـن
ّ
العاملُ بالكتاب ،والآخ ُذ بالق�سط ،والّ ُ
نف�سه على ذات اهلل وال�سالم»(((.
والحاب�س َ
ُ
ُ
نعرف
الر ُ�س َل ،ومن بع�ض ما �سطره في الجواب عنها،
فمن ما تلقّى به الإما ُم ُّ
((( نف�سه .405 /
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نطقت به الر�سائل على كثرتها.
مما ُيعطيه ما
ْ
�أ ّنه �أراد �أن ي�ستوثق لنف�سه ب�أكثر ّ
ُ
الوقوف على �أ�صحابها،
فبعد �أن قر أ� الر�سائل قراء ًة دقيقة وال ريب ،من �ضمنها
الر ُ�سل ال�سبعة((( ،فطفق ي�س�ألهم
ومنهم َمن يعرف ُه معرف ًة ّ
جيد ًة ،ـ عقد مجل�س ًا مع ُّ
كتب منهم و َمن لم يكتب .ثم �أ ّنه فيما كتب
عن «�أمر النا�س» �إجما ًال ،يعني َمن َ
أمر ما �سيكون منه ،بل ع ّلق ِح َ
نا�سب
راكه القادم ،بما ُي ُ
في الجواب لم ُ
يح�سم � َ
�أُطروح َة الر�سائل ،على ما �سيكتبه �إليه ر�سوله القادم م�سلم بن عقيل ،بعد �أن
يفهم من ذلك �أنّ الإمام لم
ي�ستبي َِن هذا الأُ َ
مور كما هي بالفعل .والقارئ اللبيب ُ
ُ
�سيا�سية
عد �إعداداً دقيق ًا لحرك ٍة
يكن ُيلقي بنف�سه على غمرات الموت �إلقا ًء .بل ُي ُّ
ّ
تملك ّ
ُ
التمهيد الدقيق
مه َد لها في مكة
َ
حظ ًا مقبو ًال من النجاح ،بعد �أن كان قد ّ
الذي و�صفناه قبل قليل(((.
()6

هذا ما كان من �أمر الكوفة بالن�سبة للإمام ،وما كان من �أمر الإمام بالن�سبة
للكوفة ،في تلك الأ ّيام ذات الخطر .يبقى �أن َ
يخ�ص الب�صرة
نقول ما عندنا فيما
ُّ
ولكن الب�صرة
أ�صغر بكثير من دور جارتها.
ّ
ودورها في هذا ُ
المع َت َرك ،مع �أ ّنه � ُ
�سينطلق مع الإمام من مكة باتجاه
�ساهمت ُم�ساهم ًة نبيل ًة في الموكب الذي
ُ
ْ
الدور
العراق� ،أي في
�شئ من هذا ّ
ُ
المو�ضوع الأ�صلي للكتاب .وقد �ألمحنا �إلى ٍ
في الف�صل ال ّأول .و�سنعو ُد �إليه �إن �شاء اهلل تعالى فيما هو �آت.
ُ
عدد من ر�ؤ�ساء �أهل
ينقل
ف�صل ًة خال�ص ُتها �أنّ الإمام كتب �إلى ٍ
ُ
الطبري رواي ًة ُم ّ
تعدد ٍة ،دعاهم فيه �إلى ُن�صرتهُّ .
فكل
الب�صرة و�أ�شرا ِفها((( كتاب ًا واحداً من ُن َ�س ٍخ ُم ّ
((( وهم  :عبد اهلل بن �س ُبع اله ْمداني ،عبد اهلل بن وال  ،قي�س بن ُم�سهر ال�صيداوي  ،عبد الرخمن بن عبد اهلل الأرحبي الهمداني
ال�سبيعي و�سعيد بن عبد اهلل الحنفي .والحظ �أن �أكثرهم ه ْمدان ّيون .ثم الحظ �أي�ض ًا
ُ ،عمارة بن ُعبيد ّ
ال�سلولي  ،هاني بن هاني َّ
�أنّ الر�سال َة الوحيدة التي �أُغفل ح َملتُها هي ر�سالة �شبث بن ربعي ورفاقه من ر�ؤ�ساء القابائل .وهذا �أم ٌر له داللته �أي�ضاً.
((( انظر الق�سم الثالث من هذا الف�صل.
((( هم  :الأحنف بن قي�س  ،مالك بن ِم ْ�س َمع  ،ال ُمنذر بن الجارود  ،قي�س بن الهيثم  ،م�سعود بن عمرو وعمر بن ُعبيد اهلل بن معمر.
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والي الب�صرة
َمن قر�أ
الكتاب كتمه� ،إال � ُ
َ
أحدهمُ ،
المنذر بن الجارود ،ف�إ ّنه � َ
أخبر َ
والقارئ
�آنذاك ُعبيد اهلل بن زياد ،وكان هذا �صهره على ابنته ،ب�أمر الكتاب(((.
ُ
إمام هذا الرجل،
المتم ّع ُن في هذا التف�صيل من الخبر ،ربما
ُ
ي�ستغرب ائتمانَ ال ِ
ُ
المالحظة قد
�سببي ٍة.
ّ
ولكـن التم ُعن في هذه ُ
مع ما بينه وبين ابن زياد من �صل ٍة ّ
تنه�ض دلي ً
يق�صد
ال على �أنّ الإما َم كان
يحمل دالل ًة معكو�سةً� .إذ ُيمكن �أن
َ
ُ
معنوي ُ
ينقل
أثير
�أن تكونَ حركته ُم ّت�سم ًة بمقدارٍ من
العلنيةِ ،لما لذلك من ت� ٍ
ٍّ
ّ
ال�صوت �إلى ُمختلف الأنحاء .على النحو الذي ر�صدناه في الكوفة ،وظهرت
َ
خم ُن �أنّ َمن تلقّوا ر�سائل الإمام غير ابن
� ُ
آثاره في حركة الر�سائل .ومن هنا ُن ّ
الجارود �إنما كتموها بمبادر ٍة منهم ِحفاظ ًا على �أنف�سهم .هذا ف�ض ً
ال عن �أنّ
البطن من ربيعة ذو
المنذر كان من كبار ر�ؤ�سـاء عبد القي�س في الب�صرة .ذلك
ُ
ُ
ال�سوابق الجليلة في ُن�صرة الإمام �أمير الم�ؤمنين .Qولي�س من المعقول �أن
ّ
يتجاهله الإمام في هذا اال�ستحقاق ،فال يكتب �إلى كبيره ،مثلما كتب �إلى غيره.
أهميةً.
َ
بيد �أنّ الخبر يطرح �أ�سئل ًة �أكثر � ّ
فكتب �إلى �أهل الب�صرة ،في حين انتظر ُمبادر ًة ت�أتي من
بادر الإما ُم
َ
لماذا َ
الكوفة ،ومتى بالتحديد كان ذلك َ
الك ْتب؟
نتتبعه،
�سيا�سي
�سياق
ال�س�ؤاالن ُمترابطان .ذلك �أ ّنه في
ٍ
ٍ
ٍ
�سريع كهذا الذي ّ
هم جداً للم� ّؤرخ الذي ي�س� ُأل مثل
يتبد ُل فيه
ُ
ّ
الم�شهد بين ليل ٍة و�ضحاها ،من ُ
الم ّ
َ
التاريخ الدقيق لوقوع الحدث� .إذ ذاك ُيمكن ُه
يعرف
ال�س�ؤال الذي نطرحه� ،أن
َ
الم�شارك
الم�شاركين فيه ،ا�ستناداً �إلى ما بين الحدث و�سلوك ُ
ف�سر �سلوك ُ
�أن ُي ّ
ال �أو ُمنفع ً
فيه فاع ً
ال.
�ضم والية الكوفة �إلى
ن�صين ُم
من الثابت ،ا�ستناداً �إلى ّ
تكاملين� ،أن يزيد ّ
َ
باختالف ي�سير في الفتوح  62 / 5 :ـ  64ومقتل الح�سين .199 /
((( الطبري  .357 / 5 :والخبر
ٍ
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بمدة غير ق�صيرة((( .و�أنّ ابن الجارود
ُعبيداهلل بن زياد بعد ُو�صول م�سلم �إليها ّ
�سارع �إلى �إخطاره بر�سالة الإمام �إليه في «الع�شيّة التي يُري ُد �صبيحتّها �أن ي�سبق �إلى
َ
ُ
نعرف �أنّ ر�سائل الإمام هـذه ُمت� ّأخرة التاريخ كثيراً عن
الكوفة»((( .فمن هنا
ر�سائل �أهل الكوفة �إليه� .أي �أ ّنه �إنما بادر �إلى ُمخاطبة ر�ؤ�ساء الب�صرة بعد �أن
اطم�أنّ اطمئنان ًا ما �إلى و�ضع الكوفة ،وبعد �أن اتخذ القرار بال�شخو�ص �إليها،
�أو بعدما �أ�صبح قريب ًا من اتخاذ هذا القرارعلى ال ّ
أقل .و�أي �أي�ض ًا �أنه اتخذ هذه
المبادرة قُبيل خروجه من مكة ،في �سبيل تحريك �أوليائه في الب�صرة بموازاة
ُ
المتوقّعة من �إخوانهم في الكوفة.
الحركة ُ
غني
ثم �أ ّننا في �سياق ُمتابعتنا لأخبار الب�صرة في تلك الأيامِ ،نق ُ
ف على ٍ
خبر ٍّ
بالمعاني والمغازي ال ّنادرة يورده الطبري ،ناق ً
ال عن �أبي ِمخنف ،وهذا ينقله
الرا�سبي((( .يقول:
عن �أبي المخارق ّ
نا�س من ال�شيعة بالب�صرة ،في منزل امر�أ ٍة من عبد القي�س،
«اجتمع ٌ
يُ ُ
قال لها ماري ُة ابنة �سعد� ،أيّاماً .وكانت تت�شيّ ُع .وكان
ابن زياد � ُ
إقبال
منزلُها لهم م�ألفاً يتح ّدثون فيه .وقد بلغ َ
الح�سين .فكتب �إلى عامله بالب�صرة �أن ي�ض َع المناظر
وي�أخ َذ ال ُط ُرق»(((.
ق�ص َة خروج �أحد بني عبد القي�س ،وا�سمه يزيد بن ُثبيط العبدي (في
ثم يور ُد ّ
وعبيد اهلل ،والتحاقهم بالإمام في مكة،
الم�صدر :نبيط .خط�أ) مع ابنيه عبد اهلل ُ
((( كتب يزيد في ر�سالته البن زياد � ...« :أ ّما بعد .ف�إنه كتب � ّإلي �شيعتي من �أهل الكوفة ُيخبرونني �أنّ ابن عقيل بالكوفة ..الخ».
(الطبري .)357 / 5 :
((( نف�سه.
ُ
((( هو �أحد ال ُرواة الذين �أخذ عنهم �أبو ِمخنف مادة كتابه .وهو ب�صري من بني را�سب .و�أخباره تمت ّد على زهاء ثالثين �سنة ( 60
ـ  90هـ  679 /ـ  708م ) .وهي عموم ًا في �أخبار الب�صرة ومنطقتها وما واالها .انظر ا�سمه في فهار�س �أعالم تاريخ الطبري.
((( تاريخ �أبي ِمخنف .405 /
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ثم خروجهم معه �إلى العراق ،و�أخيراً ا�ست�شهادهم بين يديه في كربال .وقد
ممن و�صلوا مع الإمام �إلى كربال.
ذكرناهم جميع ًا في الف�صل ال ّأول ،بو�صفهم ّ
مما ال ريب فيه �أنّ تاريخ الخبر يرجع �إلى ما بعد خروج ابن زياد من الب�صرة
ّ
�إلى الكوفة .ب�شهادة قوله« :فكتب [يعنيُ :عبيد اهلل] �إلى عامله بالب�صرة» ،يعني
ّ
محل عمله الأ�سا�سي� .إذن،
�أخاه عثمان ،الذي ا�ستنابه �أثناء غيابه الم�ؤقّت عن
فيمكننا اعتبار االجتماع نتيج ًة لأعمال الإمام في مكة ،وربما �أي�ض ًا لر�سائله
�إلى �أهل الب�صرة .ويبدو �أن �صاحبة الدارالذي ُعقد فيه االجتماع كانت امر�أ ًة
أمر غير م�ألوف .خ�صو�ص ًا و�أنّ ذلك االجتماع
ذات ح�ضوراجتماعي .وهذا � ٌ
لم ُ
يكن الوحيد ،بدليل قوله« :وكان منزلها لهم م�ألَفاً يتح ّدثون فيه»� ،أي مكان ًا
م�ألوف ًا الجتماعاتهم .ولكننا ال ُيمكن �أن ُن َ
غفل �أي�ض ًا �أن يكونَ اتخا ُذ �شيعة
الب�صرة دارها دون غيره مح ً
ال للقاءاتهم� ،إنما هو بق�صد الإمعان في التخفّي عن
ُراقب ّ
أعين مفتوحة .باعتبار�أنّ اتخا َذ دار
كل حرك ٍة ب� ٍ
ال�سلطة ،التي كانت ت ُ
أعين ُ
� ُ
�سبت الدار
امر�أ ٍة
الزوج لها (ب�شهادة ن�سبة الدار �إليها .ولو كان لها ذات زوج ل ُن ْ
َ
�إليه ال �إليها) مح ً
الت�صور.
بعيد عن
ال لمثل هذه اللقاءات
أمر ٌ
ّ
ّ
ال�سيا�سية � ٌ
ُ
ابن زياد بتنظيم ُمراقب ٍة دقيقة ُ
للط ُرق الخارجة
أمر ُ
مهما يكن ،ف�إ ّنه على الأثر � َ
من الب�صرة .منع ًا لأهلها من االلتحاق بالإمام القادم �إلى الكوفة.
فهذا ك ّله يد ُّلنا على ما كان عليه �شيع ُة الب�صرة �إ ّبان تلك الأحداث ،بل وقب َلها،
ف�س ُر لنا ق ّل َة َمن خرج منهم ل ُن�صرة
من
ٍ
ت�ضييق عليهم ،و ُمراقب ٍة دقيق ٍة لهم .و ُي ّ
ال�سعدي التميمي،
�إمامهم .وك ّلهم ،خال واحداً هو
ّ
الحجاج بن بدر /زيد ّ
كانوا من بني عبد القي�س.
()7

هكذا ّ
عنا�صر ال�صراع القادم ،الذي �أ�صبح الآن �أمراً
وتكاملت
لت
ْ
ت�شك ْ
ُ
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مفر منه وال َمعدى عنه .وال يمكن �أن ينتهي �إال بمعرك ٍة فا�صلة،
محتوم ًا ال ّ
المقيا�س لل َغ َل َبة .ولم ُ
غالب ومغلوب� ،أ ّي ًا ُ
تكن مك ُة �أو غيرهـا
يكن
يكونُ فيها
ٌ
ُ
بلد
المن َت َظرة ،لي�س لأنّ مكة ٌ
من البلدان والأقطار الميدانَ ّ
ال�ص َ
الح للمعركة ُ
ما�س الوحيدة لطرفي
يخطر
حرام كما قد
ٍ
لقارئ ل ّأول وهلة ،بل لأنّ نقط َة ال ّت ّ
ُ
تاهما� ،أي على �أر�ض العراق وتحديداً في الكوفة.
قو ُ
ّ
ال�صراع هي حيث تتالقى ّ
ال�سلطة ترى ذلك بو�ضوح .وعليه
كان الإما ُم يرى ذلك بو�ضوح .وكانت ُ
رح َب ُ
بك ُتب �أهل الكوفة �إليه ،و�إن ع ّل َق تلبي َة ّ
الطلب
ف�إنّ الإما َم من جانبه َ
ي�ستبين حا َلهم
الجماعي ب�أن ي�أتيهم على ما�سيكتبه �إليه ر�سو ُله م�سلم ،بعد �أن
َ
حث لهم على �أن يقرنوا �أقوا َلهم بالأفعال.
ِعيان ًا .بما
يت�ضمنه هذا التعليق من ٍّ
ّ
خ�صو�ص ًا و�أنّ بع�ض ما و�صلنا من ن�صو�ص تلك ُ
تعهداً من
ت�ضمن ّ
الك ُتب قد ّ
�أ�صحابها ب�أن ُيخرجوا الوالي النعمان بن ب�شير الأن�صاري من بلدهم و ُيلحقوه
(((
عملي ًا من �أهل الكوفة بالع�صيان
تم ،لكان �إعالن ًا
أمر لو ّ
ّ
بال�شام  .وذلك � ٌ
المنا�سب لدخول
جيد ًة لتهيئة الظرف ُ
والخروج من ُ�سلطة الدولة ،ولكان بداي ًة ّ
مهد.
جيدة� ،أنّ
الإمام �إليها ُدخو َله �إلى � ٍ
أمر ُم ّ
ّ
ولكن الحقيقة التي نعرفُها معرف ًة ّ
الكوفة كانت �أعج َز من �أن َ
ماعية
تتخذ مثل هذا القرار الكبير ،لغياب القيادة َ
الج ّ
ماعي فيها ،وه�شا�شة و�ضعها االجتماعي بكثرة ر�ؤ�ساء القبائل فيها
والتمثيل َ
الج ّ
خ�صية على � ّأي
قد ُم
م�صالحه ّ
ممن ُي ّ
َ
أكثرهم ّ
و َمن ُي ّ
ال�ش ّ
�سمون �أ�شراف النا�س ،و� ُ
م�صلح ٍة �أُخرى مهما تكن كبيرة .الأمر الذي �سي�ستغ ّله الوالي القادم ُعبيد اهلل بن
خ�ضع المدين َة التي كانت تغلي بالثورة قبل قليل لإرادته
زياد �أ�سو�أَ ا�ستغاللُ ،في
ُ
ورغبات �أ�سياده.
هم �أ ّنه في النهاية «كتب م�سلم بن عقيل �إلى الح�سين بن علي Qيُخبره ببيعة
ُ
الم ّ
((( وذلك في الر�سالة الأُولى التي كتبها �سليمان بن ُ�صرد الخزاعي و�أ�صحابه.
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اثنى ع�شر �ألفاً من �أهل الكوفة وي�أمره [ كذا ] بالقدوم»(((.
والمفرو�ض �أ ّنه على الأثر اتخذ الإما ُم قراره النهائي بالخروج من مكة
الجوابية.
عاهد �أه َلها عليه في ر�سالته
واالتجاه �إلى الكوفة .طبق ًا ِلما
َ
ّ
ُ
وندخل مع الإمام و�أهل
فنخرج من مكة،
نختم هذا الف�صل،
بيد �أ ّننا قبل �أن
َ
ُ
َ
نج ُـد
بيته و�أ�صحابه ،وهم ي�سلكون طريقهم الطويل نحو ال�شهادة ،ـ قبل ذلك ِ
ُ
ُ
يت�صل بعنوان الف�صل «الح�سين في
هام،
�أنّ من ال�ضروري
الوقوف على � ٍ
أمر ٍ
نفهم منه� ،أي من الأمر� ،أنّ الدول َة
مكة»
ٍ
ب�سبب وثيق .من حيث �أ ّننا بالتدقيق ُ
ثني الإمام عن الخروج �إلى الكوفة .وذلك من حيث
قد
ْ
حاولت ُمحاول ًة �أخيرة َ
أمر مفهوم و ُمتوقّع .فالدولة حتى الآن في موقع المطلوب ،في حين �أنّ
المبد�أ � ٌ
الإمام في موقع الطالب.الإما ُم ُيبادر ،والدولة تُدافع عن ُ�سلطانها و�سطوتها.
طلق يدها
والمدافع �أن ُير�ضيه توق ُ
�سي ُ
ومن �ش�أن المطلوب ُ
ّف الطلب عنهّ .
مما ُ
المنا�سب(((.
المنا�سبة في الوقت ُ
المبادرات ُ
فيما بعد باتخاذ ُ
فلقد ذكرنا فيما �سبق �أنّ والي مكة الحارث بن خالد المخزومي �أر�سل
ُ
نقول
ح�سن للإمام �أن ال يخرج.
ابن ّ
عمه عمر بن عبد الرحمن المخزومي ُي ّ
المبادرة قد خرجت من ر�أ�س
ب علينا �أن
«�أر�سل» لأ ّنه ُ
ي�صع ُ
نت�صور �أنّ هذه ُ
ّ
جداً .وبدليل �أن الر�سول خرج من عند الإمام ودخل
هذا الإن�سان العادي ّ
من فوره على الوالي .فما �أن ر�آه هذا حتى خاطبه �سائ ً
أيت ح�سيناً؟»
ال« :هل ر� َ
قلت له؟ فحكى له((( .فهذا ٌ
�ساطع
دليل
فقال له« :نعم» قال :فما قال لك ،وما َ
ٌ
َ
ليقول
�سبقٍ مع الوالي،
على �أنّ ُمبادرة ُعمر المخزومي كانت
مو�ضع ُ
َ
تفاه ٍم ُم َ
جواب الإمام عنه.
ويبلغه
كالم ًا ُم ّ
َ
حدداً ،ثم ليعود ُ
((( الطبري .348 / 5 :
ُ
ُ
ُ
ّ
م�سلم بن عقيل قبيل مقتله فقال ...« :و�أ ّما ح�سين ف�إنه �إن لم ُيردنا لم نرده  ،و�إن �أرادنا لم نك ّف
((( خاطب عبي ُد اهلل بن زياد َ
ال�سلطو ّية.
عنه» .الطبري  .377 / 5 :وهذا تعبير وا�ضح عن الذهن ّية ُ
((( الطبري  382 / 5 :ومروج الذهب  ،الفقرة  1889 /والفتوح البن �أعثم .110 / 5 :
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أبعد مرمى .ذلك �أنّ عبد اهلل
أكثر ُو�ضوح ًا و�أوفى دالل ًة و� َ
ُ
المحاولة الثانية � َ
مرة من
بن ُعمر ق�صد الإمام ُمحاو ًال �أي�ض ًا ثنيه عن الخروج ،مثلما فعل غير ّ
�سخي ًا وغير م�سبوق ،حمله
عر�ض ًا غريب ًا
قبل.
ّ
ولكن هذه ُ
المحاولة ّ
ّ
ت�ضمنت ْ
ابن ُعمر ،م�ؤ ّلف ًا من عن�صرين:
ُ
الأ ّول� :أن يدخل في ُ�صلح [كذا! ونظن �أنّ هذه الكلمة دخيل ٌة على الن�ص] ما
دخل فيه النا�س ،وي�صبر كما �صبر لمعاوية من قبل .وهذا يعني َ
َ
ف عن
الك َّ

�شرعية خالفة يزيد� ،إلى ما هنالك� .أي
نقد الدولة الأمو ّية ،والت�صريح بعدم
ّ
انتهاج �سيا�سة القعود وال�سكوت.
أحببت �أن ال تُبايع ف�أنت متروك حتى
الثاني� :أن
يرجع �إلى «المدينة» .على �أ ّنه «�إنْ � َ
َ
العر�ض تكراراً خالل ُمطالعته الطويلة بقوله:
ابن ُعمر
َ
ترى بر�أيك» ثم � ّأك َد ُ
حب �أن تُبايع فال تُبايع ،واقعد في منزلك»(((.
«�إن لم تُ ّ
ت�ضمن تراجع ًا عن المطلب الأ�سا�سي للدولة،
العر َ
�ض قد ّ
من الوا�ضح �أن ْ
المبا�شر وراء ّ
كل هذه ال�سل�سلة من الأحداث� ،أعني البيع َة
والذي كان
َ
ال�سبب ُ
تعه ٌد
المقابل ّ
ليزيد بالخالفة .واالكتفاء بالتزام الإمام �سيا�سة ال�سكوت .وفي ُ
�شفوي ب�أنه �إن رجع �إلى «المدينة» ت ُ
ُترك له حر ّية القرار في هذا ال�ش�أن دون �أي
ٌّ
�ضغط �أو �إكراه.
والتدرج
الم�ستوى من التف�صيل
ُّ
عر�ض ًا على هذا ُ
ثم �أنّ من الوا�ضح �أي�ض ًا �أنّ ْ
تعهد كبير ،ال ِقبل البن عمر ب�أن يقو َم به ،وعلى
ت�ضمنه من ُّ
في االلتزامات ،بما ّ
ّ
تعهداً
�شخ�صي ًا .بل هو
كل حال لي�س هو من �ش�أنه وقُدرته ،ال يمكن �أن يكون ُّ
ّ
�شخ�ص ما له الأمر� ،أو على ال ّ
أقل
تن�سيق وائتمارٍ مع جه ٍة �أو
بالت�أكيد نتيجة
ٍ
ٍ
قد َم َ
التعهد وي�ضمنه ،لكي
مع َمن ُيم ّثله ،بحيث يكون في ُو�سعه �أن ُي ّ
مثل هذا ّ
((( الفتوح  41 / 5 :ـ .42

62

دور ابن ُعمر في هذا ّ
ُ
دور َمن
يقبله
الطرح كان َ
الطرف ال َآخر ويبني عليه .و�أنّ َ
�سمى المفاو�ضة التمهيد ّية ،التي ترمي �إلى َ�س ْب ِر المدى الذي ُيمكن
يقوم بما ُي ّ
ُ
تدخل
مبدئي ًا،
الطرح قبو ًال
ي�ص َل �إليه .ف�إن نجحت و�صادف
للطرف ال َآخر �أن ِ
ُ
ّ
ثم ُيتا َب ُع البحث في
الدولة �إذ ذاك ُم َ
با�شر ًة على � ٍ
أمر ُم ّ
مه ٍد ومبادئ مقبولة .ومن ّ
الجانب التنفيذي.
الطرح جمل ًة وتف�صي ً
ال «هيهات يا ابن ُعمر! �إ ّن القو َم ال
وطبع ًا رف�ض الإمام
َ
يتركوني �إن �أ�صابوني ،و�إن لم يُ�صيبوني فال يزالون حتى اُبايع و�أنا كار ٌه �أو يقتلوني».
بخطاب ُمختلف
في نهاية اللقاء ،الذي �شهده و�شارك فيه عبد اهلل بن عبا�س
ٍ
َ
ّ
بكالم
الجدال
ح�سم الإما ُم
عما �أتى به ابن ُعمر ،ـ
حازمّ ،بين
ٍ
ٍ
كل االختالف ّ
َ
فيه ّ
ن�صه ِلما فيه من عظم ٍة وجمال:
خطته ومنازعهاُ .ن ُ
ثبت ّ
الموت على ِولد �آدم ّ
مخط القالدة على
« ....يا عبد اهلل [بن ُعمر]! ُخ ّط
ُ
َ
ا�شتياق يعقوب
جِ يد الفتاة .ما �أولهني �إلى لقاء �أ�سالفي،
وخيّ َر لي م�صر ٌع �أنا القيه .ك�أنّي ب�أو�صالي
�إلى يو�سفُ .
تُق ّط ُعها ُع�سالن الفلوات بين النواوي�س وكربال .فيملأن
محي�ص عن يو ٍم ُخ ّط
منّي �أكرا�شاً َج ْوفا و�أجوف ًة �سغبا .ال
َ
بالقلم .ر�ضى اهلل ر�ضانا � َ
ن�صبر على بال ِئـه،
أهل البيتُ .
ليُوفّينا �أُجو َر ال�صابرين .لن ت�شُ َذ عن ر�سول اهلل لُحمتُه .هي
مجموع ٌة لنا في حظيرة ال ُقد�س .ت ِق ُّر به عيونهم ،ويُنجِ ُز
لهم وع َده .فمن كان باذ ًال ُمهجته ،و ُمو ّطناً على لقاء اهلل
ْ
فليرحل معي .ف�أنا راح ٌل ُم�صبِحاً �إن �شاء اهلل».
نف�سه،
َ
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الفصـل الرابـع

األيام األخيرة في مكة
()1

الحجة �سنة �ستين هـ 3/ت�شرين الثاني 678م خرج
�صباح اليوم الثامن من ذي
ّ
َ
حر ُم فيه
توجه ًا �إلى الكوفة .وهذا اليوم هو يوم ال ّتروية ،الذي ُي ِ
الإما ُم من مكة ُم ّ
فر َدة .وقيل �أ ّنه اعتمر ُعمرة
النا�س لمنا�سك
ُ
ّ
الحج .وكان الإما ُم ُمحرم ًا ب ُعمر ٍة ُم َ
فر َدة .وعلى ّ
كل حال ،ف�إنّ خروجه في هذا
التم ّتع ثم َع َد َل منها �إلى ال ُعمرة ُ
الم َ
المزيد من الأ�سئلة على
حرك
َ
التوقيت ،و�إن كان قد �أعلنه في الليلة ال�سابقة ،قد ّ
ُ
تجعل
الحج ومنا�سكه ،التي
�أ�صل خروجه ،مع �أنّ النا�س كانت م�شغول ًة ب�أمر
ّ
َ
�ساقت
ال�صدف
ولكن
النا�س بع�ضهم ببع�ض في غاية ال�صعوبة.
ات�صال ِ
ْ
محا�سن ُّ
َ
ّ
وليطرح عليه ال�س� َ
ؤال ويح�صل
ال�شاعر الفرزدق ليلتقي بالإمام وهو خارج،
َ
َ

المتوقّع ،ثم ليرويه لنا في
على الجواب عن ع ّلة خروجه في هذا التوقيت غير ُ
ف�صلة .قال:
الم ّ
هذه الرواية ُ
«حججت ب�أُ ّمي .ف�أنا � ُ
الحج،
بعيرها حين
ُ
ُ
دخلت َ
الح َر َم في �أيام ّ
أ�سوق َ
لقيت
الح�سين بن علي خارجاً
وذلك �سنة �ستين� ،إذ ُ
َ
فقلتَ :لمن هذا القطار؟
من مكة معه �أ�سيافه و ِترا�سهُ .
فقلت :ب�أبي �أنت واُ ّمي
فقيل :للح�سين بن علي .ف�أتيتُ ُه ُ
َ
الحج؟ فقال :لو لم
يا ابن ر�سول اهلل ،ما �
أعجلك عن ّ
�أعجل لأُخذت»(((.

((( الطبري.386 / 5 .
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َّ
ف�صل ٌة تف�صي ً
اتهام ب�أ ّنها
محل
بعدها عن �أن تكون
ال دقيق ًاُ ،ي ُ
ٍ
الرواي ُة ُم ّ
ريب فيها هو توقي ُتها .فكيف يكونُ الفرزدق ،وهو الذي
الم َ
مو�ضوعةّ .
لكن ُ
حاج ًا ب�أُ ّمه ،داخ ً
الح َر َم يو َم التروية؟! من الع�سير جداً �أن نقول �أنّ
ال َ
�أتى مك ًة ّ
ُ
َ
رج ً
الخلل موجوداً
الخلل في روايته ،لو كان
ال كالفرزدق لم ُيالحظ هذا
ُ
بني
بالفعل .ولكن ،من الجهة الأخرى ،ف�إنّ هذا الخلل الوحيد في الرواية َم ٌّ
التوقيت فقط� .إذن،
يخ�ص
روج الإمام كان يوم التروية� .أي فيما
َ
ُّ
على �أن ُخ َ
تهافت بين رواية توقيت خروج الإمام ،ورواية توقيت لقائه بالفرزدق.
فهناك
ٌ
نجد �صيغ ًة �صالح ًة للجمع بين الروايتين .ولع ّلها
والحقيقة �أ ّننا بعد الت� ّأمل لم ّ
خبر ُه من �أحداث تلك الأيام .وعلى كل
تكون خبيئ ًة في بع�ض ما لم ِ
ي�ص ُلنا ُ
يمنع من الأخذ بما عداه من عنا�صر
حال ،ف�إنّ هذا التفاوت المح�صور ال ُ
الرواية .فمن الم� ّؤكد �أنّ الإمام خرج من مكة ،و�أنّ الفرزدق دخلها ،و�أنّ
ُ
والفرزدق �س�أل ،والإما ُم �أجاب.
االثنان التقيا،
ف عند جواب الإمامِ ،لما كان ّ
محل ا�ستغراب الفرزدق.
فلنق ْ
وعليهِ ،
حدد ،فيه معنى اال�ستيالء
��ذت» يعني
عملي ًا �أمراً غير ُم ّ
�إنّ قول الإمام «�أُخ ُ
ّ
بالجرح ُجرح ًا
واالنتزاع ،الذي قد يحدث ب�أ�شكالٍ كثيرة :باالغتيال ،بالأ�سرَ ،
ينطبق على كل تلك المعاني جميعها .وهذه
يمكن �أن
عب َر بما
ُم ِ
َ
ُ
قعداً .والإمام ّ
يعلم �إجما ًال �أنّ هناك �شي ٌء
يمكن �أن
هي البالغ ُة بعينها .ومن هنا
ُ
َ
ن�ستنتج �أنه كان ُ
ما ُي ّ
�سراً لدى �أجهزة الدولة .وعلمه هذا قد يكونُ عن معلومات� ،أو
خطط له ّ
عن تقدير .ومهما ُ
تعمل وت ّ
ُ
ُخطط لعمل
يكن ،فالظاهر �أنّ تلك الأجهزة كانت
الم ّ
نظمة التي تن�ش�أ من حركة العدد الكبير من النا�س
ماُ ،م�ستفيد ًة من الفو�ضى ُ
الع�سيرج ّداً
أوقات و�أمكن ٍة معلومة .حيث من
ِ
حجهم جميع ًا ،ب� ٍ
في منا�سك ّ
توفير الحماية للإمام .وبذلك ُّ
تحل الدولة ُم�شكل َتها المنظورة مع الإمام ح ًّ
ال
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تتن�ص َل من َتبِعة الجريمة ،بل
اني .من ال�سهل ّ
جداً في حال االغتيال �أن ّ
�شبه ّ
مج ّ
وقد ت َ
ُظهر جريم َتها بحيث تبدو
ُنزل � َّ
بمن ولي تنفيذها .وبذلك ت ّ
أ�شد العقاب َ
ال�شرعية ،ب�أن
جريمة اغتيالٍ عاد ّي ٍة ،ارتكبها َمن ارتكبها .فقامت هي بوظيفتها
ّ
م�شروع ثور ٍة �أقلقت
المنا�سب لجريمته .وهكذا ُيغ َل ُق
�أوقعت بالجاني
ُ
َ
العقاب ُ
بال الدولة ب�أهون �سبيل.
تحليل مقبول اقت�ضته ُمالب�سات
جرد
ٍ
هذه ال�صورة الم�شهد ّية لي�ست ُم ّ
الأحداث في تعاقبها ،و�إن ُ
يكن ذلك �أمراً م�شروع ًا في منطق البحث .بل هناك
بالإ�ضافة من الأد ّلة ما ُيفيد �أ ّنه كان هناك تدبير �أو ّ
خطة لإنهاء �أزمة الدولة بهذه
انية .و�أنّ ذلك كان من الأمور المعروفة ،على ال ّ
أقل عند
الطريقة �شبه ّ
المج ّ
ابن عبا�س ذكرها ذكراً �صريح ًا
المتابعين عن ق ٍ
ُرب ِلما يجري .ومن ذلك �أنّ َ
ٌ
في ر�سال ٍة ّ
خطها ليزيد ،جواب ًا على ر�سالة هذا �إليه ،ي�شكره و ُيم ّنيه لأنه امتنع
عر�ض فيها ل�سوابق يزيد
طولة
َ
عن البيعة البن ال ُزبير .ف�أجابه ُ
ابن عبا�س بر�سال ٍة ُم ّ
مما قاله:
ال�سيئة مع الها�شميين .وكان ّ
ّ
بنا�س ا ّطرادك للح�سين بن علي من
أن�س ماالأ�شياء،
فل�ست ٍ
ُ
«و�إن � َ
َ
ود�سك �إليه
الرجال تغتالُه» (((.
حرم اهللّ ،
رافق الأحداث في تتا ُبعها ال�سريع منذ
�صريح من
فهذا كال ٌم
لع َ
ٍ
ٌ
رجل ُم ّط ٍ
خاطب به َمن هو � ُ
أعرف منه بمو�ضوع كالمه لأنه فاع ُله .ولو كان عنده
البداية.
َ
ب�صحتهَ ،لما خاطب به َمن هو �أدرى منه بالأمر.
�أدنى ٍ
�شك ّ
فمن ّ
أمر
يقين من �أنّ الإمام �إذ خرج ذلك الخروج ف�إنما ل ٍ
كل هذا نكونُ على ٍ
َ
كل ما َ
تم �سيق�ضي على ّ
طوال الأ�شهر التي ق�ضاها في
وهي�أ له
ٍ
كبير� ،إن ّ
عمل ّ
ذكر جريمة فظيعة ارتكبها مجهول.
مكة .وال يبقى منها للأجيال من بعده �إال ُ
((( تاريخ اليعقوبي  ،ط .بيروت دار �صادر  ،الت .249 / 2 :
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()2

إ�شراف
قدم و�ساق ،كان ب�
ٍ
الظاهر �أنّ ذلك الذي كان يجري التح�ضير له على ٍ
ُ
مبا�شر من عمرو بن �سعيد الأ�شدق .الذي عرفنا فيما �سبق� ،أ ّنه ُو ّلي على المدينة
ٍ
بعد ع ْزل الوليد بن عتبة .و�أنّ الحارث بن خالد المخزومي ُجعل على مكة.
ولكننا ُنالحظ �أنّ المخزومي اختفى عن م�سرح الأح��داث تمام ًا على �أثر
(((
توليته .بحيث �أن الم� ّؤرخ الطبري لم يذكره في ّ
مر ًة فريدة
كل تاريخه �إال ّ
لمع لحظ ًة في �سماء ال�سيا�سة بالحجاز ،ثم انطف أ�
بمنا�سبة توليته .فك�أ ّنه
ٌ
�شهاب َ
والذكر والفعل في مكة من
و�ضاع في المجهول ،مثلما �أتى من المجهول.
ُ
أحد �أنّ المخزومي قد ُعزل ،و�أنّ الأ�شدق �أُعطي
بعد للأ�شدق .دون �أن يذكر � ٌ
ُ
الوالية على مكة.
رت بعد قليل
تغي ْ
التف�سير الوحيد لذلك هو �أنّ ُمقت�ضيات تولية المخزومي قد ّ
من توليته .ذلك �أ ّنه ُولّي لال�ستفادة من دعم قبيلته القو ّية في المعركة
ال�سيا�سية
ّ
المتوقّعة مع ابن ال ُزبيرّ � .أما الآن ،وبعد �أن �صارت الأولو ّية لمنع الإمام من
ُ
�سر ّي ٍة
الخروج �إلى الكوفة ،والعمل على الق�ضاء على حركته باغتياله
ّ
بعملي ٍة ّ
ُمد ّبرة ،فقد ُح ّيد المخزومي جانب ًا دون �أن ُيع َزل .ال ل�شئ �إال لأ ّنه ال ي�ؤتمن على
ب�شيخ من كبار
وتدبيرعملية دقيق ٍة وخطير ٍة بحجم اغتيال الإمام .وجيء
�سر ّية
ٍ
ّ
ّ
مية و ُدهاتها لتنظيم ّ
ولكن ّ
تدبير في �سياق هذه
الخطة وتدبيرها.
كل ٍ
ّ
�شيوخ بني �أُ ّ
ّ
المفاجئ كما عرفنا.
الخطة �سقط بخروج الإمام ُ
ُ
يخرج عن طوره ،بعد �أن ر�أى ّ
من هنا ر�أينا ال َ
ي�سقط بلحظ ٍة
كل ما بناه
أ�شدق
ُ
م�سبوق من الدولة تجاه الإمام .رواه الم� ّؤر ُخ
عمل غير
ٍ
واحدة .فلج أ� �إلى ٍ
بالن�ص التالي:

((( انظر ت�صديقَ ذلك في فهر�ست �أعالم تاريخه في الجزء العا�شر من طبعة دار المعارف بم�صر .214 /
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�صاحب �شرطة �أميرها عمرو
«لما خرج الح�سين من مكة اعتر�ضه
ُ
ّ
أمير
بن �سعيد ابن العا�ص في جماع ٍة من الجند .فقال:ال ُ
ي�أمرك باالن�صراف .فان�صرف و�إال منعتُك».
فامتنع عليه الح�سين وتدافع الفريقان ،وا�ضطربوا بال�سياط .وبلغ ذلك
يتفاقم الأمر .ف�أر�سل �إلى �صاحب ال�شرطة ي�أمره
عمرو بن �سعيد فخاف �أن
َ
باالن�صراف(((.
والذي ي�ؤخ ُذ من الخبر ع ّدة �أُمور:
الأول :ما �أ�شرنا �إليه قبل قليل� ،أنّ هذا االعترا�ض ومثله ٌ
عمل غير م�سبوق من
ابن ال ُزبير عندما خرج من
ال�سلطة ّ
بحق الإمام .وقد الحظنا فيما �سبق �أن َ
ُ
«المدينة» متجه ًا �إلى مكة لوحق بفرقة ُمطاردة .ولكنهم تجاهلوا تمام ًا
مدة �إقامته في
خروج الإمام .و�سيا�س ُة ال�سكوت هذه بقيت معمو ًال بها طيلة ّ
َ
مكة ،على الرغم من ن�شاطه التحري�ضي غير المكتوم.
الثاني :يبدو �أنّ االعترا�ض قد ح�صل عندما كان الإمام في �سبيله �إلى الخروج
من مكة ،ولم يكن قد خرج منها بعد .بدليل �أن الأ�شدق كان قريب ًا من موقع
يتدخل عند اللزوم .وهكذا كان.
االعترا�ض ،بحيث يمكن �أن ّ
المحلية ورجالها كانوا يعرفون ُحدو َدهم .لذلك
الثالث� :إنّ �أجهزة الدولة
ّ
بال�سياط� ،أي تبا ُدل
فعندما امتنع الإمام ،وو�صل الأمر �إلى ّ
حد اال�ضطراب ّ
ابن العا�ص �إلى �أمر �صاحب ال�شرطة باالن�صراف.
ال�سوط بها،
َ
�سارع ُ
ّ
في هذا النطاق من الم�ساعي لثني الإم��ام عن الخروج ،على اختالف
نذكر ُمحاول ًة �أخيرة بذلها عبد اهلل بن جعفر ،بعد �أن �سار الإما ُم م�ساف ًة
مراميها،
ُ
((( الدينوري  :الأخبار الطوال  ،ط .مجهولة الأ�صل � ،أعادتها بالأوف�ست مكتبة ال ُمث ّنى ببغداد  ،الت  .244 /وقد ذكر الطبريُ
الخبر باختالف  .385 / 5 :وقد �آثرنا نقل الخبر بال�صيغة التي �أتت عند الدينوري لأنها بدت لنا �أكثر حيو ّي ًة و� َ
أ�صدق ت�صوير ًا.
نعم �أ�ضاف الطبري على رواية الدينوري �أن «ال ُر ُ�سل» ح�سب تعبيره كانوا ب�إمرة يحيى بن �سعيد �أخو الأ�شدق.
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غير طويل ٍة عن مكة .وذلك �إذ كتب له ر�سال ًة مع ولديه عون ومحمد ،اللذين
�سي�ست�شهدان معه في كربال ،فيها:
ان�صرفت حين تنظر في كتابي .ف�إنّي
«�أما بعد .ف�إنّي ا�س�ألك باهلل لَ ّما
َ
توج ُه �إليه �أن يكون فيه
ُم�شف ٌق عليك من الوجه الذي ّ
هلكت اليو َم طفيء
هال ُكك وا�ستئ�صال �أهل بيتك� .إن
َ
المهتدين ،ورجاء الم�ؤمنين.
نو ُر الأر�ض .ف�إنّك ع َل ُم ُ
بال�سير ف�إنّي في �أثر الكتاب .وال�سالم».
فال تعجل ّ
والحركة التالية من ابن جعفر ُّ
تدل على �أنّ هذه الر�سالة كانت جزءاً من ّ
خط ٍة
فعر�ض
قد �أحكمها في ذهنه .فقد دخل على الأثر على عمرو بن �سعيد الأ�شدق
َ
عليه �أن «اكتب �إلى الح�سين كتاباً ُ
وتوثق
وال�صلة،
ُ
بالبر ّ
تجعل له فيه الأمان ،وتُمنّيه فيه ّ
رح َب ال ُ
أ�شدق
له في كتابك .وت�س�أله الرجوع لعله يطمئن �إلى ذلك فيرجع» .وطبع ًا ّ
(((
ما�شئت و�أتني به حتى �أختمه» .وطبع ًا ف�شل الم�سعى
بال َع ْر�ض فقال له« :اكتب
َ
الذي ،و�إن ّ
قدر
خل�ص لدى �صاحبه ،ف�إ ّنه ينطوي على ٍ
دل على ٍ
قلق حقيقي و ُم ٍ
ال�سذاجة ،على ال ّ
أقل في بنائه على �أمان وعهود الداهية الأ�شدق .كما
ٍ
كبير من ّ
ال�سيا�سية ،التي بات القارئ
المعطيات
نق�ص
ٍ
ينطوي على ٍ
فاح�ش في ا�ستيعاب ُ
ّ
عملي ًا
التبدل في االتجاه ال�سيا�سي الذي �أطاح
على خُ ْب ٍر ٍ
واف بها .ابتدا ًء من ّ
ّ
الداهم باللجوء �إلى اغتيال
بوالية الوالي المخزومي وداللة ذلك ،وانتها ًء بالخطر ّ
ال رخي�ص ًا وحا�سم ًا لأزمة الدولةّ .
الإمام ،بو�صفه ح ً
وكل ذلك قد ّبيناه قبل قليل.
((( الطبري  434 / 5 :ـ  .36على �أننا ُنلفت نظر القارئ �إلى �أن �صيغة ر�سالة الأ�شدق و ُلغتها  ،كما هي معرو�ض ٌة هنا  ،تد ُّل على
�أن كاتبها هو الأ�شدق نف�سه .وهي بالت�أكيد بعيد ٌة ك ّل ال ُبعد ع ّما نتو ّقعه من ابن جعفر .وفي ذلك دلي ٌل �آخر على عدم حزمه في
�صحت ال�صيغة .وقارن الخبر بما في الفتوح البن �أعثم
كالم فاح�ش .هذا �إن ّ
�إدارة م�سعاه� ،إذ حمل هذه الر�سالة بما فيها من ٍ
 116 / 5 :ـ  ، 17حيث يقول �أن �سعيد ًا بن العا�ص كتب �إليه بالكتاب نف�سه من «المدينة» ،وفيها ذك ُر قتل م�سلم .دون �أن يربطها
بم�سعى عبد اهلل بن جعفر .ومن الثابت �أنّ �شهادة م�سلم قد ح�صلت وبلغت الإمام بعد ذلك بمدّة طويلة  ،وفي مرحل ٍة مت� ّأخرة
كثير ًا على الطريق �إلى الكوفة .ولذلك ف�إننا �أخذنا برواية الطبري عن ابن ِمخنف  ،كما نفع ُل غالي ًا.
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الفصل اخلامـس

في الطريق إلى الكوفة

ال�سير
منذ الآن �سيكون عم ُلنا مح�صوراً بمرافقة الإمام وموكبه ،وهو ُي ِغ ّـذ ّ
باتجاه الكوفة منز ًال منز ًال� ،إلى �أن ّ
حط رحا َله في �أر�ض كربال .مع بيان ما
وم�ساع ُمكمل ٍة ِلما كان قد
لقاءات و�أحداث
ح�صل �أثناء الطريق ومنازله من
ٍ
ٍ
بد�أه في مكةّ .
وكل ذلك كان له �أثر ُه يو َم كربال.
 1ـ (التنعيم)

الح َرم على طريق «المدينة».
وادٍ بمكة � ّأو َل ما
ائر من حدود َ
ُ
يخرج ّ
ال�س ُ
يبعد عن مكة م�سافة فر�سخين� ،أي اثنى ع�شر كيلو متراً .منه ُيحر ُم �أهل مكة
ُ
�سطحي بين ت ّلتين �أو ه�ضبتين.
ممر
بال ُعمرة .والوادي في لغة ُ
البلدانيين هو ٌّ
ٌّ
تجمع
ولذلك ف�إنه قد يحتوي على م�صدرٍ للماء ،بئر ن ّزاز
ُ
ير�شح منه الماء ُ
الم ّ
ن�صبة على الوادي من اله�ضاب �أو التالل
في التربة من الأمطار ال�شحيحة ُ
الم ّ
المحيطة .و«التنعيم» من هذه الوديان ذات الآبار «وبالتنعيم م�سج ٌد و�سقايا على
ُ
(((
طريق المدينة» .
دام فعلي بين الإمام والدولة ،مهما ُ
هين ًا
في التنعيم ح�صل � ّأو ُل ِ�ص ٍ
يكن ّ
ُ
وجانبي ًا .حيث التقى بقافل ٍة قادم ٍة من اليمن
بعث بها
والحلل(((َ ،
الو ْر َ�س ُ
تحمل َ
ّ
((( ياقوت الحموي  :معجم البلدان  ،ط .بيروت  ،دار �صادر  ،الت  49 / 2 :ـ  50و البغدادي  :مرا�صد االطالع على �أ�سماء الأماكن
أقرب
والبقاع  ،ط .م�صر  1372هـ  1954 /م  .277 / 1 :وفي هذا« :ال خالف بين النا�س �أنه على ثالثة �أميال من مكة» وهو � ُ
ال�صحة.
�إلى
ّ
ُ
والحلل اليمان ّية معروفة.
((( ال َو ْر�س بذور نبات �صقراء اللون كان ُي
�ستعمل غالب ًا �صباغ ًا للأن�سجةُ .
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ُ
العامل عليها �إلى يزيد ،فا�ستولى عليها.
المغزى الكامن فيما �أقد َم عليه الإمام ذو م�ضمونٍ �سيا�سي ،يمكن و�صفه ب�أ ّنه
تطو ٌر لم�شروعه من م�ستوى الأفكار وال ّنوايا �إلى ُم�ستوى الإرادة والعمل� .إنه
ّ
ي�ستول ا�ستيال ًء على ما لي�س له .بل هو ٌ
عمل مق�صو ٌد ،ينطوي على �إعالن نفي
لم
ِ
بني على
الفعلية
ال�سلطة
و ُم�صادرة ّ
حق ُ
ّ
ّ
بالت�صرف بالمال العا ّم .وهذا بدوره َم ٌّ
�شرعيتها من ر�أ�س.
�إنكار وا�ستنكار
ّ
ومما
أ�صحاب الإبل بين �أن
المكارين �
َ
ُ
خي َر ُ
ّ
يجدر بنا ذكره هنا� ،أنّ الإمام ّ
أجرهم كام ً
كراءهم
ال� ،أو �أن ُيفارقوه ُفيعطيهم َ
يم�ضوا معه �إلى العراق فيوفّيهم � َ
على قدر الم�سافة التي قطعوها .فمنهم َمن فارقه ،ومنهم َمن م�ضى معه .ومن
المعطيات التي جرت
بني على ُم
ٍ
عطيات مختلفة عن ُ
ّ
الغني عن البيان �أنّ هذا َم ٌّ
الم�صادرة.
على �أ�سا�سها ُ
الممتلكات
ونقول في هذا ،لو انّ الإمام لم يفعل ذلك .لو ا ّنه لم ُي�صادر تلك ُ
المغ�صوبة من المال العام ،ولم ّ
كراءهم الذي ي�ستحقونه
المكارين
َ
يوف ُ
نبحث
و�سي�ضيع عليهم بعد ُم�صادرة المنقوالت ،لكان من حقّنا �أن ن�س� َأل و�أن
َ
ُ
وتوجهاته.
ن�سجم مع موقع الإمام
أمر على ما جرى ،فهو ُم
ُّ
ٌ
عن ال�سببّ � .أما وال ُ
(الصفاح)
2ـ
ِّ

الح َرم ،على ي�سرة الداخل �إلى مكة من م�شا�ش .وهناك
«مو�ض ٌع بين ُحنين و�أن�صاب َ
(((
ُ
الح�سين بن علي ر�ضي اهللُ عنه ّلما عزم على ق�صد العراق .قال:
الفرزدق
لقي
َ
وال���������د ّر ُق(.)1
ال��ي�لام��ق
ع��ل��ي��ه
ُّ
ُ

ال�صفاح
لقيت
ُ
الح�سين ب���أر���ض ِّ
َ

ممن التحق بالإمام �أثناء
عمن روى عنه ،عن �شاهدي عيان ّ
وعن �أبي ِمخ َنفّ ،
((( معجم البلدان .412 / 3 :
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الطريق ثم فارقه ،قاال:
ال�صفاح ،فلقينا الفرزدق بن غالب ال�شاعر.
«�أقبلنا حتى انتهينا �إلى ِّ
فواقف ح�سيناً فقال له� :أعطاك اهللُ �س�ؤلَك و�أ ّم َ
لك فيما
َ
حب ! فقال له الح�سين :بيّن لنا نب�أ النا�س خلفك! فقال
تُ ّ
قلوب النا�س معك
له الفرزدق :من الخبير �س�ألت.
ُ
ينزل من ال�سماء .واهللُ
و�سيوفهم مع بني �أُميّة .والق�ضا ُء ُ
يفعلُ ما ي�شاء .فقال له الح�سين� :صدقت .هلل الأمر ،واهللُ
يفعلُ ما ي�شاء .وكل يو ٍم ربُنا في �ش�أن� .إن َ
نزل الق�ضا ُء
الم�ستعان على
بما نُ ّ
حب فنحمد اهلل على نعمائه ،وهو ُ
�أداء ال�شكر .و�إن َ
يعتد
الرجاء ،فلم ِ
حال الق�ضا ُء دون ّ
الح�سين
حرك
َمن كان ُ
ُ
الحق نيّتُه والتقوى �سريرتُه .ثم ّ
راحلتَه ،فقال :ال�سالم عليك .ثم افترقا»(((.
وعرفانٍ عميق� .صادر ٌة
اقتب�سنا هذا الن�ص بتمامه ِلما فيه من روع ٍة وجمال ِ
النبوة وال�شاعر الكبير .ثم وعتها بتفا�صيلها
من منبعها ال ّث ّر :الإمام �سليل بيت ّ
المده�شة قبل �شيوع الت�سجيل.
أعرابية ُ
الدقيقة الذاكرة ال ّ
 3ـ (الحاجر من بطن الر ُّ ّمة)

و«الحاجر» لي�س َع َلم ًا على مكانٍ بعينه .و�إنما هو ُّ
كل «ما يُ ُ
م�سك الما َء من

((( تاريخ �أبي مخنف  ، 436 /عن الطبري  .386 / 5 :هذا ولقد ك ّنا �أوردنا فيما فات رواي ًة ُ�أخرى عن الواقعة نف�سها عن الطبري /
ُ
تختلف عن هذه في بع�ض التق�صيالت .وما من ُمنافا ٍة بين الروايتين بل هما تتكامالن ل َمن ُيد ّققُ
نف�سه عن ل َب َطة بن الفرزدق
ً
ٌ
فيهما .وعلى كل حال  ،ف�إنّ االختالف بهذه الحدود �أم ٌر م�ألوف في هذا القبيل من الروايات .تبعا ِلما وعته ذاكر ال ّراوي و ِلما
�ألفت نظره منها �أثنا َء �سماعه.
ثم �أن هناك رواباتٌ كثيرة �أُخرى  ،تذكر �أماكن غير ال�صفاح للقاء الفرزدق بالإمام .قارن  :تاريخ دم�شق البن ع�ساكر  ،الترجمة
للإمام الح�سين 261 / Qو �أن�ساب الأ�شراف  377 / 3:وك�شف ال ُغ ّمة للإربلي  ، 43 / 2:ومناقب �آل �أبي طالب  .95/4 :وقد
�أخذنا بهذه العت�ضادها ب�أنها عن �شاهدي عيان  ،ف� ً
ضال عن ذكرها لتف�صيالت تُبعدها عن الو�ضع .منها بيت ال�شعر لللفرزدق
الن�ص ما لم يثبت عك�سه .وعلى
 ،ون�ص الخطاب الذي تبادله ال�شاعر والإمام  ،وكالهما ال ب ّد من الأخذ به عم ًال ب�أ�صالة ّ
�صحة ّ
كل حال  ،ف�إن الخبير بلحن كالم الأئمة Rال ُّ
الن�ص.
ي�شك ّ
ب�صحة ّ
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(((
ال�س ّد يمنع الماء من
�شفة الوادي»  .والكلمة ا�سم فاعل من َح َج َر �أي منع .لأن ّ
«قاع
الر ّمة» فهو «وا ٍد
ٍ
معروف بعالية نجد» �أو ٌ
الجري �إلى حيث ي�ضيعّ � .أما «بطن ُّ
عظيم بنجد
تن�صب �إليه �أودية »(((.
ُّ
ٌ
نعرف �أنّ الإما َم َ
ُ
جم ٍع للماء عند �شفة
الن�صين
فمن الجمع بين ّ
نزل عند َم َ
ُ
نعرف �أنّ تاريخ َم�سيره كان �شهر ت�شرين
الر ّمة» .وبما �أننا
الوادي ُ
الم ّ
�سمى «بطن ُّ
ُ
في�سيل في الوديان ،ومنه هذا
الثاني� /أُكتوبر ،وهو من مو�سم الأمطار هناك،
يغدو ُن ُ
ال .فمن ّ
ترابي مث ً
زول الإمام
ب�سد
الوادي .ثم
يجتمع عند فمه ٍ
ُ
كل هذا ُ
ٍّ
في ذلك الموقع �أمراً مفهوم ًا.
ُ
«ال�صفاح»،
يح�س ُن بنا
الوقوف عنده .هو �إن الم�سافة بين ّ
ّ
أمر ُ
لكن ها هنا � ٌ
الر ّمة» في عالية «نجد» هي �أكبر من �أن
القريبة من حدود الحرم ،وبين «وادي ُّ
موكب الإمام في مرحل ٍة واحد ٍة� .إذن ،فمن �شبه الم� ّؤكد �أنه نزل في
يقطعها
ُ
الطريق بينهما منز ًال �أو �أكثر .لم ت َ
ي�ستحق الذكر،
ُذكر لأنه لم يح�صل فيها ما
ُّ
الر ّمة»
كما ح�صل في «التنعيم»
ّ
و«ال�صفاح» كما عرفنا ،ثم كما ح�صل في «بطن ُّ
كما �سنعرف.
مهما ُ
�سهر
يكن ،ف�إنّ الإم��ا َم ما �أن بلغ «الحاجر» حتى بعث قي�س ًا بن ُم ّ
ال�صيداوي �إلى �أهل الكوفة .وكتب معه �إليهم:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم»
«من الح�سين بن علي �إلى �إخوانه من الم�ؤمنين والم�سلمين.
«�سال ٌم عليكم .ف�إ ّن �أحم ُد �إليكم اهلل الذي ال �إله �إال هو� .أ ّما بعـد:
بح�سن ر�أيكم
«ف���إ ّن كتاب م�سلم بن عقيل جاءني يُخبرني فيه ُ

((( معجم البلدان .204 / 2 :
اال�سم نف�سه حتى اليوم  ،وحا�ضرته مدينة « ُبريدة» حيث ُملتقى �شبكة ُ
((( نف�سه  .449 / 1 :وما ُ
الط ُرق
يزال «وادي ال ُّر ّمة» يحم ُل َ
بين «الريا�ض» و «مكة» و «المدينة».
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ألت
واجتماع ملئكم على ن�صرنا وطلب حقّنا .ف�س� ُ
أعظم
اهلل �أن يُح�سن لنا ُّ
ال�صنع ،و�أن يُثيبكم على ذلك � َ
الأجر .وقد
�شخ�صت �إليكم من مكة يوم الثالثاء لثمانٍ
ُ
الحجة يوم التروية .ف�إذا قدم عليكم
م�ضين من ذي
ّ
ر�سولي فاكم�شوا �أمركم وج ّدوا .ف�إنّي قاد ٌم �إليكم في
�أيامي هذه �إن �شاء اهلل»
«وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته»(((.
لما بلغه � ُ
�صاحب
إقبال الإمام ُيريد الكوفة قد بعث
َ
وكان ُعبيد اهلل بن زياد ّ
ٍّ
بخط
ع�سكره ب�أمر الوالي منها �شرق ًا وغرب ًا
ُ�ش َرطه �إلى «القاد�سيّة» .فن�شرهذا
َ
التامة .ولم ُ
يكن
ُم�ستعر�ض ،بحيث يغدو الطريق �إلى الكوفة تحت ال�سيطرة ّ
قي�س قد علم بهذا التدبير االحترازي .ف�أقبل ُمطمئن ًا �إلى ُ�سلوك و�أمان الطريق.
ال�ش َرط وبعثه �إلى ابن زياد الذي �أورده
فلما و�صل �إلى «القاد�سيّة» �أخذه
�صاحب ُّ
ُ
ّ
مور َد الهالك .بعد �أن �أعلن �شفو ّي ًا على ملأ �أهل الكوفة م�ضمون الكتاب الذي
يحمله .وبذلك �أ ّدى الر�سالة قبل �أن َ
ينال ال�شهادة.
(ماء من مياه العرب)
4ـ
ٌ

م�صدر للماء في ال�صحراء ،غالب ًا ما يكونُ بئراً ،تمييزاً له عن الواحة
و«الماء»
ٌ
�شئ من الغزارة.
التي تكون ُمزدرع ًا حول م�صدر
�سطحي للماء ٍ
غزير �أو على ٍ
ٍّ
ّ
وكل
انية في �شمال �شبه الجزيرة هي في الحقيقة واحات .بما
ّ
التجمعات ُ
ال�س ّك ّ

فيها «مكة»« ،المدينة»« ،الطائف» ...الخ.
للمرة الثانية عبد اهلل بن ُمطيع العدوي،
عند هذا الموقع «الماء» التقى الإما ُم ّ
((( الطبري  395 / 5 :وتاريخ �أبي ِمخنف  .436 /وقارن بـ  :ال�شيخ المفيد  :الإر�شاد  ،ط ، 220 /.حيث بعد �أن �أورد الخبر قال:
«و ُيقال بل بعث �أخاه من الر�ضاعة عبد اهلل بن ُ
يقطر».
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بئر
أثناء الطريق من «المدينة» �إلى «مكة» عند ٍ
لقاءه الأول به � َ
وقد ُك ّنا ذكرنا َ
كان يحفره.
بئر ثانٍ
الر ّمة» عند ٍ
والظاهر �أنّ هذا اللقاء قد حدث في «بطن ُّ
ُ
العدوي قد حفره .ومن هنا لم ُ
يكن قد اكت�سب «الما ُء» ا�سم ًا بعد ،مثلما
كان
ّ
ممن ُ
الراوي ذكره
تكت�سب الميا ُه � َ
أ�سماءها مع الوقت ّ
ينزل حولها .ولذلك ف�إنّ ّ
بذلك اال�سم العا ّم .ويبدو �أي�ض ًا من ُمالب�سات اللقائين �أنّ الرجل ،الذي كان
أ�سلوب حياةٍ،
�شديد التع ّلق بالبداوة �
قبلي ًا وا�سع النفوذ ،كان
َ
َ
مدني ًا وزعيم ًا ّ
ّ
ر�أيناها في �إيثاره
العي�ش في ال�صحراء ،و�أي�ض ًا منظومة ِق َيم ،كما �سنراها في
َ
خطابه للإمام.
ابن ُمطيع الإمام فقام �إليه وقال« :ب�أبي �أنت و�أُ ّم��ي ياابن ر�سول اهلل .ما
ر�أى ُ
مطيته .ف�أنزله� ،أي جعل المكانَ
�أقد َمك؟!» .واحتمله� ،أي �أعانه على النزول عن ّ
الدواب .ف�أجابه الإمام« :كان من
منز ًال له ،ب�أن و�ضع �أثقاله ومتاعه عن ظهور
ّ
إلي �أهلُ العراق يدعونني �إلى �أنف�سهم»� ،أي ليلي من
موت معاوية ما قد بلغك .فكتب � ّ
رعيته.
�أُمورهم ما يتو ّاله الحاكم ُ
المطاع من �ش�ؤون ّ
ابن مطيع بعد �أن عرف ُوجهة الإمام ،لأنّ
هم �أن ِنق َ
ف هنا على ما قاله ُ
من ُ
الم ّ
َ
خ�صو�صيتها من حيث تقييمها
الرجل ُيم ّثل �شريح ًة من الم�سلمين �آنذاك ،لها
ّ
ُ
ال�سلوكية ،ومن حيث
حركاتها
ّ
وفهمها للأمور ،ومن حيث حوافزها و ُم ّ
مفهومها للأُ ّمة وما هو �أولى منها ّ
للذود عنه .قال:
وحرم َة الإ�سالم �أن تُنتهك ! �أُن�ش ُدك اهلل
ابن ر�سول اهلل ُ
«�أُذ ّك ُرك اهللَ يا َ
في ُحرمة ر�سول اهلل �ص ّلى اهللُ عليه و�س ّلم! �أُن�شدك اهلل
طلبت ما في �أيدي بني �أُميّة
في ُحرمة العرب! فواهلل لئن َ
ليقتلنُّك .ولئن ُقتلوك ال يهابون بعدك �أح ٌد �أبدا .واهلل �إنها
وحرمة العرب،
وحرمة قري�شُ ،
لحرمة الإ�سالم تُنتهكُ ،
ُ
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فال تفعل ،وال ت� ِأت الكوفة ،وال تعر�ض لبني �أُميّة »(((.
ال�شاملة تُنبئ عن مقدر ٍة ّ
فذة على ترتيب المتواليات
المطالعة البارعة ّ
هذه ُ
مية في �سلطانهم �سي�ؤ ّدي �إلى
المترتّبة على
ٍ
ال�سيا�سية ُ
حدث منظور .تهديد بني �أُ ّ
ّ
قتل الإمام ،وهذا �سي�ؤ ّدي بدوره �إلى �سقوط ّ
كل ُحرمةُ :حرمة الإ�سالمُ ،حرمة
العربُ ،حرمة قري�ش .فك�أنما هذا الرجل يقر أ� الم�ستقبل القريب والأبعد قلي ً
ال.
و«الح ّرة» اللذين بالفعل لم ُيبقيا على ُحرمة .لقد
وك�أنه ينظر �إلى يومي «كربال»
َ
ر�أينا من ُ
ممن ق�صدوا الإما َم نا�صحين ُم ّ
حذرين ،على اختالف
قبل الكثيرين ّ
ر�سم بمثل هذا الو�ضوح
م�آربهم ومقا�صدهم ور�ؤاهم .ولكن ما من
ٍ
واحد منهم َ
والبراعة �صور َة الم�ستقبل الذي �سيترتّب على حركته باتجاه «الكوفة».
ولكن �إلى جانب هذه البراعة وهذا ال�صدق في الت�صويرهناك ٌ
فظيع
ف�شل
ٌ
الم�سلم ،وطبع ًا الإمام بالدرجة الأُولى،
في الر�ؤية.
ٌ
غياب ال ُيغتفَر في وظيفة ُ
تعر�ض لبني
في العمل على �إقامة الق�سط .نقر�أه في ختام كالمه حيث قال« :وال ُ
�أُميّة» الذي ال يعني غير القعود واال�ست�سالم للو�ضع ال�سيا�سي البالغ ال�شذوذ .هنا
ت�سقط قيمة ّ
قدمات
نوهنا به ،لأنه غدا من قبيل ُم ّ
كل التراتب المنطقي الذي ّ
ُ
كثير في التفكير
عملي ٍة ُمعاك�سة.
ت�ص ُل �إلى نتيج ٍة
نظر ّية �صحيح ٍة ِ
ّ
ومثل هذا ٌ
ال�سيا�سي عند فقهاء ال�سالطين ،الذين و�صلوا دائم ًا �إلى الأمر بالقعود تحت
رعية ّ
لكل �ألوان
�شق ع�صا الم�سلمين.
ومنح ّ
ولي الأمر �أو عدم ّ
َ
ال�ش ّ
�شعار �إطاعة ّ
الفعلية مهما يبلغ انحرافها ،ومهما تكن الطريقة التي قب�ضت بها على
ال�سلطة
ُ
ّ
ال�سلطة .العدوي ُيم ّثل �أُنموذج ًا �آخر ،ي�ستقي قيمه من المنظومة البدو ّية/
ُ
أهمي َة دائم ًا �إلى العناوين:
(الحرمة )...التي
أعرابية
ُ
ُ
تمنح االهتما َم وال ّ
ال ّ
(الإ�سالم ،العرب ،قري�ش) ،وال تُلقي با ًال �إلى المجتمع بما هو مجتمع ،و�إلى
((( الطبري.96 - 395/5 :
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حقوق الإن�سان بما هو �إن�سان .على �أنه يمكن القول �أن هذا النمط يكمن �أي�ض ًا
الحجج والأد ّلة
ال�سلطوي .ولم ّ
يتبدل فيه �إال ُ
خلفية ذلك التفكير الفقاهتي ـ ُ
في ّ
تتبد ُل الأقنعة على الوجوه .وتبقى الوجوه تحتها هي هي».
الظاهر ّية ،مثلما ّ

لذلك ف�إنّ الإما َم لم ُيع ّلق على ُمطالعته ب�شئ ،وم�ضى «حتى كان بالماء فوق
زرود»(((.
(ماء فوق زَرود)
5ـ
ٌ

ٌ
«�س ّميت بذلك
والخزيميّة بطريق
« َزرود»
«رمال بين الثعلبيّة ُ
الحاج من الكوفة»ُ ،
ّ
الخزيميّة بميل»((( .وهذا
مطرها ال�سحائب»« ،وهي دون ُ
البتالعها المياه التي تُ ُ
التحديد بـ «دون» هو بالن�سبة للقادم من «الكوفة».
أ�سباب وا�ضحة.
�صحة ِلما يقوله غير م�صدرٍ � ،أنّ الإما َم نزل « َزرود» ،ل ٍ
وال ّ
زيمية ،وهي من َزرود ،لل�سبب
و�أي�ض ًا ال نرى �صح ًة في القول �أ ّنه نزل ُ
الخ ّ
الدرب ال�صحراوي �إنما يكونُ على ما ٍء حيث يوجد.
نف�سه .فنزول �سالكي هذا ّ
ب�سة
ولذلك �أخذنا بتحديد الطبري عن �أبي ِمخنف ،حيث قال في العبارة ُ
المق َت َ
�أعاله« :بالماء فوق َزرود»� ،أي بعد �أن يجتا َز القاد ُم من «نجـد» َمفا َز َة « َزرود».
وفي هذا ٌ
�ض على دقّة �أبي ِمخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي
دح ُ
دليل ال ُي َ
بحيث �أنّ الطبري ،وهو
(ت157 :هـ 773 /م) فيما يرويه من هذه الوقائع.
ُ
ذلك الم�ؤرخ الكبير ،اعتمد رواياته في هذا .ومن ذلك �أنّ ابن ِمخنف لم يذكر
َ
«الخزيميّة» .و�سكوتُه هنا ُح ّج ٌة نافية ،لأ ّنه في مقام بيان منازل
نزول الإمام ُ

الإمام في الطريق((( .ت ُ
ُ�ضاف �إلى ما ّبي ّناه قبل قليل.

((( الطبري .396 / 5 :
((( معجم البلدان .139 / 3 :
((( قارن بما يرويه ابن �أعثم الكوفي في  :ال ُفتوح  ، 122 / 5 :وعنه الخوارزمي في  :مقتل الح�سين  225 /1 :حيث يورد خبر ًا
ريب في �أنّ هذا من
فيه نزول الإمام « َزرود» ،و�أن ال�سيدة زينب �سمعت هاتف ًا في الليل يقول بيتين ركيك َين من ال�شعر .وما من ٍ
خياالت الوا�ضع.
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�ست�شهد بين يديه ُزهير بن القين
الم
لقي الإما ُم
ُ
�صاحبه ُ
َ
في ذلك المو�ضع َ
ت�ستحق �أن تُروى بكامل تفا�صيلهاِ ،لما فيها من ِعبرة
ق�ص ٌة
ُّ
البجلي .ولهذا اللقاء ّ
وجمال .خ�صو�ص ًا و� ّأن من براعة روايها �أبي ِمخنف �أنه في رواية الواقعة جمع
زودنا بر�ؤي ٍة �شاملة لم�شهد اللقاء.
بين روايتي
َ
�شاهدي عيان .بحيث ّ
قال في الرواية الأٌولى:
زمن
«قال �أبو ِمخنف ...عن ٍ
رجل من بني فزارة ،قالّ :لما كان ُ
الحجاج بن يو�سف [ 7ـ 95هـ  694 /ـ 713م ]
ّ
كنّا في دار الحارث بن ربيعة التي في التّ ّمارين((( ،التي
�أُقطعت بع ُد زهير بن القين من بني عمرو بن ي�شكر بن
بَجيلة .وكان �أهلُ ال�شام ال يدخلونهاُ ،
فكنّا ُمختبئين
فقلت للفزاري ح ّدثني عنكم حين �أقبلتُم مع
فيها .قالُ :
الح�سين بن علي .قالُ :كنّا مع زهير بن القين البَ َجلي
�شئ
�ساير الح�سين .فلم يكن ٌ
حين �أقبلنا من مكة نُ ُ
�أبغ�ض �إلينا من �أن ن�سايره في منزل .ف�إذا �سار الح�سين
تخ ّلف زهير بن القين .و�إذا نزل الح�سين تق ّدم زهير.
يومئذ في منزلٍ لم نجد بُ ّداً من �أن ننازله فيه.
حتى نزلنا ٍ
الح�سين في جانب ،ونزلنا في جانب .فبينا نحن
فنزل
ُ
ُ
ر�سول الح�سين
جلو�س نتغ ّدى من طعا ٍم لنا� ،إذ �أقبل
ٌ
حتى �س ّلم ،ثم دخل فقال :يا زهير بن القين�،إن �أبا عبد
فطرح كلُّ
اهلل الح�سين بن علي بعثني �إليك لت�أتيَه .قال:
َ
�إن�سانٍ ما في يده ،حتى ك�أنّنا على ر�ؤو�سنا الطير».
((( وهي من ّ
محال الكوفة.
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الرواية الثانية ،وهي تبد�أ من حيث انتهت الرواية الأُولى ،بحيث تكون
الروايتان كرواي ٍة واحد ٍة ُمت�صلة:
«قال �أبو ِمخنف :فح ّدثتني َدلهم بنت عمرو امر�أة زهير بن القين،
ابن ر�سول اهلل ثم ال
قالت:
فقلت لهُ � ،
ُ
أيبعث �إليك ُ
ف�سمعت من كالمه ! ثم
ت�أتيه؟! �سبحان اهلل ! لو �أتيتَه
َ
ان�صرفت .قالت :ف�أتاه زهير بن القين .فما لبث �أن جاء
ْ
ُم�ستب�شراً قد �أ�سفر وج ُهه .قال :ف�أمر بف�سطاطه وثقله
أنت
وحمل �إلى الح�سين .ثم قال المر�أتهِ � :
ومتاعه ف ُق ّدم ُ
�صيبك من
حب �أن يُ ِ
طالق ،فالحقي ب� ِ
أهلك ،ف�إنّي ال �أُ ُّ
أحب منكم
�سببي �إال كلّ خير .ثم قال لأ�صحابهَ :من � ّ
�أن يتبعني ،و�إال ف�إنّه �آخر العهد� .إنّي �س�أُح ّدثكم حديثاً.
غزونا بلنجر((( ففتح اهللُ علينا و�أ�صبنا غنائم .فقال لنا
�سـلما ُن الباهلي((( �أفرحتم بما فتح اهللُ عليكم و�أ�صبتم
�شباب
من الغنائم؟ فقُلنا :نعم ! فقال لنا� :إذا �أدركتم
َ
�آل محمد فكونوا �أ�ش َّد فرحاً بقتالكم معهم منكم بما
�أ�صبتُم من الغنائم .ف�أ ّما �أنا ف�إنّي �أ�ستودعكم اهلل».
«قال :ثم واهلل ما زال في �أ ّول القوم حتى ُقتل»(((.
تاريخي
لح�س
المالك
ببراعة
هاتان الروايتان اللتان جمعهما �أبو ِمخنف
ِ
ِ
ٍ
ٍّ
((( مدينة ببالد َ
الخزَ ر  /القفقاز فتحها �سلمان بن ربيعة الباهلي ( معجم البلدان .) 489 / 1 :
((( نظن ط ّن ًا ُيتاخم اليقين �أن اال�سم قد ناله ت�صحيف  ،و�أنّ �سلمان هو الفار�سي ال�صحابي ولي�س الباهلي .وذلك:
ـ �أو ًال  :لأن الباهلي بعي ٌد جد ًا عن �أن ي�صدر منه هذا الكالم الذي يد ُّل على ر�ؤي ٍة ُم�ستقبلة ووالءٍ لأهل البيت.
ـ ثاني ًا � :أ ّنه ُقتل في المعركة التي انتهت بن�صر الم�سلمين .والحديث �إنما جرى بعد الفتح و�إ�صابة الغنائم.
ـ ثالث ًا � :أنّ �سلمان الفار�سي كان ممن �شهد فتح بلنجر.
((( الطبري 396 / 5 :ـ. 97
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المتبا َدل التي
حي ،حافلتان ب�صنوف ُّ
الم�شهد ّية و أ�ن��واع الخطاب ُ
ال�ص َور َ
ٍّ
ُ
ي�شهد
يملك من براعة .الأمر الذي
ت�ستع�صي على الو�ضع وعمل الوا�ضع مهما
ُ
�شهاد ًة قو ّي ًة على �صحتهما عند الناقد.
حر ُك ف�ضولنا هو من �أين للباهلي هذا العلم اال�ست�شرافي
لكن ما ُيذه ُلنا و ُي ّ
الم�ستقبلي بما �سيكون من «�شباب �آل محمد» من قتال؟ الذي كان ُّ
تذك ُر
ُ
أثناء ذلك اللقاء الق�صير المكتوم؟)
زهيربن القين له (�أو تذكيره به من ِق َبل الإمام � َ
ان�ضمامه
وتوجهه ،بحيث أ� ّنه �أعلن
ذلك الت�أثير االنقالبي ال�سريع على �سلوكه
ّ
َ
المطلق �إليه ،مع علمه بما يعنيه و�سي�ؤ ّدي �إليه هذا االن�ضمام ،بحيث ر�أى فيه
ُ
جر َد اللقاء
«� ُ
آخر العهد » مع �أ�صحابه كما ح�صل بالفعل .بعد �أن كان يتج ّنب ُم ّ
معه في الطريق ّ
علم
تقدير
بكل و�سيلة .هل هو
�شخ�صي من الباهلي� ،أو هو عن ٍ
ٌ
ّ
من ذي علم؟
ابن القين
طبقها ُ
ثم من �أين هذه العبارة الغريبة «�شباب �آل محمد»؟ التي ّ
عملي ًا على الإمام الح�سين ،Qوربما �أي�ض ًا ،بل الأرجح ،على َمن معه من
ّ
الها�شميين.
الجواب عنها مع �صاحبها بعد �أن �أو�صلته �إلى ال�شهادة.
تلك �أ�سئل ٌة ذهب
ُ
إ�شكاليات.
بع�ض هذه ال
ف�س ُر َ
وما ع ّلقناه في الحا�شية ال�سابقة ُي ّ
ّ
 6ـ (الضويجعة/الثعلبيّة)

الخزيميّة .وهي ثلثا
الثعلبية «من منازل طريق مكة من الكوفة ،بعد ُ
ال�شقوق وقبل ُ
ّ
ميل منها»(((.
الطريق .و�أ�سفل منها ما ٌء يُقال له ال�ضويجعة على ٍ
بنزوله في هذا المو�ضع ،يكون الإما ُم قد قطع ُثلثا الم�سافة �إلى «الكوفة».
الن�ص �أعاله.
وال ُ
أقرب �أن يكونَ نزو ُله في «ال�ضويجعة» حيث الماء ،كما جاء في ّ
((( معجم البلدان . 78 / 2 :
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المجاورة.
و�إنما ُذكرت «الثعلبيّة» لأنها ،فيما يبدو ،الأعرف بين المواقع ُ
ميل منها»،
خ�صو�ص ًا و�أنّ تلك �أي «ال�ضويجعة» قريب ٌة ّ
جداً من «الثعلبيّة»« ،على ٍ
بحيث يكون ما ال
و�أنّ الم�سافة من المنزل ال�سابق «الماء فوق َزرود» غير ق�صيرة،
ُ
تزود به من المو�ضع ال�سابق قد نفد �أو �أ�شرف على ال ّنفاد .لذلك
ُب ّد �أن يكون ما ّ
َ
وينزل في «الثعلبيّة» اليباب.
جداً �أن يترك الإما ُم الماء القريب،
الم�ستب َعد ّ
ف�إنّ من ُ
وعلى ّ
خبر �شهادة م�سلم
كل حال ،ف�إ ّنه في هذا ِ
المنزل� ،أ ّي ًا كان ،تلقّى الإما ُم َ
بن عقيل ر�ضوان اهلل عليه .وقد �ساق ابو ِمخنف الخبر على طريقته ُم�س َنداً
ف�ص ً
ال .قال:
ُم ّ
عدي بن حرملة الأ�سدي ،عن عبد
«حدثني �أبو َجناب الكلبي ،عن ّ
الم�شمعلّ الأ�سديين .قاال:
اهلل بن ُ�سليم والمذري بن ُ
ُ
اللحاق بالح�سين في الطريق،
هم ٍة �إال
«لما ق�ضينا ّ
حجنا لم يكن لنا من ّ
ّ
لننظر ما يكو ُن من �أمره و�ش�أنه .ف�أقبلنا ترقلُ بنا ناقتانا
َ
فلما دنونا منه �إذا نحن
ُم�سرعيَن حتى لحقناه بزرودّ .
برجل من �أهل الكوفة قد َ
عدل عن الطريق حين ر�أى
ٍ
الح�سين»
الح�سين ك�أنّه يُريده ،ثم تركه وم�ضى وم�ضينا نحوه.
«قاال :فوقف
ُ
فقال �أح ُدنا ل�صاحبه :اذهب بنا �إلى هذا فلن�س�أله .ف�إن
خبر الكوفة علمناه .فم�ضينا حتى انتهينا �إليه،
كان عنده ُ
فقلنا :ال�سال ُم عليك ،فقال :وعليكم ال�سالم ورحمة
أ�سدي .فقلنا :فنحن
اهلل .ثم قلنا :فمن الرجل؟ قالّ � :
فمن �أنت؟ قال� :أنا بكير بن المثعبة .فانت�سبنا
�أ�سديانَ ،
له .ثم قلنا� :أخبرنا عن النا�س ورا َءك .قال :نعم ،لم
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�أخرج من الكوفة حتى ُقتل م�سلم بن عقيل وهانيء بن
جران ب�أرجلهما في ال�سوق».
عروة ،فر�أيتهما يُ ّ
«قاال :ف�أقبلنا حتى لحقنا بالح�سين ،ف�سايرناه حتى نزل الثعلبيّ َة
ُمم�سياً .فجئناه حين نزل ،ف�س ّلمنا عليه فر ّد علينا.
�شئت عالنيةً،
يرحمك اهلل �إ ّن عندنا خبراً ،ف�إن َ
فقال لهُ :
�سراً .قال :فنظر �إلى �أ�صحابه وقال :ما دون
و�إن َ
�شئت ّ
الراكب الذي ا�ستقبلك
أيت
�سر .فقلنا له� :أر� َ
َ
ه�ؤالء ٌّ
أردت م�س�ألتَه .فقلنا قد
ِع�شا َء ام�س؟ قال :نعم ! وقد � ُ
خبره وكفيناك م�س�ألته .وهو امر�ؤٌ من �أ�سد
ا�ستبر�أنا لك َ
وف�ضل وعقل .و�أنّه ح ّدثنا �أنّه لم
منّا ذو ر� ٍأي و�صدقٍ
ٍ
يخرج من الكوفة حتى ُقتل م�سلم بن عقيل وهانيء
جران في ال�سوق ب�أرجلهما.
بن عروة ،وحتى ر�آهما يُ ّ
فقال� :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون ! رحم ُة اهلل عليهما ! فر ّد َد
ذلك مراراً .فقلنا نُن�شدك اهلل في نف�سك و�أهل بيتك �إال
ان�صرفت من مكانك هذا ،ف�إنّه لي�س لك بالكوفة نا�صر
وال �شيعة .بل نتخ ّوف �أن تكون عليك»
خير في العي�ش بعد ه�ؤالء .قاال:
«قاال :فنظر �إلينا الح�سين فقال :ال َ
فعلمنا �أنّه قد عز َم له ر�أيُ ُه على الم�سير .قاال ،فقلنا :خا َر
اهللُ لك ! فقال :يرحمكما اهلل».
بع�ض �أ�صحابه� :إنّك واهلل ما �أنت م�سلم بن عقيل .ولو
«فقال له ُ
النا�س �إليك �أ�سرع».
َ
قدمت الكوف َة لكان ُ
ال�س َحر قال لفتيانه وغلمانه:
«قال الأ�سديّان :ثم انتظر حتى كان ّ
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�أكثروا من الماء! فا�ستقوا و�أك��ث��روا .ثم ارتحلوا
و�ساروا حتى انتهوا �إلى زبالة»(((.
بنحو ُمده�ش ،بحيث ال ُ
يترك ثغر ًة ل�س�ؤال �أو ت�سا�ؤل.
الن�ص
ف�ص ٌل ٍ
وا�ضح و ُم ّ
ٌّ
ٌ
َ
ين�صرف
أ�سديين �إياه ب�أن
نعم ،ها هنا �
ٌ
إي�ضاح على تعليق الإمام على ُمنا�شدة ال َ
وال ُيتابع طريقه �إلى «الكوفة» ،حيث قال« :ال خير في العي�ش بعد ه�ؤالء» ،يعني
بطريق
مروي
�أخو َة م�سلم .حيث قالوا في جز ٍء من الن�ص تجاوزناه ،لأ ّنه
ٍ
ٌّ
مختلف مقطوع ،عن زيد بن علي بن الح�سين ،عن داود بن علي بن عبد اهلل بن
عبا�س .وهذا من طبق ٍة مت�أخر ٍة عن زمن الواقعة ،حيث روى �أن بني عقيل قالوا
نبرح حتى َ
َ
نذوق ما ذاق
ندرك ث�أرنا� ،أو
أ�سديين« :ال واهلل ال ُ
بعد �أن �سمعوا كالم ال َ
الموا�ساة،
�أخونا» ,فعقّب الإما ُم بقولته تلك .فالحقيقة �أنّ تعقيبه هذا من باب ُ
أمر الذي �أباه الإمام مراراً قبل
و�أنّ ال َ
الرجوع .ال ُ
أمور قد تجاوزت الآن نقط َة ّ
ذلك ،وفي ُمقابل �ضمانات قو ّية.
هذا ،و�إنّ فيما قاله «بع�ض �أ�صحابه»�« :إنك واهلل ما �أنت م�سلم ....الخ ».ما ُّ
يدل
ال�سلطة لـن تجر�ؤ على
على �أن من �أولئك الأ�صحاب َمن كان ال يزال يعتقد �أنّ ُ
م�س الإمام ب�سوء ،و�أنّ �أهل «الكوفة» لن يتخ ّلوا عنه بعد �أن يروه بينهم ،حتى
ّ
بعد ما قد ح�صل من انقالب «الكوفة» وما ترتّب عليه.
َ
نزول
رجحناه قبل قليل� ،أنّ
ثم �أنّ في العبارة الأخيرة من الن�ص ما ي�ؤ ّي ُد ما قد ّ
الإمام كان في «ال�ضويجعة» حيث الماء ،الذي �أمر الإما ُم غلمانه ب�أن ي�ستقوا منه
اال�صطالحية
و ُيكثروا .والحظ �أي�ض ًا �أنّ م�ص ّنف (معجم البلدان) ،الخبير باللغة
ّ
عند البلدانيين ،و�صف «الثعلبيّة» ب�أنها «منزل» ،ولم يقُل �أ ّنها (ماء) �أو �أنّ فيها
ميل
ماء .ثم �أ ّنه قال ُ
بعد على «ال�ضويجعة»« :و�أ�سفل منها ما ٌء يُقال له ال�ضويجعة على ٍ
((( الطبري  297 / 5 :ـ  ، 98تاريخ �أبي مخنف  438 /ـ  ، 40مقاتل الطالبيين . 110 /
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منها» .فهذا ي�ؤّ ّي ُد �أي�ض ًا بدليل الإ�شارة ما قلناه.
أحداث تت�سارع،
ول ُنالحظ �أخيراً �أ ّنه مع اقتراب الإمام من «الكوفة» بد�أت ال
ُ
يكبر
جداً .و�سنرى �أنّ الت�سارع �سيزداد
أمر مفهوم ّ
ُ
وحجم الأحداث ُ
وهذا � ٌ
تقدم �إلى الأمام.
كلما ّ
 7ـ (زُبالـة)

ٌ
ٌ
معروف بطريق مكة من الكوفة .وهي قري ٌة عامر ٌة بها �أ�سواق،
«منزل
بين واق�صة والثعلبيّة»(((.
موكب الإمام و َمن معه قد غدا كبيراً
بو�صوله �إلى هذه القرية العامرة ،كان
ُ
أثناء الطريق .ذلك ِلما كان للإمام من
جداً ،بما
ّ
ان�ضم �إليه من ُجموع الأعراب � َ
ّ
مكان ٍة عالي ٍة في نفو�س النا�س فـ «ظنّوا �أنّه ي�أتي بلداً قد ا�ستقامت له طاع ُة �أهله» ،فـ
يمر ب�أهل ما ٍء �إال اتّبعوه»ُ .ي ُ
طريف ،هو
�سبب �آخر
ٌ
الظن ٌ
�ضاف �إلى ذلك ّ
«كان ال ُّ
ال�سالح ال ُ
يفعل فيه وال في �أ�صحابه .حتى قيل �أنّ عبد
�شائع فيما ُيقال ب�أن
اعتقا ٌد ٌ
َ
اهلل بن عمرو بن العا�ص خاطب الفرزدق بعد �أن علم منه �أ ّنه لقي الإما َم خارج ًا
من «مكة» فقال له« :ويلك! فهـ ّ
كن ،وال يجو ُز فيه ال�سالح وال
ال اتبعتَه .فواهلل ليم ُل ّ
في �أ�صحابه»(((.
علم الإما ُم بمقتل عبد اهلل بن ُبق ُْطر،
وح�س َب �أبي ِمخنف ،ف�إ ّنه في « ُزبالة» َ
َ
ُ
والخبر عنده يبدو ُمو ّثق ًا
الر�ضاعة.
ُ
المو�صوف في غير م�صدر ب�أ ّنه �أخوه من ّ
وف�صل الكالم على �أعماله
ٍ
تتبع حرك َة الإمام ّ
جيد .ولك ّنه ،وهو الذي ّ
بنحو ّ
أثناء الطريق تف�صي ً
ال ،لم يذكر �إر�ساله من ِق َبله بر�سال ٍة �إلى م�سلم في «الكوفة» في
� َ
�سرحه �إلى م�سلم بن عقيل من الطريق
مو�ضعه ُ
فتر�ض .مع �أ ّنه �سيقول �أ ّنه «كان ّ
الم َ

((( معجم البلدان  129 / 3 :ـ . 30
((( الطبري 398 / 5 :ـ  99و  387بالتوالي  .وهي رواي ٌة تافهة ال ت�ستح ُّق الوقوف عندها .
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نج ُد تف�سيراً ُمقنع ًا لمن�ش أ�
وهو ال يدري �أنّه �أُ�صيب»((( .هذا ،بالإ�ضافة �إلى �أ ّننا ال ِ
والمالحظتان تُلقيان ظ ًّ
ال من
الر�ضاعةُ .
و�صف ابن ُبق ُْطر ب�أنه �أخو الإمام من ّ
الريب على �أ�صل الخبر.
برع
المقابل ،ف�إ ّنه يور ُد خبر مقتل ابن ُبق ُْطر بالتف�صيل الذي َ
ولكن ،وفي ُ
ُ
يعرف �أنّ هذا عندنا من �أقوى
فيه .والقارئ الح�صيف الذي رافقنا فيما �سلف،
م�ؤ ّيدات �صحة روايات �أبي ِمخنف.
والرواية ال ُ
خبر مقتل عبد اهلل ،مثلما قر�أنا
تقول كيف وب�أي و�سيل ٍة بلغَ الإما َم ُ
في خبر مقتل م�سلم .ولكن فل ُنالحظ �أن ذلك� ،أعني َ
بلوغ الخبر ،ح�صل في
ُنتج حرك ًة منها
«قرية عامر ٍة بها �أ�سواق» ،ومن �ش�أن هذه
انية �أن ت َ
ّ
التجمعات ُ
ال�س ّك ّ
َ
خم ُن
و�إليها .كما �أنّ من �ش�أن هذه الحركة �أن
تحمل معها الأخبار .فمن هنا ُن ّ
َ
و�صل �إلى الإمام مع
تحر َك بنف�سه مع حركة النا�س ،وبهذه الو�سيلة
�أنّ الخبر ّ
الخبر تحت عنوان «�سقط �إليه مقتلُ
ُ
ي�سوق
الراوي
َ
نزوله « ُزبالة» .ي�ؤ ّي ُد ذلك �أن ّ
الخبر ح�سيناً » ،وفيهما �أُ�سند ُ
فعل ال�سقوط والإتيان �إلى الخبر.
�أخيه»و «�أتى ذلك
ُ
نفهم �أ ّنه لم ُ
خبر �سائرمع حركة الغادين
يكن عن ٍ
ومن ذلك ُ
راو بعينه ،و�إنما هو ٌ
والرائحين.
ّ
مهما ُ
َ
ان�ضاف
يكن ،ف�إنّ الإما َم ما �أن تلقّى الخبر ،حتى جمع ا�صحا َبه و َمن
أثناء الطريق ،وتال عليهم بيان ًا مكتوب ًا جاء فيه:
�إليهم � َ
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
خبر فظي ٌعُ :
قتل م�سلم بن عقيل وهانيء بن
«�أ ّما بعـد .ف�إنّه قد �أتانا ٌ
أحب
عروة وعبد اهلل بن بُ ْق ُطر .وقد خذلتنا �شيعتُنا .ف َمن � ّ
ْ
منكم االن�صراف
فلين�صرف ،لي�س عليه منّا ِذمام»(((.
((( نف�سه . 398 /
((( �أي�ض ًا .
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جميع َمن معه
قت�ضب �أن يكون
الم َ
ُ
من الوا�ضح �أنّ الإما َم قد �أراد بهذا البيان ُ
مما عندهم �أو عند بع�ضهم من
حررهم ّ
على ّبين ٍة ّ
مما هم قادمون عليه .و�أن ُي ّ
بلد قد ا�ستقامت له طاع ُة
�أوهام .وقد ر�أينا �أنّ فيهم َمن كان يعتقد �أ ّنه قاد ٌم على ٍ
�أهله� ،أو �أ ّنه و�إياهم ال ُ
طمئن
ينال منهم ال�سالح .بل كان من طليعتهم َمن هو ُم
ٌ
غي ُر اتجا َه الأ�شياء لم�صلحته وم�صلحتهمِ ،لما
�إلى �أنّ ُو�صو َله �إلى «الكوفة» ُ
�سي ّ
للإمام من مكان ٍة عالي ٍة في النفو�س .ه�ؤالء جميع ًا ّبي َن لهم حقيق َة الو�ضع الذي
بكلمات حازم ٍة قاطعة« :قد خذلتنا �شيعتُنا».
هم ُمتجهون �إليه .ثم خاطبهم
ٍ
تفـرقاً .ف�أخذوا يميناً و�شـماالً ،حتى بقي في �أ�صحابه الذين جا�ؤا معه
«فتفر َق ُ
النا�س عـنه ُّ
ّ
(((
من المدينة» .
لكن ال�س� َ
المر َة
بقوة هو :لماذا
ؤال الذي
َ
ّ
ُ
يطرح نف�سه علينا ّ
اعتمد الإما ُم هذه ّ
فقط بيان ًا مكتوب ًا ،جرى �إعدا ُد ُه �سلف ًا ،وهو َمن هو في ّ
تمكنه من نا�صية الكالم؟
الجواب الذي بدا لنا على قدرٍ من الوجاهة ،بعد طول ت� ّأمل ،هو �أ ّنه �أراد �أن
رتج ً
وابن �ساعته ،بل �إ ّنه
يوحي لل�سامعين ب�أن هذا الذي يقو ُله لي�س كالم ًا ُم َ
ال ُ
أحد في اتخاذ
نتيج ُة تم ُّع ٍن في الو�ضع القائم الذي ينتظره وينتظرهم .فال يتر ّد ُد � ٌ
حقائق الأُمور.
بانت له
نا�سب
َ
ُ
مقا�صده ،بعد �أن ْ
القرار الذي ُي ُ
مهما ُ
مر ببطن العقبةَ ،
فنزل بها».
يك ْن ،ف�إ ّنه على الأثر «�سار حتى ّ
(بطن العقبة  /واقصة)
8ـ
ُ

ذكر لـ «بطن العقبة» هذه فيما تحت يدنا من ُك ُتب البلدان ،وهي
وما من ٍ
موا�ضع
ابن عبد الحق البغدادي تحت عنوان «بطن»
ومتنوعة.
كثير ٌة
َ
ويذكر ُ
ّ
ُ

الغام�ض
عرف البطن ب�أنه «المو�ض ُع
ُ
كثيرة في ا�سمها بطن ُم�ضاف ًا �إلى � َآخر .بعد �أن ُي ّ

(((	�أي�ض ًا  .مع مالحظة �أنّ قوله «:حتى بقي في �أ�صحابه الذين جا�ؤا معه من المدينة» يفتق ُر �إلى الد ّقة  .ذلك �أنّ من الثابت �أنّ م ّمن
ان�ضم �إليه في «مكة» .وقد ذكرناهم واحد ًا واحد ًا في الف�صل الأول  .و�سيذك ُر �أبو
بقي معه �إلى «كربال» وا�ستُ�شهد بين يديه َمن ّ
فهم منها �أن الأ�سدي َين اللذين ذكرناهما قبل قليل رافقا الإمام حتى «�شراف» على الأقل.
ِمخنف رواي ًة ُي ُ
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يذكر تحت عنوان «واق�صة»
من الوادي»((( .لي�س بينها هذا اال�سم.
ّ
ولكن ياقوت ُ

ينه�ض في
والم�صع ُد �إلى مكـة [من الكوفة] ُ
�أ ّنها «قبل العقبة لبني �شهاب من طيء [ُ ] ...
أر�ض يُ ُ
أر�ض يُ ُ
قال
قال لها البي�ضة حتى يبل َغ مرحل َة العقبة في � ٍ
الح ْزن من ال ُعذيب في � ٍ
�أ ّول َ
ّ
ولعل
لها الب�سيطة .ثم يق ُع في القاع وهو �سهل»((( .فلعلها هي نف�سهاهذه العقبة،

من�سوب �إليها� .إذن ،فـ «بطن العقبة» و«واق�صة» مو�ضعان ُمتقاربان
هذا البطن
ٌ
َ
منزل
ا�ضطراب الم�صادر بين المو�ضعين ،بو�صفهما
ف�سـر لنا
ّ
َ
جداً .وهذا ُي ّ
الإمام بعد « ُزبالة».

ذكر «بطن العقبة» على «واق�صة» ،وبذلك
ونحن �إنما تبعنا �أبا ِمخنف ّ
فقدمنا َ
أر�ض َحزون غليظة «يُ ُ
قال لها واق�صة
عدة م�صادر ،فلأن هذه � ٌ
نكون قد خالفنا ّ
(((
َ
ويترك الوادي القريب .وفي
جداً �أن ينز َلها الإما ُم،
الم�ستب َعد ّ
َ
الحزون»  .ومن ُ
هذا ٌ
دليل �أي�ض ًا و�أي�ض ًا على دقّة �أبي ِمخنف فيما رواه.
خبر نزول الإمام هذا المنزل� ،أ ّي ًا كان ،هو �آخر ما يذكره الطبري،
هذا ،و�إنّ َ
نق ً
ين�سق نزو َله
ال عن �أبي ِمخنف ،من �أخبار حركة الإمام في ال�سنة  .60ثم
ُ

َ
ونفهم من ذلك �أنّ رحي َله عن «بطن العقبة»
المنزل التالي في �أخبار �سنة .61
ُ

الحجة .ويترت ُّب على ذلك �أ ّنه يكون قد �أم�ضى على
كان في �أواخر �شهر ذي
ّ
هاء الع�شرين يوم ًا.
الطريق حتى الآن ُز َ

((( مرا�صد االطالع  204 / 1 :ـ . 205
ٌ
((( معجم البلدان  . 354 / 5 :وقارن هنا قول ياقوت تحت عنوان «عقبة» « :منزل في طريق مكة بعد واق�صة وقبل الفاع ل َمن يري ُد
مكة  .وهو ما ٌء لبني عكرمة من بكر بن وائل» ( . ) 134 / 4
((( معجم البلدان . 331 / 3 :
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9ـ َ
(شـراف)

«م��ا ٌء بنجد [ ]....بين واق�صة والقرعاء ،على ثمانية �أميال من
الأح�ساء التي لبني وهب .ومن �شراف �إلى واق�صة
ميالن .وهناك بُرك ٌة تُعرف باللوزة .وف��ي �شراف
ثالث [كذا !] �آب��ا ٍر كبار ،ر�شا�ؤها �أقلّ من ع�شرين
عذب كثير .وبها ُق ُل ٌب كثيرة طيّب ُة الماء
قامة ،وما�ؤها ٌ
يدخلها ما ُء المطر»(((.
أمر الإمام فتيا َنه ب�أن ي�ستقوا
ولم يحدث � ٌ
أمر ذو بال في هذا المو�ضع� .سوى � ُ
َ
يبق من �ضرور ٍة للإ�ستكثار
الماء و ُيكثروا ،مع �أنّ
المنازل منذ الآن تتقارب ،ولم َ
َ
جداً من
نف�س نزوله هنا يدعو �إلى الت�سا�ؤل ،وهو القريب ّ
من الماء .بل �إنّ َ
يتحر ُك
فالظاهر �أ ّنه ،وهو الذي غـدا قريب ًا من «الكوفة» ،قد بد�أ
منزله ال�سابق.
ُ
ّ
حركات قليلة مدرو�سة ،ليرى ماذا �سيكونُ �أما َمه ،ويبني ح�سا َبه على الأ�سو�أ.
ٍ
الطبيعية.
ومن ذلك اال�ستكثار من الماء عن غير �ضرورة في الظروف
ّ
سم)
 10ـ (ذو ُ
ح َ

ذكر لهذا المو�ضع في ّ
كل ما في يدنا من ُك ُتب البلدان والمواقع.
وما من ٍ
حدث � ّأو ُل لقا ٍء للإمام
و�إنما ُيذكر فقط ،بمقدار ما بحثنا ،بمنا�سبة �أنّ عنده
َ
بالع�سكر المر�صود لقطع الطريق عليه ،ومنعه من الو�صول �إلى «الكوفة» .وال
رملي من تلك
مجرد
غرو في جهالة «ذو ُح َ�سم»،
َ
ٍ
فالظاهر ّ
ُ
مما �سي�أتي �أ ّنه ّ
تراكم ّ
ُكو ُنها الرياح في ال�صحراء .وتكونُ ُعر�ض ًة للزوال بالطريقة نف�سهاّ .
ولعل
التي ت ّ
(الح ُ�سوم) من �أو�صاف
�شير �إلى ما بدا لنا من
طبوغرافيتها .فـ ُ
ّ
في ا�سمه ما ُي ُ
((( الطبري . 400 / 5 :
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الرياح العاتية(((.
ُ
«�شراف» ب�ضع �ساعات حتى تحقّقت
كب عن َ
الر ُ
مهما يكن ،ف�إ ّنه ما �أن �سار ّ
ظنونُ الإمام فتراءت لهم طليعة (في الم�صادر«هوادي» .لأنها تهدي َمن وراءها
على الطريق وتك�شفُه) الخيل المر�صود لهم .ف�صار من الالزم اتخا ُذ الإجراء
المنا�سب الحتمال ن�شوب القتال.
ُ
هنا روى �شاهدا العيان الأ�سد ّيان ما ح�صل ،وهما اللذان ذكرناهما ُ
قبل
حيث �أنب�آ الإما َم بقتل م�سلم ،قاال:
«قال الح�سين� :أما لنا ملج�أٌ نلج�أُ �إليه ،نجعله في ظهورنا ،ون�ستقبلُ
القو َم من وج ٍه واحد؟»
«فقلنا [الأ�سديّان] :بلى! هذا ذو ُح�سم �إلى جنبك تميلُ �إليه عن
�سبقت القو َم �إليه فهو كما تُريد»
ي�سارك .ف�إن
َ
ذات الي�سار و ِملنا معه .فما كان ب�أ�سرع من �أن طلعت
«قاال :ف�أخذ �إليه َ
فلما ر�أونا وقد
علينا هوادي الخيل ،فتبيّناها و ُعدناّ .
عدلنا عن الطريق عدلوا �إلينا .ك�أ ّن �أ�سنّتهم اليعا�سيب،
وك�أ ّن راياتهم �أجنحة الطير».
«قال :فا�ستبقنا �إلى ذي ُح َ�سم ف�سبقناهم �إليه .فنزل الح�سين ،ف�أمر
ألف
ف�ضربت .وج��اء القو ُم ،وهم � ُ
ب�أبنيته [خيامه] ُ
الحر بن يزيد التميمي اليربوعي ،حتى وقف
فار�س ،مع ّ
والح�سين
حر الظهيرة.
ُ
هو وخيله ُمقابلَ الح�سين في ّ
عتمون ُمتق ّلدو �أ�سيافهم».
و�أ�صحابه ُم ّ
الموكب عن الطريق المر�سوم �إلى«الكوفة»،
«ذوح َ�سم» خرج
�إذن ،فعند
ُ
ُ
�صر�صر عاتية ّ .
أيام ُح�سوم ًا ( الحا ّقة . ) 7 /
بريح
�سخرها عليهم �سب َع ٍ
ٍ
((( و�أ ّما عا ٌد ف�أُهلكوا ٍ
ليال وثماني َة � ٍ
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قتالية .و�سيزدا ُد منذ الآن ُبعداً عن مق�صده
�ضرورات
العتبارات �أملتها
ٍ
ٌ
ّ
العتبارات �أُخرى �سنذكرها� ،إلى �أن نزل «كربال».
ٍ
ولقد كان مجيء الحر والتقا�ؤه بموكب الإمام في �سياق ّ
خط ٍة مر�سوم ٍة بدقّة،
رمت �إلى الحيلولة دون و�صوله �إلى «الكوفة».
مرك ُز
عملياتها في «القاد�سيّة»ْ .
ّ
نت
�أوكلها ُع ُ
ت�ضم ْ
بن زياد �إلى �صاحب ُ�ش َرطه ُ
بيد اهلل ُ
الح�صين بن تميم التميميّ .
طويل ُم
بخط
«خفّان»((( لتكونَ
الم�سالح ٍ
مائل من «القُطقُطانة» �إلى َ
ٍ
�ستعر�ض ٍ
ٍ
ن�شر َ
َ
ي�صعب اجتيا ُزه .ومع ذلك ف�إ ّنه �أفرز منها �ألف فار�س بقيادة
حاجز ب�شري
بمثابة
ٍ
ُ
الحر للقاء الإمام .فهذا ُّ
يدل على �أنّ ابن زياد كان يخ�شى و�صو َله �إلى «الكوفة»،
ّ
�سيطر هو عليها �سيطر ًة كاملة.
حتى بعد �أن
َ
�سميه ال ُّلعب َة الع�سكر ّية �أو
مور تجري في �سياق ما ُي ُ
�إلى هنا والأُ ُ
مكن �أن ُن ّ
اللوج�ستية ،كما ُ
مما
فلنقُل
نقول اليومُ .
أكبر بكثير ّ
ّ
ين�شر قو ًة ع�سكر ّي ًة � َ
ابن زياد ُ
ال�صغيرالمت َعب القادم من«مكة».
يقت�ضيه توازنُ القوى ل�صالحه مع الموكب
ُ
ُ
يتخذ �إجرا ًء
والإمام من جانبه
تاحة .ومن
الم َ
دفاعي ًا من �ضمن الإمكانات ُ
ّ
الج ّلي لمن يت� ّأمل �أنّ جزءاً من اللعبة كان من باب الحرب المعنو ّية.
لكن �أمران ح�صال �أثبتا �أنّ هناك �أي�ض ًا عنا�صر ،قد تكون م�ؤ ّثر ًة في مجرى
ّ
المتو ّق َعة ،ت�أتي من خارج ّ
كل الح�سابات� .أحدهما �أتى من جانب
الأحداث ُ
الحر.
الإمام ،والثاني من ّ
الحر بع�سكره في قبالة خيام الإمام و َمن معه ،دون �أن ي�أتي ب� ّأي
فقد َ
وقف ُّ
ُمبادرة .ذلك �أ ّنه كان م�أموراً بالحيلولة بين الإمام ودخول «الكوفة» فقط .مع
القوة التي يقو ُدها كانت ،بالنظر لعديدها ،م� ّؤهل ًة لقتالٍ م�ضمون النتائج �ضد
�أن ّ
((( ال ُقط ُقطانة مو�ضع قبل الكوفة ل َمن هو قاد ٌم من نجد � ،إلى الغرب منها َ .
وخفان قري ٌة قبا َلها من ال�شرق  .والم�سافة بينهما ُزهاء
الثالث كيلو مترات  .انظر المادتين في معجم البلدان  374 / 4 :و  . 379 / 2فهذا يد ُّل على كثافة الع�سكر ال ُمولج بال ُمه ّمة .
الح ّر .
ُي�ضاف �إليهم �ألف فار�س بقيادة ُ
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نفهم منه
الرجال ال�سبعة وخم�سين الذين كانوا مع الإمام .فمن هذا يمكن �أن َ
بعد من ابن زياد .ربما بانتظار
قرار
ح�سم الأُ ِ
مور ع�سكر ّي ًا لم يكن قد اتُخذ ُ
�أنّ َ
َ
القوة الكبيرة لم ُ
بالحد الأدنى
تكن م�صحوب ًة
ّ
ماقد ّ
يجد .ومن ذلك �أن تلك ّ
بكمي ٍة كافية من
التزود
من التجهيزات
لقو ٍة ُمقاتلة .و�أق ّلها ّ
اللوج�ستية الالزمة ّ
ّ
ّ
جداً لهم ولخيولهم ،بعد �أن قطعوا م�ساف ًة طويل ًة تحت �أ�شعة
الماء ال�ضروري ّ
المحرقة.
ال�شم�س ُ
وبري ظم أ� خيولهم بالمقدار ال�ضروري
أمر الإما ُم فتيانه ب�سقاية كل الع�سكر،
ّ
� َ
ور�شفوا الخيلَ تر�شيفاً» .وها هنا رواي ٌة جميلة عن
«ا�سقوا القو َم وارووهم من الماءّ ،
بعبارات
�شاهد عيان ،عاين تلك الواقعة وت�أ ّثر بها .وها هو يروي لنا ما عاينه
ٍ
والعرفان:
تن�ضح بالمو ّدة ِ
ُ
«ق��ال ه�شام [بن الكلبي] :ح ّدثني لقيط عن علي بن الط ّعان
المحاربي»:
ُ
فلما
الحر بن يزيد،
ُ
ُ
فجئت في �آخر َمن جاء من �أ�صحابهّ .
«كنت مع ّ
الح�سين ما بي وما بفر�سي من العط�ش قال� :أ ِن ْخ
ر�أى
ُ
كبير من جلد البعير] .ثم قال :يا ابن
الراوية [وعا ٌء ُ
ّ
فجعلت كلما
الجمل! ف�أنختُه .فقال� :إ�شرب!
ُ
�أخ� ،أ ِن ْخ َ
ال�سقاء .فقال الح�سين :اخنُ ْث
ُ
�شربت �سال الما ُء من ِّ
فجعلت ال �أدري كيف �أفعلُ .
ال�سقاء ! �أي اع ُطف ُه .قال:
ُ
ِّ
ف�شربت
الح�سين فخنثه.
فقام
و�سقيت فر�سي»(((.
ُ
ُ
ُ
خطاب ودود من الإمام« :ياابن �أخ » ،وبما
المذهل ،بما فيه من
ٍ
هذا ُّ
الن�ص ُ
نت�صو َر
يمكن �أن
�شئ
فيه من
ٍ
آخر ٍ
ُ
عطف ورعاية (�سقايت ُه ُ
ّ
للمحاربي بنف�سه) ،هو � ُ
((( الطبري . 401 / 5 :
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ُ
أثير
حدوثه بين اثنين في مثل ما كان عليه الفريقان .و�إ ّنا و�إن ك ّنا ال
نعرف ت� َ
جرد روايته من �أحدهم على النحو
البادرة العملي الفعلي في الع�سكرّ .
لكن ُم ّ
ٌ
�ساطع على ت�أ ُّثر الرجل بما لقي من مو ّدة وعطف.
لدليل
الذي قر�أناه،
ٌ
أمر الأ ّو ُل من الأمرين.
فهذا هو ال ُ
�أ ّما الثاني فقد رواه ابو ِمخنف على النحو التالي:
الجعفي
الح�سين
ح�ضرت ال�صالة �صال َة الظهر .ف�أمر
اج بن م�سروق ُ
ّ
ُ
الحج َ
إزار وردا ٌء ُمحتذي ًا نعلين فوقف وقال،
�أن ي�ؤ ّذن ف�أ ّذن .ثم خرج الح�سين وعليه � ٌ
حمد اهلل:
بعد �أن ِ
«�أيُها النا�س ! �إنّها معذر ٌة �إلى اهلل ع ّز وجلّ و�إليكم� .إنّي لم � ُ
آتكم حتى
ر�س ُلكم� :أن اقدم علينا،
علي ُ
�أتتني ُكتُبُكم ،وقدمت ّ
ف�إنّه لي�س لنا �إمام .لعلّ اهلل يجم ُعنا بك على ال ُهدى.
أطمئن �إليه من
«ف�إن كنتم على ذلك فقد جئتكم .ف�إن تعطوني ما � ُّ
م�صركم .و�إن لم تفعلوا
عهودكم ومواثيقكم �أق ِ��د ُم َ
ان�صرفت عنكم �إلى المكان
وكنتم لمقدمي كارهين
ُ
أقبلت منه �إليكم».
الذي � ُ
أقم ال�صالة .فقال الح�سينQ
للحر:
ف�سكتوا عنه ،وقالوا للم�ؤ ّذنْ � :
ّ
«�أتُري ُد �أن تُ�ص ّلي ب�أ�صحابك؟» قال« :ال ! بل تُ�ص ّلي �أنت ونُ�ص ّلي ب�صالتك» ف�ص ّلى بهم
الح�سين.
وقت �صالة الع�صر �أمر الإما ُم �أ�صحا َبه بالتهي�ؤ للرحيل .ثم خرج
فلما كان ُ
ّ
الجمع
و�أمر الم�ؤ ّذن ف أ� ّذن و�أقام و�ص ّلى بالقوم �أجمعين .ثم �أقبل بوجهه على َ
فحمد اهلل و�أثنى عليه .ثم قال:
أتم بهِ ،
ُ
الم� ّ
الحق لأهله ُ
يك ْن �أر�ضى هلل.
«�أيها النا�س ! �إنّكم �إن تتّقوا وتعرفوا َّ
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ونحن �أهلُ
البيت �أولى بوالية هذا الأمر عليكم من
ٍ
وال�سائرين فيكم بالجور
ه�ؤالء ُ
الم ّدعين ما لي�س لهمّ ،
والعدوان .و�إن �أنتم كرهتمونا وجهلتم حقّنا ،وكان
علي به ُر ُ�سلكم،
ر�أيكم غير ما �أتتني ُكتُبكم ،وقدمت ّ
ان�صرفت عنكم»(((.
ُ
الح ّر« :واهلل ما ندري ما هذه ُ
الكتُب التي تذكر» .فقال الح�سين:
فقال له ُ
رجين
«يا ِعقبة بن ِ�سمعان� ،أخ ِر ْج ُ
إلي!» ف� َ
أخرج ُخ َ
الخرجيَن اللذيَن فيهما ُكتُبهم � ّ
ممل�ؤ َين ُ�ص ُحف ًا ،فن�شرها بين �أيديهم.
من الوا�ضح �أنّ الإمام قد عمل من جانبه ،منذ اللحظات الأُولى للقاء بع�سكر
خط ٍة ُم َ
حكم ٍة ،ر َم ْت �إلى َك ْ�سر حالة العداء ّ
الح ّر ،على ّ
الظاهري مع ه�ؤالء
ُ
قاهر جعل
�سيا�سي
لظرف
الذين قلوبهم معه ،ولكنهم خا�ضعون
ٍ
واجتماعي ٍ
ٍّ
ٍّ
ُ
العمل على تب�صرتهم على حقيقة الأُمور على الم�ستوى
ثم
�سيوفَهم عليه .ومن ّ
قدمه الإمام.
ال�سيا�سي،
والخيار الذي ُي ّ
ُ
الع�سكر العط�شان
بد� ْأت (�أي الخطة) بتلك الخطوة ال ّنبيلة ،حيث الإما ُم �سقى
َ
نف�س ُه و�أ�صحا َب ُه لنفاد �أو
ك َّله فرواهّ ،
عر�ض ًا َ
ور�شف خيو َلهم بمقدار ال�ضرورةُ .م ّ
خطير في ّ
على ال ّ
الملتب�س
أمر
ظل الو�ضع ُ
ٌ
أقل نق�ص مو�ؤنتهم من الماء .وذلك � ٌ
الذي قد يكونُ عليه وعليهم �أن يواجهوه عن قريب.
عجب
المرء ليمل�ؤه العجب �إذ يت� ّأم ُل فيما �أقد َم عليه الإمام.
والحقيقة �أن
ٌ
َ
الجم
كبه ،بحيث َر َوت ذلك العدد
من ّ
ّ
كم ّية الماء الوفيرة التي كان ينق ُلها َر ُ
تج�شم عناء تح�ضيرها
من العط�شى.
ال�سبب الذي حدا به �إلى ُّ
ٌ
أكبر من ّ
وعجب � ُ
ِ�سبق ًا و�سلف ًا ،بانت�شا ِلها من الآبار ومن َث ّم نق ِلها ،عن غير �ضرور ٍة ظاهرة ،بالنظر
((( نف�سه . 402 /
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ُ
يعرف ما
غني ٍة بم�صادر المياه .فك�أنه كان
�إلى �أ ّنه �أ�صبح الآن بين منازل ُمتقاربة ّ
أعد للأمر ُع ّدته .واهلل �أعلم.
�سيكون ،وك�أ ّنه � ّ
وع�سكر ُه ب�صالة الإمام .وهذا
الحر بمثلها ب�أن �ص ّلى
تلك الخطوة قاب َلها
ُ
ُّ
أدبي له بح�سب التقاليد
خفي .وتنا ُز ٌل منه عن ٍّ
ينطوي على ً
حق � ٍّ
أدبي غير ّ
معنى � ّ
الجند ،الذين
المعمول بها .ما من ريب في �أ ّنه ترك � َأثره الحميد لدى �أولئك ُ
ل�صده .ولكنهم
امتثلوا �أمر قائدهم ف�ص ّلوا ب�صالة الإمام ،وهم الذين خرجوا ّ
أتمون به.
أمر بذلك .وها هم الآن ي� ّ
�أي�ض ًا لن يتر ّددوا في قتاله �إن �صدر لهم ال ُ
و�ش ّتان بين هذا وذاك.
ولقد ر�أينا كيف تابع الإما ُم ّ
الع�سكر قلي ً
ال عن موقفهم
أزاح
خط َته ،بعد �أن � َ
َ
أعي َنهم على حقائق الو�ضع
العدائي ،فعمل على تب�صيرهم بحقائق الأُمور ،وف ْت ِح � ُ
معذر ٌة �إلى اهلل و�إليكم» .الذي
الذي ي�ضطربون فيه .بدءاً بخطابه االعتذاري «�إنّها ِ
قد َم ا�ستجاب ًة ُ
ور ُ�سلهم �إليه.
بمبادر ٍة منه .و�أ ّنه �إنما ِ
لك ُتبهم ُ
ّبي َن فيه �أ ّنه لم ي�أتهم ُ
ي�صدوه الآن .بل
أخالقي ًا
وبالتالي ف�إ ّنهم م�س�ؤولون �
يحق لهم �أن ّ
تجاهه .وال ُّ
َ
ّ
تابع طريقه باتجاه
�إ ّنه هو الذي ُيطالبهم الآن بتقديم ال�ضمانات الكافية له كي ُي َ
�سيرجع �إلى حيث �أتى.
قدمه كارهين ،ف�إ ّنه
بلدهم .ومع ذلك ف�إ ّنهم �إن كانوا َلم َ
ُ
وليتحملوا هم نتائج افتقارهم �إلى اليقين ال�سيا�سي والر�ؤية ،وما يترتّب عليهما
ّ
ن�ضالية.
موجبات
من
ٍ
ّ
ينظر �إلى ظاهر الأُمور،
ومن الوا�ضح عند العارف �أن هذا الخطاب
جدليُ ،
ٌّ
كما ح�صلت بت�سل�سلها المنطقي على �أر�ض الواقع.
لذلك ف�إن الإمام ما �أن ان�صرف من موقفه هذا ،حتى جمع �أ�صحا َبه وتك ّلم
فيهم ،فقال:
رت ّ
«�إنّه قد َ
رت،
وتنك ْ
نزل من الأمر ما قد ترون� .إ ّن الدنيا قد تغيّ ْ
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يبق منها �إال
و�أدب��ر معرو ُفها
وا�ستمر ْت ج�� ّذاء .فلم َ
ّ
عي�ش كالمرعى
ك�صبابة الإن��اء ،وخ�سي�س ٍ
ُ�صباب ٌة ُ
الحق ال يُعمل به ،و�إلى الباطل
الوبيل� .أال ترون �إلى ِّ
ليرغب امر�ؤٌ في لقاء اهلل ُمح ّقاً .ف�إنّي ال
ال يُتناهى عنه.
َ
الموت �إال �سعاد ًة [خ.ل� .شهادة ] وال الحيا َة مع
�أرى
َ
الظالمين �إال بَ َرمـا».
و�إنني ل ُ
هرع
إخال �أنّ الإمام ما �أن
ا�ستتم كال َمه في �أُولئك الم�ساكين حتى ِ
ّ
�إلى َج ْمع �أ�صحابه في خبا ٍء خا�ص .و�أ ّنه �إنما �أراد بكالمه �إياهم هذا �أن ُي َ
زيل من
ا�ضطر ا�ضطراراً
م�شهد لقائه بالقوم قبل قليل .وهو الذي
آثار
�أذهانهم �أو ِ
َ
بع�ضهم � َ
ّ
ينظر �إال �إلى ظواهر الأُمور،
�إلى ذلك الخطاب
ّ
االعتذاري ،الذي قُلنا �أ ّنه ال ُ
ور ُ�سلهم .مع
على ّ
�صحتها .ولم يقف من حوافزه للقدوم �إال على ُك ُتب القوم ُ
يتو�س َل �إليه
جر ُد و�سائل� .ضرور َة �أنّ �أداء التكليف ال ُيعفي
�صاحبه من �أن ّ
َ
�أ ّنها ُم ّ
خرج ف�إ ّنما يقو ُم بما هو من
بالو�سيلة الأنجع لتحقيق المطلوب .والإما ُم �إذ
َ
بطلب �أم بدونه .ولذلك فقد ر�أيناه يبد�أُ
و�سيان كان ذلك
ٍ
واجبه وحقّه مع ًاّ ،
كالمه لأ�صحابه بقوله�« :إنّه قد َ
نزل من الأمر ما قد ترون» .ولوال �أنّ «ترون» هنا
ح�س ّية لقال «�سمعتم».
قلبية ولي�ست ّ
ّ
الب َجلي مغزى كالم �إمامه ،فعقّب عليه بقوله:
ولقد َ
هير بن القين َ
فهم ُز ُ
ابن ر�سول اهلل ،مقالتَك .واهلل لو كانت
«قد �سمعنا ،هداك اهللُ يا َ
الدنيا لنا باقية ،و ُكنّا فيها ُمخ ّلدين� ،إال �أ ّن فرا َقها في
َ
الخروج معك على الإقامة
ن�صرك و ُموا�ساتك ،لآثرنا
َ
فيها»(((.
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ريد �أن يقول �أ ّننا �إ ّنما نتب ُعك �أنت بما هو �أنت .ولي�س
فك�أ ّنه ر�ضوان اهلل عليه ُي ُ
عيت ف�أجبت.
لأنك ُد َ
ُ
فينفذ �إلى قلب
يرفع من �سقف خطابه،
ثم �أ ّننا ر�أينا الإمام في كالمه التالي ُ
الم َ
خاطبون دون ب�صيرة .وذلك الفتقارهم
المع�ضلة
يتخب ُط فيها ُ
ُ
ال�سيا�سية ،التي ّ
ّ
يعتر�ض على
والءه على �ضوئها� ،أو
الم�سلم
يمنح
ُ
الحاكم َ
�إلى المقايي�س التي ُ
َ
ُ
أهلي َته
ُحكمه ويطلب منه �أو
ُ
يفر�ض عليه االعتزالُ .
وقلبها (�أعنـي المقايي�س) � ّ
هو و�إقام َته
وال�سائرين فيكم
الفعلية للعدل .في ُمقابل «ه�ؤالء ُ
الم ّدعين ما لي�س لهمّ ،
ّ
َ
ال�شكل والمظهرالذي
بالجور والعدوان» .وبهذا يكونُ في �أُطروحته قد تجاو َز
َ
�سيطر على خطابه ال�سابق لالعتبارات التي ذكرناها .ونفذ �إلى حقيقة الأزمة،
ن�ضالية .ومع ذلك ف�إ ّنه في ختام كالمه
ؤولي ٍة
ّ
وما تُمليه عليه وعلى الكافّة من م�س� ّ
�ض
العر ُ
كرر َ
عر�ضه ال�سابق ب�أن ُي َتر َك ليعو َد � َ
ّ
أدراجه �إلى «مكة» .وما ذلك �إال لأ ّنه ْ
للح ّر ب�أن ال يعو َد �إلى «الكوفة» �إال ومعه
الممكن ،في مقابل �أمر ابن زياد ُ
الوحيد ُ
الإمام كهيئة الأ�سير.
الحر للإمام،
هذا ّ
ال�سياق من العمل في مراحله الثالث ،انقطع فج�أ ًة بقول ّ
بعد �أن �أطلعه على ُك ُتب قومه�« :إنّا ل�سنا من ه�ؤالء الذين كتبوا �إليك .وقد �أُمرنا �إذا
نحن لقيناك �أن ال نُفارقك حتى نُقد َمك على ُعبيد اهلل بن زياد»
جداً ومن �شقّين� .أجاب على كال �أُطروحتى الإمام في
هذا
ذكي ّ
ٌ
جواب ٌّ
خطابه ال ّأول� .أجاب على الكالم االعتذاري بالقول �أ ّنه لي�س من الذين كتبوا
غيره .و�أجاب على
�إليه .وبالتالي ف�إ ّنه غير ُمطا َل ٍب �
ّ
أخالقي ًا بالوفاء بما التزم به ُ
أمور من ِق َبل �أعلى ُ�سلطة
حيث �أتى ،ب�أ ّنه
َع ْر�ض الإمام ب�أن يعو َد �إلى ُ
ّ
كع�سكري م� ٌ
�سيا�سية مح ّل ّية ب�أن ال يتركه حتى ُيقد َمه على ابن زياد .ولكنه� ،أي الخطاب،
ّ
ُ
أ�سا�سية التي ّبينها الإما ُم في خطابه الثاني بعد �صالة الع�صر.
الم
ِ
يتجاهل ُ
عطيات ال ّ
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تال ذلك كال ٌم لم ُ
الحر عن ُحدود الأدب.
الح ّدة .لم يخرج فيه
يخل من ِ
ّ
أمر َجم َعه ب�أن يركبوا
فبعد �أن �أعلن الإما ُم َ
رف�ضه االتجا َه �إلى «الكوفة» معه ،و� َ
وي�سيرواَ .
َ
«ثكلتك �أُ ّمك! ما تُريد؟»
الم�سير .قال له الإمام:
الحر بينه وبين َ
حال ُّ
غير َك يقولها لي ،وهو على مثل الحالة التي �أنت عليها ،ما
فقال�« :أما واهلل لو من العرب َ
ذكر �أُ ّمه بالثُكل �أن �أقولَه ،كائناً َمن كان .ولكن ،واهلل ،مالي �إلى ذكر �أُ ّمك من �سبيل
ُ
تركت َ
الطيب ،الذي �سي�ؤ ّدي به
معدنَ
�إال ب�أح�سن ما يُق َد ُر عليه» .وهذا كال ٌم ُيظهر ِ
الحر ّ
ّ
بعد �أيام �إلى �أن يكونَ ر�ضوان اهلل عليه في طليعة ال�شهداء بين يدي الإمام.
المتبا َدل ،الذي وقف فيه الطرفان عند الحدود التي لي�س
في نهاية الخطاب ُ
بو�سع ٍّ
الحر ح ًّ
ال م�ؤقّت ًا ،فقال:
كل منهما �أن يتجاو َزه .طرح ُّ
مرت �أالّ �أُ َ
فارقك حتى �أقد َم َك الكوفة.
«�إنّي لم �أ�ؤ َمر بقتالك .و�إنّما �أُ ُ
دخ َ
لك الكوفة وال تر ّد َك �إلى
فخذ طريقاً ال تُ ِ
أبيت ُ
ف�إذا � َ
َ
أكتب �إلى ابن
المدينة .تكو ُن بيني
وبينك نَ َ�صفاً ،حتى � َ
أردت �أن
زياد،
وتكتب �أنت �إلى يزيد بن معاوية� ،إن � َ
َ
�شئت .فلعلّ اهلل
تكتُ َب �إليه� ،أو �إلى ُعبيد اهلل بن زياد �إن َ
�إلى ذلك �أن ي�أتي ب�أم ٍر يرزقني فيه العافي َة من �أن �أُبتلى
ب�شئ من �أمرك»(((.
وهذا ،كما قُلناٌّ ،
المخر َز عن العين قلي ً
ال .بانتظار �أن ُيجري
أبعد ِ
ّتَ � ،
حل م�ؤق ٌ
ٌّ
مخر ٍج ثابت .ولكن لن يفوتَنا
كل من الطرفين
ِ
االت�صاالت التي تُنا�سبه بحث ًا عن َ
ُ
َ
اقترح �أو
�سذاجته .حيث
حد ما
هنا �أن ُن
الحر ،بل و�إلى ٍ
َ
َ
الحظ ب� َؤ�س �أطروحة ّ
�صح،
ت�صو َر �أن
َ
يكتب الإما ُم �إلى يزيـد �أو ابن زياد من موقع َ�ضعف .وهذا� ،إن َّ
ّ
ُّ
ُ
جداً للإمام .ولك ّنه ال
يكن
يحمل تقديراً عالي ًا ّ
يدل على �أ ّنه� ،أعني ُ
الح ّر ،و�إن ْ
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ُ
تحر َر منه
أ�سير موقعه في تركيبة ُ
يزال حتى الآن � َ
ال�سلطة و ُمقت�ضياته .ثم �أ ّنه ّ
ّبع ُهداه �سالك ًا �سبيل الأحرار،
عندما حقّت الحقيق ُة لديه .فانخلع من قيوده .وات َ
كما و�صفه الإمام حين وقف عليه �شهيدا.
الم�ستقيمة التي تقو ُده �إلى
َ
الر ُ
كب ُمتيا�سراًُ ،مبتعداً عن الطريق ُ
انطلق ّ
�سايره بع�سكره� ،إلى �أن نزل
�سار ُ
«الكوفة»َ ،ع َبر «ال ُعذيب» فـ «القاد�سيّة»َ .
والح ّر ُي ُ
 11ـ (ال ِبيضة)

بالح ْزن لبني يربوع »(((.
«بك�سر الباء .ما ٌء بين واق�ص َة �إلى ال ُعذيبُ ،مت�صل ٌة َ
خطوات في «ذي ُح ْ�سم» .وقد
�سار فيه
ٍ
في «البِي�ضة» تابع الإما ُم ما كان قد َ
الح ّر ،قال:
روى لنا �أبو ِمخنف
َ
خطاب الإمام في �أ�صحابه و�أ�صحاب ُ
وا�صحاب
خطب �أ�صحابَه
«عن عقبة بن �أبي العيزار(((� ،أ ّن الح�سين
َ
َ
الح ّر بالبِي�ضة ،فحمِ َد اهلل و�أثنى عليه ثم قال:
ُ
«�أيها النا�س ! �إ ّن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه [و�آله] قالَ :من ر�أى �سلطاناً
جائراً ُم�ستح ًّ
ل�سنّة
ال ُ
لح َرم اهلل ،ناكثاً لعهد اهللُ ،مخالفاً ُ
ر�سول اهلل يعملُ في عباد اهلل باالثم والعدوان ـ ،فلم
بفعل وال بقول ،كان ح ّقاً على اهلل �أن يُدخ َله
يُغيّر عليه ٍ
ُمدخ َله� .أال و�إ ّن ه�ؤالء قد لزموا طاع َة ال�شيطان ،وتركوا
طاع َة الرحمان .و�أظهروا الف�ساد .وع ّطلوا الحدود.
وحرموا حاللَه.
وا�ست�أثروا بالفئ .و�أح ّلوا حرا َم اهللّ ،
علي
أحق َمن غـيَّر .وقـد �أتتني ُكتُبُكمِ ،
و�أنا � ُّ
وقد َم ْت َّ
ُر ُ�س ُلكم ببيعتكم� .أنكم ال تُ�سلموني وال تخذلوني .ف�إن
((( معجم البلدان . 532 / 1 :
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تممتُم على بيعتكم تُ�صيبوا ُر�شـ َدكم .ف�أنا الح�سين بن
وابن فاطمة بنت ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه [و�آله]
عليَ ،
ّ
و�س َلم .نف�سي مع �أنف�سكم .و�أهلي مع �أهليكم .فلكم
في �أُ�سوة .و�إن لم تفعلوا ونق�ضتم عهدكم ،وخلعتم
َّ
بيعتي من �أعناقكم ،فلعمري ما هي لكم بنُكر .لقد
عمي م�سلم .والمغرور َمن
فعلتموها ب�أبي و�أخي وابن ّ
اغتر بكم .فح ّظكم �أخط�أتم .ون�صيبَكم �ضيّعتم .ومن
ّ
ينكث على نف�سه .و�سيُغني اهلل عنكم.
نكث ف�إنّما
ُ
َ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته»(((.
تغير مع ُمقت�ضياته في هذا الطريق.
آخر بالخطاب ُ
الح�سيني ُ
هوذا ّ
الم ّ
تطور � َ
هو هنا من �أربعة مقاطع:
غيروا عليه
الأ ّول :في ما يجب على الم�سلمين ِوجاه ال�سلطان الجائر .ومنه �أن ُي ّ
يعني باالمتناع عن الوالء والطاعة له .و� ّ
أقل التغيير بالقول ،ب�أن ُيعلنوا حرمانه
يكف القول.
بالقوة� ،إن لم ِ
من الوالء وب َنبذ طاعته .و�أعاله بالفعل بخلعه ّ
و�صف النظام القائم و�سيا�سته في النا�س بما ُيفيد �أ ّنه م�صداق لمفهوم
الثاني:
ُ
ال�سلطان الجائر.
غير ،لمكان البيعة التي له في �أعناقهم .وقد منحوه �إياها
الثالث� :أ ّنه هو � ُّ
أحق َمن ّ
ر�صيد ومكان ٍة
بطلب منهم ،بعد �أن �أعلنوا �أن لي�س عليهم �إمام .ثم بما له من
ٍ
ٍ
لل�سير
عالي ٍة لدى كافة الم�سلمين ،بو�صفه �سليل بيت ّ
النبوة .وبو�صفه الآهل ّ
نعم ا ُلأ�سوة.
ي�سير
ُ
المرء في م�صالح نف�سـه و�أهليه .بحيث يكونُ لهم َ
فيهم بما ُ
إنذار بعاقبة نق�ضهم عهدهم الذي عاهدوه عليه ،وخ ْلعهم بيعتهم �إياه.
الرابعٌ � :
((( الطبري . 403 / 5 :

100

ودعوتهم �إلى االعتبار ب�سابقتهم مع �أبيه و�أخيه ،Lفبا�ؤا بالخ�سران.
ي�صلح �سبب ًا لي�أ�سه
مما
ُ
عمه م�سلمّ ،
وهاهم قد فعلوها قبل قليل مع ابن ّ
�ضي ُع عليهم فر�ص َتهم الأخيرة في الخال�ص ،وهم الذين �أ�صبحوا
منهمُ ،
و�سي ّ
إجراءات الثورة عليها ،ثم نك�صوا
لل�سلطة ،بعد �أن بد�أوا �
ِ
مك�شوفين تمام ًا ُ
على �أعقابهم.
والظاهر �أنّ الحر لم ُ
يئ�س حتى الآن من ا�ستمالة الإمام �إلى ُوجهة
يكن قد َ
ُ
َّ
نظره ،القا�ضية بمفاو�ضة يزيد �أو ابن زياد َ
بالك ْتب �إلى �أحدهما .ع�سى �أن ُي َ
نقذه
ُ
تعار�ضين.
مطلبين ُم
الرجل ُمو ّز َع ال ّنف�س بين
الوجهين .كان
ذلك من م�أزقه ذي
َ
َ
َ
ومطلب �أن ال
الرتبة.
ِ
ِ
الح ِ
مطلب ِ
عالي ُّ
فاظ على موقعه ،بو�صفه قائداً ع�سكر ّي ًا َ
خوفه ،وهو ُي�سايره عن
حد ما قال.
ب�شئ من �أمر الإمام ،على ّ
َ
ُيبتلى ٍ
فطفق ُي ّ
قُرب�« :إنّي �أُذ ّك َ
لتهلكن
قوتلت
قتلن ،ولئن
َ
رك اهللَ في نف�سك .ف�إنّي �أ�شه ُد لئن َ
ّ
قاتلت لتُ ّ
فيما �أرى» .فقال له الإما ُم في الجواب�« :أفالبموت تُخ ّوفني؟! وهل يعدو بكم
الخطب �أن تقتلوني؟! ....الخ.».
ُ
ي�سير ب�أ�صحابه في ناحية،
الحر ذلك ي�أ�س ّ
فتنحى عنه .وكان ُ
فلما �سمع منه ُّ
والح�سين Qفي ناحي ٍة �أُخرى .حتى انتهوا �إلى
عذيب الهجانات)
 12ـ ( ُ

المدقّق .فـ
والمغيثة»((( .و«بين» ،هنا ،قد تُ�ض ّل ُل
َ
«ما ٌء بين القاد�سيّة ُ
القارئ ُ
«القاد�سيّة» قريبة� ،أربعة �أميال عن « ُعذيب الهجانات» وهي �إلـى يمين القادم من
«المغيثة فهي بعيدة� ،إثنان وثالثون مي ً
ال عنه ،و�إلى ي�ساره»� .أي �أنّ
«الحجاز»ّ � .أما ُ
الركب.
َ
المو�ضعين لي�سا على الخط الذي ُ
ي�سير فيه ّ
في « ُعذيب الهجانات» التحق بركب الإمام �أربع ٌة من �أهل «الكوفة» ،خرجوا
((( معجم البلدان . 92 / 4 :
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منها ُمت�س ّللين .بحيث احتاجوا في م�سيرهم �إليه �إلى دليل ،على قُرب المو�ضع
ُ
�سبب حاجتهم �إلى ذلك
من بلدهم ،بحيث يمكن
القول �أنه من �ضواحيه .وما ُ
الخلفية وما �إليها ،وربما بمواقع الم�سالح التي
خبير بالم�سالك
ّ
الدليل �إال لأنه ٌ
َ
ابن زياد لتمنع ُو َ
وو�صول �أهلها �إليه .فيو�صلهم
�صول الإمام �إلى «الكوفة»،
ن�شرها ُ
يمر بهم على تلك الم�سالح .وقد ذكرنا �أ�سماء �أولئك
�إلى حيث الإمام ،دون �أن َّ
الأربعة في الف�صل ال ّأول ،من �ضمن َمن و�صلوا مع الإمام �إلى «كربال» .وهم:
جمع بن عبد اهلل العائذي ،وابنه عائذ ،وعمرو بن خالد الأ�سدي ال�صيداوي،
ُم ّ
فر�س لنافع بن هالل الجملي ،الذي كان قد خرج
وجنادة بن الحارث .ومعهم ٌ
من قبل �إلى لقاء الإمام ،فلقيه و�سار معه من «ذي ُح�سم» على ال ّ
أقلّ � .أما الدليل
مما ُّ
فا�سمه ّ
يدل على �أ ّنه لم
عدي ،الذي ِ
رماح بن ّ
الط ّ
�سنج ُد له ذكراً بعد قليلّ .
هم َته.
الركب ،بل عاد �إلى حيث �أتى بعد �أن �أ ّدى ُم ّ
ّ
ين�ضم �إلى ّ
نج ُد عليه �أدنى �إ�شارة
جداً ،ال ِ
الداللة على �أُ ٍ
مر ها ٍّم ّ
هذه الواقعة تنطوي على ّ
وال�شاملة التي اتخذها
الرغم من التدبيرات الدقيقة ّ
في الم�صادر .هو �أ ّنه على ُّ
بيد اهلل بن زياد ،ابتغاء منع التوا�صل بين الإمام و�أهل «الكوفة» ،ف�إنّ �صاحبه
ُع ُ
نافع بن هالل وجد �سبي ً
يطلب
ت�ص َل �إليه،
ال �إلى �إي�صال ر�سال ٍة �إلى َمن ينبغي �أن ِ
ُ
�سمى بالكامل ،ا�ستعداداً للقتال بين يدي الإمام .و�أن
فيها �إر�سال فر�سه ُ
الم ّ
�أولئك الأربعة الذين نجحوا في الت�س ّلل من «الكوفة» لاللتحاق بالإمام كانوا،
�أو كان دلي ُلهم على ال ّ
بال�ضبط فق�صدوه حيث كان .فهذان
أقل ،يعرفون �أين هو ّ
ُ
الموانع التي
تخترق
دليالن على �أنّ �أخبار ما يجري �إلى جوار«الكوفة» كانت
َ
ابن زياد .وذلك ،على ّ
أمر مفهوم� .ضرور َة �أ ّنه من �شبه
ا�صطنعها ُ
كل حالٌ � ،
ملكت �أن ت� َ
الدروب على ّ
أخذ ّ
كل النا�س َّ
كل
الم�ستحيل على ُ�سلط ٌة مهما
كل ُّ
ْ
ُ
الوقت .بل هم �سيجدون بين ذلك �سبيال.
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مهما ُ
الحر ما �أن ر�أى �أولئك الأربعة القادمين من «الكوفة»
يك ْن ،ف�إنّ
ّ
اعتر�ض على ذلك ،فقال�« :إ ّن ه�ؤالء النّفَر الذين
ين�ضمون �إلى َج ْمع الإمام حتى
َ
ّ
ممن �أقبلَ معك .و�أنا حاب ُِ�سهم [عن االن�ضمام] �أو را ُّدهم» .ف�أجابه
من �أهل الكوفة لي�سوا ّ
كنت �أعطيتني
مما �أمن ُع منه نف�سي� .إنما ه�ؤالء �أن�صاري و�أعواني .وقد َ
الإمام« :لأمنعنّهم ّ
ب�شئ حتى ي� َ
ولكن لم ي�أتوا معك»
كتاب من ابن زياد» .فقالَ �« :أجل،
تعر َ
�ض لي ٍ
أتيك ٌ
ّ
�أالّ ُ
علي ما كان بيني وبينك و�إال
قال« :هم �أ�صحابي .وهم بمنزلة َمن جاء معي .ف�إن ّتم َ
مت َّ
الحر.
ناجزتُك» �أي قاتل ُتكّ .
فكف عنهم ّ
�سهر ال�صيداوي.
في « ُعذيب الهجانات» تلقّى الإما ُم نب�أَ مقتل ر�سوله قي�س بن ُم ّ
ال�س ُ
الحر ،حتى جل�س �إلى القادمين ،فقال:
جال مع
ذلك �أ ّنه ما �أن انتهى ّ
ّ
جم ُع العائذي�« :أ ّما � ُ
أ�شراف النا�س فقد
خبر النا�س ورا َءكم !» فقال ُم ّ
«�أخبروني َ
�أُ
ُ
�ستخل�ص به ن�صيحتُهم .فهم
لئت
عظمت ر�شوتُهم ،و ُم ْ
ْ
ُ
�ستمال و ُّد ُهم ،ويُ
غرائرهم .يُ
ُ
�سائر النا�س بع ُد ،ف�إ ّن �أفئدتُهم تهوي �إليك،
� ٌ
إلب [تجمعهم عداوتُك] واح ٌد عليك .و�أ ّما ُ
[علم] بر�سولي �إليكم؟» قالواَ « :من
و�سيو ُفهم غداً م�شهور ٌة عليك» قال« :فهل لكم ٌ
الح�صين بن تميم ،فبعث
هو؟» قال« :قي�س بن ُم�س ّهر ّ
ال�صيداوي» .فقالوا« :نعم ! �أخذه ُ
ويلعن �أباك .ف�ص ّلى َ
َ
ولعن
يلعنك
ابن زياد ب�أن
عليك وعلى �أبيكَ .
َ
به �إلى ابن زياد .ف�أمره ُ
لقي من َطمار
ابن زياد و�أباه .ودعا �إلى نُ�صرتك ،و�أخبرهم بقدومك .ف�أمر به ُ
َ
ابن زياد ف�أُ َ
[�أعلى] الق�صر» .فترقرقت عينا الح�سين ،Qولم يم ُل ْك دم َعه .ثم قال« :منهم
واجمع
َمن ق�ضى نحبَه ومنهم َمن ينتظر وما ب ّدلوا تبديال .اللهم اجعل لنا ولهم الجنّ َة نُ ُزال.
ْ
�ستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك».
بيننا وبينهم في ُم ّ
َ
عر�ض لل ُن�صرة من بين ما تلقّاه،
في « ُعذيب الهجانات» �أي�ض ًا تلقّى الإما ُم
اف�ضل ٍ
وج ّد ّيةً.
أكثرها ذكا ًء ِ
وربما � ُ
فقد �أتاه ّ
دي ،الذي عرفناه قبل قليل دلي ً
ال لأولئك الأربعة
اح بن َع ّ
رم ُ
الط ّ
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المت�س ّللين من «الكوفة» .والظاهر �أ ّنه بعد �أن و�صل بهم �إلى مق�صدهم لقي
ُ
الإمام ،فقال له:
أنظر فما �أرى معك �أح��دا .ولو لم يُقاتلك �إال ه�ؤالء
«واهلل �إنّي ل ُ
أيت قبل
الذين �أراهم ُمالزميك ،لكان كفى بهم .وقد ر� ُ
ظهر الكوفة وفيه من
خروجي من الكوفة �إليك بيوم َ
واحد جمعاً �أكبر منه.
النا�س ما لم َتر عيناي في
�صعيد ٍ
ٍ
�سرحون
ف�س� ُ
عر�ضوا ،ثم يُ ّ
ألت عنهم فقيل :اجتمعوا ليُ َ
تقد َم
�إلى الح�سين .ف�أُن�شدك اهلل �إن
قدرت على �أالّ ِ
َ
أردت �أن َ
تنزل بلداً يمنعك
عليهم �شبراً �إال فعلت ! ف�إن � َ
وي�ستبين َ
ف�سر
اهللُ به حتى ترى ر�أيك
لك ما �أنت �صانعِ ،
َ
ناع جبلنا الذي يُدعى �أج�أ� .أمتنعنا واهلل به
حتى �أُنزلك َم َ
المنذر ،ومن
غ�سان ِ
وحميَر ،ومن النعمان بن ُ
من ملوك ّ
الأ�سود والأبي�ض [ خ.ل .الأحمر والأبي�ض] .واهلل �إن
أ�سير معك حتى �أُنزلُك القُريّة .ثم
دخل علينا ذ ٌّّل قط .ف� ُ
ممن ب�أج�أ و�سلمى من طيء .فواهلل ال
ُ
نبعث �إلى الرجال ّ
ي�أتي عليك ع�شر ُة �أيام حتى ت�أتيك طيء رجا ًال و ُركبانا.
َ
زعيم لك
ثم �أ ِق ْم فينا ما بدا لك .ف�إن
هاجك َه ْي ٌج ف�أنا ٌ
طائي ي�ضربون بين َ
يديك ب�أ�سيافهم .واهلل
بع�شرين �ألف ّ
تطرف»(((.
ال يُ َ
و�صلُ �إليك �أبداً ومنهم عي ٌن ُ
َ
«جزاك اهللُ وقو َم َك خيرا� .إنّه كان بيننا وبين ه�ؤالء القوم ٌ
قول ل�سنا
فقال له الإمام:
ُ
تن�صرف بنا الأُمو ُر في عا ِقبِه».
نقد ُر معه على االن�صراف .وال ندري عال َم
((( الطبري  . 406 / 5 :والن�صو�ص ال�سابقة عن ال�صفحتين قبلها .
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عر�ض ّ
رماح ،هذا ،الوقف َة التي ي�ستحقّها .لأ ّنه قد
علينا �أن ِنق َ
الط ّ
ف عند ْ
المف�صل
حركات وحوافز الإمام عند هذا
يقو ُدنا باتجاه ٍ
ِ
مزيد من الفهم ُلم ّ
�ض،
العر َ
الدقيقَ ،
وع ْب َره عند حركته �إجما ًال .فلقد ر�أينا كم يبدو� ،أعني ذلك ْ
ف�ص ً
جـد ّي ًا.
ال
وعملي ًا وربما �أي�ض ًا ّ
ذكي ًا و ُم ّ
ّ
ّ
فلماذا لم يقبله اإلمام؟

اعتبار �آخَ ر ،اعتبا ٌر يتع ّل ُق بمدى ِج ّد ّية الرجل و ُقدرته على الوفاء
ها هنا قبل �أي
ٍ
الغني عن البيان �أن هذا من االعتبارات
بااللتزامات الكبيرة التي َ
عر�ضها .ومن ّ
أ�سا�سية التي ينبغي � ُ
كب َر �أم �صغُر .فكيف بمثل
عر ٍ
�ض ُ
ال ّ
أخذها في قبول �أو ر ّد � ّأي ْ
ولكن هذا اعتبا ٌر لي�س في و�سعنا ،بالنظر ِل�ض�آلة
يخو�ضه الإمام.
الأمر الكبير الذي
ُ
ّ
نقطع ب�ش�أنه .ولقد �سبرنا الفتر َة من تاريخ الطبري ،بحث ًا عن ذكر
ما نعرفه عنه� ،أن َ
َ
نعرف �شيئ ًا عن موقعه االجتماعي وما قد يكون له من نُفوذ،
الرجل فيه ،ع�سى �أن
المرتين.
َ
ذكر �إال هاتين ّ
عبر ُم�شاركته في الأحداث .وبنتيجة البحث ت� ّأكدنا �أنّه لم ُي ْ
ف �إلى ذلك �أ ّننا قد ر�أيناه قبل قليل ُ
يعمل دلي ً
ال ،ومن المعلوم �أنّ هذه لي�ست
� ِأ�ض ْ
همة التي يعمل �أو ت ُ
حر ُك ع�شرين �ألف
بالمهنة �أو ُ
الم ّ
ُوكل �إلى َمن في ُو�سعه �أن ُي ّ
�سيف كما زعم .كما �أنّ من المعلوم �أنّ طيء قبيل ٌة كبير ٌة وا�سعة االنت�شار ،كما ال
ٍ
القب ّليةٍّ .
لكل من
تزال .عليها ع�شرات الر�ؤ�ساء ،كما هو ُمقت�ضى و�ش�أن ال�صيغة َ
ال�سيا�سية.
ال�سلط ُة
ه�ؤالء الر�ؤ�ساء
ُ
م�صالحه ونفو ُذه و�شبك ُة عالقاته التي في قلبها ُ
ّ
نت�صو َر �أنّ ه�ؤالء جميع ًا �سيتنازلون ّ
بكل ب�ساطة عن م�صالحهم
ال�سخف �أن
ّ
ومن ُّ
وامتيازات مواقعهم و ُمقت�ضيات �شـبكة عالقاتهم ،فيدعمون ق�ضي ًة عادل ًة حتى
لو كان على ر� ِأ�سها َمن هو في مكانة الإمام الح�سين ،Qويمنعو َنه من �سطوة
الدولة ،ذلك ك ّله قيام ًا بذ ّمة �شخ�ص من القبيلة كالطر ّماح ،لي�س بذي كبير �ش�أن.
ثم ك�أنّ ّ
يتحر ُك
الموقع الدقيق الذي في قلبه الإمام ،وهو
رماح لم َير
َ
الط ّ
ّ
105

ُ
يفوق
الحر وع�سكره ،الذي
أعين اليقظة
�شد ِ
ِ
الم ّ
والحرا�سة ُ
تحت ال ُ
دة من ِق َبل ّ
�ضطراً للخ�ضوع لإرادتهم في حركته .وك�أ ّنه
َ
بمرات .بحيث كان ُم ّ
فريق الإمام ّ
خاطبه فقال ...« :ولو لم يُقاتلك �إال
يذهب حيث ي�شاء .مع �أ ّنه هو الذي
�سيتركه
ُ
َ
ه�ؤالء الذين �أراهم ُمالزميك ،لكان كفى بهم».
�صي ،فقال�« :إنّه
لكل تلك االعتبارات ،فيما َ
نح�س ُب� ،أجابه ذلك الجواب التخ ُّل ّ
وع�سكره] كال ٌم ل�سنا نقد ُر معه على االن�صراف».
الحر
َ
كان بيننا وبين ه�ؤالء القوم [يعني ّ
الم�سير �إلى:
المطاف الحزين ،م�ضى الإما ُم حتى انتهى به َ
في نهاية ذلك َ
 13ـ (قصربني ُمقاتل)

«ق�صر كان [يعني في
أ�صح((( وهو:
في (معجم البلدان)« :ق�صر ُمقاتل» ،وهو ال ّ
ٌ
بعدها
الن�ص] بين عين التّمر وال�شام»((( .و«عين التمر» ٌ
بلد �أعلى «الكوفة» �أي َ
زمان ّ
بالن�سبة للقادم من «الحجاز»� .إذن ،فالق�صر �شمال غرب «الكوفة».
قم فيه �إال �سوا َد ليلة،
لم يح�صل في هذا المو�ضع ،الذي يبدو �أنّ الإما َم لم ُي ْ
�شئ ُي َ
الجعفي.
لقاء ُه ُع َ
ٌ
الحر ُ
ذكر� ،سوى َ
بيد اهلل بن ّ
ق�صة اللقاء عن عمرال�شعبي بما خال�ص ُته� .أنّ الإمام حين
وابن ِمخنف يروي ّ
ُ
بف�سطاط م�ضروب .ف�س�أل َلمن هو؟ .ف�أُجيب ب�أنه
انتهى �إلى «ق�صر بني ُمقاتل» �إذا
ٍ
للجعفي .فقال�« :أُدعوه لي!» فلما �أتاه الر�سول قال�« :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون .واهلل
ُ
الح�سين و�أنا بها .واهلل ال �أُري ُد �أن �أراه وال
خرجت من الكوفة �إال كراه َة �أن يدخ َلها
ما
ُ
ُ
ابن الحر مقالته
يراني» .ومع ذلك ف�إنّ الإما َم َ
ق�صده ودعاه �إلى ن�صرته ،ف�أعاد ُ
للر�سول .وفي ختام اللقاء ّ
فتعهد له ب�أن هذا
ممن ُيقاتلهّ .
حذره الإمام ب�أن يكونَ ّ
لن يكون(((.
((( وال�شاهد على ذلك ُ
�شاعر �أ�سدي � ،أي �أ ّنه من �أبناء المنطقة :
قول ٍ
ٌّ
ُ
قاتل وزور ُة ظل ناع ٌم و�صديقُ
ك�أن لم ي ُكن بالق�صر ق�صر ُم ٍ
((( معجم البلدان  . 364 / 4 :وكذا ال�شاه ُد �أعاله .
((( الطبري . 407 / 5 :
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أكثر تف�صي ً
خطاب
ال عن اللقاء نف�سه((( .فيها
ٌ
ولكن ابن الأعثم يور ُد رواي ًة � َ
ت�صد َر منه مع َمن يدعوه �إلى ن�صرته.
جداً �أن ُ
الم�ستب َعد عندنا ّ
له من الإمام ،من ُ
جداً للرجل ،منها
�سيئ ًة ّ
غير م�ؤ ّل ٍف على خطاب الإمام هذا �صور ًة ّ
ولقد بنى ُ
�أ ّنه خرج �إلى معاوية ،وحارب معه في «�صفّين .و�أنّه نهب �أمواالً ،وقطع الطريق»(((.
نج ْد له ذكراً لدى المنقري في (وقعة �صفّين) وال لدى الطبري عن �أبي
مما لم ِ
ّ
ِمخنف .مع �أنّ الم�صدر َين في الهام�ش �أدناه ُي�سندان ما ن�سباه �إلى الرجل عن
هذين.
�شئ ُّ
َ
نعمُّ ،
ي�سير
يدل على �أنّ
كل ٍ
الرجل هو من ذلك القبيل من النا�س الذي ُ
اعتبار �سالم َته وم�صلح َته مكان ًا رحب ًا فيما
يمنح
ف بح�ساب.
ويق ُ
بح�سابِ ،
ُ
َ
ُ
الغني عن البيان� ،أنّ هذا النمط من
يقبل �أو يرف�ض .ومن
نتج
ال�شخ�صية ال ُي ُ
ّ
ّ
المقابل يرب�أُ
َ
�شهداء يبذلون حياتهم في �سبيل ما �أو َمن ي�ؤم ُنون به .ولك ّنه في ُ

َ
بنف�سه عن موا�ضع ُّ
يخرج من بلده «الكوفة» ،ن�أي ًا
الرجل
الذ ّل .ومن هنا ر�أينا
ُ
ين�صر
بمعنى �أو بغيره .فال هو
خا�سر
موقف بين �أمر َين كالهما
بنف�سه عن اتخاذ
ٍ
ٌ
ُ
ً
قتالية .وال هو َي ْ�ش ُر ُك في دم ابن
يخو�ض معرك ًة خا�سر ًة
الإما َم ،لأ ّنه
ُ
َ
بمقاي�س ّ
بنت ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه و�آله ،لأ ّنه �أي�ض ًا ٌ
باعتبارات ُ �أخرى
خا�سر
عمل
ٍ
ٌ
عطيه
وا�ضحة .ولك ّنه ،ا�ستناداً �إلى رواية ابن الأعثم،
َ
عر�ض على الإمام �أن ُي َ
�ضربت به
حيا�ض الموت و�سـيفَه الذي ما
طلبت عليه �شيئاً �إال �أذقتُ ُه
فر�سه الذي «ما
َ
ُ
ُ
َ
�ض .ثم �أ ّنه� ،أي�ض ًا ا�ستناداً �إلى ابن الأعثم،
العر َ
�إال قطعت» .وطبع ًا رف�ض الإما ُم ْ
أ�شد الندم على ما فاته من ُن�صرة الإمام .وله في التعبير عن ندمه
ند َم بعد ذلك � َّ
أودع فيها �أ�صحا ُب ُه ر�ؤي َتهم
الح�سيني ،الذي � َ
ق�صيدتان .هما من �أوائل ال�شعر ُ
وفهمهم للحدث الكربالئي .وهو بذلك يختزنُ ثرو ًة من المعلومات عن
َ

((( الفتوح  130 / 5 :ـ . 33
((( انظر مث ًال  :مقتل الح�سين لل ُمق ّرم  ، 188 /ووقائع الطريق من مكة �إلى كربالء للطب�سي . 276 / 3 :
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تركيبي ٍة ،قد
مو�ضع درا�س ٍة نقد ّية
ور ْجعهم.
ي�ستحق �أن يكونَ
ُّ
َ
اتجاهات النا�س َ
ّ
ت�أتي بنتائج كبيرة ،على �صعيد تداعيات يوم «كربال».
مهما ُ
غير
يكن ،ف�إنّ الإما َم ،كما قلنا ،لم
ي�ستقر به المقا ُم في «ق�صر بني مقاتل» َ
َ
َ
�سواد ليلة �أو � ّ
وع�سكره .ومن
للحر
أقل.
الم ّ
ِ
ارتحل بعدها َ
تحت الحرا�سة ُ
�شددة ِّ
تقد َم
الوا�ضح للقارئ الآن �أنّ
ق�صد .و�أ ّنه ك ّلما ّ
م�سيره قد غدا الآن �إلى غير ما َم َ
َ
ازدا َد ابتعاداً عن «الكوفة» .وما بعدها لي�س �إال مزارع ُمتناثرة على ِّ
فرع
�شط ٍ
يعم ُرها ف ّ
الحون من بني �أ�سـد.
ٍ
�صغير لنهر الفراتُ .
نزل َ
قرار النزول �أو الرحيل .ف�إذا َ
نزل
ومع ذلك ف�إنه كان له على الأقل ُ
َ
َ
ارتحل معه.
ارتحل
الع�سكر بنزوله .و�إذا
ُ
ُ
ال�صبح� ،أمر
ّ�س ُّ
فيقول ِعقب ُة بن �سمعان �أ ّنه ّ
لما كان �آخر الليل� ،أي قبل �أن يتنف َ
الح�سين Qباال�ستقاء من الماء .ثم �أ َمرنا بالرحيل ففعلنا.
فلما �أ�صبح َ
عج َل الركوب.
نزل ف�ص ّلى ال َغداة ،يعني فري�ض َة ُ
ال�صبح .ثم ّ
فير ُّده.
ف�أخذ يتيا�سر ب�أ�صحابه ُي ُ
فرقهم .في�أتيه ُ
الح ُّر بن يزيد فير ُّدهم ُ
ريد �أن ُي ّ
فجعل �إذا ر ّدهم �إلى «الكوفة» ر ّداً �شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا((( .فك�أنّ الإمام
الم ّ
يرغب منهم ،فر�ص َة الت�س ُّلل
أ�صحابه �أو َمن
يمنح �
بكر� ،أن
َ
ُ
َ
�أراد بم�سيره ُ
الح ُّر ير ُّدهم
بعيداً والنجا َة بنف�سه ،في عتمة ال ُث ُلث الأخير من الليل .فكان ُ
ُ
وي�ضبط
الخناق
�ضيق عليهم ِ
يمين ًا «ر ّداً �شديداً» باتجاه «الكوفة» .وبذلك ُي ّ
م�سيرهم ،ويكونُ ُممتث ً
«يتيا�سر ب�أ�صحابه يُري ُد
ال لأمر �أميره .في حين �أنّ الإما َم
ُ
َ
فرقهم».
�أن يُ ّ
أمر على هذه الحال حتى انتهوا �إلى:
م�ضى ال ُ

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

ا�سم تاريخي على منطق ٌة �شا�سع ٌة((( .حيث قامت منذ الألف الخام�س
وال ّأو ُل ٌ
ُ
وتتداخل مع منطق ٍة
قبل الميالد الدولة الأ�شور ّية عا�صمتها مدينة «نينوى».
الكلدانية ،التي نه�ضت بعدها غير بعيد.
تاريخي ٍة �أُخرى ،هي «بابلُ »
ّ
ّ
ُخطر
والذي يبدو هو �أنّ عيونَ عبيد اهلل بن زياد كانت ت ُ
ُراقـب ما يجري ،وت ُ
ٌ
ر�سول قاد ٌم
به الأمير .لذلك ف�إ ّنه مع و�صول الإمام و َمن معه �إلى «نينوى» ،لقيهم
الحر ،جاء فيه:
من ابن زياد
ٍ
بكتاب �إلى ّ
«�أ ّم��ا بعد .فجعجع بالح�سين حين يبلغك كتابي ،ويقدم عليك
ح�صن وعلى غير
ر�سولي .فال تُنزله �إال بالعراء ،في غير
ٍ
أمرت ر�سولي �أن يلزمك وال يفارقك حتى
ماء .وقد � ُ
ي�أتيني ب�إنفاذ �أمري .وال�سالم»(((.
الكتاب �إجما ًال ُّ
خ�سر الآن ما له من منزل ٍة عند ابن
الحر قد
يدل على �أنّ
ُ
َ
ّ
مو�ضع ثقته .وذلك بالت�أكيد ب�سبب ليونته مع الأمام و�صحبه.
زياد ،ولم ي ُع ْد
َ
الرجل كان ُ
َ
كع�سكري بما معه من �أوامر
يبذل ُجهداً �صادق ًا في االلتزام
مع �أنّ
ّ
�صريحة .مع الحر�ص ال�شديد على �أن ال ُيو�ص ُله ذلك �إلى االبتالء بدم �أهل بيت
النبي �صلوات اهلل عليه و�آله.
أمر له ب�أن «يُجعجع» بالح�سين� ،Qأي ب�أن ُيلزمه الجعجاع،
ثم �أنّ ال َ
ح�صن
ال�ضيق الخ�شن .ومن ذلك �أن ال ُينزله �إال بالعراء« ،في غير
ٍ
يعني المكان ّ
أخذ من قواهم
أمر يرمي �إلى �إنهاكهم في �أبدانهم ،وال ِ
وعلى غير ماء» ـ ،ذلك ال ُ
الحر بالنزول حيث هم.
المعنو ّية .وهكذا �ألزمهم ُّ
((( في معجم البلدان « : 339 / 5 :وب�سواد الكوفة ناحي ٌة ُي ُ
قال لها نينوى  .منها كربال التي ٌُقتل فيها الح�سين ر�ضي اهلل عنه»
((( نف�سه . 408 / 5 :
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وعندما �س�أل الإما ُم عن ا�سم الأر�ض التي هو عليها ،قالوا له:
«كربال»

فمنع حتى كان ما كان»(((.
كرب وبالء»« .و�أراد
أر�ض ٍ
قالُ �« :
َ
الخروج منها ُ

((( معجم البلدان . 136 / 4 :
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ُ
مكتبـة البحـث

ـ ابن �أعثم الكوفي� ،أبو محمد �أحمد:
كتاب الفتوح ،ط .حيدر �آباد ،الت.

ـ ابن �سعد ،،محمد:

الطبقات الكبرى ،ط .بيروت 1379هـ 1957 /م.

ـ ابن �شهر�آ�شوب المازندراني:

مناقب �آل �أبي طالب ،ط .ببيروت1412هـ 1991 /م.

الب ّـر:
ـ ابن عبد َ

اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب ،ط .بيروت  1422هـ 1202 /م.

ـ ابن عبد الحق البغدادي:

مرا�صد االطالع على ا�سماء الأمكنة والبقاع ،ط .م�صر  1372هـ  1954 /م.

ـ ابن ع�ساكر:

تاريخ مدينة دم�شق (الترجمة للإمام الح�سين) ط .بيروت ،الت.

ـ ابن عنبة� ،أحمد بن علي:

ُعمدة الطالب في �أن�ساب �آل �أبي طالب ،ط .قم 1383هـ.

ـ �أبو الفرج الإ�صبهاني ،علي بن الح�سين:

مقاتل الطالبيين ،ط .بيروت 1419هـ  1998 /م.
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ـ الإربلي
ك�شف ال ُغ ّمة في معرفة الأئمة ،ط .بيروت ،دار الأ�ضواء ،الت.
ُ

ـ البال ُذري� ،أحمد بن يحيى:

المثنّى ،الت.
�أن�ساب الأ�شراف ،ط .بغداد مكتبة ُ

الموفّق بن �أحمد:
ـ الخوارزميُ ،

المفيد ،الت.
مقتل الح�سين ،ط .قم مكتبة ُ

ـ الدينوري� ،أحمد بن داود:
أ�صل غير مذكور.
المثنّى ببغداد بالأُوف�ست عن � ٍ
الأخبار ال ِّطوال ،ط .مكتبة ُ
ـ الذهبي ،محمد بن �أحمد:

ِ�سـيَر �أعالم النبالء ،ط .بيروت  1402هـ.

ـ الطبري ،محمد بن جرير:

الر�سل والملوك ،ط .م�صر دار المعارف ،الت.
تاريخ ُ

الرازي ،محمد بن عمر:
ـ الفخر ّ

ال�شجرة المباركة في ان�ساب الطالبيّة ،ط .قم  1409هـ.

الج ُبوري:
ـ كامل ُ

ن�صو�ص من تاريخ �أبي ِمخنَف ،ط .بيروت 1419هـ 1999 /م.
ٌ

ـ محمد جواد الطب�سي:

وقائع الطريق من مكة �إلى كربالء ،ط .قم 1410هـ1380/هـ� .ش.

المبرد� ،أبو الغبا�س محمد بن يزيد:
ـ ّ
الكامل في اللغة والأدب ،ط .بيروت  1405هـ1985/م.
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الم ّزي ،يو�سف:
ـ َ

تهذيب الكمال في ا�سماء الرجال ،ط .بيروت 1405هـ1985/م.

ـ المفيد ،ال�شيخ محمد بن محمد بن النعمان:

الجمل �أو النُ�صرة في حرب الب�صرة ،ط .النجف 1382هـ1963/م.
الإر�شاد �إلى ُحجج اهلل على العباد ،ط .النجف ،الت.

المنقري ،ن�صر بن ُمزاحم:
ـ ُ

وقعة �صفّين ،ط .م�صر  1382هـ.

الرجائي:
ـ مهدي ّ

المعقّبون من �آل �أبي طالب ،ط .قم 1427هـ 1385 /هـ� .ش.
ُ

ـ ياقوت بن عبد اهلل الحموي:

معجم البلدان ،ط .بيروت دار �صادر دار بيروت ،الت.

ـ اليعقوبي� ،أحمد بن ا�سحاق:

تاريخ اليعقوبي ،ط .بيروت 1423هـ 2002 /م.
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الفهرســت

فهر�ست تحليلي �شامل للأعالم عموم ًا من �أ�سماء �أ�شخا�ص وجماعات وقبائل
وطوبوغرافية.
جغرافية
و ِف َرق و�أماكن ومواقع ومعالم
ّ
ّ
أبتثي ًا (�أ ،ب ،ت ،ثاء.....الخ .).وقد �أخذنا باالعتبار في الن�سق
وهي من�سوق ٌة � ّ
كامل اال�سم �أو الكنية.
(�أ)

ـ �آذربايجان.15 :
ـ �آل �أبي �سفيان.45 :
ـ �آل محمد.81 :
ـ ابن عبد الحق البغدادي.88 :
ـ �أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي 61 :ها.
ـ �أبو جناب الكلبي.82 :
ـ �أبو ذر الغفاري.14 :
ـ �أبو المخارق الرا�سبي.58 :
ـ �أبو ِمخنف الكوفي ،يحيى بن لوط،85 ،82 ،80 ،78 ،72 ،58 ،35 :
.107 ،88
ـ �أج�أ (ا�سم جبل).104 :
ـ �أُ ُحـد.15 :
ـ الأحنف بن قي�س.57 :
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مية العبدي.28 ،13 :
ـ الأدهم بن �أُ ّ
ـ �أ�سد (قبيلة).83 :
ـ �أ�سلم (مولى للح�سين.13 :)Q
ـ �أُ ُم محمد بن �أبي �سعيد بن عقيل.12 :
(ب)

ـ بابل.109 :
ـ الباقر ،Qالإمام.10 :
ـ بـدر (ا�سم موقع).17 :
ـ ُبريدة (مدينة).74 :
الهمداني.23 ،13 :
ـ ُبرير بن ُخ�ضير ْ
ـ الب�صرة,65 ,50 ،30 ،29 ،28 ،27 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 :
.59 ,58 ,57
الر ّمة.76 ،73 :
الر ّمة  /وادي ُّ
ـ بطن ُّ
ـ بطن العقبة.87 :
ـ بكر الب�صرة.27 :
المثعلبة.82 :
ـ بكير بن ُ
ـ بلنجر (مدينة في بالد الخزر).80 :
البجلية.12 :
ال�شليل
ـ بنت ّ
ّ
ـ بنو �أ�سد.108 ،23 :
مية.68 :
ـ بنو ُا ّ
ـ بنو ُجهينة.26 ,18 ،16 :
ـ بنو عمرو بن ي�شكر بن بجيلة.79 :
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ـ بنو �شهاب من طئ.88 :
ـ البيت ال�سفياني.43 :
ـ البيت المرواني.43 :
ـ البِي�ضة (ا�سم موقع).102 ،88 :
ـ ال ّت ّمارين (مح ّل ٌة في الكوفة).79 :
ـ تميم الب�صرة.27 :
واد).74 ,71 :
ـ التنعيم (ا�سم ٍ

(ت)

(ث)

الثعلبية (ا�سم موقع).85 ،84 ،83 ،81 ،78 :
ـ
ّ
ـ ثمود.51 :
(ج)

المذحجي.13 :
ال�سلماني ُ
ـ جابر بن الحارث ّ
ـ جعفر بن عقيل بن �أبي طالب.12 :
ـ جعفر بن علي.13 ،11 :Q
ـ ُجنادة بن الحارث.102 :
ـ ُجنادة بن كعب الخزرجي.26 ،13 :
ـ ُجندب بن ُحجير الكندي الخوالني.13 :
حوي.13 :
ـ َج ْون بن
ّ
الر ّمة.73 ،17 :
ـ الحاجر من بطن ُ

(ح)
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ـ الحارث بن خالد بن ه�شام المخزومي.68 ,61 ،48 ،47 :
ـ الحارث بن ربيعة.79 :
الحباب بن عامر التميمي.14 :
ـ ّ
ـ حبيب بن مظاهر الأ�سدي.51 :
ال�سعدي التميمي.59 ،28 ،14 :
ـ
ّ
الحجاج بن بدر ّ
الجعفي.93 ،14 :
ـ
الحجاج بن م�سروق ُ
ّ
الحجاج بن يو�سف الثقفي.79 :
ـ
ّ
حجار بن �أبجر.53 :
ـ ّ
ـ الحجاز,48 ,46 ,43 ,41 ,36 ,34 ,33 ,31 ،28 ،26 ،25 ،24 :
.106 ,101 ,68
الرياحي.108 ,92 ,90 ،15 :
ـ ُ
الح ّر بن يزيد ّ
الحرة.77 :
ـ َ
الح ْرث بن نبهان.14 :
ـ َ
ح�سان الطائي.17 :
ـ ّ
ـ الح�سن.40 ,32 ,30 ,25 ،12 :Q
الحنفية.41 :
ـ الح�سن بن محمد بن
ّ
�سيد ال�شهداء :يرد كثيراً في الكتاب.
ـ الح�سينّ /Q
الح�صين بن تميم التميمي.106 ،91 :
ـ ُ
الم ّطلب.14 :
ـ حمزة بن عبد ُ
ـ ِح ْم َير (قبيلة).104 :
الحميمة (مدينة) .25
ـ ُ
ـ حنظلة الب�صرة.27 :
ـ ُحنين (ا�سم موقع).72 :
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زيمية (ا�سم موقع).87 :
ـ ُ
الخ ّ
ـ َخفّان (ا�سم موقع).91 :

(خ)

(د)

ـ داود بن علي بن عبد اهلل بن عبا�س.84 :
ـ دم�شق.43 :
ـ دلهم بنت عمرو (زوجة زهير بن القين).80:
(ذ)

ـ ُذهل الب�صرة.27 :
ـ ذو ُح َ�سم (ا�سم موقع).102 ,99 ،90 :
(ر)

ـ الرباب بنت امرئ القي�س(زوجة الح�سين.20 ،17 ،11 )Q
ـ رباب الب�صرة.27 :
ـ ربيعة (قبيلة).57 ،24 :
ـ ُر ّقية بنت علي.11 :Q
ـ رملة (�أُ ّم القا�سم بن الح�سن.12 :)Q
ـ الريا�ض.74 :
(ز)

ـ زاهر بن عمرو الأ�سلمي الكندي.26 ،14 :
ـ ُزبالة (ا�سم موقع).91 ،86 ،85 ،84 :
العوام.27 :
ـ ال ُزبير بن ّ
ـ َزرود (ا�سم موقع).84 ،82 ،78 :
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ـ زهير بن القين البجلي.80 ،79 :
ـ زيد بن علي بن الح�سين.84 :Q
ـ زينب الكبرى بنت علي.81 ،11 :Q
(�س)

ـ �سالم (مولى ال�شهيد عامر بن م�سلم العبدي).28 ،15 :
ـ �سعد الب�صرة.27 :
الخزاعي.16 :
ـ �سعد بن الحارث ُ
ـ �سعيد بن عبد اهلل الحنفي.57 ،56 ،16 ،15 :
ـ ُ�سكينة بنت الح�سين.11 :Q
ـ ُ�سلمى (جبل).104 :
ـ �سلمان الباهلي.81 ،80 :
ـ �سليمان (ر�سول الح�سين� Qإلى الب�صرة).29 :
الخزاعي60 ،51 ،50 :ها.
ـ �سليمان بن ُ�صرد ُ
ـ �سيف بن مالك العبدي.28 ،15 :
(�ش)

ـ ال�شام.106 ,79 ،60 ،51 ،50 ،35 ،29 ،24 :
ـ �شبث بن ربعي.56 ،53 :
ـ َ�شراف (ما ٌء بنجد).90 ،89 :
ـ �شرطة الخمي�س.15 :
ال�شقوق (ا�سم موقع).81 :
ـ ُّ
الهمداني.23 ،15 :
ـ �شوذب بن عبد اهلل ْ
ـ ال�شيعة.58 ,50 ,29 ,28 ،15 :
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ـ �شيعة الب�صرة.59 ،29 :
(�ص)

ال�صفاح (ا�سم موقع).73 :
ـ ِّ
ـ �صفّين.107 ،28 ،27 ،24 ،18 ،17 :
(�ض)

ال�ضويجعة (ا�سم موقع).84 ،81 :
ـ ُ

(ط)

ـ الطائف.75 ،35 :
ـ الطبري.108 ،38 ،36 ،34 ،29 ،22 ،17 ،10 :
ـ ّ
رماح بن عدي.109 ،103 ،102 :
الط ّ
ـ طلحة بن ُعبيد اهلل.27 :
ـ طئ (قبيلة).108 ،104 :
(ف)

ـ الف�ضل بن العبا�س بن عبد المطلب.14 :
(ع)

ـ عائذ بن مجمع بن عبد اهلل العائذي.102 ،15 :
ـ عامر بن م�سلم العبدي.28 ،15 :
الجهني.26 ،17 :
عباد بن المهاجر ُ
ـ ّ
ـ العبا�س بن عبد المطلب.43 :
ـ العبا�س بن علي.13 ،11 :Q
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ـ عبد الرحمان بن عبد ربه االن�صاري.26 :16 :
الهمداني.57 ،23 ،16 :
ـ عبد الرحمان بن عبد اهلل الأرحبي ْ
ـ عبد الرحمان بن عقيل بن �أبي طالب.12 :
(بطن من ربيعة),57 ,50 ,30 ,29 ,27 ,18 ,16 ,15 ,13 :
ـ عبد القي�س
ٌ
.59 ,58
ـ عبد القي�س الب�صرة.28 :
ـ عبد اهلل بن ُب ُ
قطر.86 ,85 :
ـ عبد اهلل بن ثبيط العبدي.58 ,16 :
ـ عبد اهلل بن جعفر بن �أبي طالب.69 :
ـ عبد اهلل بن الح�سن.13 ،12 :Q
ـ عبد اهلل بن الح�سن بن عقيل.12 :
ـ عبد اهلل (الر�ضيع) بن الح�سين.19 :Q
الد ِئلي.17 :
ـ عبد اهلل ُ
ـ عبد اهلل بن الزبير.48 ,46 ,44 ,43 ,41 ,40 :
الهمداني.56 ،16 :
�سبع ْ
ـ عبد اهلل بن ُ
ـ عبد اهلل بن ُ�سليم الأ�سدي.82 :
ـ عبد اهلل بن عبا�س.84 ،63 ،43 :
ـ عبد اهلل بن علي.11 :Q
ـ عبد اهلل بن عمر.63 ،62 ،37 ،34 :
ـ عبد اهلل بن محمد بن علي.25 :Q
ـ عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص.85 :
ـ عبد اهلل بن م�سلم بن عقيل.13 ،12 :
ـ عبد اهلل بن ُمطيع العدوي.77 ،76 ،75 ،41 :
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ـ عبد اهلل بن وال.56 ،16 :
ـ عبد الملك بن مروان.44 :
ـ عبد اهلل بن يزيد العبدي.28 ,16 :
ـ ُعبيد اهلل بن الزبير.44 :
ـ ُعبيد اهلل بن ثبيط العبدي.58 :
الجعفي.106 :
ـ ُعبيد اهلل بن الحر ُ
ُعبيد اهلل بن زياد,99 ,98 ,97 ,91 ,88 ,75 ,61 ,60 ,57 ,53 ،29 .
.109 ,102
ـ ُعبيد اهلل بن يزيد العبدي.16 :
ـ عثمان بن زياد.59 :
ـ عثمان بن عفّان.46 ،37 ،35 ،27 :
ـ عثمان بن علي.13 ،11 :Q
عدي بن حرملة.82 :
ـ ّ
ـ ُعذيب الهجانات  /ال ُعذيب.107 ،106 ،105 ،103 ,101 ،18 ،15 :
ـ العراق,72 ,60 ,59 ,56 ,50 ,46 ,26 ,24 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,9 :
.76
ـ عزرة بن قي�س.53 :
ـ العقبة.88 ,87 :
ـ عقبة بن �أبي العيزار.99 :
ـ عقبة بن ِ�سمعان.108 ,94 ،40 ،22 ،16 :
الجهني.26 ،17 :
ـ عقبة بن ال�صلت ُ
ـ عقيل بن �أبي طالب.25 :
ـ علي� /Qأمير الم�ؤمنين.60 ,57 ,30 ،28 ،27 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 :
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ـ علي الأكبر بن الح�سين.13 ،11 :Q
ـ علي بن الح�سين.11 :L
المحاربي.92 :
ـ علي بن الط ّعان ُ
ح�سان الطائي.17 :
ـ ّ
عمار بن ّ
عمار الدهني.10 :
ـ ّ
ال�سلولي.56 :
ـ ُعمارة بن ُعبيد ّ
ـ عمر بن جنادة بن كعب الأن�صاري.26 ,17 ،13 :
ـ عمر بن �سعد بن �أبي وقّا�ص.47 ،17 :
ـ عمر ال�شعبي.106 :
ـ عمر بن عبد الرحمان المخزومي.61 :
ـ عمر بن عبد اهلل بن معمر.56 :
ـ عمرو بن خالد الأ�سدي ال�صيداوي.102 ،17 ،15 :
ـ عمرو الب�صرة.27 :
ـ عمرو بن الزبير.44 ،43 :
ـ عمرو بن �سعيد بن العا�ص الأ�شدق.70 ،68 ،43 ،39 :
ـ عون بن عبد اهلل بن جعفر.70 ،13 ،11 :
ـ عين التمر (بلد).106 :
غ�سان (قبيلة).104 :
ـ ّ

(غ)
(ف)

ـ الفرزدق بن غالب.85 ,73 ,72 ,66 ,65 :
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(ق)

القاد�سية.101 ،99 ،91 ،75 ،9 :
ـ
ّ
الد ِئلي.17 :
ـ قارب بن عبد اهلل ُ
ـ القا�سم بن الح�سن.13 ،12 :Q
ـ القرعاء (ا�سم مو�ضع).89 :
ـ قري�ش.77 ،76 ,47 ,27 ،26 :
ـ قري�ش الب�صرة.27 :
ـ ق�صر الإمارة (في الكوفة).51 :
ـ ق�صر بني مقاتل  /ق�صر مقاتل.108 ،106 :
ـ القُطقُطانة (ا�سم مو�ضع).91 :
ـ قعنب بن عمرو ال ُنميري.28 ،17 :
ـ قي�س الب�صرة.27 :
�سهر ال�صيداوي.103 ,102 ,74 ,56 ,17 ,16 ,15 :
ـ قي�س بن ُم ّ
(ك)

ـ كربال :ير ُد كثيراً في الكتاب.
ـ الكوفة,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 :
,59 ,58 ,58 ,57 ,56 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,48 ,42 ,41
,84 ,83 ,82 ,81 ,78 ,77 ,75 ,74 ,71 ,68 ,65 ,61 ,60
,103 ,102 ,101 ,99 ,98 ,97 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85
.108 ,107 ,106 ,104
الكي�سانية.25 :
ـ
ّ
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(ل)

ـ لبطة بن الفرزدق.73 :
ـ لقيط.92 :
ـ اللوزة (ا�سم بركة).89 :
ـ لهازم الب�صرة.27 :
ـ ليلى بنت �أبي ُم ّرة (زوجة الح�سين.11 :)Q
(م)

ـ مارية بنت �سعد.58 :
ـ مارية بنت ُمنقذ.29 .
ـ مالك بن م�سمع.56 :
الجهني.26 ،17 :
ـ مجمع بن زياد بن عمر ُ
ـ مجمع بن عبد اهلل العائذي.102 ،18 ,16 :
ـ محمد/النبي/ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه و�آله,63 ,33 ,41 ,18 ,14 :
.107 ,100 ,99 ,96 ,80 ,76 ,65
ـ محمد بن �أبي �سعيد بن عقيل.13 ،12 :
ـ محمد بن عبد اهلل بن جعفر.69 ،11 :
الحنفية.41 ،25 :
ـ محمد بن علي / Qابن
ّ
(المك ّنى �أبو بكر).13 ،11 :
ـ محمد بن عليُ Q
ـ محمد بن ُعمير التميمي.53 :
ـ محمد بن م�سلم بن عقيل.12 :
ـ المختار الثقفي.41 ،23 :
ـ المدينة,33 ,31 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 :
,52 ,50 ,47 ,46 ,45 ,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,35 ,34
.62 ,60
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ّ
�شمعل.82 :
الم
ـ المذرى بن ُ
المرجئة.25 :
ـ ُ
ـ مروان بن الحكم.41 ,40 ،35 :
ـ م�سعود بن عمرو.58 :
ـ الم�سعودي.9 :
ـ م�سلم بن عقيل.86 ,85 ,83 ,82 ,74 ,60 ,56 ,41 ,17 ,16 :
نج َبة الفزاري.51 :
�سيب بن َ
ـ ُ
الم ّ
ـ م�شا�ش (ا�سم مو�ضع).72 :
ـ م�صر.26 :
ـ ُم�ضر الب�صرة.27 :
ـ معاوية بن �أبي �سفيان,50 ,42 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,24 :
.62 ,52
ـ معاوية بن يزيد.35 :
ـ المعتزلة.25 :
المغيثة (ا�سم مو�ضع).105 ،101 :
ـ ُ
ـ مكة,40 ,33 ,31 ,30 ,28 ,18 ,17 ,16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 :
,58 ,56 ,54 ,51 ,50 ,49 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
,79 ,75 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,61 ,60 ,59
.97 ,91 ,88 ,85
ـ ُمنجح بن �سهم.18 :
المنذر بن الجارود العبدي.59 ،57 ،29 :
ـ ً
(ن)

ـ نافع بن هالل الحملي المذحجي.102 ،18 :
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ـ نجـد.89 ،78 ،74 :
ـ ن�صر بن �أبي نيزر.18 :
ـ النعمان بن ب�شير الأن�صاري.60 ،51 :
المنذر.104 :
ـ النعمان بن ُ
ـ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.18 :
(هـ)

ـ هاني بن عروة.86 ،83 :
ال�سبيعي.56 ،55 ،16 :
ـ هاني بن هاني ُ
ـ ه�شام بن الكلبي.92 :
همـدان (قبيلة).50 ،24 ،23 :
ـ ْ
الهمدانيون.13 :
ـ
ّ
(و)

ـ واق�صة  /واق�صة الحزون (ا�سم موقع).99 ,89 ,88 ,85 ,29 :
ـ الوليد بن ُعتبة بن �أبي �سفيان.68 ,44 ,43 ,34 :
(ي)

ـ يحيى بن �سعيد بن العا�ص.69 :
ـ يزيد بن ثبيط العبدي.58 ،28 ،18 :
ـ يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم.54 :
ـ يزيد بن معاوية,50 ,44 ,43 ,42 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 :
.101 ,98 ,72 ,67 ,62 ,57 ,52
ـ يزيد بن مغفل المذحجي.18 :
ـ اليمن.71 ،23 :
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