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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رّب العاملني, و�سّلى اهلل على ر�سوله حمّمد واآله الطّيبني الطاهرين.

مقّدمة الكتاب:
اإذا كان "ما جرى يف عا�سوراء فريدًا يف تاريخ الإن�سانّية, ومل ت�سهد الإن�سانّية 
واقعة مثلها, على مدى حياتها")1), كما يقول الإمام اخلامنئّي }, الذي ا�ستقى 
كالمه من معدن الر�سالة واأهل بيت النبّوة R, الذين قالوا: "ل يوم كيومك يا اأبا 
Q, و"ل يوم كيوم احل�سني"))), كما عن  عبد اهلل"))), كما عن اإمامنا احل�سن 
ة يف كيفّية  اإمامنا زين العابدين Q, فاإّن هذا الأمر ُيلقي على عاتقنا م�سوؤولّية خا�سّ
التعاطي مع هذه احلادثة ال�ستثنائّية, اإن من حيث امل�سمون اأو املنهج اأو التحليل 
والدرا�سة, اأو ال�ستفادة على �سعيد الدرو�س والعرب..اأو غريها من اجلوانب..ول 
ينبغي الكتفاء بعر�س احلادثة, كما ذكرها املوؤّرخون والرواة, فاإّنها- وعلى ما يف 
اإىل جمّرد  حينئٍذ,  �ستتحّول  اأحيانًا-  بع�سهم  لدى  و�سمني  من غثٍّ  العر�س  هذا 
حدث تاريخّي ل يربط املا�سي باحلا�سر, ول ي�ست�سرف امل�ستقبل, وهو ما يتنافى 

مع عا�سوراء التي ينظر اإليها كنهج, واإىل كربالء التي يرتبط فيها كق�سّية.
وقد قام العديد من العلماء واملحّققني والباحثني, وعلى طول التاريخ, بتقدمي 
ال�سيء الكثري على �سعيد البحث والتحقيق والدرا�سة, غري اأّن اأهمّية هذه الواقعة 
وعمق اأبعادها وجتّذرها يف الوجدان, وعظيم ما حتمله من دللت, جعلت منها 
معينًا ل ين�سب ماوؤه ول يرتوي وّراده. فبالرغم من جميع ما قّدم اإىل الآن, يبقى 
الكثري من اجلوانب التي يجد القارئ اأو الباحث اأو املحّقق اأّنها ل زالت بحاجة اإىل 

بحث ومتحي�س, وحتليل وتعميق..
ومن هنا جاء اهتمامنا, يف معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنرب احل�سينّي, باجلانب 

1 -الكلمات الق�سار لآية اهلل العظمى ال�سّيد علّي احل�سينّي اخلامنائّي دام ظّله, �س75. 
) -ال�سدوق, الأمايل �س 177.

) -امل�سدر ال�سابق, �س547.
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البحثّي والتحقيقّي العا�سورائّي, والذي عزمنا على العمل عليه من خالل اأمرين: 
خالله  من  ميكن  ما  والإ�سدارات,  الكتب  والثاين:  واللقاءات,  الندوات  الأّول: 
�س, اأو القارئ امل�ستطلع, الإ�ستفادة من م�سامينها على حّد �سواء. للباحث املتخ�سّ

ولهذا قمنا باإعداد هذا الكتاب اجلديد حتت عنوان: 
»نه�صة عا�صوراء - كتاب دوري يت�صمن درا�صات ح�صينية تخ�ص�صية«, 

والذي ن�سع بني القّراء واخلطباء اجلزء الأول منه, على اأمل اأن يوفقنا اهلل 
�سبحانه, لنتحفهم باأجزاء اأخرى لحقًا, اإن �ساء اهلل تعاىل.

عملنا يف هذا الكتاب:
نلفت نظر القارئ الكرمي اإىل الآتي:

والبحوث  الدرا�سات  من  ملجموعة  �سل�سلة  من  ياأتي كجزء  الكتاب  هذا  1-اإّن 
ي�سّم  وهو  تباعًا,  اإ�سدارها  املعهد  ينوي  احل�سينّي  العا�سورائّي  بال�ساأن  املتعّلقة 
اأو على مو�سوعات  اأكرث,  اأو  مو�سوعات خمتلفة ومتنّوعة, وقد يحتوي على ملف 

متفّرقة.
)-يت�سّمن هذا الكتاب ع�سرة من البحوث والدرا�سات, ت�سعة منها مّت تعريبها 

من اللغة الفار�سّية, وواحد منها كتب باللغة العربّية.
ب مع �سيء من الت�سّرف باحلذف والتبديل, اأو التقدمي  )-لقد جاء الن�س املعرَّ
والتاأخري, اأو التغيري يف الأ�سلوب اأو �سياغة العبارة, ح�سبما اقت�سته ال�سرورة, اأو 

ا�ستدعته ال�سيا�سات املعتمدة للن�ّس يف املعهد.
حولها,  الت�ساوؤل  اأو  احلديث  يكرث  التي  العناوين  من  جمموعة  4-اخرتنا 
يتّم  اأن  اإمكان  مع  �سواء,  حدٍّ  على  والباحث  القارئ  عنها  الإجابة  من  وي�ستفيد 

التعّر�س للمو�سوع نف�سه يف بحث اأو درا�سة اأخرى يف اإ�سدارات اأخرى.
5-اآثرنا عدم التعليق اأو النقد ملا جاء يف بع�س هذه البحوث والدرا�سات, رغم 
خمالفتنا يف الراأي له, وذلك اإف�ساحًا مّنا يف املجال لالأخذ والرّد العلمّي, والذي ل 

ي�سل اإىل حّد الت�سكيك والت�سعيف.



7

اأ�سرنا,  كما  واملحّققني,  الباحثني  كتبها جمموعة من  قد  البحوث  6-اإّن هذه 
ومن هنا فاإّنها تعرّب عن راأي اأ�سحابها ول تعرّب بال�سرورة عن راأي املعهد.

تزويدنا  الأعّزاء,  والباحثني  واخلطباء  القّراء  من  نطلب  فاإّننا  وختامًا, 
مبالحظاتهم واإر�ساداتهم البّناءة, �سائلني املوىل تعاىل اأن يتقّبل مّنا هذا العمل 
القليل, ويثيبنا عليه الثواب اجلزيل مبّنه وكرمه, ويجعله ذخرًا ملن �ساهم فيه يف 
ن�سره وح�سره, واأن يحظى بالقبول والر�سا من �ساحة مولنا ومرجتانا بقّية اهلل يف 

اأر�سه, عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف.
Qمعهد �سّيد ال�سهداء

                                       للمنرب احل�سينّي
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إحياء يوم األربعين والتساؤالت المطروحة حوله)))

  كان معروفًا عند ال�سيعة, منذ الع�سور 
Q اإّن الهتمام باأربعني الإمام احل�سني

. 
Q القدمية, ويف التقومي التاريخّي عند حمّبي الإمام احل�سني

ففي كتاب م�سباح املتهّجد- الذي كان ثمرة البحث الدقيق والإختيار احلكيم 
لل�سيخ الطو�سّي, بالن�سبة اإىل الروايات الكثرية الواردة يف املنا�سبات ال�سيعّية على 
مدار اأّيام ال�ّسنة, �سواٌء اأّيام املوالد والأفراح, اأو اأّيام الوفيات والأحزان, والأعمال 
الواردة فيها من الدعاء وال�سيام والعبادات- هناك قال ال�سيخ, وهو يتحّدث عن 

منا�سبات �سهر �سفر:
اأّول يوم منه �سنة اإحدى وع�سرين ومائة, كان مقتل زيد بن علّي بن احل�سني بن 

. Q علّي بن اأبي طالب
واليوم الثالث منه �سنة اأربع و�سّتني اأحرق م�سلم بن عقبة ثياب الكعبة, ورمى 
ِقَبل يزيد بن  الّزبري من  حيطانها بالنريان فت�سّدعت, وكان يقاتل عبد اهلل بن 

معاوية.
ويف اليوم الع�سرين منه, كان رجوع حرم �سّيدنا اأبي عبد اهلل احل�سني بن علّي بن اأبي 
طالب Q من ال�سام اإىل مدينة الر�سول P، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهلل 
الأن�سارّي )ر�سوان اهلل عليه) �ساحب ر�سول اهلل P، من املدينة اإىل كربالء, لزيارة 

قرب اأبي عبد اهلل احل�سني Q, فكان اأّول من زاره من النا�س.

1 - ال�سيخ ر�سول جعفريان, باحث وحمّقق.
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:"Q وقال حتت عنوان: "اأعمال يوم اأربعني الإمام احل�سني
حمــّمد  اأبـــي  عن  فروي  الأربعني,  زيارة  وهي  فيه,   Q زيارته  وي�ستحّب 
الع�ســكرّي Q اأّنه قال: عالمات املوؤمن خم�س: �سالة الإحدى واخلم�سني, وزيارة 

الأربعني, والتخّتم باليمني, وتعفري اجلبني, واجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
ثّم نقل ال�سيخ الطو�سّي منت زيارة الأربعني, ب�سنده 

:Q عن الإمام ال�سادق
)ال�سالم على ويّل اهلل وحبيبه, ال�سالم على خليل اهلل وجنيبه, ال�سالم على 

�سفّي اهلل وابن �سفّيه...))1).
هذا ما اأورده ال�سيخ الطو�سّي العامل ال�سيعي اجلليل ومعتمد ال�سيعة ومفكرهم 

يف القرن اخلام�س للهجرة حول منا�سبة الأربعني.
يعلم  والذي ل  اليوم,  ال�سيعة, جتاه ذلك  املوجود عند  التعظيم  وب�سبب ذلك 
ويقروؤونها  الأربعني  زيارة  يوؤّدون  الإمامّية  ال�سيعة  نرى  ظهر,  متى  بدايته  زمان 
Q عن  اإمامهم احل�سني  لزيارة  اإّنهم يق�سدون كربالء  بل  له,  وتعظيمًا  اإجالًل 

قرٍب كلما ا�ستطاعوا اإىل ذلك �سبياًل, كما فعل جابر بن عبد اهلل الأن�ساري.
كّل  ون�ساهد  هذا,  زماننا  يف  وبقّوة  موجودة  زالت  ل  والعادة  ال�سّنة,  وهذه 
�سنة املاليني من ال�سيعة العراقّيني وغري العراقّيني, يجتمعـون عنــد مقام الإمام 

احل�سنيQ يف يوم الأربعني.
هنا يجب اأن نبنّي بع�س النقاط التي لها عالقة مبو�سوع يوم الأربعني:

العدد )اأربعون(:
 Qامل�ساألة الأوىل التي تلفت الأنظار, والتي لها عالقة مبو�سوع الإمام احل�سني

هي مفردة )الأربعون) املوجودة يف املتون الدينّية.
 هنا يلزم اأن نذكر اأمرًا مهّمًا بعنوان املقّدمة:

يف الأ�سا�س يجب التنّبه اإىل اأّن النقل الدينّي ال�سحيح, ل يعطي للعدد )الوارد) 

  1- ال�سيخ الطو�سّي, م�سباح املتهّجد, �س 548.
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اأّية خ�سو�سّية وميزة من الناحية العددّية, يف اإلقاء املعنى وبيان املق�سود, مبعنى 
ًا مبجّرد ا�ستعمال عدٍد ما  اأّن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن ي�ستنبط وي�ستنتج �سيئًا خا�سّ

يف مورد اأو موارد متعّددة, مثل العدد �سبعة اأو اإثني ع�سر اأو اأربعني اأو �سبعني.
واإّنا قمنا بالتذكري بهذا الأمر, باعتبار اأّن بع�س الفرق املذهبّية- خ�سو�سًا 
تلك التي لها توّجهات باطنّية, ويف بع�س الأحيان ين�سبون اأنف�سهم اأي�سًا اإىل املذهب 
واحلروف,  الأعداد  مو�سوع  حول  الباطلة  الأفكار  هذه  ملثل  يرّوجون  ال�سيعي- 
ومثلهم اأي�سًا بع�س املتفل�سفني املتاأّثرين بالأفكار الباطنّية والإ�سماعيلّية املنحرفة. 
يف الواقع اإّن الكثري من الأعداد الواردة يف امل�سادر الدينّية, ميكن اإحت�سابها 
من الأ�سرار الإلهّية؛ ولذلك فال ميكن ا�ستعمال هذا العدد يف مورد اآخر من دون 

اأي م�ستند �سرعّي �سحيح.
فمثاًل, قد ورد العدد )مائة) ع�سرات املّرات يف كتب الأدعية, حيث جاء يف 
بع�س الروايات اأن ياأتي املكّلف بالذكر الفاليّن مائة مّرة. ولكن هذا ل يعني على 

ة كعدد, وكذلك بقّية الأعداد. الإطالق اأّن العدد مائة له قد�سّية خا�سّ
ويف  عفوّيٍة,  ب�سورٍة  النا�س  عند  قد�سّية  اأخذت  قد  الأعداد  هذه  بع�س  طبعًا 

بع�س الأحيان ا�ستفيد منها فوائد �سّيئة وفا�سدة.
الأمر الوحيد الذي ميكن قوله حول بع�س هذه الأعداد, هو اأّن العدد يدّل على 
الكرثة, كما قيل بالن�سبة اإىل العدد �سبعة, ول ميكن القول اأكرث من هذا باأن ناأخذ 

مثاًل, هذه الأعداد و�سيلة لالإ�ستدلل على اأمور اأخرى.
يقول املرحوم الأربلّي- الذي يعترب من علماء الإمامّية الكبار, يف كتابه )ك�سف 
ا�ستدّلوا  الذين  الأ�سخا�س  على  يعتــر�س  وهو   -(R الأئّمــة  معرفة  يف  الغّمة 
ع�سر  الإثني  الأئّمة  اإمامة  على  ع�سر  الإثني  والبـروج  ع�سر  اإثني  العدد  بقد�سّية 
لو كان الأمر  اأن تثبت �سيئًا, لأّنه  الأطهـارR فيقول: »اإّن هذه امل�ساألة ل ميكن 
اأن  اآمنوا بالأئّمة ال�سبعة فقط, مبقدورهم  هكذا فاإّن الإ�سماعيلّيني, وكذا الذين 
العدد  قد�سّية  على  ليربهنوا  ال�سبع)-  ال�سموات  )مثل  ال�سواهد-  بع�سرات  ياأتوا 

�سبعة, وقد فعلوا ذلك يف الواقع«.

 اإحياء يوم االأربعني والت�شاوؤالت املطروحة حوله
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 العدد )اأربعون( يف امل�صادر الدينّية:
التي  )الأربعني)  كلمة  وامل�سهورة, هي  املعروفة  العددّية  التعبريات  اإحدى  اإّن 
البعثة,  الأربعني حني  P كان يف  النبّي  املوارد. مثالً عمر  ا�ستعملت يف كثري من 
وقيل: اإّن هذا العمر هو عالمة بلوغ الر�سد العقلّي عند الإن�سان. ولكن من اجلدير 

قوله: اإّن بع�س الر�سل قد و�سلوا اإىل درجة النبّوة يف �سباهم.
ونقل عن ابن عّبا�س )ولعّله برواية عن النبّي P): »من بلغ الأربعني ومل يغلب 

خريه �سّره فليتجّهز اإىل الّنار«.
بلغوا  فاإذا  الدنيا,  يطلبون  النا�س  كان  قوله:  التابعني)  )من  اآخر  عن  ونقل 

الأربعني طلبوا الآخرة)1). 
وذكر يف القراآن الكرمي اأّن )ميقات) النبّي مو�سى Q مع رّبه ا�ستمّر اأربعني 
يومًا, وورد اأّن النبّي اآدم Q �سجد هلل تعاىل على جبل ال�سفا اأربعني يومًا لياًل 
ونهارًا))). وروي اأي�سًا عن بني اإ�سرائيل اأّنهم كانوا يتو�ّسلون اإىل اهلل تعاىل اأربعني 
يومًا حّتى ي�ستجاب لهم))). ويف روايٍة من اأخل�س هلل تعاىل اأربعني �سباحًا, يزّهده 
اهلل �سبحانه بالدنيا, ويهديه ملعرفة احلّق والباطل, وجتري احلكمة من قلبه على 
�سواء  ال�سوفّيني-  واأربعينّيات  كثرية.  رواياٍت  يف  ورد  قد  امل�سمون  وهذا  ل�سانه. 
كانت �سحيحة اأم فا�سدة- من�سوؤها تلك الن�سو�س. وقد حتّدث العاّلمة املجل�سّي 
بالتف�سيل يف كتابه بحار الأنوار, عن الإ�ستفادة اخلاطئة والفهم غري ال�سحيح, 

عند املت�سّوفة, لتلك الروايات الأربعينّية.
من  املئات  نرى  ولذلك  حديثًا؛  اأربعني  حفظ  اأهمّية  كثرية,  روايات  يف  وورد 
الكتب حتت عنوان )الأربعون حديثًا) يختار فيها امل�سّنف اأربعني حديثًا ثّم ياأخذ 

:P يف تف�سريها و�سرحها. وقد جاء يف تلك الروايات عن النبّي
 )من حفظ عّني من اأّمتي اأربعني حديثًا يف اأمر دينه, يريد به وجه اهلل عزَّ 

1-  جمموعة وّرام, �س 5).
)-  املحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 9, �س 9)).
)-  املحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 5, �س 9)).
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, والدار الآخرة, بعثه اهلل يوم القيامة فقيهًا عاملًا))1).  وجلَّ
ويف نقٍل عن اأمري املوؤمنني Q اأّنه قال:

)لو بايعني اأربعون رجالً , ملا و�سعني اإّل القيام)))).
وكتب املرحوم الكفعمّي:

)ل تخلو الأر�س من قطٍب, ول اأربعٍة من الأوتاد, ول اأربعني من الأبدال, ول 
�سبعني من النجباء)))).

يومًا,  اأربعني  اإىل  حتتاج  فهي  علقة,  لت�سبح  النطفة  انعقاد  م�ساألة  وكذلك 
من  يلزمها  الولدة,  حني  اإىل  م�سغٍة  اإىل  علقٍة  من  الالحقة  حتّولتها  يف  واأي�سًا 
اأّن  اأربعون يومًا, هذا طبعًا ح�سب املنقولت القدمية, وكاأّن اعتقادهم هو  الوقت 

العدد اأربعني هو مبداأ التحّول والتكامل.
ويف الرواية: ل تقبل �سالة �سارب اخلمر اأربعني يومًا.

ويف روايٍة اأخرى: من اأكل اللحم اأربعني يومًا �ساء خلقه.
ويف روايٍة اأي�سًا: من اأكل احلالل اأربعني يومًا نّور اهلل قلبه.

 :P وعن ر�سول اهلل
)اإّن الرجل يرفع اللقمة اإىل فيه حرام, فما ت�ستجاب له دعوة اأربعني يومًا))4).

تلك كانت بع�س الروايات التي ا�ستعمل فيها العدد )اأربعني).

:Q اأربعون( الإمام احل�صني(
هنا يجب اأن نرى كيف حتّدثت اأقدم امل�سادر ال�سيعّية عن الأربعني, مبعنى اأن 

نبحث عن �سبب عظمة وف�سيلة الأربعني, ما هو؟
اإّن اأهّم نقطة يف مو�سوع الأربعني- كما مّر معنا يف البداية- هي رواية الإمام 
Q, حيث يقول يف تلك الرواية الواردة يف امل�سادر املختلفة:  احل�سن الع�سكرّي 

1- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج ), ح 5, �س 154.
)- الطرب�سّي, الإحتجاج, �س 84.

)- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج )5, �س 00).
4- املحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 5, �س 17).

 اإحياء يوم االأربعني والت�شاوؤالت املطروحة حوله
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عالمات املوؤمن خم�س: 1- �سالة الإحدى واخلم�سني )17 ركعة لل�سلوات الواجبة 
باليمني.  والتختم   -( الأربعني.  وزيارة  النوافل).)-   ((  + الليل  �سالة   11  +

4-وتعفري اجلبني. 5- واجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
هذا احلديث هو املدرك الوحيد املعترب الذي ي�سّرح- مع غ�ّس النظر عن نف�س 
زيارة الأربعني الواردة يف كتب الأدعية- باأربعني الإمام احل�سني Q وعظمة ذلك 

اليوم.

واأّما ما هو من�صاأ الأربعني؟
فيجب القول باأّن امل�سادر قد نظرت اإىل هذا اليوم من جهتني, اجلهة الأوىل: 
اأّنه اليوم الذي رجع فيه اأ�سرى كربالء من ال�سام اإىل املدينة. اجلهة الثانية: اأّنه 
 P اليوم الذي و�سل فيه جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي, اأحد اأ�سحاب ر�سول اهلل

.Q اإىل كربالء, لزيارة الإمام اأبي عبد اهلل احل�سني
ى �سنة )41 هـ) يف كتابه )م�سار ال�سيعة) الذي  وقد اأ�سار ال�سيخ املفيد )املتوَفّ

يتحّدث عن ولدات ووفيات الأئّمة R , فقال:
نحو  ال�سام  مــن    Q احل�سني  الإمــام  حــرم  فيه  رجع  الذي  اليوم  هو  هذا 
املدينة, وهو اليوم الذي و�سل فيه جابر بن عبد اهلل اإىل كربالء, لزيارة الإمام 

.Q احل�سني
)م�سباح  كتاب  هو  اأيدينا  بني  واملوجودة  لة  املف�سّ الأدعية  كتب  اأقدم  اإّن 
املتهّجد) لل�سيخ الطو�سّي الذي تتلمذ على ال�سيخ املفيد, فهو يذكر هذا املو�سوع يف 
ذلك الكتاب, بعدما يتحّدث عن �سهادة زيد بن علّي يف اليوم الأّول من �سهر �سفر, 
واإحراق الكعبة ال�سريفة �سنة )64) للهجرة, من قبل جي�س ال�سام يف اليوم الثالث 

منه, بعدها يتعّر�س لليوم الع�سرين من �سفر فيقول: 
)ويف اليوم الع�سرين منه, كان رجوع حرم �سّيدنا اأبي عبد اهلل احل�سني Q من 
ال�سام اإىل املدينة, وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي ر�سوان 
اهلل عليه, �ساحب ر�سول اهلل P من املدينة اإىل كربالء, لزيارة قرب اأبي عبد اهلل 
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احل�سني Q فكان اأّول من زاره من النا�س, وي�ستحّب زيارته Q فيه, وهي زيارة 
الأربعني).

اأي�سًا يف  النهار. وكتب  ارتفاع  الأربعني هو عند  اإّن وقت زيارة  وهناك يقول: 
كتاب )نزهة الزاهد) الذي �سّنف يف القرن ال�ساد�س للهجرة: )يف الع�سرين من 
هذا ال�سهر )�سفر) كان جميء عائلة الإمام احل�سني Q الكرمية من ال�سام اإىل 
لإبن  )الفتوح)  لكتاب  الفار�سّية  الرتجمة  القول يف  هذا  اأي�سًا  وورد  املدينة))1). 
الأعثم))), وكذلك يف كتاب امل�سباح للكفعمّي الذي يعّد من كتب الأدعية املهّمة 

جّدًا, يف القرن التا�سع للهجرة.
وقد ا�ستظهر بع�سهم من كالم ال�سيخ املفيد وال�سيخ الطو�سّي اأّن يوم الأربعني 
هو يوم خروج الأ�سرى من ال�سام اإىل املدينة, ل اأّنهم و�سلوا اإىل املدينة يف ذلك 
 Q اإّن زيارة الأربعني تعترب من زيارات الإمام احل�سني  اليوم))). على كّل حال, 

ة من ناحية املعنى وامل�سمون. املوثوقة واملعتمدة, ولها ميزة خا�سّ

رجوع الأ�صرى اإىل املدينة اأو اإىل كربالء:
لقد اأ�سرنا �سابقًا, اإىل اأّن ال�سيخ الطو�سّي يعترب اأّن يوم الع�سرين من �سفر اأو 

الأربعني, هو اليوم الذي رجع فيه الأ�سرى من ال�سام اإىلاملدينة.
ولكن هناك نقل اآخر �سّرح اأّن الأربعني هو يوم رجوع الأ�سرى من ال�سام اإىل 
من  اأقوى  الأّول  القول  اإّن  القدمية-  امل�سادر  بح�سب  القول-  يجب  هنا  كربالء. 

القول الثاين.
منهما  اأيٍّ  �سّحة  احتمال  اإّن  الراأيني:  كال  نقل  بعد  املجل�سّي  العاّلمة  يقول 
م�ستبعد من ناحية الزمان)4). وقد �سّرح بهذا الرتّدد اأي�سًا يف كتاب الأدعية الذي 

اأّلفه با�سم )زاد املعاد).

  1- نزهة الزاهد, �س 41).
  )- ابن الأعثم, الفتوح, ت�سحيح جمد الطباطبائّي.

  )- املحّدث النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س 154.
  4- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 101, �س 4)) ـ 5)).
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مع كّل ذلك, فاإّننا جند يف املتون القدمية ن�سبّيًا, مثل كتاب )اللهوف) وكتاب 
اإىل  ال�سام  من  الأ�سرى  رجوع  مبو�سوع  عالقة  له  الأربعني  اأّن  الأحزان)  )مثري 

كربالء, حيث طلبوا من دليل القافلة اأن يعّرج بهم على كربالء.
لكن يجب التنّبه اإىل اأّن هذين الكتابني- واإن كانا يحتويان على مطالب مهّمة 
ومفيدة من بع�س اجلهات- ينقالن اأي�سًا بع�س الأخبار ال�سعيفة والق�س�سّية التي 

حتتاج, للتعّرف عليها وحتقيقها, اإىل الرجوع اإىل امل�سادر واملراجع القدمية.
وهنا يجب اإ�سافة نقطة, وهي اأّن امل�سادر التي �سنفت بعد كتاب )اللهوف)- 
وقد اأخذت منه هذا اخلرب- ل ينبغي عّدها م�سادر م�ستقّلة وم�سندة, مثل كتاب 
)حبيب ال�ّسري) الذي نقل خرب رجوع الأ�سرى اإىل كربالء من تلك امل�سادر؛ ولذا 

ل ميكن جعل ما ذكره م�ستندًا لالإ�ستدلل والإحتجاج به)1).
دم�سق.  اإىل  الأ�سرى  و�سول  حول  النقلني  هذين  نذكر  اأن  هنا,  املنا�سب  من 
الأّول: ما نقله اأبو ريحان البريويّن, فقال: )يف اليوم الأّول من �سهر �سفر, دخل 
ثناياه  ونقر  يديه  بني  اهلل  لعنه  يزيد  فو�سعه  دم�سق,  مدينة   Q احل�سني  راأ�س 

بق�سيٍب كان يف يده وهويقول:

مـــــن بنـــــي اأحمـــد, مـــا كـــــان فـــعـــل ل�ســـــت مـن خنـــــــــدف اإن مل اأنتقــــم
جـــــــزع اخلــــزرج مـــــــن وقـــع الأ�ســــل ليــت اأ�سيـاخـــــــي بــبــــــدر �سهـــــــدوا
ثــــّم قـــــالـــــوا: يــــــا يــزيـــــد ل تــــ�ســــل فرحــــًا وا�ســــتهـــّلــــوا  فــاأهــّلـــــــــــــــوا 
فاعـتــــــــدل بــبــــــــــدر,  وعــــــــدلـــنـــــاه  قـــــــد قتلــــنا القـــــــرم مـن اأ�سياخهم

)كامل  كتاب  يف   (700 حوايل  ى  )املتوَفّ الطربّي  الّدين  عماد  كالم  الثاين: 
من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  هو  دم�سق  اإىل  الأ�سرى  و�سول  اأّن  اعترب  حيث  البهائّي) 
�سهر ربيع الأّول )يعني بعد عا�سوارء بـ )66) يومًا) وهذا القول عنده هو الأن�سب 

والأقرب اإىل الواقع.

  1- نف�س املهموم )الفار�سي) ترجمة ال�سعرايّن, �س 69).
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املريزا ح�شني النورّي واالأربعون:
العاّلمة املريزا ح�سني النورّي, م�سّنف كتاب )م�ستدرك الو�سائل) وهو يعترب 
من علماء ال�سيعة البارزين, ينتقد ويفّند, يف كتابه )اللوؤلوؤ واملرجان يف اآداب اأهل 
املنرب) بع�س روايات وق�س�س املجال�س احل�سينّية التي اأ�سبحت م�سهورة ومتداولة 

بني عموم ال�سيعة مع مرور الأّيام, وهي- ح�سب راأيه- لي�ست �سحيحة.
والظاهر اأّن املريزا النورّي هو ال�سخ�س الأّول الذي قام, يف هذا القرن الأخري, 
بنقد الرواية التي نحن ب�سددها, وقد طرح براهني متعّددة لإثبات عدم �سّحتها.
وقد نقل املريزا النورّي عبارة ال�سّيد ابن طاوو�س يف اللهوف حيث يقول: )باأّن 
كربالء),  اإىل  ياأخذهم  اأن  دليلهم  من  طلبوا  ال�سام  من  رجوعهم  حني  الأ�سرى 
ثّم اأخذ بنقد هذه العبارة)1) وامل�ساألة بهذا النحو: اإّن ال�سّيد ابن طاوو�س نقل يف 
اللهوف خرب رجوع الأ�سرى اإىل كربالء يف الأربعني اإّل اأّنه مل يذكر هناك م�سدر 
ذلك اخلرب, ويقال باأّن ال�سّيد يف ذلك الكتاب, نقل الروايات امل�سهورة بني ال�سيعة 

والتي كانت متداولة يف جمال�س العزاء احل�سينّي.
اإىل  ي�سري  الأعمال) عندما  )اإقبال  كتابه  نف�سه يف  ابن طاوو�س  ال�سّيد  ولكّن 
كالم ال�سيخ الطو�سّي, يف امل�سباح, حيث يقول: )اإّن الأ�سرى حتّركوا من ال�سام 
اإىل املدينة يف يوم الأربعني, وقد نقل اأي�سًا ال�سيخ يف غري امل�سباح اأّن رجوعهم يف 
الأربعني كان اإىل كربالء ولي�س اإىل املدينة) هناك يبدي ال�سّيد ترّدده يف كّل من 

القولني.
وهذا الرتّدد باعتبار اأّن ابن زياد قد حب�س الأ�سرى مّدة من الزمان يف الكوفة, 
ثّم لو اأ�سفنا هذه املّدة اإىل الوقت الذي يحتاج اإليه ال�سفر من الكوفة اإىل ال�سام 
يجعل  هذا  كّل  للرجوع,  الالزمة  املّدة  بعده  ومن  هناك  كامالً  �سهرًا  الإقامة  ثّم 
و�سولهم يف الأربعني اإىل املدينة اأو اإىل كربالء اأمرًا م�ستبعدًا. ومّما يقوله اأي�سًا 
ل  ولكن  كربالء,  اإىل  للرجوع  يزيد  من  الإذن  حت�سيل  املمكن  من  طاوو�س:  ابن 
ميكن اأن يكون ذلك يف الأربعني. وقد ورد يف خربٍ  حول رجوع الأ�سرى اإىل كربالء, 

  1- املحّدث النورّي, لوؤلوؤ ومرجان, �س )15.
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باأّن ذلك الو�سول كان يف نف�س زمان و�سول جابر اإىل كربالء, وقد ح�سل لقاء بني 
جابر وبني الأ�سرى.

هنا اأي�سًا يتوّقف ال�سّيد ابن طاوو�س وي�سّك حّتى يف و�سول جابر اإىل كربالء 
يف الأربعني)1).

هذا الإختالف يف كالم ابن طاوو�س بني كتاب اللهوف وكتاب الإقبال قد يكون 
واأّما الثاين فقد �سّنفه يف مرحلة ن�سوجه  اأّيام ال�سباب,  اأّن الأّول كتبه يف  �سببه 
الفكرّي. وقد تكون العّلة يف ذلك اأي�سًا: اأّن كتاب اللهوف قد اأّلفه ملجال�س العزاء 

يف املحافل العاّمة, بينما �سّنف كتاب الإقبال كاأثر علمّي متني للخوا�ّس.
طبعًا بالن�سبة اإلينا ل داعي اأبدًا لقبول تلك ال�سكوك والرتّددات التي اأبداها 

ال�سّيد حول جميء جابر اإىل كربالء, يف يوم الأربعني.
الأربعني  اأهمّية  لإثبات  اأيدينا,  بني  املوجود  الأقوى  امل�ستند  اأّن  والظاهر 

وعظمتها, هو زيارة جابر يف الأربعني الأّول باعتبار اأّنه كان هو الزائر الأّول. 
اأّما القول باأّن من�ساأ ف�سيلة الأربعني هو رجوع الأ�سرى اإىل كربالء, فهنا يلزم 
التوّجه اإىل هذه النقطة املهّمة, وهي اأّن ال�سيخ املفيد, يف كتابه املهّم يف بابه, وهو 
 Q باب �سرية الأئّمة, اأي كتاب )الإر�ساد), ويف ق�سم منه يخت�ّس بالإمام احل�سني

مل يذكر اأبدًا فيه رواية رجوع الأ�سرى, واأّنهم رجعوا اإىل العراق.
وكذلك فعل اأبو خمنف الراوي ال�سيعّي الكبري, حيث مل ي�سر اأبدًا يف كتابه عن 

مقتل احل�سني Q , اإىل �سيٍء من رجوع الأ�سرى نحو العراق.
وهكذا, فاإّننا ل جند اأّي اأثرٍ لهذا اخلرب, يف امل�سادر القدمية لتاريخ كربالء, 

مثل كتاب )اأن�ساب الأ�سراف) و)الأخبار الطوال) و)الطبقات الكربى).
ومن الوا�سح اأّنه ل يوجد حذف متعّمد لذلك اخلرب, اإذ اإّنه ل يوجد اأّي �سبب 

وداٍع لهذا احلذف والتحريف.
وقد ورد يف كتاب )ب�سارة امل�سطفى) خرب زيارة جابر, ولكّنه مل يذكر �سيئًا 

عن لقائه بالأ�سرى.

  1- ابن طاوو�س, اإقبال الأعمال, ج ), �س 101.
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وكذلك املرحوم ال�سيخ عّبا�س القّمي, وتبعًا لأ�ستاذه النورّي, فقد اعترب م�ساألة 
جميء اأ�سرى كربالء, يف الأربعني من ال�سام اإىل كربالء, غري �سحيحة)1).

اأّيامه الأخرية يف كتابه  اآيتي, خالل  اإبراهيم  اأي�سًا املرحوم حمّمد  اأنكر  وقد 
)البحث يف تاريخ عا�سوراء) رجوع الأ�سرى اإىل كربالء))). وهذا ما كان عليه راأي 

ال�سهيد املطّهري الذي تاأّثر باملرحوم اآيتي.
القا�سي  ال�سهيد  بقوٍة  يقف  كان  العلماء,  هوؤلء  كّل  راأي  قبال  يف  ولكن 

الطباطبائّي خمالفًا لهم.

ال�شهيد القا�شي الطباطبائّي واالأربعون:
�سّنف �سهيد املحراب املرحوم احلاج ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي 
الً حول الأربعني با�سم )التحقيق حول الأربعني الأّول ل�سّيد ال�سهداء)  كتابًا مف�سّ

وقد طبع موؤّخرًا ب�سكل جديد واأنيق.
لقد كان هدف ال�سهيد من تاأليف هذا الكتاب هو نفي اإ�ستبعاد جميء الأ�سرى 
من ال�سام اإىل كربالء يف الأربعني الأّول. وقد طبع هذا الكتاب مبجموع )900) 
�سفحة, ويحتوي على حتقيقات كثرية يف تفا�سيل وجزئّيات واقعة كربالء, وهي 
مفيدة جّدًا وجّذابة. ولكن الظاهر اأّن املوؤّلف اجلليل- مع كّل اجلهود التي بذلها- 
مل يكن موّفقًا كثريًا لإثبات ذلك املطلب الذي نحن ب�سدده. فهو من اأجل الرّد على 
اإ�سكال اإ�ستحالة انتقال الأ�سرى من كربالء اإىل الكوفة, ومنها اإىل ال�سام ثّم من 
ال�سام اإىل كربالء خالل اأربعني يومًا, اأورد بالتف�سيل �سبعة ع�سر نوذجًا تاريخّيًا 
لقطع  الرحالت,  تلك  اإليها  احتاجت  التي  الأزمنة  مع  والرحالت,  ال�سفرات  من 

طريق الذهاب من كربالء اإىل ال�سام, ثّم طريق الإياب من ال�سام اإىل كربالء.
ومّما ذكره يف ذلك ال�سرد التاريخّي اأّن امل�سري من الكوفة اإىل ال�سام وبالعك�س 

كانوا يقطعونه من اأ�سبوع اإىل ع�سرة اأو اثني ع�سر يومًا.

  1- القمي ال�سيخ عّبا�س, منتهى الآمال, ج 1, �س 817 ـ 818.
  )- اآيتي, برر�سي تاريخ عا�سوراء, �س 148 ـ 149.

 اإحياء يوم االأربعني والت�شاوؤالت املطروحة حوله
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وبناًء على ذلك فمن املمكن اأن تقطع م�سافة ذلك الطريق خالل اأربعني يومًا. 
ولو �سّح اأي�سًا قول البريويّن, باأّن راأ�س الإمام احل�سني Q قد ورد دم�سق يف اليوم 
الأّول من �سهر �سفر, فحينها ميكن القول باأّن الأ�سرى ا�ستطاعوا خالل ع�سرين 

يومًا الو�سول اإىل كربالء.
وبنحو عاّم, يجب القول: لو فر�سنا اإمكان قطع كّل ذلك امل�سري, ومن قبل قافلة 
تتاأّلف من ن�ساٍء واأطفال, خالل مّدة زمنّية ق�سرية, فاإّنه يجب التنّبه اإىل اأّنه يف 

الأ�سل: هل يوجد عندنا خرب عن ذلك يف الكتب التاريخّية املعتربة اأم ل؟
قبل  يكن  مل  التاريخّية  امل�سادر  من  اخلرب  هذا  نقل  فاإّن  معلوماتنا,  ح�سب 
ال�سيخ  مثل  الكبار,  ال�سيعة  علماء  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  هذا  للهجرة.  ال�سابع  القرن 
املفيد وال�سيخ الطو�سّي, لي�س فقط مل ي�سريوا اإليه, بل �سّرحوا اأي�سًا مبا يقابله, 
فقالوا: يوم الأربعني هو اليوم الذي دخل فيه حرم الإمام احل�سني Q اإىل املدينة, 

اأو هو اليوم الذي خرجوا فيه من ال�سام نحو املدينة املنّورة.
الأّول  الأربعني  يف   Q احل�سني  لالإمام  الأوىل  الزيارة  اإّن  نقول:  اأن  ويبقى 
الأئّمة  بعـــد ذلك كان  ومـــن  الأن�ســارّي,  ابن عبد اهلل  بزيارة جابر  قد حتّققت 
الأطهار R ي�ستفيدون من كّل فر�سة للحّث على زيارة الإمام احل�سني Q  وكانوا 
اأّول  اأّن  باعتبار  الأربعني  يوم  Q  يف  زيارته  وا�ستحباب  اأهمّية  �سيعتهم  يعّرفون 

زيارة ح�سلت, هي تلك الزيارة يف ذلك اليوم.
جعفـــر  الإمـــام  ل�ســان  على  الأربعني)  )زيارة  الــزيارة  تلـــك  وردت  وقد 
ال�ســـادق Q, وال�سيعة ملتزمون بقراءة تلك الزيارة مب�سامينها العالية, يف ذلك 

اليوم.
عالمات  من  اعتربت  اأّنها  حّد  اإىل  و�سلت  الأربعني  زيارة  قراءة  اأهمّية  اإّن 
ال�سالة,  يف  الرحيم)  الرحمن  اهلل  )ب�سم  بـ  اجلهر  م�ساألة  ومب�ستوى  ال�سيعة, 
ومبوازاة الإتيان ب�سلوات الفرائ�س والنوافل الـ )51) ركعة يف اليوم والليلة, والتي 
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ورد فيها الأحاديث مبا ل يعّد ول يح�سى, اأّنها من عالمات الت�سّيع.
يف  واأي�سًا  املتهّجد)  )م�سباح  كتاب  يف  الأربعني  زيارة  الطو�سّي  ال�سيخ  نقل 
الأحكام) عن �سفوان بن مهران اجلّمال, حيث قال: قال مولي  كتاب )تهذيب 

ال�سادق Q: تزور عند ارتفاع النهار وتقول:
)ال�سالم على ويّل اهلل وحبيبه, ال�سالم على خليل اهلل وجنيبه...))1).

اإّن هذه الزيارة ت�سبه بع�س الزيارات الأخرى من بع�س جهات, ولكن باعتبار 
 Q اأّنها حتتوي على بع�س العبارات الالفتة حول الهدف من قيام الإمام احل�سني

ة. وثورته, فهي تكت�سب ميزة واأهمّية خا�سّ
فقد جاء يف جزء من هذه الزيارة حول هدف الإمام احل�سني Q من نه�سته 

ما ياأتي: 
)وبذل مهجته فيك لي�ستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية ال�ساللة... وقد توازر 

عليه من غّرته الدنيا وباع حّظه بالأرذل الأدنى..).

مالحظتان �شغريتان:
الواردة يف ف�سل زيارة  الزيارات«  الأوىل: جاء يف بع�س روايات كتاب »كامل 

:Q الإمام احل�سني
)اإّن ال�سماء والأر�س وال�سم�س واملالئكة بكوا على الإمام احل�سني Q اأربعني 

�سباحًا)))).
جعل  اإىل  بالن�سبة  زمنّيًا,  اإ�سكالً  اأي�سًا  طرح  قد  طاوو�س  ابن  اإّن  الثانية: 
 Q الإمام احل�سني  �سهادة  كانت  اإذا  لأّنه  الأربعني؛  يوم  هو  �سفر  الع�سرين من 

  1- الطو�سّي, م�سباح املتهّجد, �س 788 و تهذيب الأحكام, ج 6, �س )11, ابن طاوو�س, اإقبال الأعمال, ج ), �س 101 , ابن 
امل�سهدّي, املزار, �س 514 )بتحقيق القّيومي) ـ ال�سهيد الأّول, املزار )حتقيق مدر�سة الإمام املهدّي )عج) ـ قم: 1410 هـ), �س 

185 ـ 186.
  )- ال�سهيد ال�سّيد القا�سي الطباطبائّي, حتقيق در بارهء اأّول اأربعني �سّيد ال�سهداء Q , �س 86).

 اإحياء يوم االأربعني والت�شاوؤالت املطروحة حوله
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يف اليوم العا�سر من املحّرم, فاإّن الأربعني �سيكون يف اليوم التا�سع ع�سر من �سفر 
ولي�س الع�سرين منه..

الإمام  ا�ست�سهــد  الذي  حمّرم  �سهر  كون  باحتمـــال  الإ�ســكال,  هذا  رّد  وقد 
احل�سني Q يف العا�سر منه )9)) يومًا, ولي�س ثالثني يومًا.. واإذا كان ال�سهر كاماًل 

)اأي ثالثني يومًا) فيجب اأن ل ُيحَت�َسب يوم ال�سهادة وهو العا�سر من املحّرم)1).

  1- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 5)).



23

(((  Q تحقيق حول أربعين اإلمام الحسين

متهيد:
م�ساألة  املتاأّخرة,  القرون  املحّققني يف  بع�س  فيها  �سّكك  التي  امل�سائل  من  اإّن 
ح�سور اأهل البيت R يف الأربعني الأّول ل�سهادة الإمام احل�سني Q عند مقامه 
ال�سريف. ويف املقابل �سرع بع�س العلماء لرّد هذا الت�سكيك ولإثبات زيارة الأربعني 
الأّول. اإّن هذه املقالة تبداأ بذكر اأدّلة املنكرين لالأربعني الأّول, بعد ذلك تاأخذ برّد 
القرائن  الأّول, من خالل  القائلني بثبوت الأربعني  توؤّيد راأي  الأدّلة, واأخريًا  هذه 

وال�سواهد.

املقّدمة:
هو  عنها,  وُبحث  فيها  ُحّقق  التي  عا�سوراء  تاريخ  يف  املهّمة,  املباحث  من  اإّن 
الإمام  ل�سهادة  الأّول  الأربعني  يف  كربالء  اإىل   R البيت  اأهل  ح�سور  مو�سوع 
عند  امل�سهور  فمن  كربالء.  �سهداء  ومقام  ال�سريف,  مقامه  عند    Q احل�سني 
 جابر 

P ال�سيعة اأّن الأربعني هو اليوم الذي زار فيه ال�سحابّي اجلليل لر�سول اهلل
بن عبد اهلل الأن�سارّي قرب الإمام احل�سني Q , ويف نف�س ذلك املكان والزمان 
ح�سل لقاء بني جابر وبني اأهل البيت R عندما رجعوا من ال�سام لزيارة مقام 
الإمام احل�سني Q . وكذلك فاإّن يوم الأربعني هو يوم اإحلاق راأ�س الإمام Q اإىل 

بدنه ودفنه هناك.

  1- حم�سن رجنرب, اأ�ستاذ م�ساعد يف موؤ�ّس�سة الإمام اخلمينّي للتعليم والبحوث- قم املقّد�سة.
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ال�سابقني  من  ال�سيعة  العلماء  بع�س  هناك  ال�سهرة,  هذه  مقابل  يف  لكن 
اإىل  ق   61 �سنة  من  الأربعني  يوم  يف   R البيت  اأهل  و�سول  اأنكر  واملعا�سرين 
كربالء. ويف هذه ال�سطور �سيتّم عر�س وبحث اأدّلة هوؤلء املنكرين, وكذلك البحث 
املنكرين  اأدّلة  لرّد  املعا�سرين  املحّققني  بع�س  اأقامها  التي  والأدّلة  القرائن  حول 
واإبطالها. ويف النهاية �سنعر�س القرائن وال�سواهد التاريخّية والروائّية الواردة يف 

هذا املو�سوع, لإثبات تلك ال�سهرة.

)الأربعون( يف املتون والن�صو�ص الدينّية:
اإّن كلمة )الأربعني) ُتعترب من امل�سطلحات امل�ستعملة كثريًا يف املتون الدينّية 
العدد  بهذا  الأمور  من  كثري  وُعنّي  ُحّدد  وقد  التاريخّية,  اأو  منها  الروائّية  �سواٌء 
اآثار الإخال�س لأربعني يومًا,  اخلا�ّس. مثاًل: كمال العقل يف الأربعني من العمر, 
اآثار حفظ اأربعني حديثًا, دعاء اأربعني �سخ�سًا جمتمعني, الدعاء لأربعني موؤمنًا, 
قراءة دعاء العهد اأربعني �سباحًا, عدم قبول �سالة �سارب اخلمر اإىل اأربعني يومًا, 
ا�ستحباب  يومًا,  اأربعني   Qاحل�سني الإمام  على  واملالئكة  وال�سماء  الأر�س  بكاء 
ة  زيارة الأربعني. هذه الأمثلة وغريها تعترب من املوارد التي تبنّي لنا املكانة اخلا�سّ

واملهّمة لهذا امل�سطلح والعدد يف املعارف الإ�سالمّية)1).
الإمام  حّق  يف  اإّل  الأربعني  زيارة  ا�ستحباب  الأحاديث  يف  يرد  مل  ذلك  ومع 
اأو جاء   Qمّمن �سبق �سّيد ال�سهداء Rواأّما غريه من املع�سومني .Qاحل�سني
بعده, فلم يثبت له زيارة الأربعني. فاإذًا من الناحية التاريخّية واحلديثّية, ل يوجد 
من  يعترب  وهذا  عا�سوراء,  واقعة  زمان  اإىل  ولأعماله,  الأربعني  ليوم  �سابقة  اأي 

.Q ة بالإمام احل�سني الإمتيازات اخلا�سّ

  1- لالإطالع اأكرث حول هذا املو�سوع, يراجع: ر�سا تقوي دامغايّن, اأربعني در فرهنك اإ�سالمي. وكذلك: عبد الكرمي باك نيا, 
اأربعني در فرهنك اأهل بيت R ـ ن�سرية مبّلغان الرقم )5 و)8)1 ـ الرقم 1), �س )).
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ا�صتحباب زيارة الأربعني يف الروايات وال�صواهد التاريخّية:
اإّن الدليل الأهّم لبيان ف�سيلة يف زيارة اأربعني �سّيد ال�سهداء Q هو املر�سلة 

الواردة عن الإمام الع�سكرّي Q حيث يقول: 
)عالمات املوؤمن خم�س: �سالة الإحدى واخلم�سني, وزيارة الأربعني...))1).

اإ�سافة اإىل هذه الرواية, فاإّن الإمام ال�سادق عند تعليمه ل�سفوان بن مهران 
اجلّمال, كيفّية زيارة الأربعني, كان قد �سّرح وبنّي عظمة هذه الزيارة وف�سيلتها))).
اأّما بالن�سبة اإىل من�ساأ اأهمّية الأربعني يف امل�سادر ال�سيعّية القدمية, فنقول باأّن 

ة من جهتني:  هذا اليوم فيه عناية خا�سّ
الأوىل: من جهة رجوع الأ�سارى من ال�سام اإىل املدينة.

الثانية: ب�سبب ما قام به جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي الذي كان من الأ�سحاب 
البارزين لر�سول اهلل P ولأمري املوؤمنني Q, حيث زار قرب �سّيد ال�سهداء Q يف 

يوم الأربعني.
روى ال�سيخ املفيد, وال�سيخ الطو�سّي والعاّلمة احلّلي حول هذا املو�سوع: )يوم 
الع�سرين من �سفر هو اليوم الذي رجع فيه حرم الإمام احل�سني Q من ال�سام 
اإىل املدينة. ويف هذا اليوم اأي�سًا, قدم جابر ابن عبد اهلل الأن�سارّي �ساحب ر�سول 
اهلل P من املدينة اإىل كربالء, من اأجل زيارة الإمام احل�سني Q, وقد كان هو 

  1- ال�سيخ املفيد, املزار, �س )5 ـ حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, م�سباح املتهّجد, �س 787 ـ 788 ـ حمّمد بن فتال الني�سابوري, 
رو�سة الواعظني, �س 15) ـ ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال بالأعمال احل�سنة فيما يعمل مّرة يف ال�ّسنة, ج ), �س 100.

منت الرواية هكذا ورد: )عالمات املوؤمن خم�س: �سالة الإحدى واخلم�سني, وزيارة الأربعني, والتخّتم باليمني, وتعفري اجلبني, 
الأئّمة  تعاليم  من  الأمر  هذا  باأّن  القول  يجب  باليمني,  التخّتم  م�ســـاألة  اإلــى  بالن�سبة  الرحيم).  الرحمن  اهلل  بب�سم  واجلهر 
املع�سومنيR , والذي هو يف الواقع نوع من اأنواع التحّدي ل�سرية خلفاء بني اأمّية, لأّنه وح�سب قول الزخم�سرّي فاإّن اأّول من 
اتخذ التخّتم بالي�سار �سعارًا لنف�سه وعمل خالف �سّنة النبّي P هو معاوية: )العاّلمة عبد احل�سني الأمينّي, الغدير, ج 10, �س 
10)) وكذلك فاإّن ال�سيعة يعتربون اجلهر بب�سم اهلل الرحمن الرحيم يف ال�سلوات اجلهرّية - ال�سبح ـ واملغرب والع�ساء- اأمرًا 
واجبًا, واجلهر بها يف ال�سلوات الإخفاتّية- الظهر والع�سر- اأمرًا م�ستحّبًا ـ وهذا اأي�سًا من توجيهات واإر�سادات الأئّمة R لأّنه 
وكما ذكر الفخــر الرازّي فاإّن بني اأمّية هم الذين ابتدعوا الإخفات يف الب�سملة من اأجل اأن ميحو كّل اأثر لعلّي Q. )لالإطالع 
�سّيد  ح�ســرت  اأربعني  اأّول  بارهء  در  حتقيق  الطباطبائّي,  القا�سي  علّي  حمّمد  ال�سّيد  اإىل:  ُيرجع  الرواية  هذه  �سرح  على  اأكرث 

ال�سهداء Q, �س 90) وما بعدها. 
  )- ال�سيخ الطو�سّي, م�سباح املتهجد, �س 788 ـ 789 ـ اأي�سًا: تهذيب الأحكام, ج 6, �س )11 ـ 114 ـ ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال, 

ج ), �س 101 ـ )10 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 1)) ـ ))).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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نه�شة عا�شوراء 

.(1((Q اأّول من زار قرب �سّيد ال�سهداء

اهلل  عبد  بن  جابر  هو   Q احل�صني  الإمام  لقرب  الأّول  الزائر 
الأن�صارّي))(: 

نحوين  على   Q ال�سهداء  �سّيد  لقرب  جابر  زيارة  التاريخّية  امل�سادر  ذكرت 
جابر  زيارة  اأورد  حيث  ال�سيعّي  الطربّي  عن  واردة  الأوىل  ال�سيغة  و�سيغتني, 
ب�سحبة عطّية العويّف))) مع الإ�سناد وبالتف�سيل, لكّنه مل يذكر �سيئًا عن مالقاة 

  1- ال�سيخ املفيد, م�ساّر ال�سيعة )طبع يف املجّلد ال�سابع من موؤّلفات ال�سيخ املفيد), �س 46 ـ ال�سيخ الطو�سّي, م�سباح املتهّجد, 
�س 787 ـ ر�سّي الّدين املطّهر احلّلي, العدد القوّية, �س 19).

  )- جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي بن عمرو بن حزام )حرام) بن ثعلبة الأن�سارّي كان من اأ�سحاب ر�سول اهلل P البارزين ـ ومن 
اأ�سحاب اأمري املوؤمنني Q والأئّمة الأربعة R من بعده, وقد بايع النبّي P يف واقعة العقبة الثانية حيث كان ل يزال غالمًا 
برفقة اأبيه مع �سبعني �سخ�سًا من النا�س, و�سارك اأي�سًا ببيعة الر�سوان )ال�سجرة): )اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد الطربايّن, 

املعجم الكبري, ج ), �س 180 ـ 181),
بقي من  اآخر من  الثانية, وهو  العقبة  بيعة  امل�ساركني يف  واأحد   Q املوؤمنني  اأمري  الك�ّسي عنه: )كان جابر من حوارّيي  وكتب 
R وكان يجل�س يف امل�سجد وعلى راأ�سه عمامة �سوداء ثّم يرفع �سوته  اأهل البيت  اأ�سحاب ر�سول اهلل )�س) ويعترب من اتباع 
وينادي: يا باقر العلم. وكان يتجّول على ع�ساه يف اأزّقة املدينة املنّورة ويحّدث يف جمال�سه بف�سل علّي  Q , مل يكن احلّجاج 
يتعّر�س جلابر لأّنه كان �سيخًا كبري ال�ّسن), اأبو جعفر حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, اإختيار معرفة الرجال, ج 1, �س 8), ح: 78, 

و�س 41, ح: 87 ـ 88, و�س 44, ح: )9, و�س 4)1 ـ 5)1, ح: 195.
وقال ال�سّيد اخلوئّي يف حّقه: )كان جابر من اأن�سار ر�سول اهلل, ومن اأف�سل اأعوان اأمري املوؤمنني Q, ويعّد من �سرطة اخلمي�س), 
معجم رجال احلديث وتف�سيل طبقات الرواة, ج 4, �س 0)). وروى الكلينّي ب�سنده ال�سحيح عن الإمام الباقر Q اإّنه قال يف 
جابر: )ما كذب جابر كذبة قّط), امل�سدر ال�سابق, �س 4)). الروايات التاريخّية حول الغزوات التي �سارك فيها جابر خمتلفة, 
فالطربايّن يعتقد اأّنه �سارك يف ثالث ع�سرة غزوة, )امل�سدر ال�سابق, ج ), �س )18) وقال ال�سيخ الطو�سّي: اإّن جابرًا قد رافق 
النبّي P يف معركة بدر وثماين ع�سرة غزوة. )رجال الطو�سّي, �س 1) ـ ))). ويقول ابن الأثري: �سارك جابر يف �سبع ع�سرة غزوة, 
ومل يح�سر بدرًا واأحدًا ب�سبب منع اأبيه له. لكن براأي الكلبّي فاإّن جابرًا قد �سارك يف اأُحد وقيل: اإّنه �سارك يف ثماين ع�سرة غزوة 

ورافق علّيًا يف حرب �سّفني )اأ�سد الغابة, ج 1, �س 57)).
بالن�سبة اإىل ف�سيلته العلمية, يكفي ما قاله الذهبي عنه, حيث عّده فقيه ومفتي املدينة املنّورة يف ع�سره )�سم�س الدين الذهبي, 
�سري اأعالم النبالء, ج ), �س 190) ويعترب جابر من الرواة الذين نقل عنهم عدد وفري من النا�س, وقد اأح�سى البع�س رواياته 
فو�سلت اإىل )1540) حديثًا )الذهبي, امل�سدر ال�سابق, �س 194). تويف جابر يف �سنة )78 ق) وقد بلغ من العمر اأكرث من ت�سعني 

عامًا )رجال الطو�سّي, �س ))).
  )- عطّية بن �سعد بن جنادة العويف اجلديل القي�سي من التابعني واملحّدثني ومف�ّسري ال�سيعة الكبار, وقد وّفق لزيارة قرب الإمام 
 ,Q وهو كويّف ولد يف زمن خالفة اأمري املوؤمنني .Q ب�سحبة جابر, وهو يعترب الزائر الثاين لالإمام احل�سني Q احل�سني
كانت اأّمه اأمة رومّية. روي حول ت�سميته اإّنه حني الولدة طلب اأبوه من اأمري املوؤمنني Q اأن يعنّي له ا�سمًا, فقال الإمام: )هو عطّية 

اهلل) ومن حينها دعي با�سمه )عطّية) وجعل له الإمام Q مائة درهم من بيت املال اأعطاها لأبيه �سعد.
يف ثورة عبد الرحمن بن الأ�سعث �سّد احلّجاج بن يو�سف الثقفي وقف اإىل جانب عبد الرحمن وبعد هزميته فّر اإىل بالد فار�س, 
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.Q جابر مع اأهل بيت احل�سني
ال�سيغة الثانية هي التي نقلها ال�سّيد ابن طاوو�س خمت�سرة, ومن دون �سحبة 
عطّية جلابر, ثّم يذكر لقاء جابر مع الأ�سرى من اأهل البيت R الذين رجعوا من 

ال�سام.
ولنبحث اأّوًل  رواية الطربّي ثّم نتناول بالبحث رواية ابن طاوو�س.

ى عام 5)5 ق) يف كتاب ب�سارة امل�سطفى   روى عماد الّدين الطربّي )املتوَفّ
ب�سنده عن عطّية بن �سعد بن جنادة الكويّف اجلديّل اأّنه قال:

)خرجت مع جابر ابن عبد اهلل الأن�سارّيM زائرين قرب احل�سني بن علّي 
بن اأبي طالب, فلّما وردنا كربالء دنا جابر من �ساطئ الفرات فاغت�سل ثّم اّتزر 
باإزار وارتدى باآخر, ثّم فتح �سّرة فيها �سعد فنرثها على بدنه, ثّم مل يخط خطوة 
اإّل ذكر اهلل تعاىل, حّتى اإذا دنا من القرب قال: اأمل�سنيه, فاأمل�سته, فخّر على القرب 
مغ�سّيًا عليه, فر�س�ست عليه �سيئًا من املاء, فلّما اأفاق قال: يا ح�سني ثالثًا, ثّم قال: 

حبيب ل يجيب حبيبه.
ثّم قال: واأّنى لك باجلواب وقد �ُسحطت اأوداجك على اأثباجك وُفّرق بني بدنك 
وراأ�سك, فاأ�سهد اأّنك ابن خامت النبّيني وابن �سّيد املوؤمنني وابن حليف التقوى و�سليل 
الهدى وخام�س اأ�سحاب الك�سا وابن �سّيد النقباء وابن فاطمة �سيدة الن�ساء, وما 
ْعَت  لك ل تكون هكذا وقد غّذتك كّف �سّيد املر�سلني وربيت يف حجر املّتقني وَر�سَ
من ثدي الإميان وُفِطْمَت بالإ�سالم, فطبت حّيًا وطبت مّيتًا, غري اأّن قلوب املوؤمنني 
غري طّيبة لفراقك ول �ساّكة يف اخلرية لك, فعليك �سالم اهلل ور�سوانه. واأ�سهد 

اأّنك م�سيت على ما م�سى عليه اأخوك يحيى بن زكريا.

فكتب احلّجاج اإىل حاكم بالد فار�س حمّمد بن القا�سم الثقفي اأن يح�سر عطّية وياأمره بلعن علّي Q فاإن امتنع ومل يفعل ذلك 
فاجلده اأربعمائة �سربة واحلق راأ�سه وحليته. لكّن عطّية امتنع عن لعن علّي Q فتحّمل �سربات اجللد والإهانة فداًء لولية اأمري 
املوؤمنني Q. عندما اأ�سبح قتيبة حاكم خرا�سان ذهب عطّية اإليه وبقي مقيمًا يف خرا�سان اإىل حني اأ�سبح عمر بن هبرية حاكمًا 
على العراق, فطلب عطّية من ابن هبرية يف ر�سالة, الإذن له بالرجوع اإىل الكوفة فوافق ابن هبرية على طلبه واأقام بقّية عمره يف 
الكوفة اإىل حني وفاته �سنة )111 ق), )حمّمد بن �سعد الطبقات الكربى, ج 6, �س 04), حمّمد بن جرير الطربّي, املنتخب يف 
ذيل املذّيل, ج 8, �س 8)1), وكتب عطّية تف�سريًا للقراآن, وقد جمع يف خم�سة اأجزاء وقد كان يقول: قراأت على ابن عّبا�س القراآن 

بتف�سريه ثالث مرات, وقراأته عليه تالوة �سبعني مّرة. )ال�سيخ عّبا�س القمي, �سفينة البحار, ج 6, �س 96), املادة عطا).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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نه�شة عا�شوراء 

حّلت  التي  الأرواح  اأّيتها  عليكم  ال�سالم  وقال:  القرب  حول  بب�سره  جال  ثّم 
بفناء احل�سني واأناخت برحله, واأ�سهد اأّنكم اأقمتم ال�سالة واآتيتم الزكاة, واأمرمت 
اليقني,  اأتاكم  امللحدين وعبدمت اهلل حّتى  املنكر وجاهدمت  باملعروف ونهيتم عن 

والذي بعث حمّمدًا باحلّق نبّيًا لقد �ساركناكم يف ما دخلتم فيه.
قال عطّية: فقلت له: يا جابر كيف ومل نهبط واديًا ومل نعل جبالً ومل ن�سرب 
ب�سيٍف, والقوم قد ُفّرق بني روؤو�سهم واأبدانهم واأُومتت اأولدهم واأُرملت اأزواجهم؟!.
ُح�سر  اأحّب قومًا  يقول: من   P يا عطّية �سمعت حبيبي ر�سول اهلل  فقال يل: 
اإّن  نبّيًا  اأُ�سرك يف عملهم, والذي بعث حمّمدًا باحلّق  اأحّب عمل قوٍم  معهم ومن 
نّيتي ونّية اأ�سحابي على ما م�سى عليه احل�سني Q واأ�سحابه. خذين نحو اأبيات 

كوفان.
فلّما �سرنا يف بع�س الطريق قال يل: يا عطّية هل اأو�سيك؟ وما اأظّن اأيّن بعد 
اآل  واأبغ�س مبغ�س  اأحّبهم,  ما   P اآل حمّمد  اأحبب حمّب  ال�سفرة مالقيك.  هذه 
اأبغ�سهم, واإن كان �سّوامًا قّوامًا, واأرفق مبحّب حمّمد واآل حمّمد,  P ما  حمّمد 
فاإّنه اإن تزّل له قدم بكرثة ذنوبه ثبتت له اأخرى مبحّبتهم, فاإّن حمّبهم يعود اإىل 

اجلّنة ومبغ�سهم يعود اإىل الّنار. 

هل ح�صر اأهل البيت R يف يوم الأربعني اإىل كربالء؟
اأهل  و�سول  زمان  تعيني  عا�سوراء,  تاريخ  واملعّقدة يف  املبهمة  امل�سائل  اإّن من 
امل�سادر  اأغلب  لأّن   ,Q احل�سني  الإمام  �سهادة  بعد  كربالء  اإىل   R البيت 
التاريخّية واحلديثّية مل تن�ّس على هذا الأمر, واأّن هذه احلادثة هل وقعت يف يوم 

الع�سرين من �سفر)�سنة ـ 61 ـ ق) اأم بعد ذلك؟
يوم  هو  �سفر  من  الع�سرين  اأّن  هو  القدمية  امل�سادر  من  الكثري  نقلته  ما  اإّن 
عنه لحقًا  �سنتحّدث  ما  وهذا  ال�سريف,  ببدنه   Q الإمام احل�سني  راأ�س  اإحلاق 
يف هذه املقالة. ومّما ورد اأي�سًا اأّن الع�سرين من �سفر هو يوم رجوع حرم الإمام 
احل�سني Q من ال�سام اإىل املدينة. لكن هناك قول اآخر حول هذا املو�سوع, يعترب 
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الأربعني هو يوم ورود ودخول الأ�سرى وعائلة الإمام احل�سني Q اإىل كربالء.
كتب ال�سّيد ابن طاوو�س حول هذا الأمر قائالً :

)وجدت يف غري امل�سباح اأّن اأهل البيت R و�سلوا اإىل كربالء يف عودتهم من 
ال�سام يوم الع�سرين من �سفر))1).

اإّن وجود هذا الإبهام والتعقيد يف هذه احلادثة, اأ�سبح �سببًا لظهور قولني يف 
القرون املتاأّخرة بني علماء ال�سيعة:

الأّول: قول املنكرين لو�سول اأهل البيت R اإىل كربالء يف الأربعني.
الثاين: قول املوؤّيدين لهذه الق�سّية.

ونحن قبل ال�سروع بتعيني اأطراف النزاع من العلماء املنكرين واملوؤّيدين, وقبل 
البحث والنقد حول دلئل كّل طرف يجب تو�سيح م�ساألتني:

الأوىل: زمان دخول الأ�سرى اإىل ال�سام.
الثانية: مّدة اإقامتهم يف ال�سام.

زمان و�صول الأ�صرى من اأهل البيت اإىل ال�صام:
عّدة  على  ال�سام  اإىل  الأ�سرى  دخول  مو�سوع  ذكرت  التاريخّية  امل�سادر  اإّن 

اأنحاء:
الإمام  راأ�س  مع  ال�سام  اإىل  دخلوا  الأ�سرى  اأّن  امل�سادر  بع�س  نقلت  الأّول: 
ى عام 54)هـ. ق.) حول هذا الأمر: )ثّم  احل�سني Q. فقد كتب ابن حّبان )املتوَفّ
�سّرح عبيد اهلل بن زياد راأ�س احل�سني بن علّي Q مع الن�ساء والأطفال الأ�سرى 

من اآل ر�سول اهلل P اإىل ال�سام)))).  
ى عام 81) )ثّم اأمر عبد اهلل بال�سبايا  وقال اأي�سًا ال�سيخ ال�سدوق } املتوَفّ

وراأ�س احل�سني Q  فحملوا اإىل ال�سام)))). 

  1- ابن طاوو�س: اإقبال الأعمال ج ) �س 100.
  )- حمّمد بن حّبان بن اأحمد اأبي حامت التميمّي الب�ستّي, الثقات, ج ), �س )1) )هام�س املدخل: يزيد بن معاوية).

  )- الأمايل, املجل�س, 1), ح: ), �س 0)).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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الإمام  بنت  �سكينة  مع  �سعد  بن  �سهل  لقاء  عن  اخلوارزمّي  رواية  وبح�سب 
احل�سني Q حني دخول اأهل البيت R اإىل ال�سام, حيث �ساألها �سهل: األك حاجة 
اإيّل, فاأنا �سهل بن �سعد مّمن راأى جّدك و�سمع حديثه؟ فقالت له �سكينة: يا �سهل, 
قل ل�ساحب الراأ�س اأن يتقّدم بالراأ�س اأمامنا حّتى ي�ستغل النا�س بالنظر اإليه فال 
راأ�س  �سحبــة  تبنّي  احلادثــة  هـذه   .P(1( اهلل  ر�سول  حرم  فنحن  اإلينا,  ينظروا 

الإمام Q لأهل البيت R عند دخول بالد ال�سام.
ى عام )8) ق)  ومن املوؤّيدين اأي�سًا لهذه امل�ساألة: اأبو حنيفة الدينورّي )املتوَفّ

وابن الأثري, و�سبط ابن اجلوزّي))).
:Q وروى ال�سّيد ابن طاوو�س عن الإمام ال�سّجاد

َعَلم,  Q على  وراأ�س احل�سني  بغري وطاء,  يطلع )يظلع)  بعري  )حملني على 
ون�سوتنا خلفي على بغاٍل اأكّف, والفارطة خلفنا وحولنا بالّرماح).)))

وكتب يف مكان اآخر, حول جواب يزيد على ر�سالة عبيد اهلل بن زياد التي يطلب 
فيها معرفة الأوامر جتاه الأ�سرى:

اأعاد  عليه,  ووقف  زياد  ابن  كتاب  اإليه  و�سل  ملّا  فاإّنه  معاوية  بن  يزيد  )واأّما 
وبحمل  معه,  قتل  من  وروؤو�س   Q احل�سني  راأ�س  بحمل  فيه  ياأمره  اإليه  اجلواب 

اأثقاله ون�سائه وعياله))4).
الثاين: اأّن راأ�س الإمام Q قد و�سل اإىل دم�سق قبل و�سول الأ�سرى اإليها, وقد 

قال بهذا الراأي ابن الأعثم واخلوارزمّي)5).
 Q اإىل ال�سام بعد مّدة من بعث راأ�س الإمام R الثالث: اإر�سال اأهل البيت
ولكن حني الدخول اإىل ال�سام اأحُلق الأ�سرى بحاملي راأ�س الإمام Q. وهذا الراأي 

هو قول ال�سيخ املفيد والطرب�سّي)6).

  1- مقتل احل�سني Q, ج ), �س 68.
  )- الأخبار الطوال, �س 60) ـ الكامل يف التاريخ, ج ), �س 576 ـ تذكرة اخلوا�ّس, �س 60) ـ )6).

  )- الإقبال, ج ), �س 89.
  4- اللهوف, �س 99.

  5- كتاب الفتوح, ج 5, �س 7)1 ـ 9)1 ـ مقتل احل�سني Q, ج ), �س )6.
  6- الإر�ساد, ج ), �س 118 ـ اإعالم الورى, ج 1, �س )47 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 0)1. 
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طبعًا, من املحتمل اأن يكون اأهل البيت R قد دخلوا اإىل دم�سق ب�سحبة راأ�س 
قًا اإىل يزيد, وهذا الإحتمال هو القول الأّول  الإمام Q ولكن الراأ�س قد ُحِمَل م�سبَّ

يف الواقع, وعليه اأي�سًا ُيحمل القول الثاين.
من خالل ما �سبق معنا, ميكن القول اإّنه, واإن ورد يف بع�س املنقولت اأّن راأ�س 
الإمام Qمل يكن مع اأهل البيت R حني الو�سول اإىل ال�سام, فاإنَّ القول الأّول- 
مع مالحظة  دم�سق-  ورود  R حني  البيت  لأهل   Q الإمام  راأ�س  مرافقة  يعني 
اأهل  فيه  دخل  الذي  الزمان  معرفة  يجب  الآن  الأقوى.  هو  يبقى  الناقلني,  تعّدد 

البيت R مع راأ�س الإمام Q اإىل دم�سق, يف اأّي يوم هو؟
كتب اأبو ريحان البريويّن يف وقائع �سهر �سفر ما يلي:

)يف اليوم الأّول- من �سهر �سفر- اأُدخل راأ�س احل�سني Q مدينة دم�سق))1).
ى )عام )68 هـ ق): وروى القزوينّي املتوَفّ

)اليوم الأّول من �سهر �سفر عيد بني اأمّية, لأّنهم يف ذلك اليوم اأدخلوا راأ�س 
احل�سني Q اإىل دم�سق)))).

يوم ورود  اأّن  الّدين الطربّي, حيث اعترب  املقابل, هناك رواية عماد  لكن يف 
اأهل بيت احل�سني Q اإىل دم�سق, هو اليوم ال�ساد�س ع�سر من ربيع الأّول, اأي بعد 
يوم عا�سوراء بـ )66) يومًا))). اإّن القول املختار هو ما جاء يف رواية اأبي ريحان 
البريويّن, باعتبار اأّنه من جهة, هو متقّدم زمانًا على الطربّي, ومن جهة ثانية, 
هو ميتاز بالّدقة يف نقل الروايات التاريخّية, اإ�سافة اإىل ذلك فاإّن رواية القزوينّي 

والكفعمّي توؤّيده.

مّدة اإقامة اأهل البيت R يف ال�صام:
يف   R البيت  اأهل  فيها  بقي  التي  املّدة  حول  تختلف  التاريخّية  الروايات  اإّن 

  1- اأبو ريحان حمّمد بن اأحمد البريويّن اخلوارزمّي, الآثار الباقية عن القرون اخلالية, �س 1)).
  )- زكريا حمّمد حممود القزوينّي, عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات, �س 45.

  )- عماد الّدين ح�سن بن علّي الطربّي ـ كامل البهائّي, ج ), �س )9).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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ال�سام, والفرتة التي اأقاموا فيها العزاء هناك. حتّدث البع�س- مثل ابن الأعثم 
الزمنّية  املّدة  هذه  عن  جممل  بكالم  الطرب�سّي-  ال�سيخ  له  وتبعًا  املفيد  وال�سيخ 

فقالوا: )واأقاموا اأّيامًا))1) اأو )اأقاموا اأّيامًا)))).
ولكن البع�س الآخر �سّرح عن املّدة التي بقوا فيها هناك اأو الأّيام التي اأقاموا 
ى عام 10) هـ ق) واخلوارزمّي  فيها العزاء. مثال ً: حمّمد بن جرير الطربّي )املتوَفّ
اأّن جمال�س العزاء يف  اأبي خمنف) وابن ع�ساكر وابن كثري يعتقدون  )نقالً  عن 

ال�سام ا�ستمّرت ملّدة ثالثة اأّيام مع ن�ساء واأهل بيت معاوية))).
اأهل  اإقامــة  مّدة  اأّن  ق)   (6( عام  ى  )املتوَفّ املغربّي  النعمان  القا�سي  وكتب 

البيت R يف ال�سام هي �سهر ون�سف ال�سهر)4).
العزاء  اأقاموا  اأّن حرم يزيد قد  ى 654 ق):  وروى �سبط ابن اجلوزّي )املتوَفّ

على احل�سني Q لثالثة اأّيام)5).
وقبل ال�سّيد ابن طاوو�س القول باأّن مّدة اإقامة اأهل البيت R يف �سجن دم�سق 

هو �سهر كامل)6).
ى 701 ق): اأّن اأهل البيت R اأقاموا العزاء  ونقل عماد الّدين الطربّي )املتوَفّ

�سبعة اأّيام)7).
ا�ستدعاهم  الثامن  اليوم  ويف  اأّيام,  �سبعة  العزاء  اأقاموا  اإّنهم  املجل�سّي  وقال 

يزيد وا�سرت�ساهم وتلّطف بهم ثّم جّهزهم للرجوع اإىل املدينة املنّورة)8).
لأهــل  العـــزاء  اأقامـــوا  �سفيان  اأبي  عائلة  ن�ساء  اأّن  اآخر  حمّل  يف  اأي�سًا  ونقل 

  1- ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج 5, �س ))1.
  )- الإر�ساد, ج ), �س ))1 ـ اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س 475.

ـ ابن ع�ســـاكر, ترجمــة الإمام  ـ اخلوارزمــّي الآثـــار الباقيـــة, ج ), �س 81    )- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س )5) 
احل�سني Q, �س 8)) ـ اأبو الفداء ا�سماعيل بن كثري الدم�سقّي, البداية والنهاية, ج 8, �س )1).

  4- اأبو حنيفة القا�سي النعمان بن حمّمد التميمّي املغربّي, �سرح الأخبار يف ف�سائل الأئّمة الأطهار, ج ), �س 69).
  5- �سبط ابن اجلوزّي, تذكرة اخلوا�ّس, �س )6).

  6- الإقبال, ج ), �س 101.
  7- كامل البهائّي, ج ), �س )0).

  8- بحار الأنوار, ج 45, �س 196 ـ وجالء العيون, �س 409.
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البيت R ثالثة اأّيام)1). 
لو غ�س�سنا النظر عن قول القا�سي النعمان, الذي نقل وحده فقط باأّن الإقامة 
يف ال�سام كانت ملّدة �سهر ون�سف, ومل يقل بهذا القول اأحد مّمن �سبقه اأو حلقه, 
وكذلك راأي ال�سّيد ابن طاوو�س الذي عرّب عن القول باأّن بقاء اأهل البيت R يف 
ال�سام كان �سهرًا كامال ً, عرّب بـ )قيل).. نقول مع غ�ّس النظر عن هذين القولني, 
ال�ّسجن, مل  بعد خال�سهم من   Q الإمام  اأّن حرم  نقلت  الأخرى  الروايات  فاإّن 
يبقوا يف ال�سام لأكرث من ثالثة اأّيام اأو �سبعة منها. وهذا ميكن القبول به لو عرفنا 
وم�سلحة  فائدة  دون  من  فقط  يكون  لن  فاإّنه  ذلك  من  اأكرث  هناك  اإقامتهم  اأّن 
�سّد  ال�سعبّية  والإ�سطرابات  الثورة  لظهور  �سببًا  الإقامة  �سيكون طول  بل  ليزيد, 
اجلهاز احلاكم, ولهذا نرى يزيد قد اأ�سرع يف ا�ستمالة اأهل البيت R واإر�سائهم, 

فجّهزهم للرحيل نحو املدينة املنّورة.
بناًء على ما �سبق, يجب القبول باأّن اإقامة اأهل البيت R يف ال�سام مل يكن يف 

اأح�سن الأحوال قد جتاوز ع�سرة اأّيام.

املنكرون مل�صاألة و�صول اأهل البيت R اإىل كربالء يف الأربعني 
الأّول:

اإّن بع�س العلماء, وب�سبب الإختالفات املوجودة يف بع�س الروايات حول زمان 
تقّبل  ي�ستطيعوا  مل  ال�سام,  يف  اإقامتهم  ومّدة  دم�سق,  اإىل   R البيت  اأهل  ورود 
م�ساألة و�سول اأهل البيت R اإىل كربالء يف الأربعني الأّول بل اعتربوها- ولأ�سباب 

ما- م�ستبعدة, بل يف حكم املحال. هنا نريد اأن ن�ستعر�س هذا الراأي:
ى  1- لقد كان من امل�سهور بني علماء ال�سيعة يف ما م�سى اأن ابن نا احلّلي )املتوَفّ
645 ق) يف كتابه )مثري الأحزان) وكذلك ال�سّيد ابن طاوو�س يف كتابه )اللهوف) 
من القائلني بو�سول اأهل البيت R اإىل كربالء يف يوم الع�سرين من �سفر )عام 

  1- بحار الأنوار, ج 45, �س 196 ـ وجالء العيون, �س 409.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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61 هـ ق))1). وقد اأّكد على هذه النقطة اأي�سًا بع�س املحّققني املعا�سرين, عندما 
حاول اأن يجيب عن هذه ال�سبهة ويرّد راأي املنكرين لتلك الزيارة يف الأربعني))).

لكن هذا الإعتقاد لي�س يف حمّله, لأّنه مل ي�سّرح اأّي واحٍد من هذين العلمني يف 
كلماتهما اأبدًا عن مو�سوع جميء اأهل البيت اإىل كربالء, يف الع�سرين من �سفر, 
بل اقت�سر كالمهما على حكاية ورود اأهل البيت R اإىل كربالء واملالقاة مع جابر 
فقط))), بل اإّن ابن طاوو�س )ره) نفى �سراحة و�سول اأهل البيت R اإىل كربالء 
يف يوم الع�سرين من �سفر يف كتابه )الإقبال بالأعمال احل�سنة, والذي ا�ستمّر يف 
تاأليفه منذ ما قبل وفاته بت�سع �سنوات اإىل اآخر عمره اأي اإىل العام ال�سبعني من 
عمره))4) فهو بعد اأن ينقل راأي ال�سيخ املفيد )ره) وال�سيخ الطو�سّي )ره) والراأي 
القائل باأّن يوم الأربعني هو يوم خروج الأ�سرى من ال�سام اإىل كربالء.. هناك ينفي 

�سراحًة و�سولهم اإىل كربالء يف الع�سرين من �سفر, وهذا كالمه:
املدينة مع مولنا علّي بن  Q و�سلوا  اأّن حرم احل�سني  امل�سباح  )وجدت يف 
احل�سني Q يوم الع�سرين من �سفر)5). ويف غري امل�سباح اأّنهم و�سلوا اإىل كربالء 

  1- الظاهر اأّن هذه الن�سبة اإىل ال�سّيد ابن طاوو�س لها عّدة اأ�سباب: فمن ناحية قد �سّرح ال�سيخ املفيد وال�سيخ الطو�سّي باأّن يوم 
الأربعني هو يوم جميء جابر بن عبد اهلل اإىل كربالء. ومن ناحية ثانية ـ وكما �سيظهر لحقًا ـ فاإّن بع�س امل�سادر ذكرت باأّن يوم 
الع�سرين من �سفر هو يوم اإحلاق الراأ�س املقّد�س لالإمام احل�سني Q ببدنه على يد اأهل البيت R.  ومن ناحية ثالثة فاإّنه ل 
يوجد اأّية رواية عن جميء اأهل البيت R اإىل كربالء يف وقت اآخر غري الأربعني, ومن هنا فقد حملوا كالم ال�سّيد ابن طاوو�س 

على الراأي القائل باأّن مالقاة جابر مع اأهل البيت R كانت يف كربالء يوم الأربعني. 
ولكن يح�سن الإلتفات اإىل اأّن ال�سيخ املفيد وال�سيخ الطو�سّي اللذين �سّرحا بح�سور جابر مع اأهل البيت R  �سّرحا باأّن ارحتالهم 

من ال�سام نحو كربالء كان يف يوم الأربعني ل اأّنهم و�سلوا اإليها يف الأربعني.
ويف املقابل فاإّن ال�سّيد ابن طاوو�س وابن نا احلّلي واإن �سّرحا مبالقاة جابر مع اأهل البيت R ولكّنهما مل يذكرا اأبدًا اأّن هذا 

اللقاء كان يف يوم الأربعني. وقد اأ�سار املحّدث القّمي اأي�سًا اإىل هذه النقطة املهّمة يف كتابه )منتهى الآمال, ج ), �س 86).
Q), �س 1).

)- ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي )حتقيق در بارهء اأّول اأربعني ح�سرت �سّيد ال�سهداء 
) - هذه هي عبارة ابن نا يف هذه احلادثة:

)وملّا مّر عيال احل�سني Q بكربالء, وجدوا جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي وجماعة من بني ها�سم قدموا لزيارته يف وقٍت واحٍد, 
فتالقوا باحلزن والإكتئاب والنوح على هذا امل�ساب املقرح لأكباد الأحباب) مثري الأحزان, �س 86.

وكتب اأي�سًا ابن  طاوو�س حول هذا املو�سوع, )وملّا رجع ن�ساء احل�سني Q وعياله من ال�سام وبلغوا العراق, قالوا للدليل مّر بنا 
على طريق كربالء, فو�سلوا اإىل مو�سع امل�سرع فوجدوا جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي وجماعة من بني ها�سم ورجال ًمن اآل ر�سول 
اهلل P قد وردوا لزيارة قرب احل�سني Q فوافوا يف وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم واأقاموا املاآمت املقرحة لالأكباد 

واجتمع اإليهم ن�ساء ذلك ال�سواد فاأقاموا على ذلك اأّيامًا), اللهوف, �س 114.
4- ال�سّيد ابن طاوو�س, الإقبال, ج ), �س 70).

5- يجب الإلتفات اإىل اأّن عبارة ال�سيخ الطو�سّي يف م�سباح املتهّجد هي )الرجوع) ولي�س )الو�سول) كما قال ابن طاوو�س, وهذه 
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اأي�سًا يف عودتهم من ال�سام يوم الع�سرين من �سفر, وكالهما م�ستبعد, لأّن عبيد 
اهلل بن زياد, لعنه اهلل, كتب اإىل يزيد يعّرفه ما جرى وي�ستاأذنه يف حملهم ومل 
يحملهم حّتى جاء اجلواب اإليه, وهذا يحتاج اإىل نحو ع�سرين يومًا اأو اأكرث منها؛ 
لأّنه ملّا حملهم اإىل ال�سام روي اأّنهم قاموا فيها �سهرًا يف مو�سع ل يكّنهم من حّر 
 Q ول برد, و�سورة احلال تقت�سي اأّنهم تاأّخروا اأكرث من اأربعني يومًا من يوم قتله

اإىل اأن و�سلوا اإىل العراق اأو املدينة.
واأّما تعريجهم على كربالء, يف طريق عودتهم اإىل املدينة, فيمكن ذلك, ولكّنه 
ل يكون حينئٍذ و�سولهم اإليها يوم الع�سرين من �سفر, لأّنهم اجتمعوا, على ما ُروي, 
فيحتاج  من احلجاز  زائرًا  و�سل  جابر  كان  فاإن  الأن�سارّي,  اهلل  عبد  بن  بجابر 
اأن يكون جابر و�سل من  اأربعني يومًا, وعلى  اأكرث من  اإليه وجميئه  و�سول اخلرب 
فاإّن ابن طاوو�س مل ينف,  اأو غريها)1). كما هو ظاهر  الكوفة  غري احلجاز, من 
من الأ�سل, جميء اأهل البيت R ل يف كتاب اللهوف ول يف كتاب الإقبال, وكذلك 
فاإّن العبارة الأخرية لل�سّيد يف الإقبال هي قرينة وا�سحة على اأّنه مل يقل بو�سول 
اأهل البيت R يف الأربعني اإىل كربالء- كما ن�سب اإليه البع�س خطاأ- لأّنه لو كان 
راأيه هو هذا لبّينه يف كتاب )الإقبال) الذي كتبه بعد اللهوف بعّدة �سنوات, فيقول 
مثال ً: اإيّن قد رجعت عن قويل الذي ورد يف كتاب اللهوف, وكالمي النهائّي يف هذه 

امل�ساألة هو ما اأذكره هنا.
 R وعليه فاإّن ابن طاوو�س وابن نا ُيعتربان من املنكرين لو�سول اأهل البيت

اإىل كربالء يف الع�سرين من �سهر �سفر �سنة )61 ق).
ى 111 ق) وقد  )-ومن املنكرين اأي�سًا لتلك امل�ساألة العاّلمة املجل�سّي )املتوَفّ

كتب حول هذا املو�سوع:

هي عبارة ال�سيخ:
مدينـــة  اإلـــى  ال�ســام  من   Q اأبي طالب  بن  علّي  بن  احل�ســـني  اهلل  عبد  اأبي  �سّيدنا  رجوع حرم  كان  منه  الع�سرين  يوم  )ويف 
ال�سيخ  بيان ابن طاوو�س لكالم  اأّن  اإليها, ومن هنا يظهر  الو�سول  اإىل املدينة هو غري  اأّن الرجوع  الوا�سح  P). ومن 

الر�ســــول 
لي�س �سحيحًا, وعليه فاإّن الن�سبة التي جعلها ابن طاوو�س اإىل ال�سيخ حول و�سول اأهل البيت R اإىل املدينة وا�ستبعاده لذلك هي 

منتفية اأ�ساًل ومو�سوعًا.
1- ابن طاوو�س, الإقبال, ج ), �س 100 ـ 101 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 5)) ـ 6)).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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)اإعلم اأّنه لي�س يف الأخبار ما العّلة يف ا�ستحباب زيارته �سلوات اهلل عليه يف 
هذا اليوم. وامل�سهور بني الأ�سحاب اأّن العّلة يف ذلك رجوع حرم احل�سني �سلوات 
اهلل عليه يف مثل ذلك اليوم اإىل كربالء عند رجوعهم من ال�سام واإحلاق علّي بن 
احل�سني �سلوات اهلل عليه الروؤو�س بالأج�ساد, وقيل يف مثل ذلك اليوم رجعوا اإىل 
املدينة, وكالهما م�ستبعدان جّدًا لأّن الزمان ل ي�سع ذلك كما يظهر من الأخبار 

والآثار, وكون ذلك يف ال�سنة الأخرى اأي�سًا م�ستبعد)1). 
كتاب  موؤّلف  ق)   1((0 ـ   1(54( النورّي  ح�سني  املريزا  اأي�سًا  ومنهم   -(
ال�سّيد  واملرجان) كالم  كتابه )اللوؤلوؤ  ينقل يف  اأن  بعد  الو�سائل) فهو  )م�ستدرك 
ابن طاوو�س يف اللهوف الذي يوؤّيد م�ساألة جميء الأ�سرى اإىل كربالء, ياأخذ بنقد 
ذلك الراأي وينفيه, ونحن �سن�ستعر�س, يف هذه املقالة بالتف�سيل, اإىل اأدّلته التي 

اعتمد عليها.
املحّدث  لأ�ستاذه  تبعًا  ق)   1(59 ى  )املتوَفّ القّمي  عّبا�س  ال�سيخ  كذلك   -4

النورّي, فقد نفى ح�سور اأهل البيت R يف الأربعني اإىل كربالء))). 
ى  5- ومن املنكرين اأي�سًا لهذه احلادثة العاّلمة اأبو احل�سن ال�سعرايّن )املتوَفّ

)5)1 �س)))).
 R 6-  واأنكر ال�سهيد الأ�ستاذ مرت�سى املطّهري خرب لقاء جابر باأهل البيت
وقال: اإّن ال�سخ�س الوحيد الذي نقل هذا الأمر هو ال�سّيد ابن طاوو�س يف اللهوف, 
ومل ينقله اأحد غريه, بل اإّن ال�سّيد نف�سه اأي�سًا مل يتعّر�س لهذا املو�سوع يف كتبه 

الأخرى. ثّم اإّن الدليل العقلّي اأي�سًا ل يتوافق مع هذا الراأي)4).
هنا ل بّد من التنبيه اإىل اأّنه اإن كان مق�سود الأ�ستاذ املطهرّي من خرب اللقاء, 
هو اللقاء يوم الأربعني, فاإّن ابن طاوو�س- وكما نّبهنا عليه �سابقًا-مل يقل بذلك 

اأبدًا حّتى يف كتابه اللهوف.

1- بحار الأنوار, ج 98, �س ))).
)- منتهى الآمال, ج ), �س 1014 ـ 1015.

)- دمع ال�سجوم )ترجمة نف�س املهموم), �س 69).
4- مرت�سى املطهرّي, امللحمة احل�سينّية, ج 1, �س 0).
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اأهــل  و�ســــول  م�ســاألـــة  يعترب  الذي  اآيتي  اإبراهيم  حمّمد  املحّقق  ومنهم   -7
البيت R اإىل كربالء, يف الأربعني, من املاآ�سي التاريخّية حيث ل ميكن اإيجاد اأي 

�سند موّثق وموؤّكد لها بني اأيدينا)1).
8- ومن املنكرين اأي�سًا لهذه احلادثة ال�سّيد الدكتور جعفر ال�سهيدّي))).

املوؤّيدون مل�صاألة و�صول اأهل البيت R اإىل كربالء
القول بح�سور  اإىل  العلماء قد ذهبوا  يف مقابل هوؤلء املنكرين, هناك بع�س 
من  ُي�ستفاد  ما  هذا  الأقّل  على  اأو  الأّول  الأربعني  كربالء يف  اإىل   R البيت  اأهل 

ظاهر كالمهم.
ى 440 ق): 1- كتب اأبو ريحان البريويّن )املتوَفّ

ويف الع�سرين رّد راأ�س احل�سني Q اإىل جثته حّتى دفن مع جّثته, وفيه زيارة 
الأربعني وهم حرمه, بعد ان�سرافهم من ال�سام)))). 

الزيارة  لت�سمية  اآخر  �سببًا  يعطي  فاإّنه  البريويّن,  كالم  يف  يالحظ  كما 
بالأربعني, غري ال�سبب الذي ذكره امل�سهور, وذاك ال�سبب- ح�سب كالم البريويّن- 
هو اأّن القافلة كان عددها اأربعني �سخ�سًا, وبهذا العدد جاوؤوا لزيـــارة مقام �سّيد 

1- حمّمد اإبراهيم اآيتي, حتقيق تاريخ عا�سوراء, �س 9)1 ـ 141.
)- هو من خالل طرح بع�س الأ�سئلة �سّكك يف هذا املو�سوع: )هل ذهبت القافلة من دم�سق اإىل املدينة مبا�سرة اأم �سلكوا طريقًا ذا 
م�سافة طويلة حّتى و�سلوا اإىل كربالء ليزوروا ال�سهداء؟ هل وافق يزيد على هذا العمل؟ ثّم لو �سّح رجوع القافلة اإىل كربالء, فهل 
حّقًا قد ح�سل اجتماع بني اأهل البيت R وبني جابر الذي جاء اأي�سًا من اأجل الزيارة؟ هل اأقام اأهل امل�سيبة جمل�سًا للعزاء؟ 
ثّم كيف �سمح حاكم الكوفة لنف�سه اأن يقام يف كربالء مثل هذه املرا�سم على بعد عّدة فرا�سخ من مركز اإمارته؟ ولو �سّلمنا اإمكان 
وقوع مثل هذه احلوادث, فما هو زمان هذا الإجتماع؟ هل هو بعد عا�سوراء بحدود اأربعني يومًا؟ من البديهّي اأّن هذا الأمر بعيد 
عن احلقيقة فاإّن ذهاب امل�سافر العادي من كربالء اإىل الكوفة ومن الكوفة اإىل دم�سق ورجوعه بو�سائل النقل املوجودة يف ذلك 
الع�سر يحتاج حتمًا اإىل اأكرث من اأربعني يومًا من الزمان, فكيف لو كان امل�سافر هو قافلة ن�ساء واأطفال, فكيف �ستكون حركتهم؟!
وهناك اأي�سًا م�ساألة لزوم اأخذ ابن زياد الأوامر من يزيد بالن�سبة اإىل اإر�سال القافلة اإىل دم�سق ثّم تلقي اجلواب من يزيد على 
ذلك. فنحن لو اأخذنا بعني الإعتبار كّل هذه املقّدمات, لحتاج حتّقق ذلك كّله اإىل �سهرين من الزمان اأو ثالثة اأ�سهر. وكذلك 
افرتا�س و�سول القافلة اإىل كربالء يف اأربعني ال�ّسنة الالحقة )عام )6 ق) هو افرتا�س غري �سحيح, لأّن بقاء القافلة يف دم�سق 
ملّدة طويلة لي�س ل�سالح يزيد. على كّل حال فاإّن الإبهام يحيط بنتائج هذه الأبحاث, ومع كّل تلك اجلهود التي بذلت يف حتقيق هذه 
احلادثة فيجب الإعرتاف باأّن احلقيقة ل يعلمها اإّل اهلل تعاىل. )ال�سّيد حعفر ال�سهيدّي, �سرية فاطمة الزهراء O,�س 61))ـ 

عند البحث والنقد لنظرية املحّدث النورّي �سيجاب عن كّل تلك الأ�سئلة املطروحة اأعاله.
  )- البريويّن, الآثار الباقية عن القرون اخلالية, �س 1)).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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ال�سهداء Q يف كربالء ووافق ذلك يف الع�سرين من �سفر.
ى ـ 0)10 ق): )- وقال ال�سيخ البهائّي )املتوَفّ

 Q التا�سع ع�سر)1)- اأي من �سفر- فيه زيارة الأربعني لأبي عبد اهلل احل�سني
اهلل  عبد  بن  جابر  قدوم  كان   Q �سهادته  من  الأربعني  يوم  وهو  اليوم  هذ  ويف 
الأن�ساري )ر�سي اهلل عنه) لزيارته Q واتفق ذلك اليوم ورود حرمه Q  من 

ال�سام اإىل كربالء قا�سدين املدينة على �ساكنها ال�سالم والتحية))).
)- ومن املوؤّيدين لتلك الواقعة اأي�سًا ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي: 
الأربعني )عام 61 ق) من  R يف  البيت  اأهل  و�سول  اإمكانّية  اإثبات  حيث حاول 
ذلك  اأنكر  الذي  النورّي  املحّدث  وّجهها  التي  ال�سبهات  على  والّرد  النقد  خالل 

الو�سول. ونحن, خالل هذه املقالة, �سن�سري اإىل ذلك الرّد والنقد.
ى 41)1 ق)  بــ )اأرباب) )املتوَفّ 4- ومنهم املريزا حمّمد الإ�سراقّي املعروف 
زيارة جابر,  امل�سطفى) حول  )ب�سارة  الطربّي يف  بعدما عر�س كالم  اإّنه  حيث 
اأم يف  اأّن زيارة جابر كانت يف يوم الأربعني  قال: مل يذكر يف هذا اخلرب املعترب 
الإمام  ل�سهادة  الأوىل  ال�ّسنة  اأّن زيارة جابر كانت يف  اأي�سًا  غريه, ومل يذكر فيه 
احل�سني Q اأم ال�ّسنة التي بعدها, لكن املذكور يف الكتب ال�سيعّية اأّن هناك اأمرين 

قد حتّققا على كّل حال:
اإىل   R اأهل البيت  ة والعاّمة قد ذكروا ورود  اأّن الكثريين من اخلا�سّ الأّول: 

كربالء يف يوم الأربعني.
الثاين: وهو ثابت يف ال�سرية والتاريخ, اأّن اأهل البيت R مل ي�سافروا اأبدًا اإىل 

العراق بعد عام ال�سهادة )61 ق)))).

  1- اإّن احت�ساب يوم التا�سع ع�سر من �سفر هو يوم الأربعني, مبنّيًا على كون العّد يبداأ من اليوم العا�سر نف�سه, ولكن لو لحظنا 
اأّن غري ال�سيخ البهائّي مل يعترب اليوم التا�سع ع�سر هو يوم الأربعني, لعلمنا باأّن مبداأ ح�ساب الأربعني هو احلادي ع�سر من املحّرم, 
لأّنه وكما ذكر ال�سّيد يف الإقبال, فاإّن �سهادة الإمام احل�سني Q ح�سلت يف ال�ساعات الأخرية ليوم العا�سر من املحّرم, وعليه 

فاإّن هذا اليوم لي�س داخالً  يف العّد واحل�ساب.
  )- تو�سيح املقا�سد,�س 6.

  )- املريزا حمّمد الإ�سراقّي )اأرباب), الأربعني احل�سينّية, �س 05).
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البحث حول اأدّلة اإنكار املحّدث النورّي حل�صور اأهل البيت R يف 
كربالء يوم الأربعني:

نفى املحّدث النورّي و�سول اأهل البيت R اإىل كربالء يف الأربعني الأّول, بعد 
العاّلمة  تو�ّسع  وقد  طاوو�س.  ابن  ال�سّيد  نظرّية  على  اإ�سكالت)1)  �سبعة  اأورد  اأن 
النورّي يف طرح هذه الإ�سكالت, وتبعه عليها اآخرون, ونحن هنا �سنعر�سها ولكن 

باخت�سار مع بع�س الت�سّرف والإ�سافة والتغيري ثّم نرّد عليها وجنيب عنها.

االإ�شكال االأّول: عدم تنا�شب الزمان مع الوقائع: 
اإّن احلوادث التي وقعت خالل الأّيام الأربعني متعّددة, منها: ر�سالة عبيد اهلل 
اإىل ع�سرين  اإىل الأ�سرى, والتي حتتاج  بالن�سبة  اإىل يزيد لأخذ الأوامر  بن زياد 
يومًا تقريبًا اأو اأكرث. ومنها: مّدة بقاء اأهل البيت R يف ال�سام حيث �سّرح البع�س 

باأّنها كانت �سهرًا كامالً ))) وقال البع�س الآخر �سهرًا ون�سف ال�سهر))).
وعليه فاإّن املّدة الزمنّية من اأجل تلّقي الأوامر من يزيد ثّم ذهاب اأهل البيت 
اإىل ال�سام واإقامتهم هناك ومن ثّم رجوعهم من هناك.. هذه املّدة ل تن�سجم اأبدًا 
اإىل كربالء واللقاء مع جابر يف الع�سرين من   R اأهل البيت  ول ت�سمح بح�سور 

�سفر. ولذلك ل ميكن القبول بو�سولهم اإىل كربالء يوم الأربعني, عام )61) ق.

النقد: 
اإّن هناك الكثري من ال�سواهد التاريخّية تدّل على اأّن بع�س الأ�سخا�س قد قطعوا 
امل�سافة بني الكوفة وال�سام مبا يقارب ع�سرة اأّيام بل اأقّل من اأربعة منها. وقد ذكر 
موردًا)4).  ع�سر  �سبعة  بلغت  التي  وال�سواهد  املوؤّيدات  هذه  الطباطبائّي  القا�سي 

  1- املريزا ح�سني النورّي الطرب�سّي )اللوؤلوؤ واملرجان), �س ))) ـ )4).
  )- ابن طاوو�س, الإقبال, ج ), �س 101.

  )- اأبو حنيفة النعمان بن حمّمد التميمّي املغربّي, �سرح الأخبار يف ف�سائل الأئّمة الأطهار, ج ), �س 69).
  4- ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي )حتقيق در بارهء اأّول اأربعني �سّيد ال�سهداء Q), �س )) ـ ))1.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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واأّما ما قاله املحّدث النورّي فهو جمّرد ا�ستبعاد ل غري, ول يجعل امل�ساألة م�ستحيلة 
كما اأراد هو اإثباته. طبعًا اإّن بع�س ال�سواهد التي اأوردها املحّقق الطباطبائّي قابلة 
للنقد والنقا�س, ول ميكن القبول بها, ولكّنها يف جمموعها قادرة على اإثبات ذلك 
الكوفة ملّدة ع�سرين  R يف  البيت  اأهل  اإقامة  واأّما يف ما يرتبط مبو�سوع  الأمر. 
من  الكثري  هناك  فاإّن  زياد,  ابن  اإىل  يزيد  من  التكليف  اإي�سال  اأجل  من  يومًا 
ملعرفة  يزيد  وبني  زياد  ابن  بني  مرا�سلة  اأّية  ذكر  على  تاأت  مل  القدمية  امل�سادر 

كيفّية الت�سّرف مع الأ�سرى وروؤو�س ال�سهداء.
راأ�س  برفقة  يزيد  اإىل  بر�سالة  بعث  قد  زياد  ابن  اأّن  بع�سها  يف  ّرح  �سُ قد  بل 
الإمام احل�سني )Q(1. ويف بع�سها الآخر اأُ�سري فقط اإىل اأ�سل جميء الر�سول من 

عند يزيد اإىل عبيد اهلل ياأمره باإر�سال اأهل البيت R اإىل ال�سام))).
من  معلومًا  لي�س  يزيد  من  الإذن  زياد  ابن  اأخذ  حول  قيـــل  مــا  فــاإّن  وعليــه 
الناحية التاريخّية؛ لأّن الطربّي الذي نقل واقعة كربالء عن اأ�سخا�س مثل الإمام 
اأبي خمنف) مل  الكلبّي )تلميذ  الرحمن, وه�سام  بن عبد  Q واحل�سني  الباقر 
يذكر �سيئًا عن اإذن عبيد اهلل من ِقبل يزيد. نعم يف روايته فقط عن عوانة ابن 
احلكم اأ�سار اإىل هذه امل�ساألة, ولكن هذا اخلرب خمدو�س ومردود ب�سبب الإ�سكالت 

الكثرية الواردة عليه))).
 

التاريخّية  امل�شادر  يف  احلادثة  هذه  ذكر  عدم  الثاين:  االإ�شكال 
القدمية:

اإّن الطربّي)4), وال�سيخ املفيد)5) )اللذين نقال واقعة عا�سوراء عن اأبي خمنف) 

  1- ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج 5, �س 7)1 ـ 586.
  )- حمّمد بن �سعد )ترجمة احل�سني Q ومقتله) جمّلة تراثنا ـ 1408 ق ـ العدد: 10, �س 190.

  )- يراجع: حمّمد تقي ت�سرتّي )�سو�سرتي) قامو�س الرجال, ج )1, �س 7).
  4- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س )5) ـ 54).

  5- ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج ), �س )).
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ى 568  ى 548 ق) واخلوارزمّي))) )املتوَفّ اأي�سًا الطرب�سّي)1) )املتوَفّ ومن بعدهما 
ى 0)6 ق) و�سبط بن اجلوزّي وعماد الّدين الطربّي))) مل  ق) وابن الأثري )املتوَفّ

دد: يتعّر�س اأّي منهم ملثل هذه احلادثة. ثّم ي�سيف املحّدث النورّي يف هذا ال�سّ
كربالء,  اإىل  �سفرهم  خالل  ذهبوا,  قد   R البيت  اأهل  يكون  اأن  ميكن  )ول 
وهناك يجتمعون مع جابر, ويقيمون العزاء لعّدة اأّيام, ثّم ل يرى ال�سيخ املفيد �سيئًا 

من ذلك يف اأي م�سدر معتمد, اأو يراه ولكن ل ينقله يف هذا املقام)4)!!!

النقد:
اأّوًل: اإّن عدم الت�سريح بوقوع هذه احلادثة هو غري الت�سريح بعدم وقوعها, 
ولذا ل ميكن ال�ستنتاج من عدم ذكر املوؤّرخني للواقعة اأّنهم ينفونها, اأو اأّن الواقعة 
مل حت�سل! ولذلك جند اأّن بع�س احلوادث والق�سايا التاريخّية مل ترد يف امل�سادر 

الروائّية, لعلل)5) متعّددة ل جمال لذكرها هنا.
ثانيًا: اإّن بع�س املوؤّرخني والعلماء قد �سّرحوا- كما �سياأتي معنا- بذهاب اأهل 
وال�سيخ  طاوو�س  ابن  وال�سّيد  نا  وابن  البريويّن  ومنهم  كربالء,  اإىل   R البيت 

البهائّي.
ثالثًا: اإّن اأ�سلوب كالم ال�سيخ املفيد يدّل على حذف بع�س احلوادث التاريخّية, 

فهو يقول:
)ف�سار )اأي الر�سول) معهم يف جملة النعمان )بن ب�سري), ومل يزل ينازلهم يف 

اه يزيد, ويرعونهم حّتى دخلوا املدينة). الطريق, ويرفق بهم,كما و�سّ
اأّن  اإّل  اأخرى وقعت,  اأّن هناك حوادث  تعني  املدينة)  اإّن عبارة )حّتى دخلوا 
كتابه  يف  الإخت�سار  ال�سيخ  ق�سد  ب�سبب  اإّما  وهذا  لها,  يتعّر�س  املفيدمل  ال�سيخ 
املتواترة  التاريخّية  الأخبار  على  النقل,  يف  اإقت�ساره,  ب�سبب  واإّما  )الإر�ساد), 

  1- اأبو علّي الف�سل بن احل�سن الطرب�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س 476.
  )- مقتل احل�سني Q, ج ), �س )8.

  )- كامل البهائّي, ج ), �س )0).
  4- املحّدث النورّي, )اللوؤلوؤ واملرجان),  �س ))).

  5- كما فعل ال�سيخ املفيد نف�سه, حيث امتنع عن نقل تفا�سيل واقعة ال�سقيفة, وم�ساألة البيعة لأبي بكر ب�سبب ال�سلطان احلاكم 
يف ع�سره, الإر�ساد, ج 1, �س 189.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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الورود, اأو الأخبار امل�ستفي�سة يف واقعة ما, وحيث مل يكن يف حوزته خرب متواتر اأو 
م�ستفي�س يف م�ساألتنا هذه, فلم ياأت على ذكرها.

اإىل   R البيت  اأهل  االأخبار احلاكية عن رجوع  الثالث:  االإ�شكال 
املدينة يف الع�شرين من �شفر.

ال�سيخ الطو�سّي يف )م�سباح  ال�سيعة) ومن بعده  ال�سيخ املفيد يف )م�ساّر  اإّن 
املتهّجد) والعاّلمة احلّلي يف )العدد القوّية))1) و )منهاج ال�سالح)))) والكفعمّي 
R اإىل  اأهل البيت  يف كتاب )امل�سباح)))), لي�س فقط مل يذكروا حادثة و�سول 
كربالء, بل �سّرحوا باأّن يوم الع�سرين من �سفر هو يوم رجوع اأهل البيت R من 

ال�سام اإىل املدينة.

اجلواب والنقد: 
اإىل   R البيت  اأهل  اأبدًا بعدم ح�سور  اأعاله مل ت�سّرح  اإّن امل�سادر املذكورة 

كربالء.
وعلى هذا, فمن املمكن وجود بع�س املنقولت حول هذه الق�سّية )كما يف نقل 
يعتمدوا  ولكّنهم مل  و�سلت  اأّنها  اأو  اإليهم,  ت�سل  لكّنها مل  البريويّن)  ريحان  اأبي 

عليها لعلٍل ل نعلمها.
اإ�سافة اإىل ذلك- كما �سبقت الإ�سارة- فاإّن اأبا ريحان ومن بعده ال�سيخ البهائّي 

قد �سّرحوا باأّن يوم الأربعني هو يوم ح�سور اأهل البيت R يف كربالء.

يف   R البيت  اأهل  مع  جابر  مالقاة  ذكر  عدم  الرابع:  االإ�شكال 
الرواية.

  1- العدد القوّية, �س 19).
  )- هذا الكتاب هو خمت�سر كتاب م�سباح املتهّجد الذي ينقل عنه املحّدث النورّي يف كتابه )دار ال�سالم).

  )- ال�سيخ اإبراهيم بن علّي العاملّي الكفعمّي, امل�سباح, قم, من�سورات الر�سا والزاهدّي, �س 489 و�س 510.
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ب�سارة  كتاب  مثل  الأربعني,  يوم  يف  جابر,  زيارة  عن  حتّدثت  التي  الكتب  اإّن 
تذكر  نف�سها مل  الزائر, هي  امل�سطفى, مقتل احل�سني )اخلوارزمّي), وم�سباح 
�سيئًا عن مالقاته مع اأهل البيت R, مع اأّنه لو كانت هذه احلادثة قد وقعت فاإّن 

هذه امل�سادر حتمًا �ستنقلها.

النقد: 
اأّوًل: اإّن بع�س امل�سادر- كما مّر �سابقًا- قد ذكرت زيارة اأهل البيت R لقرب 

.Q الإمام احل�سني
ثانيًا: الظاهر اأّنه اإّما اأّن جابرًا قد زار قرب الإمام Q مّرتني على اأقّل التقادير, 
مّرة مع عطّية العويّف, وهذا ما نقله الطربّي واخلوارزمّي وابن طاوو�س يف م�سباح 
اأّن  واإّما  طاوو�س.  ابن  وال�سّيد  احلّلي  نا  ابن  نقله  ح�سبما  اأخرى  ومّرة  الزائر, 
ال�سّيد ابن طاوو�س )مثل ال�سيخ املفيد) كان بناوؤه هو اختيار احلوادث املهّمة يف 
نظره واخت�سارها, ومن هنا نراه قد نقل لقاء جابر مع اأهل البيت R ولكّنه مل 

يذكر �سيئًا عن �سحبة عطّية جلابر.

االإ�شكال اخلام�س: حركة اأهل البيت R على الطريق ال�شلطايّن.
اإّن املحّدث النورّي يعتقد اأّن م�سري حركة اأهل البيت R من الكوفة اإىل ال�سام, 
اإّما كان على الطريق ال�سلطايّن واإّما على طريق البادية. ومن اأجل اإثبات اأّن امل�سري 

كان على الطريق ال�سلطايّن ا�ستدّل بالرباهني وال�سواهد الآتية:
1- اإّن كتاب )مقتل اأبو خمنف) الأ�سل, واإن كان مفقودًا وما هو موجود بني 
اأيدينا قد �سقط عن العتبار والإعتماد ب�سبب التغيريات الكثرية التي طالته, ولكن 
ال�سام عن  اإىل  ُحملوا  قد   R البيت  اأهل  اأّن  الن�سخات  كّل  عليه يف  مّتفق  ما هو 

طريق: تكريت واملو�سل ون�سيبني وحلب, وهو الطريق ال�سلطايّن.
 , عامرةٍ  ومدنٍ  كثرية  قرى  وميّر يف  م�سافته,  عامر يف معظم  الطريق  وهذا 
ويوجد على هذا الطريق ما يقرب من الأربعني منزًل, وقد وقعت خالله ق�سايا 
الكرامات  واأي�سًا  قّن�سرين,  يف  الراهب   ق�سّية  مثل  الكرامات  بع�س  مع  متعّددة 

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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التي ظهرت من الراأ�س املبارك لالإمام Q خالل ذلك امل�سري, وقد نقل كّل ذلك 
ى 588 ق) نقال  ى )57 ق) وابن �سهر اآ�سوب))) )املتوَفّ القطب الراوندّي)1) )املتوَفّ
ى 654 ق) ول ميكن طبعًا  ًعن اخل�سائ�س للنطنزّي, و�سبط بن اجلوزّي))) )املتوَفّ
دافع  اأّي  البع�س منها  يوجد يف  اأّنه ل  وتكذيبها, خ�سو�سًا  الروايات  كّل هذه  رّد 

للجعل والو�سع.
يبنّي  كان  البهائّي) حيث  كتاب )كامل  الطربّي يف  الّدين  ما ذكره عماد   -(

حركة الأ�سرى ويعّدد بع�س املدن التي توؤّيد امل�سري ال�سلطايّن, َكَتَب الطربّي:
ومّيافارقني  وبعلبك  ون�سيبني  واملو�سل  الآمد  على:  امل�سري  ذلك  يف  )مّروا 

و�سيزر). وروى اأي�سًا احلوادث التي وقعت يف املراحل واملنازل)4).
خــاللها  توقـــف  مـــّدة  اأقـــّل  مـع  ال�سفر,  طريق  الإعتبار  بعني  اأخذنا  لو  فاإذًا 
املحالت  من  يعترب  الأّول  الأربعني  يف  رجوعهم  فاإّن  ال�سام,  يف   R البيت  اأهـل 

واملمتنعات.
يقول املحّدث النورّي حول حركة اأهل البيت R عن طريق البادية: 

ولو قبلنا اأّن م�سري حركتهم كان من ال�سحراء, فاإّن رجوعهم يف الأربعني الأّول 
مبا�سر  خطٍّ  يف  وال�سام  الكوفة  بني  الفا�سلة  امل�سافة  لأّن  اأي�سًا؛  ممتنعًا  �سيكون 
الكوفة  اإىل   R البيت  اأهل  كيلومرتًا) ودخول  يعادل 1050  )175) فر�سخًا )ما 
كان يف اليوم الثاين ع�سر من املحّرم, وكانوا يف ق�سر ابن زياد يف الثالث ع�سر 
منه, وح�سب قول ابن طاوو�س يف الإقبال فاإّن ذهاب امل�سافر من الكوفة اإىل ال�سام 

واإيابه ل ميكن يف اأقّل من ع�سرين يومًا.
اإر�سال  الكامل)5), مو�سوع  كتابه  الأثري يف  ابن  املوؤّرخني, مثل  بع�س  اأّيد  وقد 
الّزاجل  احلمام  باإر�سال  القبول  ميكن  ول  منها,  ورجوعه  ال�سام  اإىل  الربيد 

  1- قطب الّدين الراوندّي, اخلرائج واجلرائج, ج ), �س 578.
  )- اأبو جعفر حمّمد بن علّي بن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 67.

  )- تذكرة اخلوا�ّس, �س 64).
  4- كامل البهائّي, ج ), �س 91) ـ )9) ـ مل يتحّدث الطربّي يف الكتاب املذكور عن اأّي �سيء من م�سري رجوع اأهل البيت R, لكّنه 

نقل باخت�سار م�سري ذهابهم من الكوفة اإىل ال�سام مع ذكر بع�س احلوادث التي وقعت اأثناء هذا امل�سري.
  5- ابن الأثري, الكامل يف التاريخ, ج ), �س 7)4.
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بالر�سالة, لأّن ا�ستخدام احلمام مل يكن معروفًا يف ذلك الع�سر, بل اإّن اأّول مّرة 
ا�ستعملوا فيها احلمام الّزاجل كانت على يد نور الّدين حممود بن الّزنكّي يف عام 

ـ 565 ـ ق.
ابن  ال�سّيد  ال�سام, كما كتب  الإقامة �سهرًا كامالً يف  فاإّن  بناًء على ما �سبق, 
طاوو�س, وقطع م�سافة ثمانية فرا�سخ )ما يقرب من 50 كيلومرتًا) كّل يوم- ليالً  
نهارًا- يعني اأن يبقوا على الطريق )))) يومًا, فاملجموع �سيكون اأكرث من اأربعني 

يومًا.
طبعًا ما ذكرناه من الوقت لي�س كافيًا لقافلة تتاأّلف من ن�ساء واأطفال, لي�سلوا 
عن  زائدًا  وقتًا  يتطّلب  اإليها  القافلة  هذه  و�سول  لأّن  كربالء,  اإىل  الأربعني  يف 

الأربعني يومًا.

النقد: 
اإّن اإحدى امل�سائل املبهمة  اإّننا ن�ستطيع القول, يف اجلواب عن هذا الإ�سكال, 
والغام�سة يف تاريخ عا�سوراء هي ت�سخي�س م�سري حركة قافلة اأهل البيت R من 
الذكر,  املتقّدمة  التاريخّية  امل�سادر  من  م�سدر  اأّي  يرو  ومل  دم�سق,  اإىل  الكوفة 

خربًا معتربًا يحّدد امل�سري الذي �سلكته قافلة الأ�سرى من الكوفة اإىل ال�سام.
لهذه  اجلغرافّية  واخلرائط  القدمية,  التاريخّية  امل�سادر  اإىل  بالرجوع  ولكن 
املنطقة ميكن القول اإّنه كان يوجد يف ذلك الزمان ثالثة طرق, للو�سول اإىل ال�سام: 
الطريق الأّول: وهو امل�سري ال�سلطايّن وهو طريق عامر ميّر بجانب بع�س املدن, 
وهو الطريق الذي ذكره املحّدث النورّي �سابقًا عند ا�ست�سهاده بكالم عماد الّدين 

الطربّي.
اأحد املحّققني املعا�سرين بعد مطالعة هذه امل�ساألة والبحث حولها, كتب حول 

هذا الطريق ال�سلطايّن قائاًل:
)تكريت ـ املو�سل ـ لبا ـ كحيل ـ تل اأعفر ـ ن�سيبني ـ حّران ـ معّرة النعمان ـ �سيزر 

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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ـ كفر طاب ـ حماه ـ حم�س ـ دم�سق))1).
هذا  على  الواقعة  املدن  عن  ال�سابق,  من  اأكرث  تف�سيالً   مريزا  فرهاد  وذكر 

امل�سري فقال: 
ا�سة ـ تكريت ـ اأعمى ـ دير عروة ـ �سليتا ـ وادي الفحلة ـ وادي النخلة ـ  )ح�سّ
اأرمينياء ـ لبا ـ كحيل ـ جهينة ـ املو�سل ـ تل اأعفر ـ �سنجار ـ ن�سيبني ـ عني الوردة ـ 
الرّقة ـ جو�سق ـ ب�سر ـ ب�سر ـ حلب ـ �سرمني ـ قّن�سرين ـ معّرة النعمان ـ �سيزر ـ كفر 

طاب ـ �سيبور عقر ـ حماه ـ حم�س ـ بعلبك ـ دم�سق)))).
دم�سق, طريق  اإىل  للو�سول  �سلكوا  الأ�سرى  قافلة  فاإّن  امل�سري,  على هذا  بناًء 
تكريت اإىل �سمال العراق ثّم دخلوا اإىل ولية اجلزيرة )يف �سمال العراق احلايل 
وال�سمال ال�سرقي ل�سوريا) وبعده ذهبوا عن طريق املو�سل وعند اخلّط احلدودي 
احلايل بني تركيا و�سوريا وو�سلوا اإىل حّران. ويف النهاية و�سلوا اإىل دم�سق بعد 
قطع م�سافة )1500 كيلومرت) والعبور من املناطق ال�سورية الغربية واجتياز مدن 

ٍمثل: حلب ـ معّرة النعمان ــ حماه ـ حم�س.
الطريق الثاين: هو امل�سري امل�ستقيم من الكوفة اإىل ال�سام, والذي ميّر عرب بادية 
 R ال�سام, وقد احتمل املحـّدث النورّي هذا امل�سري, ولكن ذهاب قافلة اأهل البيت
من هذا الطريق ل يتوافق ول ين�سجم اأبدًا مع القرائن وال�سواهد التاريخّية, كما ل 

يتالءم اأبدًا مع كالم ال�سّيدة زينب O عند خطابها ليزيد:
ر�سول  بنات  و�سوقك  واإماءك  الطلقاء تخديرك حرائرك  بن  يا  العدل  )اأمن 
اهلل P �سبايا قد هتكت �ستورهّن واأبديت وجوههّن يحدو بهّن الأعداء من بلد اإىل 

بلد, وي�ست�سرفهّن اأهل املناقل)))).
من الوا�سح اأّنه لو كان م�سري قافلة الأ�سرى من ال�سحراء القاحلة واحلارقة- 
O كانت �ست�سكو من جوع وعط�س وتعب  ال�سّيدة زينب  فاإّن  ال�سام-  بادية  وهي 

  1- ال�سّيد جعفر ال�سهيدّي, �سرية علّي بن احل�سني Q, �س )6.
  )- فرهاد مريزا معتمد الدولة ـ القمقام الّزخار وال�سم�سام البّتار, ج ), �س 548 ـ 550.

  )- اأبو من�سور اأحمد بن علّي الطرب�سّي, الإحتجاج, ج ), �س 5) ـ اخلوارزمّي, مقتل احل�سني, ج ), �س )7 ـ املجل�سّي, بحار 
الأنوار, ج 45, �س 4)1 و�س 158 ـ اأبو الف�سل اأحمد بن اأبي طاهر الطيفور, بالغات الن�ساء, �س 9) )مع اختالف يف العبارات).
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الأطفال والن�ساء يف القافلة, ول يكون اعرتا�سها على املرور يف املدن بحالة الأ�سر, 
والوقوع حتت اأنظار واأعني الغرباء والأجانب.

اأي�سًا ما ورد يف رواية ابن الأعثم واخلوارزمّي حول م�سري القافلة من  وهذا 
الكوفة اإىل ال�سام حيث �سّرحوا باأّن اأ�سرى اأهل البيت R قد �ساقوا بهم من بلد 

اإىل بلد كما ُي�ساق اأ�سرى الرتك والديلم)1).
وال�سام, وهو ميّر  الكوفة  واملحّدد بني  املعروف  الطريق  الثالث: وهو  الطريق 
من ال�ساحل الغربّي ل�سّط الفرات عرب مدن مثل: الأنبار ـ هيت ـ قرقي�سيا ـ الرّقة ـ 

�سّفني. 
Q للقتال مع معاوية))).  اأمري املوؤمينن  وهو نف�س الطريق الذي �سلكه جي�س 
اأجل  اإىل منطقة )امل�سكن) من  للو�سول  الذي قطعه ع�سكر معاوية  وهو الطريق 

.Q مواجهة ع�سكر الإمام احل�سن
فيه  يوجد  ال�سلطايّن ول  لي�س طويالً  كالطريق  اأّنه  امل�سري  من ممّيزات هذا 
اأّن  فالظاهر  ولذا  ال�سام,  بادية  طريق  مثل  والقاحلة  املحرقة  ال�سحراء  م�ساّق 

احتمال اختيار هذا الطريق الو�سطّي �سيكون اأقوى.
واأهل   Q الإمــام  راأ�س  عـــن  الواردة  والكرامات  املوجودة  ال�سواهد  طبعًا, 
البيت R يف مدن )حلب ـ قّن�سرين ـ حماه ـ حم�س ـ دير الراهب) لن تكون �ساهدًا 
لأحد طريقي الو�سطّي وال�سلطايّن؛ لأّنها مناطق م�سرتكة بينهما. نعم لو كانت هذه 

ال�سواهد قوّية, فاإّنها �ستنفي �سلوك طريق بادية ال�سام حتمًا.
من   R البيت  اأهل  ذهاب  احتمال  كان  واإن  اأّنه,  يّت�سح  �سبق,  ما  خالل  من 
الطريق الأّول غري منتٍف, ولكن ل يوجد اأدّلة قوّية و�سواهد حمكمة لإثباته. وعليه 
هذا  طول  حول  والبحث  والعراق  ال�سام  بني  امل�سافات  حل�ساب  بعد  جمال  فال 

الطريق. 
م�سافة  اأق�سر  اأّنه  باعتبار  اأقوى  الثالث  امل�سري  من  الذهاب  احتمال  اإّن  ثّم 

  1- ابن الأعثم, الفتوح, ج 5, �س 7)1 ـ اخلوارزمّي, مقتل احل�سني, ج ), �س )6.
  )- ن�سر بن مزاحم املنقرّي, وقعة �سّفني, �س 4)1 ـ حمّمد حمّمدي الري �سهرّي, مو�سوعة الإمام علّي بن اأبي طالب, ج 6, 

ف�سل 6,  �س 55.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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ومعروف وحمّدد.
هذا, اإ�سافًة اإىل ما مّر يف اجلواب عن الإ�سكال الأّول للمحّدث النورّي, باأّن 
بع�س املحّققني قد ذكر �سواهد تاريخّية كثرية تثبت اأّن هناك اأ�سخا�سًا قد قطعوا 
هذه امل�سافة, من الكوفة اإىل ال�سام, خالل ع�سرة اأّيام, بل يف اأقّل من اأربعةٍ منها.
ة- واإن كانت اأبطاأ �سريًا  من هنا نقول: اإّن حركة الأ�سرى, مع ظروفها اخلا�سّ
د قول املنكرين باإّنه ي�ستحيل  يف قطع الطريق من �سري م�سافر واحد- ولكن ل ُتوؤيِّ

قطع هذا الطريق, يف مّدة ع�سرة اأّيام, اأو اأكرث من ذلك بقليل.

االإ�شكال ال�شاد�س: ملاذا عّد، جابر هو الزائر االأّول؟
 فلو كان قد ح�سل لقاء بني اأهل البيت R وبني جابر, يف يوم واحد عند قرب 
Q؟ وملاذا جعلوا 

�سّيد ال�سهداء Q فلماذا اعُترب جابر هو الزائر الأّول لالإمام 
ة؟ هذه الف�سيلة له خا�سّ

النقد:
اأهل  قبل  كربالء  اإىل  و�سل  قد  جابرًا  اأّن  طاوو�س  ابن  كالم  من  الظاهر  اإّن 

البيت R وهذا كالمه }:
)فو�سلوا اإىل مو�سع امل�سرع, فوجدوا جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي وجماعة 
 Q لزيارة قرب احل�سني  وردوا  قد   P ر�سول اهلل  اآل  من  ورجالً  بني ها�سم  من 

فوافوا يف وقت واحد وتالقوا..).
ولكن   .R البيت  اأهل  قبل  كربالء  اإىل  و�سل  قد  جابر  فاإّن  هذا,  على  بناء 
املحّدث النورّي كاأّنه حمل العبارة )فوافوا) على معنى اأّن اأهل البيت R وجابر 
قد دخلوا �سوّية اإىل كربالء!! مع اأّن مالحظة الكلمتني )فو�سلوا) و )فوجدوا) يبنّي 
اأّن املق�سود من كلمة )فوافوا) هو جمّرد اللقاء والإجتماع لأجل العزاء والبكاء, ل 

مبعنى الدخول والو�سول اإىل كربالء يف نف�س الزمان..
فاإذًا من املمكن اأّن جابرًا قد و�سل اإىل كربالء قبل اأهل البيت R, ثّم و�سل 

من بعده جماعة من بني ها�سم, قبل و�سول اأهل البيت R اإىل كربالء.
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االإ�شكال ال�شابع:  املق�شد الذي اأراده االأ�شرى:
 اأورد املحّدث النورّي يف اإ�سكاله الأخري هذا, ثالث نقاط:

ندمه  بعد  يزيد  لأّن  ال�سام؛  يف  اأبدًا  يذكر  مل  كربالء  اإىل  الرجوع  اإّن   -1
اأو الرجوع اإىل  R وخرّيهم بني البقاء يف ال�سام  اأهل البيت  الظاهرّي ا�ستدعى 
املدينة املنّورة, فاختاروا الرجوع, ومل ُيذكر هناك �سيء عن الذهاب اإىل كربالء.

)- عدم وجود اأّية منطقة م�سرتكة بني طريق ال�سام اإىل املدينة, وطريقها اإىل 
العراق, وهذا ما اعرتف به الأ�سخا�س الذين �سلكوا هذه الطرق.

)- من امل�ستبعد اأن يقبل يزيد طلب اأهل البيت R الذهاَب اإىل كربالء, لو 
اأرادوا ذلك, وهذا ب�سبب اخلبث واحلقد الذي يحمله يزيد يف داخله)1).

اجلواب:
اإّن ما ذكره املحّدث النورّي من الإ�ستبعادات, يف هذا الإ�سكال, لي�س يف حمّله. 
اأّما يف ما يتعّلق بالنقطة الأوىل والثالثة فاإّن يزيد- وكما �سّرحت به امل�سادر- اأظهر 
الندم على فعاله مع اأهل البيت R, وجعل جرمية القتل يف كربالء ل�سّيد ال�سهداء 
واأقاربه واأن�ساره يف رقبة عبيد اهلل ابن زياد, ومن ثمرات ندمه قيامه بتخيري اأهل 
البيت R بني البقاء يف ال�سام وبني الرجوع اإىل املدينة, وعند اختيارهم الرجوع 
اأمر يزيد مبعوثيه مع الأ�سرى اأن يعتنوا باأهل البيت R واأن يلبوا كّل مطالبهم يف 

كّل مكان وزمان))).
اأّن اأهل البيت R طلبوا الذهاب اإىل كربالء من يزيد يف  بناًء على هذا, لو 
اللئيم؛  ين�سجم ذلك مع طبعه  واإن كان ل  يقبل بذلك  اأن  الطبيعّي  دم�سق, فمن 
لأّن الأو�ساع والظروف تلزمه بهذا الأمــر خ�ســـو�سـًا بعــد تبّدل م�سلكّيته مع اأهل 

.R البيت
ونف�س احلال �سيكون لو اأّن اأهل البيت R طلبوا من مبعوثي يزيد, بعد اخلروج 

  1- نظرة على التحريفات العا�سورائّية )اللوؤلوؤ واملرجان), �س 9)) ـ )4).
  )- حمّمد بن �سعد, ترجمة الإمام احل�سني Q, طبع يف )تراثنا), العدد 10 ـ 1408 ق, �س )19 ـ وابن ع�ساكر.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني



50

نه�شة عا�شوراء 

اأهــل  يلّبوا طلب  اأن  هوؤلء  على  فيجب  كربالء,  نحو  بهم  ي�سريوا  اأن  دم�سق,  من 
البيت R كما اأمرهم بذلك يزيد )ح�سب النقل الذي اأورده ابن �سعد).

فاإذًا, اإّن عدم وجود اأي ذكر يف ال�سام للذهاب اإىل كربالء �سببه- كما �سبقت 
الإ�سارة اإليه- اإّما اأّن هذا الطلب قد حدث بعد اخلروج من دم�سق, ومل يكن هذا 
الق�سد موجودًا عند اأهل البيت R يف ال�سام, واإّما اأن يكون الذهاب اإىل كربالء 
موجودًا يف ق�سدهم ولكن مل يظهروه يف ال�سام عند يزيد؛ لأّن غاية امل�سري واملق�سد 
هو املدينة, وكربالء تعترب مرحلة ومنزًل من منازل ال�سفر من دم�سق اإىل املدينة- 

كما �سياأتي بعد قليل- فكاأّن الإذن قد اأخذ من يزيد للذهاب اإىل كربالء.
عن  �سوؤال  هو  اإّنا   R البيت  اأهل  تخيريه  عند  يزيد  �سوؤال  فاإّن  هذا,  وعلى 
املق�سد النهائّي الدائم والثابت, وهذا ل يتنافى مع العبور من كربالء؛ لأّن امل�سافر 

اإىل املدينة قد ميّر من كربالء)1).
وبهذا يتبنّي باأّن عزم ونّية اأهل البيت R هما الذهاب اإىل كربالء, �سواء كان 
هذا العزم موجودًا قبل اخلروج من دم�سق, اأو ظهر وبدا لهم بعد اخلروج منها, 

ول اإ�سكال يف ذلك اأبدًا.
واأّما القول باأّن الطريق اإىل املدينة ل يتقاطع ول ي�سرتك اأبدًا مع الطريق اإىل 

العراق, فيجب البحث حول الطريق الذي �سلكه اأهل البيت R يف رجوعهم؟
بع�س علماء  �ساكتة عن ذلك. طبعًا  التاريخّية  امل�سادر  باأّن  القول  هنا يجب 
ال�سيعة �سّرحوا بلقاء جابر مع اأهل البيت R يف كربالء مثل ابن طاوو�س وابن 
نا, وكاأّن اعتقادهم كان على اأّن م�سري ال�سام اإىل املدينة ميّر عرب العراق, وهذه 

عبارتهم:
اأّما ابن نا فيقول )وملّا مّر عيال احل�سني Q بكربالء...)))).

من  وعياله   Q احل�سني  ن�ساء  رجع  )وملّا  هكذا  فهو  طاوو�س  ابن  ن�ّس  واأّما 
ال�سام وبلغوا العراق, قالوا للدليل مّر بنا على طريق كربالء...)))).

  1- ُيراَجع حول هذا املو�سوع: حمّمد اأمني الأمينّي, الركب احل�سينّي يف ال�سام ومنه اإىل املدينة املنّورة, ج 6, �س 08) ـ 09).
  )- ابن نا احلّلي, مثري الأحزان, �س 86. 

  )- ابن طاوو�س, اللهوف, �س 114.
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هذا كّله يف حال كون طريق ال�سام اإىل املدينة )اأو اإىل احلجاز ب�سكل عام) ل 
يلتقي اأبدًا ومن الأ�سا�س مع طريق ال�سام اإىل العراق, كما هو راأي علماء اجلغرافيا 
ى حواىل 00) ق) عندما يبنّي م�سري الكوفة اإىل  ال�سابقني, مثل ابن خردابه )املتوَفّ

دم�سق يقول:
)احلرية ـ قطقطانه ـ البقعة ـ اأبي�س ـ حو�سى ـ جمع ـ خطى ـ جّبة ـ قلويف ـ روارى 

ـ �ساغده ـ بقيعة ـ اأعناك ـ اأذرعات ـ منزل ـ دم�سق))1). 
ومثله ابن ر�سته, حيث كتب حول امل�سري من دم�سق اإىل املدينة فقال:

)املنزل ـ ذات املنازل ـ �سرغ ـ تبوك ـ حمدثة ـ اأقرع ـ جنينة ـ حجر ـ وادي القرى 
ـ رحبة )رحيبة) ـ ذي املروة ـ مّر ـ �سويداء ـ ذي خ�سب ـ املدينة)))).

يف زماننا هذا, ل يوجد اأي اأثر واإ�سم لهذه املنازل واملناطق املذكورة اآنفًا, �سواٌء 
يف العراق اأو يف ال�سام, ول يوجد لها اأّي ر�سم على اخلرائط اجلغرافّية, ولكن لو 
الطريقني  بني  م�سرتكة  وحيدة  نقطة  ف�سنجد  ال�سابقني  التقريرين  نحن  لحظنا 

وهي منطقة )املنزل) حيث يفرتق من هناك طريق املدينة عن طريق الكوفة.
لزيارة كربالء  اأّي عزم وق�سد  نفينا وجود  لو  اإّنه حّتى  القول  من هنا ميكن 
عند اأهل البيت R قبل اخلروج من دم�سق, فمن املمكن اأّن هذا العزم قد حدث 
يف تلك النقطة امل�سرتكة, وعليه فلو حملنا كالم ال�سّيد ابن طاوو�س وابن نا على 
اأّن الطريقني م�سرتكان على طول امل�سري, فهذا ل ميكن القبول به ولي�س  اعتبار 
�سحيحًا, اإّل اأن يقال باأّن اأهل البيت R رجعوا اإىل املدينة عن طريق العراق عرب 

نف�س الطريق الذي �سلكوه من الكوفة اإىل ال�سام.
 R البيت  اأهل  كان  الواقع يف حال  على  انطباقه  الإحتمال ميكن  هذا  طبعًا 
على  اأو  ذلك,  على  موافقته  مع  امل�سري,  هذا  دم�سق,  يف  يزيد  عند  اختاروا,  قد 
الأقل ياأخذون املوافقة منه قبل جتاوز النقطة الوحيدة امل�سرتكة بني طريق الكوفة 
منطقّيًا  يكون  لن  ال�سورة  هذه  غري  ويف  )املنزل).  منطقة  اأي  املدينة,  وطريق 

  1- ابن خردابه, امل�سالك واملمالك, �س 84.
  )- ابن خردابه, امل�سالك واملمالك, �س 140 ـ )اأحمد عمر بن ر�سته, الأعالق النفي�سة, �س 14)).

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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�سلوك اأهل البيت R طريق العراق اإىل املدينة ولن يكون له اأّي م�سّوغ.

ال�سواهد الأخرى:
 R البيت  اأهل  اإمكان و�سول  لقد ثبت حّتى الآن- من خالل ما �سبق معنا- 
يف يوم الأربعني عام )61 ق) اإىل قرب الإمام Q يف كربالء. واأّما عن وقوع ذلك 
اأبي  مثل  العلماء  بع�س  باأّن هناك  اآنفًا-  مّر  كما  القول-  فيجب  وحتّققه خارجًا, 
اإىل   R البيت  اأهل  ح�سور  باأّن  �سّرحوا  قد  البهائّي,  وال�سيخ  البريويّن  ريحان 

كربالء كان يف يوم الع�سرين من �سفر.
لإثبات  اإليها  الإ�ستناد  اأخرى ميكن  وقرائن  �سواهد  اإىل وجود  بالإ�سافة  هذا 
ذلك وهي هنا ثالثة �سواهد: الأّول: مكان دفن راأ�س الإمام Q- الثاين: اإحلاق 
عّلة  الثالث:  الأربعني-  يوم  ال�سّجاد يف  الإمام  يدي  بالبدن على  ال�سريف  الراأ�س 

ا�ستحباب زيارة الأربعني.

 : Q 1- حمّل دفن راأ�س االإمام
ال�سنّية- اختلفت يف ما بينها  اأو  ال�سيعّية منها  التاريخّية- �سواٌء  اإّن امل�سادر 
حول مو�سوع مكان دفن راأ�س الإمام احل�سني Q, وقد نقل يف ذلك �سّتة اأقواٍل, 

وهي الآتي:
القول الأّول: اأّن الراأ�س قد اأحلق بالبدن, وهذا القول ي�سرتك يف نقله ال�سيعة 

وال�سّنة.
ى 81)  وقد �سّرح بذلك بع�س علماء ال�سيعة, ومنهم: ال�سيخ ال�سدوق )املتوَفّ
ى 508 ق), ابن  ى 6)4 ق), فّتال الني�سابورّي )املتوَفّ ق), ال�سّيد املرت�سى )املتوَفّ

ى 664 ق), ال�سيخ البهائّي, واملجل�سّي. نا احلّلي, ال�سّيد ابن طاوو�س )املتوَفّ
روى ال�سيخ ال�سدوق, ومن بعده فّتال الني�سابورّي يف هذه امل�ساألة: )خرج علّي 

بن احل�سني Q مع الن�ساء )من ال�سام) ورّد راأ�س احل�سني Q اإىل كربالء))1).

  1- ال�سيخ ال�سدوق, الآمايل, املجل�سّي, 1), �س ))) ـ فّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظني, �س )19 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 
45, �س 140.
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وقال ال�سّيد املرت�سى: )قد رووا اأّن راأ�س الإمام احل�سني Q ُدفن مع اجل�سد 
يف كربالء))1).

لل�سّيد  ال�سابق  ال�سيخ الطو�سّي )بعد نقله الكالم  اآ�سوب عن  وينقل ابن �سهر 
بالبدن ودفنه معه)   Q الإمام  راأ�س  اإحلاق  ال�سبب )اأي  املرت�سى) قوله: ولهذا 

اأو�سى الأئّمة بزيارة الأربعني))).
وكتب ابن نا احلّلي اأي�سًا: اإّن القول الذي ميكن الإعتماد عليه هو اأّن الراأ�س 

)بعد ما طافوا به يف البالد) قد ُرّد اإىل البدن وُدفن مع اجل�سد))).
وروى ال�سّيد ابن طاوو�س قائالً : واأّما راأ�س احل�سني Q فقد ُروي اأّنه ُرّد اإىل 

كربالء وُدفن مع ج�سده ال�سريف, وهذا ما كان عليه عمل الأ�سحاب)4).
Q يف  اأحد وجوه وعلل ا�ستحباب زيارة الإمام احل�سني  وقد اعترب املجل�سّي 
يوم الأربعني, هو اإحلاق الروؤو�س املقّد�سة اإىل الأج�ساد الطاهرة على يدي الإمام 

.Q(5( ال�سّجاد
ويقول يف مكان اآخر, بعد نقله اأقوالً خمتلفة: امل�سهور بني علماء الإمامّية اأّن 

راأ�س الإمام Q ُدفن مع البدن ال�سريف)6).
ريحان  اأبو  ومنهم:  ال�سّنة  اأهل  علماء  بع�س  الراأي,  بهذا  اأي�سًا  �سّرح  وقد 
ى 440 ق) حيث يقول: ويف الع�سرين ُرّد راأ�س احل�سني اإىل جثته  البريويّن )املتوَفّ

حّتى ُدفن مع جّثته)7).
ى 671 ق): يقول الإمامّية اإّن راأ�س احل�سني Q قد ُرّد  وقال القرطبّي )املتوَفّ
اإىل كربالء بعد اأربعني يومًا واأُحلق بالبدن, وهو يوم م�سهور عندهم, وفيه زيارة 

ي�سّمونها زيارة الأربعني)8).

  1- ر�سائل املرت�سى, ج ), �س 0)1.
  )- مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 85 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �س 199 )وقال الطو�سّي )ره) ومنه زيارة الأربعني).

  )- جنم الّدين حمّمد بن جعفر بن نا احلّلي, مثري الأحزان, �س 85.
  4- ال�سّيد ابن طاوو�س اللهوف يف قتلى الطفوف, �س 114.

  5- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 4)).

  6- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 145.
  7- البريويّن, الآثار الباقية عن القرون اخلالية, �س 1)).

  8- حمّمد بن اأحمد القرطبّي, التذكرة يف اأمور املوتى, ج ), �س 668.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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وروى القزوينّي اأي�سًا: اليوم الأّول من �سهر �سفر هو عيد بني اأمّية؛ لأّن راأ�س 
احل�سني قد دخل اإىل دم�سق يف مثل ذلك اليوم, ويف الع�سرين من ذاك ال�سهر ُرّد 

راأ�سه اإىل البدن)1).
ى 1)10 ق): وقال املناوي )املتوَفّ

البدن ودفن يف  اإىل  الراأ�س  ُرّد  ال�سهادة  يومًا من  اأربعني  بعد  الإمامّية:  يقول 
كربالء))).

.((( Q القول الثاين: اإىل جانب �سريح اأمري املوؤمينن
القول الثالث: م�سجد الرّقة على طرف الفرات.

.O القول الرابع: البقيع عند قرب اأّمه فاطمة
القول اخلام�س: دم�سق.

القول ال�ساد�س: القاهرة)4).
من خالل البحث والتاأّمل يف هذه الأقوال ن�ستنتج اأّن القول الأّول )اأي اإحلاق 
الراأ�س باجل�سد) هو امل�سهور وهو املعتمد الذي عمل به علماء ال�سيعة, ولذلك فاإّن 
التي مّرت معنا  التاريخّية  الروايات  القول ميكن الأخذ والقبول به. وح�سب  هذا 

�سابقًا, فاإّن هذا الإحلاق قد مّت يف يوم الع�سرين من �سفر )عام 61 ق).

2- اإحلاق الراأ�س بالبدن:
اإّن هذه امل�ساألة لي�ست منف�سلة عن ق�سّية رجوع اأهل البيت R اإىل كربالء لأّن 
هذا الإحلاق- كما قيل- قد مّت على يدي الإمام زين العابدين Q )5), ومن ناحية 

  1- زكريا حمّمد بن حممود القزوينّي, عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات, �س 45.
  )- عبد الروؤوف املناوي, في�س القدير, ج 1, �س 05).

  )- ابن قولويه القّمي, كامل الزيارات, �س 84 ـ الكلينّي, الكايف, ج 4, �س 571 ـ )57 ـ اأبو جعفر الطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج 6, 
�س 5) ـ 6) اأ ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 85.

  4- �سبط بن اجلوزّي, تذكرة اخلوا�ّس, �س 65) ـ 66) ـ ال�سّيد حم�سن الأمني العاملّي, اأعيان ال�سيعة, ج 1, �س 6)6 ـ 7)6 وله 
ـ وقد ذكر القا�سي  ـ 7))  ـ 50) ـ حمّمد اأمني الأمينّي, التحقيق حول الأربعني, ج 6, �س 1))  اأي�سًا: لواعج الأحزان, �س 47) 
الطباطبائّي هذه الأقوال ال�سّتة, واأّيد القول الأّول منها, ثّم بحث الأقوال الأخرى وانتقدها: )يراجع كتابه: التحقيق حول الأربعني 

الأّول).
  5- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 145.
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ثانية, فاإّنه ل يوجد اأّية رواية تاريخّية عن جميء الإمام ال�سّجاد Q اإىل كربالء 
مّرة اأخرى. فاإذًا ح�سور اأهل البيت R عند قرب الإمام Q يجب اأن يكون يف يوم 

الأربعني.

3- عّلة ا�شتحباب زيارة االأربعني:
لقد قيل: يف �سبب ا�ستحباب زيارة الأربعني, اأمران:

الأّول: الرواية الواردة عن الإمام الع�سكري Q التي عّدت زيارة الأربعني من 
العالمات اخلم�س للموؤمن.

الثاين: تعليم الإمام ال�سادق Q زيارة الأربعني ل�سفوان بن مهران اجلّمال.
هو  الإ�ستحباب  عّلة  يكون  اأن  ميكن  هل  وهو:  نف�سه  يطرح  �سوؤال  يوجد  وهنا 
اأم  الأربعني؟  يوم  Q يف  الإمام احل�سني  ال�سحابة عند قرب  اأحد  جمّرد ح�سور 
اأّن العّلة هي وقوع بع�س احلوادث املهّمة الأخرى يف مثل ذلك اليوم؟ ولذلك نقول 
باأّن ال�سبب احلقيقّي ل�ستحباب زيارة الأربعني �سيكون هو اإحلاق الراأ�س املقّد�س 
لالإمام احل�سني Q ببدنه ال�سريف, وح�سور اأهل البيت R, ومعهم اإمام مع�سوم 
كما  الأربعني,  زيارة  ل�ستحباب  املحتملة  الوجوه  اأحد  وهذا  ال�سّجاد.  الإمام  هو 
ذكر العاّلمة املجل�سّي)1) ـ وقد اعترب اأي�سًا ال�سيخ الطو�سّي م�ساألة اإحلاق الراأ�س 

باجل�سد هو ال�سبب يف تو�سية الأئّمة R بزيارة الأربعني))).

تلخي�ص وا�ستنتاج:
اليوم  R يف  البيت  اأهل  اإثبات ح�سور  اأّن  مّر معنا,  ما  كّل  يّت�سح من خالل 
الأخبار  بح�سب  �سهالً   اأمرًا  يكن  مل  واإن   Q ال�سهداء  �سّيد  قرب  عند  الأربعني, 
املوؤّيدة  وال�سواهد  القرائن  اإىل  بالنظر  مقبوًل,  ُيعترب  لكنه  والّروائّية,  التاريخّية 

مل�ساألة ح�سور اأهل البيت R اإىل كربالء يف الع�سرين من �سفر )عام 61 ق).

  1- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 4)).
  )- ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 85.

Q حتقيق حول اأربعني االإمام احل�شني
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تحقيق حول األربعين الحسينّي)))

متهيد:
تعترب م�ساألة اأربعني �سّيد ال�سهداء Q, وم�ساألة عيال الإمام Q وما اإذا كانوا 
توّجهوا اإىل كربالء بعد خال�سهم من الأ�سر اأم ل, وما اإذا ا�ستطاعوا زيارة ذلك 
بني  الختالف  فيها  وقع  التي  امل�سائل  من  ل,  اأم  اليوم  ذلك  يف  ال�سريف  املرقد 
الباحثني, وقد ا�ست�سهد كّل منهم باأدّلة تاريخّية لإثبات ذلك اأو نفيه. اإّن هذه املقالة 
�ستبنّي لنا الإحتمالت املمكنة يف تلك امل�ساألة من خالل الأدّلة التاريخّية املعتربة. 
ونحن مع الإلتفات اإىل راأي املعتقدين بهذه احلادثة, �سنثبت الراأي الآخر, لعدم 
وجود اأي دليل كاٍف يعتمد عليه يف م�ساألة اأربعني �سّيد ال�سهداء Q, بل اإّن و�سول 
قافلة الأ�سرى اإىل كربالء يف الأربعني الأّول يعترب اأمرًا �سبيهًا باملحال. ويف النتيجة, 
فاإّن الدليل الذي يتحّدث عن اإحلاق الراأ�س ال�سريف لالإمام احل�سني Q بج�سده 
�سيقع مو�سعًا لالإ�سكال والطعن.. نعم نحن نعتقد باأّن احلديث ال�سريف القائل: 

)اإّن من عالمات املوؤمن زيارة الأربعني) يكفي لإثبات تلك الزيارة وف�سيلتها.

املقّدمة:
اإّن من احلوادث الغام�سة يف واقعة عا�سوراء, والوقائع التي ح�سلت بعدها, هو 

1 - حمّمد تقي �سبحاين نيا, ماج�ستري يف الإلهّيات واملعارف الإ�سالمّية.
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و�سول �سبايا �سّيد ال�سهداء Q اإىل كربالء يف طريق العودة من ال�سام اإىل املدينة 
باجل�سد   Q احل�سني  اهلل  عبد  لأبي  املقّد�س  الراأ�س  واإحلاق  الأربعني,  يوم  يف 
املفجعة  الوقائع  من  تعترب  عا�سوراء  حادثة  اأّن  �سحيح  اليوم..  ذلك  يف  الطاهر 
واأفظعها, التي اأدمت وجرحت قلوب ال�سيعة واملوالني لأهل بيت الع�سمة والطهارة, 
وقد نقلت اأحداث تلك الواقعة يف كتب التاريخ من دون اأّية نقي�سة. ولكن لالأ�سف, 
فاإّن �سيعة اأمري املوؤمنني علّي Q واأبنائه املع�سومني R قد تعّر�سوا لأ�سّد اأنواع 
التهديد والأذى, وحتّملوا اأق�سى اأ�سناف احلرمان والعذاب, �سواء يف زمن واقعة 
عا�سوراء اأو يف ما بعدها, وعملّيًا فقد مّت اإبعادهم واإق�ساوؤهم. لذلك كّله, مل يكن 
املوؤملة, وحفظ ما جرى على عيال  العا�سورائّية  يف الإمكان �سبط ونقل الأحداث 
�سّيد ال�سهداء Q واأهل بيته. يف احلقيقة, اإذا كّنا ل ن�ستطيع, حّتى الآن, اأن نقطع 
والذي هو من   ,Q ال�سريف لالإمام احل�سني  الراأ�س  ونتيّقن من ق�سّية كم�سري 
الق�سايا املهّمة جّدًا والتي تلفت الأنظار, وجند الأقوال والآراء حول دفن الراأ�س 
املقّد�س خمتلفة وم�سّتتة.. فكيف ميكن اأن نثبت ون�سبط ب�سكل وا�سح وبنّي- من 
الزمنّية  املّدة  مثل:  وجزئّية  �سغرية  ق�سايا  حول  نزاع  اأو  اختالف  اأي  وقوع  دون 
حلب�س عيال �سّيد ال�سهداء Q يف الكوفة- يوم الإنطالق من الكوفة نحو ال�سام, 
والطريق الذي �سلكوه من الكوفة اإىل ال�سام, ومّدة اإقامتهم يف بالد ال�سام, واأخريًا 

طريق رجوعهم من ال�سام اإىل املدينة.
نقلت  قد  بعدها,  وما  عا�سوراء  الأكرب من حوادث  الق�سم  باأّن  نعلم  كّنا  واإذا 
بو�ساطة املوؤّرخني من اأهل ال�سّنة الذين حاول البع�س منهم تربئة اأذيال يزيد وبني 
اأن نتوّقع نقل تلك الوقائع  اأمّية من و�سمة هذا العار الأبدّي املخزي, فال ينبغي 
اأّن  فر�سنا  فلو  ذلك  عن  النظر  وبغ�س  وتبديل.  حتريف  اأي  دون  من  والأحداث 
املوؤّررخني اأرادوا نقل احلوادث ب�سورتها ال�سحيحة ومن دون تغيري وحتريف, فاإّن 
حّكام تلك الأزمنة كانوا �سيمنعون ذلك, ومن غري املعلوم ما هو امل�سري والنهاية 

التي كانت تنتظر ذلك املوؤّرخ وم�سري كتاباته اأي�سًا.
اإّن ما يريده كاتب هذه ال�سطور هو التحقيق حول م�ساألة رجوع قافلة اأ�سرى بني 
ها�سم R من ال�سام, واأخذ النتيجة النهائّية, يف �سوء املتون وامل�سادر املوجودة. 
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التو�سيح  اأق�سى حّد ممكن من  اأجل  اإيجابّية من  البحث يكون خطوة  ولعّل هذا 
والبيان حلوادث ما بعد عا�سوراء, ويكون مر�سّيًا عنه عند اهلل تعاىل.

اإّن امل�سهور بني عموم ال�سيعة اأّن الإمام ال�سّجاد Q رجع من ال�سام, مع اأهل 
 Q احل�سني  لالإمام  املطّهر  القرب  وزاروا  كربالء,  اإىل   Q ال�سهداء  �سّيد  بيت 
وقبور اأ�سحابه الأوفياء, يف يوم الأربعني, ثّم رجعوا اإىل مدينة النبّي P بعد اإقامة 
جمال�س العزاء هناك ملّدة ثالثة اأّيام. ومن امل�سهور اأي�سًا عند ال�سيعة اأّن الإمام 
زين العابدين قد اأحلق الراأ�س املقّد�س لأبيه Q ببدنه ال�سريف, يف ذلك اليوم. 
ولكن مع كّل ذلك فاإّن املحّققني والباحثني قد اختلفوا, منذ زمن بعيد, حول و�سول 
قافلة الأ�سرى يوم الأربعني الأّول اإىل كربالء, فاأّيده بع�سهم واأقام عليه �سواهد 
 Q تاريخّية, بينما ذهب البع�س الآخر اإىل اإنكار ح�سور اأهل بيت �سّيد ال�سهداء

يف الأربعني الأّول, واأّن ذلك غري ممكن, اأو اأّنه غري قابل للتحّقق.
يوم  كربالء  اإىل  ت�سل  مل  الأ�سر  قافلة  اأّن  اأي�سًا  ال�سطور  هذه  كاتب  يعتقد 
الأربعني, ويف عقيدته اأي�سًا اأّن م�ساألة )اإحتمال و�سول قافلة الأ�سرى اإىل كربالء 
يف يوم الأربعني) تختلف عن م�ساألة )حتّقق ذلك يف الواقع) فهما اأمران م�ستقاّلن, 
ولي�س من ال�سرورّي اأن يح�سال معًا يف اخلارج. بناء على هذا, فباعتقاد الكاتب 

اأّنه ل ميكن القول اأبدًا باأّن املنكرين مل�ساألة الأربعني قد ابتعدوا عن احلقيقة.
اإّن ما نق�سده نحن, يف هذه املقالة, هو بيان حتقيق خمت�سر, حول الوقائع 
مبا�سر  ارتباط  لها  والتي   Q ال�سهداء  �سّيد  بيت  اأهل  اأ�سر  بعد  ح�سلت,  التي 

مب�ساألة و�سول اأو عدم و�سول قافلة الأ�سرى اإىل كربالء يف يوم الأربعني الأّول.

البحث حول الوقائع املتعّلقة بحادثة الأربعني:
قافلة  بو�سول  مبا�سرة  عالقة  لها  التي  الوقائع  اخت�سار  ميكن  عام,  ب�سكل 

الأ�سرى اإىل كربالء, يف الأمور الآتية:
1- مّدة حب�س اأهل بيت �سّيد ال�سهداء Q يف الكوفة, والزمان الذي حتّركوا 

فيه نحو ال�سام.

حتقيق حول االأربعني احل�شينّي
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)- الطريق الذي �سلكته قافلة الأ�سرى من الكوفة اإىل ال�سام.
)- الوقت الذي ا�ستهلكته القافلة للو�سول اإىل ال�سام.

4- املّدة الزمنّية لإقامة اأهل بيت الإمام Q يف ال�سام.
قافلة  توّجه  احتمال  والبحث حول  املدينة,  اإىل  ال�سام  الرجوع من  5- طريق 

الأ�سرى اإىل كربالء وو�سولها اإىل هناك يف الأربعني الأّول.
والآن نبحث حول كّل واحد من الأمور ال�سابقة, على حدة.

الذي  والزمان  الكوفة،  يف   Q االإمام  بيت  اأهل  حب�س  مّدة   -1
حتّركوا فيه نحو ال�شام.

 ,Q احل�سني  الإمام  بيت  اأهل  خروج  حول  تقريبًا,  �سّك  اأّي  هناك  لي�س 
وحركتهم, حال الأ�سر, من كربالء اإىل الكوفة, يف اليوم احلادي ع�سر من املحّرم, 
الثاين  اليوم  يف  كان  الكوفة  اإىل  دخولهم  فاإّن  امل�سهور-  القول  ح�سب  وكذلك- 
تاريخ  اأيدينا  بني  يوجد  ال�سام, فال  نحو  ترحيلهم  اإىل  بالن�سبة  ولكن  منه.  ع�سر 
اأّن مّدة بقائهم وحب�سهم يف الكوفة غري  اإليه. وهذا باعتبار  حمّدد دقيق يطماأنُّ 
وا�سح كثريًا. طبعًا مو�سوع �سجن الأ�سرى وال�سبايا يف الكوفة يعترب من امل�سّلمات 
التاريخّية, كما �سّرحت بذلك بع�س املقاتل املعتربة. وقد اأ�سار الطربّي اإىل هذه 
امل�ساألة بروايته عن عوانة بن احلكم الكلبّي)1). وال�سيخ ال�سدوق اأي�سًا ين�ّس يف 

مقتله على حب�س الأ�سرى ويقول:
ثّم اأُمر بعلّي بن احل�سني فُغّل وُحمل مع الن�سوة وال�سبايا اإىل ال�ّسجن... فاأمر 

ابن زياد برّدهم اإىل ال�ّسجن))).
ولكن اأكرث املقاتل مل تذكر زمان خروج قافلة الأ�سرى من الكوفة نحو ال�سام, 
ول يوجد م�ستند وا�سح و�سحيح لتاريخ حركتهم من الكوفة. يقول بع�س املوؤّلفني 

  1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س )46.
  )- اآل مكبا�س, مو�سوعة مقتل الإمام احل�سني Q, �س 446 / اأمايل ال�سدوق, �س 140 ـ جمل�س 1) ـ ح ) ـ واأي�سًا: راجع: مع 

الركب احل�سينّي, ج 5, �س 6)1. 
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يف هذا اخل�سو�س:
مع اأّن مقدار بقاء اأ�سرى اأهل البيت يف الكوفة غري معلوم, اإّل اأّنهم بقوا هذه 
املّدة يف �سجن ابن زياد, اأر�سل خاللها ابن زياد ليزيد ي�ساأله عن م�سريهم وما 

ي�سنع بهم, وهل ياأمر بقتلهم جميعًا اأو بت�سريحهم اإىل ال�سام)1).
واأّما اأ�سحاب الراأي الآخر الذين قبلوا م�ساألة الأربعني الأّول, وذهبوا اإىل اأّن 
قافلة الأ�سرى قد زاروا القبور املطّهرة ل�سهداء كربالء, يف يوم الأربعني, فعليهم 
اأن يبّينوا الوقائع والأحداث بحيث تتنا�سب مع و�سولهم اإىل كربالء يف الأربعني, 
ويجب اأن يكون زمان حب�سهم يف الكوفة ملّدة ق�سرية جّدًا. ومن هنا ذهب بع�سهم 
اإىل اأّن الأ�سرى من اآل حمّمد P قد حب�سوا ملّدة يومني فقط, قام خاللها احلمام 
باإر�سال  فيها  اأمره  والتي  زياد,  ابن  اإىل  يزيد  من  الر�سالة  بحمل جواب  الّزاجل 
الأ�سرى اإىل ال�سام. وهذا يعني اأّن الأ�سرى قد حتّركوا نحو ال�سام يف اليوم اخلام�س 

ع�سر من املحّرم وو�سلوا اإىل هناك يف اليوم الأّول من �سفر. 
وقد ذكر هوؤلء عّدة �سواهد لإثبات هذا املّدعى, وا�ستنتجوا منها اأّن احلمام 

الّزاجل كان ُي�ستفاد منه يف ذلك الع�سر. ومن هذه ال�سواهد ما يلي:
وهو  اآبادّي-  الأ�سرت  الّدين  �سيف  ح�سن  الّدين  تاج  بن  اأحمد  املرحوم  ينقل 
عبد  �سحيحًا عن  ورد  مّما  الأحمدّية):  )الآثار  كتابه  الإمامّية- يف  من حمّدثي 
 ,Q اأّنه كان يقول: كّنا مع جمع من النا�س عند الإمام احل�سني  اهلل الأن�سارّي 
فاإذا بريح عا�سفة قد هّبت من ناحية ال�سام, فقال اأحد املوالني ملعاوية, وقد كان 
 P يا ابن ر�سول اهلل لقد كان جّدك :Q حا�سرًا هناك خماطبًا الإمام احل�سني
يفيد النا�س اأخبارًا من هبوب الريح, فاأخربنا اأنت اأي�سًا بنباأ هذه الرياح؟ فاأجاب 
ة. )وقد).. تلقى  الإمام Q: هي تقول باأّن حاكم ال�سام قد مات وقد جتّرع غ�سّ
اليوم  ويف  ال�سكوت.  غري  حيلة  يجد  مل  ولكّنه  �سديدة  ب�سعوبة   Q الإمام  كالم 
التايل و�سل اخلرب مبوت معاوية.. ثّم قال املحّدث اخليابايّن: من هنا ُيعَلم باأّنه ل 

  1- ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي, حتقيق حول الأربعني الأّول ل�سّيد ال�سهداء Q, �س 41 ـ )4.

حتقيق حول االأربعني احل�شينّي
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ميكن اإي�سال هذا اخلرب اإّل بو�ساطة احلمام الزاجل)1). 
من  يعتقد   (Q ال�سهداء  ل�سّيد  الأّول  الأربعني  حول  )حتقيق  كتاب  �ساحب 
خالل الرواية ال�سابقة باأّن بني اأمّية كانوا ي�ستفيدون من احلمام الّزاجل لإي�سال 
ر�سائلهم. معنى ذلك اأّن ابن زياد ا�ستخدم احلمام الّزاجل لأخذ الأمر من يزيد 
يف ما يتعّلق مبو�سوع الأ�سرى. والنتيجة هي اأّن الأ�سرى من اآل حمّمد P قد ُبعثوا 
اأهل  �سجن  مّدة  تكون  وعليه  الكوفة.  يف  فقط  اأّيام  لثالثة  توّقف  بعد  ال�سام  اإىل 
Q يف الكوفة من يوم )1 اإىل 15 من املحّرم))). وخالل تلك الأّيام  بيت الإمام 
تنفيذ  وفيها  يزيد,  اإىل  الّزاجل  بو�ساطة احلمام  زياد  ابن  ر�سالة  و�سلت  الثالثة 

الأمر باإر�سال الأ�سرى وروؤو�س ال�سهداء اإىل ال�سام.
الأربعني,  اإىل كربالء, يف يوم  الأ�سرى  اإنكار و�سول قافلة  نحن ل ن�سّر على 
التاريخّية, بل هناك  امل�سّلمات  لي�س من  باأّن حتّقق ذلك  اأي�سًا  نعتقد  ولكن نحن 

�سواهد وقرائن معتربة تدّل على خالف ذلك.
نظرية  يتبّنى  من  بع�س  عن  �سابقًا  نقل  ما  نقد  اأردنا  لو  املثال:  �سبيل  على 
فبا�ستطاعتنا  الأّول,  الأربعني  يوم  يف  كربالء  اإىل   Q احل�سني  بيت  اأهل  و�سول 
القول: هناك حادثتان وقعتا يف التاريخ نحن نقطع بزمان وقوعهما, الأوىل: موت 
معاوية الذي وافق اخلام�س ع�سر من �سهر رجب. والثانيــة: زمـان خــروج الإمــام 
اأي�سًا يف رجب, يف اليوم الثامن والع�سرين  Q من املدينة والذي وقع  احل�ســـني 
منه))). وهناك اأي�سًا حادثة اأخرى موؤّكدة تاريخّيًا  وهي اأّن وايل املدينة الوليد كان 
قد اأح�سر الإمام احل�سني Q واأخربه مبوت معاوية ولزوم البيعة ليزيد, يف نف�س 
و�سرورة  معاوية,  موت  نباأ  التي حتمل  يزيد,  ر�سالة  اإليه  و�سلت  التي  الليلة  تلك 
اأخذ البيعة من احل�سني بن علّي Q وعبد اهلل بن الزبري)4). ثّم بعد هذه احلادثة 

  1- ال�سّيد حمّمد علّي القا�سي الطباطبائّي, حتقيق حول الأربعني الأّول ل�سّيد ال�سهداء Q, �س )6).
  )- امل�سدر ال�سابق, �س )15 ـ 61) ـ )7).

  )- الطربّي تاريخ الطربّي ج 5 �س 8)) )زمان موت معاوية هو اليوم اخلام�س ع�سر من رجب), و�س 41) )زمــــان خـــروج 
الإمــام Q من املدينة هو اليوم الثامن والع�سرين من رجب).

  4- امل�سدر ال�سابق �س 9)).
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بيومني خرج الإمام احل�سني Q من املدينة وتوّجه نحو مّكة املكّرمة.
هنا, لو اأخذنا بهذه الأمور الثالثة, وحيث اإّن كتب املقاتل مل تذكر يوم و�سول 
اإىل املدينة يف  اأّن ر�سالة يزيد قد و�سلت  فاإّننا ن�ستنتج  اإىل املدينة,  ر�سالة يزيد 
اليوم ال�ساد�س والع�سرين من رجب, ولي�س يف ال�ساد�س ع�سر منه. وهذا هو الدليل 
الأّول على اأّن و�سول ر�سالة يزيد اإىل املدينة مل يكن بو�ساطة احلمام الّزاجل بل 
الأ�سرت  املرحوم  خرب  �سّحة  على  الربهان  واأّما  الب�سر.  جن�س  من  بريد  بو�ساطة 
قًا,  اآبادّي فهو اأّنه مل يذكر فيه تاريخ هبوب الّرياح واإخبار الإمام Q بذلك م�سبَّ
فيعلم اأّن تلك الواقعة قد ح�سلت قبل يوم واحد من و�سول ر�سالة يزيد, وكذلك 
نف�س  ولي�س يف  املدينة,  اإىل  Q كان قبل و�سول خرب موت معاوية  الإمام  اإخبار 

زمان وفاته.
والدليل الثاين: هو ما نقله �ساحب الطبقات الكربى, يف الطبقة اخلام�سة من 
ال�سحابة: وقدم ر�سول من قبل يزيد بن معاوية ياأمر عبيد اهلل اأن ير�سل اإليه بثقل 

احل�سني ومن بقي من ولده واأهل بيته ون�سائه)1).
اإّن ظاهر هذه العبارة يدّل على اأّن ر�سول يزيد مل يكن من جن�س احلمام, بل 
الأوامر,  يتلقى  الذي  واملبعوث  الربيد  ت�ستعمل يف  لأّن كلمة )ر�سول)  الب�سر؛  من 
الذي  احلمام  يف  ت�ستعمل  ول  �سفهّية,  ر�سالة  اأو  خربًا  الأحيان  بع�س  يحمل  وقد 

اأق�سى ما يقال فيه: )حامل الر�سائل).
الّزاجل, هو: ما جاء يف  يزيد من احلمام  ا�ستفادة  الثالث على عدم  الدليل 
كالم الطربّي يف وجود ر�سالة �سغرية بحجم اأذن الفاأرة مع ر�سالة يزيد الأ�سلّية. 
بن  اهلل  وعبد   Q احل�سني  الإمام  باعتقال  اأمره  يزيد  اأ�سدر  الر�سالة  تلك  ويف 
الزبري يف حال مل يبايعا يزيد باخلالفة))). من هذا النقل ن�ستطيع القول باأّن هكذا 
لأّن  الّزاجل حملها,  ي�ستطيع عادة احلمام  ل  اأخرى �سغرية  ومعها  ر�سالة كبرية 

  1- حمّمد بن �سعد, الطبقات الكربى, ج 1, �س 485 , مع الركب احل�سينّي, ج 6, �س )8 ـ ويف مكان اآخر اأي�سًا ي�سّجل �ساحب 
ذلك الكتاب اأّن اإقامة اأهل البيت يف الكوفة ا�ستمّرت على الأقل اإىل اليوم الرابع والع�سرين من املحّرم, ويرف�س ب�سّدة اأن يكون 

خروجهم من الكوفة من قبل ذلك التاريخ, ج 5, �س 178 ـ 179.
  )- امل�سدر ال�سابق, ج 5, �س 8)).
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حملها اإىل م�سافة بعيدة يعني من ال�سام اإىل املدينة �سيكون فوق طاقة احلمام, 
لأّن ما ينقله احلمام غالبًا من مكان اإىل اآخر هو ر�سائل خمت�سرة و�سغرية جدًا, 

اأّما يف مورد كالمنا فالر�سالة كبرية وامل�سافة طويلة جّدًا.
ال�سّيد  عليه  اعتمد  )الذي  اخليابايّن  املحّدث  قاله  ما  اأّن  الرابع:  الدليل 
القا�سي) مل يكن على �سبيل القطع واليقني, بل هو على نحو الإحتمال والإمكان 

فقط.
ثّم على فر�س ثبوت الإ�ستفادة الرائجة من احلمام الّزاجل, يف ذلك الزمان, 
فاإّن حفظ اأمن البالد- ل �سّيما املدينة املنّورة- يوجب اإر�سال الر�سائل بو�ساطٍة 
موثوقة وماهرة, كي ل تقع هذه الأ�سرار يف اأيدي الغرباء؛ لأّن احلمام, واإن كان 
القوّي,  الإطمئنان  يورث  ل  فهو  مقا�سدها,  اإىل  البيانات  هذه  اإي�سال  يف  اأ�سرع 
غري  اإىل  الر�سائل  و�سول  اأو  العابثني,  اأيدي  يف  احلمام  وقوع  من  اخلوف  اإّن  بل 

اأ�سحابها يبقى واردًا.
الآن, وبعد بطالن احتمال تلقي اإبن زياد الأوامر من يزيد بو�ساطة احلمام, 
وحيث ل يوجد كتاب تاريخّي واحد ي�سري اإىل مو�سوع ا�ستخدام احلمام الّزاجل, 

فهنا �سيكون اأمامنا, بالن�سبة اإىل هذه امل�ساألة, اإحتمالن, ل ثالث لهما: 
اإبن  مبعوث  مّدة ذهاب  ال�ّسجن,  بني ها�سم يف  اأ�سرى  بقاء  الأول:  الإحتمال 
زياد بالر�سالة اإىل يزيد ورجوعه اإىل الكوفة باجلواب, وهذا ي�ستغرق عادة ذهابًا 
واإيابًا مّدة اأ�سبوعني.. وبناء على ذلك �سيكون بقاء اأهل بيت احل�سني Q يف �سجن 
الكوفة ما يقرب من الأ�سبوعني, ومعنى ذلك اأّن خروجهم من الكوفة اإىل ال�سام 
�سيكون بعد اأ�سبوعني. ينقل الطربّي حول �سجن اأهل بيت احل�سني Q يف الكوفة, 

باأّنه قد ا�ستمّر لأّيام متتالية, فهو يروي:
واأّما عوانة بن احلكم الكلبّي فاإّنه قال: ملّا ُقتل احل�سني وجيء بالأثقال والأ�سارى 
وقع حجر يف  اإذ  القوم حمتب�سون,  فبينا  اهلل,  عبيد  اإىل  الكوفة  بهم  وردوا  حّتى 
ال�سجن معه كتاب مربوط, ويف الكتاب: خرج الربيد باأمركم يف يوم كذا وكذا اإىل 
يزيد بن معاوية, وهو �سائر كذا وكذا يومًا وراجع يف كذا كذا, فاإن �سمعتم التكبري 
فاأيقنوا بالقتل, واإن مل ت�سمعوا تكبريًا فهو الأمان اإن �ساء اهلل. قال: فلّما كان قبل 



65

قدوم الربيد بيومني اأو ثالثة, اإذا حجر قد اأُلقي يف ال�سجن مربوط ومو�سى, ويف 
الكتاب: اأو�سوا واعهدوا, فاإّنه ينتظر الربيد يوم كذا وكذا, فجاء الربيد ومل ُي�سمع 

التكبري, وجاء كتاب باأن �سّرح الأ�سارى اإيّل)1). 
و�سلت  الر�سالة  اأّن  الأّول:  اثنني,  اأمرين  وا�سح  ب�سكل  لنا  يبنّي  النقل  هذا 
اأهل  �سجــن  مــّدة  اأّن  الثــاين:  الّزاجــل.  احلمام  ولي�س  اإن�سايّن  مبعوث  بو�ساطة 
كان  )فلّما  الن�س:  الواردة يف  اإّن اجلملة  بل  كانت طويلة,  الكوفة  R يف  البيت 
قبل قدوم الربيد بيومني اأو ثالثة) تدّل على اأّن فرتة الإياب وحدها متتّد لأكرث من 
الإنتظار.  اأواخر  الثالثة هي  الأّيام  الكوفيني كانوا يح�سبون هذه  اأّيام, لأّن  ثالثة 
بناء على ما م�سى, فلو قبلنا بذاك النقل, فيجب اأن نح�سب خروج قافلة الأ�سرى 
من الكوفة اإىل ما بعد اخلام�س والع�سرين من املحّرم؛ لأّن احلّد الأدنى والالزم 
من الوقت لذهاب الر�سول اإىل ال�سام ورجوعه منها هو ما يقرب من الأ�سبوعني, 

فحركة الأ�سرى من الكوفة نحو ال�سام ل ميكن اأن تكون قبل )5)) من املحّرم.
الإحتمال الثاين: اأن يقوم ابن زياد بحمل الأ�سرى وروؤو�س ال�سهداء نحو ال�سام, 
من دون اأن ير�سل اأّية ر�سالة اإىل يزيد, بل يبعث ر�سالة مع الراأ�س ال�سريف لالإمام 
احل�سني Q نحو ال�سام. ومن ثّم ير�سل مبا�سرة روؤو�س ال�سهداء وقافلة الأ�سرى 

اإىل ال�سام.
بناء على هذا الإحتمال �سيكون حب�س اأهل البيت يف الكوفة ق�سريًا؛ لأّن ابن 
زياد ا�سطّر لالإ�سراع باإر�سال روؤو�س ال�سهداء والأ�سرى نحو ال�سام ليفّوت الفر�سة 

على النا�س لئاّل يتحّركوا ويثريوا القالقل والفو�سى يف الكوفة.
الراأ�س  انتقال  على  تدّل  التي  الأخبار  الأمر, من خالل  اإ�ستفادة هذا  وميكن 
املقّد�س لالإمام  Q اإىل ال�سام مع الأ�سرى. وهذا ما كان من عادة العرب, حيث 
مرفقًا  العدّو  جي�س  قائد  راأ�س  احلرب,  يف  الإنت�سار  بعد  اأمريهم,  اإىل  ير�سلون 
الغنائم  مع  الع�سكر  فلول  اأّيام  بعد  ترجع  ثّم  الن�سر,  ب�سارة  تت�سّمن  بر�سالة 
مع  زياد مرفقة  ابن  ر�سالة من  بوجود  يعرتف  املقاتل  بع�س  كان  واإذا  والأ�سرى. 

  1- الطربّي, ج 5, �س )46 )مو�سوعة مقتل الإمام احل�سني) اآل مكبا�س, �س 746ـ  النقل عن )الكامل يف التاريخ, ج ), �س 98)).
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نه�شة عا�شوراء 

الراأ�س املقّد�س ل�سّيد ال�سهداء Q فبالإمكان اأن ن�ستنتج اأّن ابن زياد بعث بقافلة 
الأ�سرى وروؤو�س ال�سهداء مبا�سرة اإىل ال�سام من قبل اأن يتلّقى اأّية اأوامر من يزيد, 
وامتنع عن حب�سهم ملّدة طويلة للتخّل�س من اأّي حتّرك وثورة �سعبّية قد يقوم بها 

اأهل الكوفة.
هذه الفر�سّية اأّيدتها بع�س الكتب التاريخّية املعتربة, حيث مل تاأت على ذكر 
وروؤو�س  الأ�سرى  اإىل  بالن�سبة  يفعله  ما  ملعرفة  يزيد  اإىل  زياد  ابن  ر�سالة من  اأّية 
قيامه  تبنّي  بر�سالة  بعث  زياد  ابن  باأّن  ت�سّرح  املقاتل  بع�س  هناك  بل  ال�سهداء. 
باملهّمة التي كّلف بها يف الكوفة, وبعث بها مع راأ�س الإمام احل�سني Q اإىل ال�سام.

ينقل ابن الأعثم الكويّف يف مقتله:
و�سبق زجر بن القي�س اجلعفّي براأ�س احل�سني اإىل دم�سق حّتى دخل على يزيد 
م�سلمًا عليه ودفع اإليه كتاب عبيد اهلل بن زياد, فاأخذ كتاب عبيد اهلل فو�سعه بني 

يديه ثّم قال: ما عندك.)1) )))

2- م�شري قافلة االأ�شرى من الكوفة اإىل ال�شام:
قافلة  م�سري  مو�سوع  يف  ويقينّي  معترب  خرب  اأّي  يوجد  ل  فاإّنه  احلقيقة,  يف 
عليه  املهموم)  كتاب )نف�س  فاإّن �ساحب  ولذلك  ال�سام,  اإىل  الكوفة  الأ�سرى من 
الرحمة, يقول يف كتابه: )اإعلم اأّن ترتيب املنازل التي نزلوها يف كّل مرحلة باتوا 
بها اأم عربوا منها, غري معلوم ول مذكور يف �سيء من الكتب املعتربة, بل لي�س يف 

اأكرثها م�سافرة اأهل البيت اإىل ال�سام)))).
ولكن لو رجعنا اإىل اخلريطة اجلغرافّية للمنطقة, والطريق املتعارفة ما بني 
يوجد  باأّنه  القول  فيمكن  الوثائق,  بع�س  ح�سب  الزمان  ذلك  يف  وال�سام,  الكوفة 

  1- اآل املكبا�س, �س 410ـ  مو�سوعة مقتل الإمام احل�سني Q- بالرواية عن الفتوح- ابن الأعثم الكويّف, ج 5, �س 7)1 و�س 586.
ملّدة  الكوفة  الأ�سرى يف  قافلة  بقاء  لإثبات  الفر�سّية  يدافع عن هذه  كان  الطباطبائّي  القا�سي  املرحوم  اأّن  لو  نعتقد    )- نحن 
ق�سرية, ولإثبات و�سولهم اإىل ال�سام يف اأّول يوم من �سهر �سفر, وبالتايل فاإّنهم ا�ستطاعوا زيارة كربالء احل�سني Q يف الأربعني 
الأّول, لكان هذا اأن�سب واأقّل م�سّقة وعناء, وذلك لأّن هذا الفر�س يوؤّيده كتابان من كتب املقاتل, هذا اأّوًل. وثانيًا: ل حاجة لبذل 

كّل ذلك اجلهد الكبري لإثبات اأّن ع�سر يزيد كان ي�ستفاد فيه من احلمام الّزاجل.
  )- املحّدث القّمي- عّبا�س- )نف�س املهموم), �س 7)) )88)).
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ثالثة طرق ل غري:
الطريق الأّول: قد �سبق القول مّنا اإّنه ل يوجد اأي دليل معترب يدّل على حركة 
قافلة الأ�سرى من الكوفة اإىل ال�سام, لكّن كثريًا من الكتب ال�سعيفة غري املعتربة 
ال�سبب يف  الأخبار هي  وهذه  الأ�سرى,  قافلة  فيها  التي عربت  املنازل  قد ذكرت 
ا�ستهار الطريق ال�سلطايّن. هذه ال�سهرة هي التي جعلت بع�س املحّققني واملوؤّلفني 
اأّن  ويعتربون  الفر�سّية  هذه  يوؤّيدون  عا�سوراء,  تاريخ  يف  كتبوا  الذين  املتاأّخرين 
م�سري حركة قافلة الأ�سرى هو الطريق ال�سلطايّن الذي ميّر عرب مدن مثل: تكريت, 

املو�سل, تل عفر, ن�سيبني, وعني الورد.
فاإذًا الطريق الأّول الذي تدّل عليه الأخبار ال�سعيفة وغري امل�سندة هو الطريق 
ذلك  يف  ي�سلكونه  النا�س  اأغلب  اأّن  باعتبار  الطريق  هذا  �سهرة  ولعّل  ال�سلطايّن. 
هذا  م�سافة  اأّن  اإىل  الإنتباه  يجب  ولكن  ال�سام.  اإىل  الكوفة  من  لل�ّسفر  الزمان 

الطريق طويلة جّدًا, مع وجود طرق اأخرى خمت�سرة!!
الطريق الثاين: ما ذكره بع�س املحّققني واحتمله اآخرون, وهو الطريق يف خطٍّ 
م�ستقيم من الكوفة اإىل ال�سام. هذا امل�سري ميّر مبنطقة �سحراوّية قاحلة, قا�سية 

وحاّرة ت�سّمى با�سم بادية ال�سام, حيث ل يوجد فيها اأّي عمران.
وقد  ال�سيعة)  )اأعيان  كتاب  ورد يف  الطريق  فيها هذا  التي ذكر  الأوىل  املّرة 
و�سف املوؤّلف ذلك الطريق بامل�ستقيم من اأجل اأن يف�ّسر اإمكانّية و�سول مبعوث اإبن 

زياد اإىل ال�سام خالل اأ�سبوع واحد.
يف البداية ي�ستبعد موؤّلف )اأعيان ال�سيعة) ما ذكره بع�س موؤّلفي املقاتل باأّن 
قطع امل�سافة بني الكوفة وال�سام يحتاج اإىل اأ�سبوع واحد فقط. ولكن موؤّلف الأعيان, 

يف حماولته لدفع ذلك الإ�ستبعاد, يقول:
يف  قطعه  ميكن  والعراق  ال�سام  بني  طريق  يوجد  باأّنه  الإ�ستبعاد  دفع  وميكن 
اأ�سبوع لكونه م�ستقيمًا, وكان عرب عقيل ي�سلكونه يف زماننا. وتدّل بع�س الأخبار 
على اأّن الربيد كان يذهب من ال�سام اإىل العراق يف الأ�سبوع وعرب �سليب يذهبون 
من حوران اإىل النجف يف نحو ثمانية اأّيام. فلعّلهم �سلكوا هذا الطريق وتزّودوا ما 
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يكفيهم من املاء واأقّلوا املقام يف الكوفة وال�سام, واهلل اأعلم)1). 
ورّجح حمّمد اأمني الأمينّي اأي�سًا يف كتابه, هذا امل�سري, وقال: 

P كانوا قد �سلكوا ببقّية الركب  اأّن اأعداء اهلل ور�سوله  ) ونحن اأي�سًا نرّجح 
اأكان  �سواء  م�سافة,  الطرق  اأق�سر  ال�سام  اإىل  الكوفة  من  �سفرهم  يف  احل�سينّي 
ال�سلطايّن  بالطريق  �سّمي  ما  �سلكوا  اأّنهم  ون�ستبعد  غريه,  اأو  عقيل  عرب  طريق 

الطويل)))).
واأخريًا �سّرح اأي�سًا ال�سهيد القا�سي الطباطبائّي, يف كتابه, بوجود هذا الطريق 
امل�ستقيــم, اإّل اأّنه لــم يعــط راأيــه يف مــا اإذا كانت قافلة حرم �سّيد ال�سهداء Q قد 
�سلكوا ذلك الطريق اأم ل, بل الظاهر من كالمه قبوله للم�سري الأّول, وهو امل�سري 
ال�سلطايّن؛ لأّنه ينقل, بح�سب الأخبار ال�سعيفة, بع�س الوقائع التي حدثت اأثناء 

ال�سري يف الطريق ال�سلطايّن ويوؤّيدها اأي�سًا.
ولكن احلّق اأن يقال: اإّن �سريهم على الطريق امل�ستقيم الذي مل يوؤّيده اإّل اثنان 
من املحّققني املتاأّخرين, لي�س فقط ل �ساهد عليه ول م�ستند, بل يوجد �سواهد على 
خالفه؛ لأّنه, وكما مّر �سابقًا, فاإّن بع�س الكتب ال�سعيفة وغري املوّثقة, نقلت حوادث 

يف م�سري الأ�سرى كّلها ذات عالقة بامل�سري ال�سلطايّن, ل م�سري بادية ال�سام.
هذا بالإ�سافة اإىل وجود �ساهد معترب اآخر ينفي امل�سري يف بادية ال�سام, وذاك 
ال�ساهد هو مقطع من كالم ال�سّيدة زينب الكربى O حيث تخاطب يزيد وتقول 

له:
ر�سول  بنات  و�سوقك  واإماءك  الطلقاء تخديرك حرائرك  بن  يا  العدل  )اأمن 
اهلل P �سبايا قد ُهتكت �ستورهّن واأُبديت وجوههّن يحدو بهّن الأعداء من بلد اإىل 

بلد)))).
ومن الوا�سح جّدًا, اأّنه لو كان م�سري قافلة الأ�سرى من �سحراء بادية ال�سام 

  1- ال�سّيد حم�سن الأمني )اأعيان ال�سيعة), الق�سم الأّول, اجلزء 4 ـ القا�سي الطباطبائّي )حتقيق حول اأربعني �سّيد ال�سهداء), 
�س )19.

  )- مع الركب احل�سينّي, ج 5, �س 186.
  )- القا�سي الطباطبائّي )التحقيق حول اأربعني �سّيد ال�سهداء), �س )).
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م�سّقات  عن  تتحّدث  اأن   O زينب  ال�سّيدة  من  ينبغي  لكان  واملحرقة,  القاحلة 
يح�سل  ما  وهذا   ,Q اهلل  عبد  اأبي  اأطفال  وجوع  عط�س  مثل  و�سعابه,  الطريق 
عادة يف طريق ال�سحراء, اأو ت�سكو من الإهمال الذي مار�سه جنود ابن زياد عندما 
O من املرور يف  �سلكوا بهم تلك الطريق ال�سحراوّية. لكن كانت �سكوى زينب 
ت�سر  الأ�سرى واخلوارج, ومل  النا�س ب�سورة  اأعني  اأمام  والبالد, وعر�سهم  املدن 
اإىل �سيء اآخر, وهذا بنف�سه دليل على م�سريهم من الطريق ال�سلطايّن ولي�س من 

طريق بادية ال�سام.
الطريق الثالث: هو الطريق الذي نعتقده م�سريًا لقافلة الأ�سرى من الكوفة اإىل 
ال�سام. وهذا الطريق, ح�سب الظاهر, كان متعارفًا وحمّددًا ما بني الكوفة وبني 
اإىل مدن مثل:  الفرات  ل�سّط  الغربّي  ال�ساحل  الذي ميّر عرب  امل�سري  ال�سام, وهو 

الأنبار- هيت- قرقي�سيا- الرّقة- ومنطقة �سّفني.
الكوفة  بني  ما  ومعروف  حمّدد  طريق  هو  اأّوًل:  امل�سري:  هذا  ممّيزات  ومن 
ولي�س  ال�سلطايّن,  الطريق  على  الإ�سكال  ورد  كما  طويالً   لي�س  ثانيًا:  وال�سام. 
ول  املهجورة,  ال�سام  بادية  م�سري  يف  احلال  هو  كما  وحمرقًا  وقاحالً  �سحراوّيًا 
ي�سافر فيها اإّل من كان م�سطّرًا لذلك وكان له خربة وا�سعة يف معرفة تلك البالد, 

اأو كان من اأهلها. 
Q للقتال مع  اأمري املوؤمنني  هذا امل�سري هو نف�س الطريق الذي �سلكه جي�س 
معاوية)1), ويف زمان الإمام املجتبى Q اأي�سًا كان هو الطريق الذي �سلكه جي�س 
معاوية من ال�سام اإىل منطقة امل�سكن )وهي املحّلة التي التقى فيها ع�سكر الإمام 

احل�سن Q بع�سكر معاوية للقتال).
الكوفة  بني  املوجودة  الثالثة  والطرق  املنطقة,  خريطة  م�ساهدة  اإّن  طبعًا 
ودم�سق �سيورث اعتقادًا جازمًا لدى كّل ب�سري اأّن �سلوك هذا الطريق هو اخليار 
واملو�سل  تكريت  اإىل  والذهاب  ال�سلطايّن  امل�سري  اختيار  لأّن  واملعقول؛  املنطقّي 
وراء  من  يديرها  اأن  بعد  فمه  يف  لقمة  ي�سع  اأن  يريد  من  كمثل  مثله  ون�سيبني, 

  1- يراجع: )مو�سوعة الإمام علّي Q), ج 6, ف�سل, 6 , نقالً  عن )م�سري الإمام اإىل ال�سّفني), �س 55.
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رقبته. وكذلك انتخاب الطريق ال�سحراوّي غري معقول يف احلالت املتعارفة من 
قبل رجال مقاتلني مثل رجال ابن زياد, الذين خربتهم يف تلك املنطقة غري كافية. 
ثّم لنفر�س ح�سول هذا امل�سري ال�ساق والطويل مع جمموعة من الن�ساء والأطفال, 

فكيف ل جند اأحدًا ينقل وي�سف لنا مثل هذه احلادثة العظيمة؟!!
للفرات- وهو  الغربّي  امل�سري  اختيار طريق  اأّن  فالظاهر  الأ�سا�س,  وعلى هذا 
ومن  الآخرين.  الطريقني  اختيار  اإحتمال  من  اأقوى  اإحتماله  الو�سطي-  امل�سري 
الوا�سح اأّن ال�سواهد املوجودة بالن�سبة اإىل مدن: حلب وقّن�سرين وحماه وحم�س 
الطريق  اأو  الو�سطي  الطريق  اإىل  بالن�سبة  ة  خا�سّ �سواهد  تعترب  ل  الراهب  ودير 
ال�سلطايّن, ولكن لو كانت هذه ال�سواهد قوّية فاإّنها �ستكون دليالً على عدم �سلوك 

طريق بادية ال�سام حتمًا.

 3-املّدة الالزمة للو�شول اإىل ال�شام:
غري  �سفر  �سهر  من  الأّول  يف  ال�سام  اإىل  الأ�سرى  قافلة  و�سول  اأّن  الظاهر 
مقبول, وكما مّر �سابقًا, فقد اأ�سار موؤّلف كتاب )التحقيق حول الأربعني الأّول ل�سّيد 
ال�سهداء Q) اإىل الطريق امل�ستقيم ما بني الكوفة وال�سام, واأّن الوقت الالزم لطّي 

ذلك امل�سري من قبل اأهايل تلك البالد, يقّدر باأ�سبوع كامل. فهو يقول يف كتابه:
يف  ي�سلكه  ومبا�سر  م�ستقيم  خطٍّ  ذو  وهو  والعراق  ال�سام  بني  طريق  )يوجد 
زماننا عرب عقيل, ويف مّدة اأ�سبوع واحد ي�سلون اإىل العراق))1). ثّم يكمل كالمه 

فيقول:
)اإّن عرب �سليب من حوران- وهي م�ساحات وا�سعة من بالد دم�سق وتقع يف 
جهة القبلة منها وحتتوي على قرى ومزارع كثرية, ومركز هذه البالد هو )ب�سرى) 
اإىل  بالدهم  من  ي�سافرون  العرب-  اأ�سعار  يف  كثريًا  املناطق  تلك  ذكر  ورد  وقد 

العراق في�سلون خالل ثمانية اأّيام اإىل النجف الأ�سرف)))). 

  1- القا�سي الطباطبائّي, امل�سدر, �س )).

  )- القا�سي الطباطبائّي, امل�سدر, �س 4).
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ة ميثم التّمار )ره) فيقول: )من هذه الق�سّية يّت�سح  وهو ي�ستفيد اأي�سًا من ق�سّ
جّيدًا باأّنهم ي�سلون من العراق اإىل ال�سام مبّدة اأ�سبوع واحد, والربيد و�سل خالل 
التّمار- قّد�س اهلل  الكوفة, وهذا اخلرب ورد �سحيحًا عن ميثم  اإىل  اأ�سبوع واحد 

روحه))1).
ويف النهاية يقول:

اإىل  ال�سام  الو�سول من  ا�ستطاعوا  يومًا  اأحد ع�سر  باأّنه خالل  البع�س  )ينقل 
الكوفة من دون توّقف)))).

هذه  اإىل  الو�سول  ميكن  التالية,  الأدّلة  على  وبناء  �سابقًا,  مّر  ما  خالل  من 
النتيجة ونقول: اإّن قافلة الأ�سرى مل يكن مبقدورهم الو�سول اإىل كربالء يف اليوم 

الأّول من �سفر. والأدّلة على ذلك هي:
الدليل الأّول: ل يوجد اأّي �ساهد وموؤّيد ملقولة الإ�ستفادة من احلمام الّزاجل, 
ور�سالة ابن زياد و�سلت من خالل ر�سول ومبعوث, وهذا يعني, ح�سب ظاهر الأمور, 

اأّن رجوعه مع اأوامر يزيد �سيمتّد اإىل ما ل يقّل عن اأ�سبوعني اثنني.
وعليه, فاإّن قافلة الأ�سرى بقوا يف �سجن الكوفة عند ابن زياد لأ�سبوعني على 

اأقّل التقادير, وبعد ذلك اأمر ابن زياد بنقلهم اإىل بالد ال�سام.
الدليل الثاين: اإّن الأ�سرى مل ي�سلكوا الطريق ال�سحراوّي لبادية ال�سام؛ لأّنه 

م�سري �ساّق جّدًا, ول يوجد له اأّي موؤّيد و�ساهد حّتى يف الكتب ال�سعيفة.
من  اأكرث  ال�سام  اإىل  و�سولهم  زمان  لمتداد  املثبتة  ال�سواهد  الثالث:  الدليل 
اإىل  يحتاج  ال�سام  اإىل  الكوفة  من  امل�ستقيم  الطريق  كان  اإذا  لأّنه  واحد؛  اأ�سبوع 
اإليها  يحتاج  التي  باملّدة  بالك  فما  ال�سريع,  الربيد  �ساعي  قبل  من  كامل  اأ�سبوع 
تقريبًا؟  البادية  طريق  م�سافة  �سعف  يبلغ  الذي  ال�سلطايّن  الطريق  عن  امل�سافر 
وكذلك املّدة التي يحتاج اإليها امل�سافر عن طريق امل�سري الو�سطّي الذي هو اأطول 

بكثري من م�سري بادية ال�سام؟ فهي اأي�سًا �ستمتّد لأكرث من اأ�سبوع واحد.

  1- امل�سدر ال�سابق, �س 4).

  )- امل�سدر ال�سابق, �س 8).
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وهذه امل�ساألة ميكن اإثباتها باأربعة اأدّلة, وهي:
الدليل الأّول: اإّن قافلة الأ�سرى التي تتاأّلف من عدد من الن�ساء والأطفال, ل 
يتنقلون على  الذين  املبعوثني  اإىل  بالن�سبة  ب�سرعة كما هو احلال  ال�سري  ت�ستطيع 

مراكب �سريعة وقوّية.
بقدم  الطريق  قطع  يف  املداراة  يفر�س  اجلماعّي  ال�سفر  اإّن  الثاين:  الدليل 
اأن  اأردنا  لو  اأّنه  مبعنى  اأي�سًا.  املركوب  يف  ي�سدق  الأمر  وهذا  الأ�سعف,  وحركة 
اأن تكون حركة اجلماعة ح�سب حركة  بّد  ن�سري مبجموعة من و�سائل النقل, فال 
الأ�سعف باملراكب واأبطئها, لأّن ال�سرعة الزائدة �ستفّرق اجلمع وت�سّتت اجلماعة, 

وهو اأمر ل بّد من الإحرتاز عنه.
اأكرث,  وقت  اإىل  بطبيعة احلال  يحتاج  الأطول  امل�سري  اإّن قطع  الثالث:  الدليل 
وهو  الأطول  الطريق  اأّما  واحدًا,  اأ�سبوعًا  يتطّلب  ال�سام  بادية  طريق  اأّن  مبعنى 

ال�سلطايّن اأو الو�سطّي فحتمًا يحتاج اإىل مّدة اأكرب.
الدليل الرابع: اإّن وجود البالد املتعّددة, كما هو احلال يف امل�سري ال�سلطايّن, 
اأو امل�سري الو�سطّي, �سيفر�س توّقفًا متكّررًا, و�سي�سعف من �سرعة احلركة. وعليه, 
فحّتى لو فر�سنا باأح�سن الأحوال اأّن عائلة الإمام احل�سني Q وروؤو�س ال�سهداء 
كانوا يقطعون كّل يوم م�سافة )100) كلم, فاإّن الو�سول اإىل ال�سام- مع مالحظة 
اأّن امل�سافة اإليها من الطريق ال�سلطايّن يف حدود )1500) كيلومرت- يتطّلب اأكرث 
من خم�سة ع�سر يومًا. ولو تبنّي اأّن الراأ�س ال�سريف ل�سّيد ال�سهداء قد اأر�سل اإىل 
امل�ساألة, بل �سنتقّدم  اأّي ترّدد و�سكٍّ يف هذه  الأ�سرى, فلن يبقى  ال�سام قبل بعث 
تاأّخر و�سول  اإليه, من  اإىل ما ذهبنا  اأكرث  اإىل الأمام و�سيجعلنا مطمئّنني  خطوة 
 Q قافلة الأ�سرى يف الأّول من �سفر, بل نقول الذي و�سل هو راأ�س الإمام احل�سني

فقط, ح�سب بع�س الروايات.
الإمــام  راأ�س  مرافقــة  عن  تتحّدث  روايات  عّدة  وجود  ننكر  ل  نحن  طبعًا 
احل�ســني Q مع الأ�سرى, ولكن يف املقابل هناك عّدة روايات اأي�سًا تدّل على اأّن 

ابن زياد قد بعث براأ�س الإمام Q اإىل ال�سام اأّولً .
على كّل حال, فاإّن اأحد هذين النقلني لي�س �سحيحًا, ويجب, يف عامل التحقيق, 
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وتوؤّيده  اأكرث,  اخلارجي  العامل  يف  الواقع  على  ينطبق  الذي  النقل  ذلك  نقبل  اأن 
ال�سواهد والقرائن ب�سكل اأقوى.

وف�سل  ال�سام,  اإىل   Q لالإمام  املطّهر  الراأ�س  اإر�سال  باأّن  القول  ميكن  لعّله 
املوؤّرخني يف  اأوقع بع�س  الكالم  اأمر م�ستبعد. هذا  املجموع هو  الروؤو�س عن  اأحد 
اخلطاأ, وجعلهم يعتقدون باأّن راأ�س الإمام Q كان مرافقًا لبقّية الروؤو�س مع قافلة 

الأ�سرى.
واأّما ال�سواهد الداّلة على �سبق بعث الراأ�س ال�سريف لالإمام Q مع بقّية روؤو�س 

ال�سهداء قبل قافلة الأ�سرى فهي:
ال�ساهد الأّول: كّل الكتب التي ذكرت اأّن اأّول يوم من �سفر هو يوم و�سول راأ�س 
الإمام احل�سني Q اإىل ال�سام, ومل تذكر تلك امل�سادر اأّي �سيء عن و�سول الأ�سرى 

يف ذلك التاريخ اإىل ال�سام, كما ورد يف هذين النقلني:
)ويف اأّوله- اأي اأّول �سفر- اأدخل راأ�س احل�سني Q اإىل دم�سق وهو عيد عند 

بني اأمّية))1). 
وقال الكفعمّي )ويف اأّوله )�سفر) اأدخل راأ�س احل�سني اإىل دم�سق وهو عيد عند 

بني اأمّية)))).
ويف بع�س املقاتل يقول:

)وقد كان عبيد اهلل بن زياد ملّا قتل احل�سني Q بعث زجر بن قي�س اجلعفّي 
اإىل يزيد بن معاوية يخربه بذلك)))).

ومنها:  التاريخ,  كتب  من  كثري  يف  الواردة,  املنقولت  ح�سب  الثاين:  ال�ساهد 
راأ�س  حمل  قد  قيـــ�س  بـــن  زجـــر  فــاإّن  اخلـــوارزمّي,  ومقتل  اأعثم,  لبن  الفتوح 
الإمام Q اإىل ال�سام ليبلغ يزيد خرب انت�سار ابن زياد. هذه امل�سادر توؤّيد م�ساألة 

اإر�سال راأ�س الإمام Q قبل قافلة الأ�سرى, ومّما ورد فيها:
)و�سبق زجر بن قي�س اجلعفّي براأ�س احل�سني اإىل دم�سق حّتى دخل على يزيد 

1 - م�سباح الكفعمّي, �س 676 / ال�سيخ عّبا�س القّمي, نف�س املهموم, �س 91).
) - م�سباح الكفعمّي, �س 510 / تو�سيح املقا�سد, امل�ساألة: 5. 

)- الطبقات الكربى )الطبقة اخلام�سة من ال�سحابة), ج 1, �س 485 والأخبار الطوال, �س 60).
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م�سلمًا عليه ودفع اإليه كتاب عبيد اهلل بن زياد, فاأخذ كتاب عبيد اهلل فو�سعه بني 
يديه ثّم قال: هات ما عندك يا زجر... قال: ثّم اأتى بالراأ�س حّتى و�سع بني يدي 

يزيد بن معاوية يف ط�ست من الذهب...))1).  
املقــّد�س  الــراأ�س  اإر�ســال  حكاية  يروي  اآخر  نقــل  هنـــاك  الثالث:  ال�ساهد 
لالإمـــام Q بو�ساطة حم�سر بن ثعلبة.. فهنا حّتى لو كان حامل الراأ�س ال�سريف 
�سخ�سًا اآخر, فهو يوؤّيد- ح�سب ظاهره- م�ساألة اإر�سال راأ�س الإمام Q قبل قافلة 

الأ�سرى:
فقال:  يزيد  على  العائذّي  ثعلبة  بن  )خمفر)  حمفز  احل�سني  راأ�س  )وقدم 
اأتيتك يا اأمري املوؤمني براأ�س.. )كذا وكذا), فقال يزيد: ما ولدت اأّم حم�سر اأحقر 

واألأم)))). 
ال�ساهد الرابع: واأخريًا, فاإّن اأحد ال�سواهد التي تدّل على عدم مرافقة الراأ�س 
ذلك  نقل  وقد  يزيد,  هو حكاية جمل�س  الأ�سرى,  قافلة  مع   Q لالإمام  ال�سريف 

املجل�س على هذا النحو:
)ثّم اأدخل ن�ساء احل�سني عليه والراأ�س بني يديه, فجعلت فاطمة و�سكينة ابنتا 
احل�سني تتطاولن لتنظرا اإىل الراأ�س, وجعل يزيد يتطاول لي�سرت عنهما الراأ�س, 

فلّما راأين الراأ�س �سْحن)))).
النقطــة املهّمة التي ن�ستفيدها من هذا النقل هي: اأّن حماولة بنات اأبي عبد 
عدم  على  يدّل  م�ساهدته  عند  و�سراخهّن  املقطوع,  اأبيهّن  راأ�س  لروؤية   Q اهلل 
مرافقة الراأ�س املقّد�س لالإمام Q  لقافلة الأ�سرى؛ لأّن الراأ�س ال�سريف لو كان 
معهّن على طول م�سافة الطريق, وكان راأ�س اأبيهّن Q دائمًا حتت اأنظارهّن فهذا 
اأّوًل: اأن ل يبذلن اجلهد حّتى يرينه يف جمل�س يزيد. وثانيًا: عند م�ساهدة  يعني 

الراأ�س ال�سريف ل داعي لفقدان ال�سرب والبدء بال�سراخ.
الإمام  وراأ�س  ال�سهداء  روؤو�س  باأّن  القبول  جّدًا  ال�سعب  من  فاإّنه  هنا,  ومن 

  1- الفتوح, ج 5, �س 7)1 / وراجع الإر�ساد, ج ), �س 118.
  )- ابن �سعد, الطبقات الكربى )الطبقة اخلام�سة من ال�سحابة), ج 1, �س 486, والكامل يف التاريخ, ج ), �س 576.

  )- الكامل يف التاريخ, ج ), �س 577 و�سري اأعالم النبالء, ج ), �س 0)) وينابيع املوّدة, ج ), �س 16.
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احل�سني Q كانت مرافقة لقافلة الن�ساء والأطفال اإىل ال�سام, بحيث كان الأ�سرى 
والروؤو�س تعر�س يف كّل مدينة ي�سلون اإليها, ثّم نقول باأّن اأولد �سّيد ال�سهداء مل 

ي�ساهدوا الراأ�س املقّد�س لأبيهم Q على طول ذاك امل�سري!!
هذا بالإ�سافة- كما مّر �سابقًا- اإىل اأّن التقليد املعروف يف ذاك الزمان, كان 
القوم  اأمري  اإىل  ر�سول  الإنت�سار يف احلرب, مع  بعد  الأعداء  قائد  راأ�س  باإر�سال 
وزعيمهم, كي ت�سل اإليه ب�سارة الن�سر ب�سرعة وقبل اأي خرب اآخر, ليّتخذ التدابري 

الالزمة, ول يكون هذا الأمري هو اآخر من يطلع على هذا الأمر املهم.
يف النتيجة ل ميكن القبول ظاهرًا, باأّن دخول الأ�سرى اإىل ال�سام كان يف اليوم 
الطريق من  والبقاء على  اأ�سبوعني,  ملّدة  الكوفة  لأّن احلب�س يف  الأّول من �سفر؛ 
اأ�سبوعني اآخرين �سينفي اأي احتمال لو�سولهم اإىل ال�سام  الكوفة اإىل ال�سام ملّدة 

يف اأّول �سفر.

4- املّدة التي بقي فيها اأهل بيت االإمام يف ال�شام:
اليوم  ال�سهداء, يف  اأهل بيت �سّيد  من الأمور املتعّلقة مبا�سرة مب�ساألة و�سول 
املوارد  يف  اأّنه,  وكما  ال�سام.  يف  اإقامتهم  مقدار  معرفة  كربالء,  اإىل  الأربعني 
ال�سابقة, كان هناك �سّك وترّدد, هذه امل�ساألة اأي�سًا ل يقني فيها, بل اإّن اختالف 

الأقوال والآراء هنا اأكرث من اختالفها هناك.
اإىل  الإ�سارة  ميكن  ال�سام  يف  اإقامتهم  مبقدار  املرتبطة  الآراء  بيان  اأجل  من 

الأمور الآتية:
1- بقاء قافلة الأ�سرى يف ال�سام ملّدة ثمانية اأّيام)1).

ون�سف  �سهر  ملّدة  �سقف  بال  مكان  يف  بقاءهم  النعمان  القا�سي  يروي   -(
جمال�س  يقيمون  يزيد,  بيت  يف  خاللها  بقوا  التي  ال�سبعة  الأّيام  اإىل  بالإ�سافة 

العزاء:
)وقيل: اإّن ذلك بعد اأن اأجل�سهّن يف منزل ل يكنهّن من برد ول حّر فاأقاموا فيه 

  1- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 196.
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�سهرًا ون�سف حّتى اأُق�سرت وجوههّن من حّر ال�سم�س ثّم اأطلقهن))1).
يوؤّيد املحّدث النورّي هذا القول, ويعتقد باأّن اإقامة اأهل البيت يف دار يزيد ملّدة 

ع�سرة اأّيام هي غري مّدة احلب�س يف مكان دون �سقف ل مينع من حّر ول برد))).
)- ذكر ابن طاوو�س اأي�سًا, يف اإقبال الأعمال, مّدة اإقامتهم �سهرًا كامالً ))). 
وكذلك املرحوم الطب�سّي النجفّي اعترب اإقامتهم يف حب�س ال�سام ل يقّل عن �سهر 
تاّم, فهو ينقل يف كتابه: )اإّن ظاهر عّدة التواريخ اأّن توّقفهم يف ال�سام ل يقّل عن 

�سهر))4). 
4- هناك قول اآخر يعتقد اأّن اإقامتهم امتّدت ل�سّتة اأ�سهر, وال�سّيد ابن طاوو�س 

يذكره من دون قائل)5).
5- اإّن بع�س الروايات املنقولة تدّل على اأّن الإقامة ا�ستمّرت ثمانية ع�سر يومًا)6) 
اأو خم�سة واأربعني يومًا)7) اأو �سنة كاملة.. وهذا طبعًا من الأقوال النادرة وال�ساّذة.
اإّن هذه امل�ساألة عند ال�سيعة الإمامّية يلّفها الإبهام والغمو�س؛ لأّنهم من ناحية, 
R يف مكان ل  هم يوافقون الآراء التي تتحّدث عن احلب�س الطويل لأهل البيت 
 Q سقف له, ول يحفظ من حّر ول برد, بل ي�سّرحون باأّن وجوه اأهل بيت الإمام�
قد تغرّي لونها, وجلودهم قد تق�ّسرت, ولكن من ناحية اأخرى لإثبات و�سول قافلة 
الأ�سرى اإىل كربالء يف الأربعني الأّول نراهم يتحّدثون عن توقف ق�سري يف بالد 
ال�سام!! وهذان الأمران ل يتوافقان اأبدًا, وقد عّقدت هذه امل�ساألة الأمر على اأتباع 

الإمامّية اأكرث.
طبعًا الرجوع اإىل الأخبار املرتبطة باإقامة قافلة �سّيد ال�سهداء يف ال�سام يورثنا 
اأّوًل:  لأّنه:  اأّيام,  اأو ع�سرة  ثمانية  اإقامتهم مل تكن مبقدار  باأّن  الإطمئنان  تقريبًا 

  1- القا�سي النعمان املغربّي )�سرح الأخبار), ج ), �س 69).
  )- النجفّي, القا�سي الطباطبائّي )حتقيق در بارهء اأّول اأربعني �سّيد ال�سهداء Q), �س 44.

  )- اإقبال الأعمال, �س 589 ـ اأعالم الورى, �س 49). 
  4- الطب�سّي النجفّي, مقتل الإمام احل�سني, �س 85).

  5- النجفّي, القا�سي الطباطبائّي )حتقيق در بارهء اأّول اأربعني �سّيد ال�سهداء Q), �س 45 ـ 46.
  6- يراجع: مهّيج الأحزان.

  7- نقاًل عن: الطراز املذّهب.
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الإقامة يف مكان ل مينع حّرًا ول بردًا اإىل حّد اأّنه يغرّي وجوه املقيمني فيه, ويحرق 
جلودهم, ل ميكن اأن يكون ملّدة ق�سرية, وح�سب النقل املعترب فاإّن قافلة الأ�سرى 
انتقلت اإىل بالد ال�سام على مراكب ل هودج لها, ووجوههّن اأي�سًا كانت مك�سوفة, 
فاإذا كانت وجوههّن �ستحرتق وجلودهّن �ستن�سلخ فيجب اأن يح�سل ذلك من قطع 

الطريق, ولي�س من املّدة الق�سرية التي ق�سوها يف مكان ل �سقف له.
ولكن ب�سبب الأخبار املعتربة املتعّددة جعلوا عّلة تغرّي الوجوه واجللود عند اأهل 
بيت الإمام Q هي املّدة الطويلة التي اأقاموها يف احلب�س, وهذا هو اأحد الأهداف 
اأن  لنا  الوجوه واجللود. من خالل هذا ميكن  تبّدل  بيانها من خالل  اأرادوا  التي 
ناأخذ فائدة اأي�سًا, وهي اأّن م�سري قافلة الأ�سرى مل يكن من بادية ال�سام املحرقة, 

واإّل كانوا �سين�سبون تبّدل اجللود والوجوه اإىل امل�سري من الكوفة اإىل ال�سام.
لأجل  اأّيام  �سبعة  ملّدة  دارته  يف  يزيد  اأتاحه  الذي  ال�سكن  اإ�سافة  اإّن  وكذلك 
البيت  لأهل  الأمر  تفوي�س  واأي�سًا  الطويل,  احلب�س  ذلك  اإىل  و�سّمها  العزاء, 
ثّم  اإىل املدينة واختيارهم الرجوع,  ال�سام وبني الرجوع  ليختاروا بني الإقامة يف 
الزمان الالزم من اأجل جتهيز القافلة لنتقال عيال �سّيد ال�سهداء Q  من ال�سام 
اإىل  يحتاج  الأمور  هذه  من  واحد  كّل  املدينة-  وهو  الكوفة-  من  اأبعد  مكان  اإىل 
وقت خا�ّس ي�ساف اإىل جمموع الأزمنة املذكورة �سابقًا. ومن هنا يظهر اأّن اإقامة 
للواقع, واختيار  اأو ع�سرة منها, لي�س مطابقًا  اأّيام  ال�سام ملّدة ثمانية  الأ�سرى يف 

هذا الراأي بعيد عن التحقيق.
اإّن تبّدل �سلوك يزيد مع الراأ�س املقّد�س لالإمام Q ومع عياله, يعني اأّن ذاك 
اأّنه اخلليفة  التغرّي يف �سلوكه اإّنا ح�سل خالل مّدة معتّد بها؛ لأّن يزيد باعتبار 
واحلاكم املطلق لبالد الإ�سالم ل ي�ستطيع اأن يغرّي من �سلوكه القا�سي الذي يوجد 
وب�سهولة,  قليلة  اأّيام  خالل   Q ال�سهداء  �سّيد  لعيال  والأذى  وال�ستم  الطعن  فيه 

 .Q لي�سبح ودودًا وعطوفًا حّتى مع الإمام ال�سّجاد
ل�سّيد  املقّد�س  الراأ�س  علـــى  جتــّراأ  البــداية  يف  يزيد  اإّن  نقول:  وللتو�سيح 
 Q الإمام  واإهانة عيال  اإذلل  وقام مبحاولة  Q يف جمال�س متعّددة,  ال�سهداء 
من اأجل اإطفاء نار احلقد والعداوة جتاه اآل حمّمد P, ولهذا تعامل معهم من دون 
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اأّية راأفة, و�سجنهم يف مكان غري لئق ول �سقف له, ولكن عندما وجد اأّن الأو�ساع 
غري مالئمة وم�سطربة, و�ساهد انتقاد النا�س ونفورهم- حّتى املقّربني منه- بداأ 
اآل  اأ�سارى  فاأ�سكن  وانتقاداتهم,  النا�س  غ�سب  ليمت�ّس  تدريجّيًا  �سلوكه  بتغيري 
باإقامة  لهم  و�سمح  Q على مائدته  ال�سّجاد  الإمام  واأجل�س  P يف منزله  حمّمد 
Q واأ�سحابه الأوفياء, ويف النهاية تعامل بلطف  جمال�س العزاء ل�سّيد ال�سهداء 
ابن  رقبة  Q يف  ال�سهداء  �سّيد  قتل  وزر  وو�سع   ,Q ال�سّجاد  الإمام  وعطف مع 

زياد, وبّراأ نف�سه من هذه اجلناية الكبرية.
اأخطائه ويقّيم  اإىل  يتنّبه  اإىل مّدة من الزمن كي  اأّن يزيد يحتاج  من املعلوم 
الأو�ساع اجلارية, وكذلك تغيري �سلوكه بعد اكت�ساف تلك الأخطاء يلزمه وقت كاٍف 
اأي�سًا. فهو عندما راأى اأّن العداوة الزائدة مع حرم النبّي P اأخذت تزلزل اأركان 
با�ستعمال  معاوية  اأبيه  طريقة  اتباع  بلزوم  حينها  واأيقن  �سلوكه  من  غرّي  حكمه, 
احليلة والنفاق لي�ستطيع ال�سيطرة على الأو�ساع, وملنع اأّي ا�سطرابات وحتّركات 
اأهل بيت �سّيد ال�سهداء  التعامل بلطف مع  �سعبّية. لهذا بداأ تدريجّيًا, من خالل 
واإ�سكانهم يف ق�سره وال�سماح لهم باإقامة جمال�س العزاء احل�سينّي, بتغيري اأفكار 

النا�س اجتاهه ملنع اأّي فو�سى من قبلهم.
قد  كان  التي  الفاجعة  عظيم  اإدراكه  وبعد  كربيائه,  نار  ت�سكني  بعد  طبعًا 
ويف  ال�سام  يف  انتقادات  اأو  عاّمة,  فو�سى  اأّية  ظهور  مينع  اأن  اأجل  ومن  ارتكبها, 
احلزن  واإظهار  الأ�سرى  مع  الت�سامح  خالل  ومن  يزيد-  كان  البالد,  من  غريها 
باأهـــل  يحتفــظ  اأن  وا�سطّر  زياد,  ابن  عاتق  على  اجلـرمية  ثقل  و�سع  قد  لهم- 
بيـــت الإمــام احل�سني Q عنده مّدة من الزمن مع كّل تكرمي واحرتام, واأن  ياأمر 
اجلميع باحرتامهم وتقديرهم طبعًا. كّل هذا كان من اأجل اأن ي�سبط الأو�ساع يف 
البالد. ولهذا فاإّن اإرجاع عوائل الأ�سرى اإىل املدينة, قبل اأن يزول حزن امل�سائب 
اإىل  مّكة  من  والبعيدة  الطويلة  الأ�سفار  م�ساق  من  ي�سرتيحوا  اأن  وقبل  عنهم, 
كربالء ومن كربالء اإىل ال�سام, لن يكون ذلك اإّل �سببًا لظهور التحّركات ال�سعبّية 

والإ�سطرابات والثورة يف اأنحاء واأطراف بالد العامل الإ�سالمّي.
طبعًا نحن ل ننكر اأّن يزيد- حّتى يف حال كان اأهل بيت النبّي P حمتجزين يف 
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بيت ل يحميهم من حّر ول برد- كان ي�ستطيع اأن يحتال وينافق مع النا�س ويقول 
لهم: اإّن اأهل بيت النبّي P قد نزلوا �سيوفًا مكّرمني يف بيته اخلا�ّس.

الإ�سالم يف  نبّي  يبقي حرم  اأن  ي�ستطيع  واإن كان ل  يزيد-  اإّن  كّل حال,  على 
ال�سام, بحيث تتحّرك م�ساعر امل�سلمني هناك- ولكن هو ي�ستطيع اأن يبقيهم, ولو 
الأ�سى واحلزن  اأي�سًا  لهم  ال�سام, ويظهر  والتكرمي يف  الإحرتام  م�سطّرًا, بحالة 
 R على ما اأ�سابهم. كّل ذلك من اأجل منع ا�ستعال فتيل الغ�سب ملحّبي اأهل البيت
ولت�سكني �سخطهم, ول�سبط اأو�ساع البالد. ثّم بعد اأن تهداأ الأجواء ن�سبّيًا, ومتحى 
 Q م�سيبة �سّيد ال�سهداء من اأذهان عاّمة النا�س, عندها يرجع اأهل بيت الإمام

اإىل املدينة.
 R فالنتيجة التي ن�سل اإليها: اأّن يزيد لي�س فقط ي�ستطيع اإبقاء اأهل البيت
بهذه الو�سعّية املكّرمة يف ال�سام, بل هو م�سطّر اأي�سًا ليقوم بذلك حّتى تعود املياه 
ال�سهداء- يف حال  �سّيد  اإر�سال حرم  لأّن  الهدوء يف املجتمع؛  ويعّم  اإىل جماريها 
اأّن اآثار العزاء ل زالت على وجوههم, والغّم والأ�سى ميوجان يف قلوبهم, والبغ�س 
ي�سغط على خناقهم- يعترب اأمرًا م�ستغربًا, وهو بعيد عن كّل وعي �سيا�سي. ومن 
الوا�سح اأّن هذا الأمر �سيهّيئ اأجواء التحّرك ال�سعبي والفو�سى يف املناطق التي 
ميّر فيها اأهل البيت R اأثناء رجوعهم اإىل املدينة املنّورة, ويجعل الأو�ساع اأي�سًا 

غري اآمنة حّتى بالن�سبة اإىل احلكومة املركزّية.
اأو ع�سرة  )ثمانية  م�سهور  مّما هو  اأكرب  ملّدة  ال�سام  البيت يف  اأهل  بقاء  فاإذًا 

اأّيام) يعترب تقريبًا اأمرًا قطعّيًا, وال�سواهد التاريخّية اأي�سًا تدّل عليه.
ثّم اإّن ت�سل�سل الأحداث التي وقعت يف ال�سام, تورث الإن�سان اطمئنانًا باأّن هذه 
هذه  ن�ستعر�س  هنا  ونحن  فقط,  اأّيام  ثمانية  خالل  حت�سل  اأن  ميكن  ل  الوقائع 

الأحداث ونرتك احلكم على عهدة القارئ املحرتم:
1- و�سول الراأ�س املقّد�س ل�سّيد ال�سهداء اإىل ال�سام يف الأّول من �سفر, ووجود 

بع�س ال�سواهد الّدالة على و�سول قافلة الأ�سرى يف ما بعد ذلك التاريخ.
)- جمل�س يزيد يف اليوم الأّول لو�سول الأ�سرى اإىل ال�سام, والذي يوجد �سواهد 

كثرية تدّل على اأّنه مل يكن اأّول �سفر, بل بعده باأّيام كثرية.
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)- ال�ّسجن ملّدة طويلة يف مكان بال �سقف, ول يحمي من برد ول حّر.
األقاه  الذي  الكالم  بعد  الأموّي  امل�سجد  يف   Q ال�سّجاد  الإمام  خطاب   -4

خطيب يزيد.
يزيد. من  Q وبني  ال�سّجاد  الإمام  بعد ذلك بني  التي ح�سلت  املجال�س   -5
الوا�سح اأّن تهيئة الأجواء لي�سمح لالإمام ال�سّجاد Q باإلقاء اخلطابة يف امل�سجد 
الأموّي, اأو م�ساركة الإمام Q يف جمال�س يزيد, يحتاج اإىل وقت وزمان معتّد به.

6- اإح�سار يزيد الإمام ال�سجاد Q اإىل مائدته, وكذا املجل�س الذي طلب فيه 
يزيد من ابن الإمام املجتبى Q ملنازلة ابنه بالقتال.

7- املجال�س التي اأقامها يزيد مع اأعوانه, وقد و�سع راأ�س الإمام Q اأمامه, 
ثّم اأخذ يتناول اخلمر)1). 

اأ�سبوع  ملّدة  فيه  العزاء  جمال�س  واإقامة  يزيد,  دار  يف  البيت  اأهل  اإ�سكان   -8
كامل.

9- لقاء املنهال مع الإمام ال�سّجاد Q يف �سوق ال�سام, والذي يعني اأّن الأ�سرى 
قد بقوا مّدة طويلة ن�سبّيًا يف ال�سام؛ لأّن الإقامة فيها لو كانت ملّدة ق�سرية, ملا كان 

ح�سور الإمام Q اإىل ال�سوق واملالقاة مع املنهال مفهومًا.
�سفر  وهو  املدينة,  اإىل  ال�سام  من  لل�سفر  القافلة  لتهيئة  الالزم  الوقت   -10

طويل جّدًا..
 ,R البيت  اأهل  دماء  �سفك  وق�سا�س  ال�سهداء  قتل  ديات  يزيد  دفع   -11

.Q والإعرتا�س ال�سديد من قبل فاطمة بنت احل�سني
)1- تغيري م�سلكّية يزيد- 180°- وتبديل العداوة الوا�سحة جتاه احل�سني بن 
اأحوال  وتفّقد  العطف,  التوّدد مع  Qاإىل  اأبي طالب  ابن  العظيم علّي  واأبيه  علّي 

.Q واأهل بيت احل�سني Q الإمام ال�سّجاد
طبعًا, ما ذكرناه حّتى الآن, هو الوقائع الواردة يف كتب التاريخ, ولكّننا على 

  1- اخلوارزمّي, مقتل احل�سني Q, ج ), �س )7 ـ طبعًا ميكن اأن تكون هذه الأخبار ح�سلت يف زمان قد و�سل فيه راأ�س الإمام 
احل�سني Q اإىل ال�سام, ومل ت�سل فيه بعد قافلة الأ�سرى.
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يقني من اأّن هناك حوادث اأخرى قد ح�سلت, اإّل اأّن املوؤّرخني مل يذكروها رعاية 
لالخت�سار.

لهذه  ميكن  هل  الآتي:  ال�سوؤال  عن  يجيب  اأن  املحرتم  القارئ  ي�ستطيع  الآن 
تتطّلب  اأّنها  اأم  اأّيام؟  ع�سرة  اأو  ثمانية  تتحّقق خالل  اأن  العادة,  بح�سب  الوقائع, 

زمانًا اأطول؟
وهناك نقطة اأي�سًا يجب الإلتفات اإليها؛ وهي مراعاة حال وو�سع اأهل بيت �سّيد 
تتاأّلف من ع�سرين امراأة وخم�سة ع�سر طفاًل, وقد  التي  Q, فالقافلة  ال�سهداء 
ربوا يف حال من الأ�سى وامل�سيبة, وق�سوا اأّيامًا طويلة يف ال�سفر  اأُخذوا اأ�سرى و�سُ
اإبتداًء من الثامن من ذي احلّجة اإىل اأوائل �سهر �سفر, اأي ما يقرب من �سهرين, 
وحتّملوا اأق�سى الظروف اجل�سدّية والنف�سّية واأ�سّدها.. فهل ميكن بعد مّدة ق�سرية 
وموؤذية  اأّيام ع�سيبة  اأي�سًا  وهذه  ال�سام-  اأقاموها يف  اأو ع�سرة  اأّيام  ثمانية  تبلغ 
لوا فيها ق�سطًا من الراحة ومل يخل�سوا بعد من عناء الأ�سفار-  و�سديدة,مل يح�سّ

هل ميكن لهم اأن يتهّياأوا للرحيل واأن يبداأوا امل�سري من جديد نحو املدينة؟!!
ال�سام,  الطويلة يف  الإقامة  لإثبات  برهانًا قاطعًا  ت�سّكل  لن  الأمور  طبعًا هذه 

ولكّنها بالتاأكيد هي قرائن و�سواهد ميكن لها اأّن تقّربنا اأكرث نحو احلقيقة.
مّر  ما  اإىل  الإلتفات  فمع  ال�سام,  القافلة من  بزمان خروج  يرتبط  ما  اأّما يف 
�سابقًا, ل ميكننا اأن نحّدد تاريخًا موؤّكدًا اإّل اإذا اعتمدنا على بع�س املنقولت التي 
يقول  مثالً  �سفر.  من  الع�سرين  يوم  هو  ال�سام  من  البيت  اأهل  خروج  يوم  جتعل 

ال�سيخ الطو�سّي يف م�سباح املتهّجد:
)ويف اليوم الع�سرين منه )�سفر) كان رجوع حرم �سيدنا اأبي عبد اهلل احل�سني 

 .(1((P من ال�سام اإىل مدينة الر�سول Q بن علّي بن اأبي طالب
يف  ذكر  مبا  �سبيهة  وعباراتها  القول,  هذ  توؤّيد  اأي�سًا  الأخرى  امل�سادر  بع�س 
الأقوال,  هذه  نقل  بعد  احل�سينّي)  الركب  )مع  كتاب  �ساحب  لكن  امل�سباح))), 

  1- م�سباح املتهّجد, �س 0)7 واملجل�سّي, بحار الأنوار, ج 101, �س 4)).
  )- العدد القوّية, �س 19) ـ م�سباح الكفعمّي, �س 489 و510.
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يحمل معناها على زمان اخلروج من ال�سام, ل زمان الو�سول اإىل املدينة)1).
طبعًا, وكما مّر معنا �سابقًا, اإّن اإقامة اأهل البيت يف ال�سام كانت طويلة. واأّما 
القول باأّن خروجهم من ال�سام كان يف الع�سرين من �سفر, فهو ل يتوافق مع اأّي 
قول من الأقوال ال�سابقة التي تبنّي لنا مّدة اإقامتهم يف ال�سام, ولهذا يبقى هذا 

الراأي الأخري اأي�سًا يف دائرة الغمو�س والإبهام.

5- التوّجه اإىل كربالء والو�شول اإليها يف االأربعني االأّول:
امل�ساألة الأخرية- التي لها ارتباط بالأربعني, واإقامة العزاء عند املرقد ال�سريف 
يف ذلك اليوم, من قبل اأهل بيت �سّيد ال�سهداء, هي ق�سد التوّجه اإىل كربالء اأثناء 

الرجوع اإىل املدينة, ثّم الو�سول اإىل هناك يف يوم الأربعني.
هذه امل�ساألة ميكن لنا اأن نلّخ�سها من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1- يف الواقع: هل ميكن القول باأّن ركب �سّيد ال�سهداء كانوا قا�سدين التوّجه 
اإىل كربالء اأّوًل, ثّم يرجعون اإىل املدينة؟

اأّنه  اأم  البداية,  اإىل كربالء موجودًا عندهم, منذ  الق�سد  كان ذلك  )- هل 
ح�سل اأثناء امل�سري بحيث اأّنهم كانوا مّتجهني اإىل املدينة اإبتداًء, ثّم اأثناء الطريق 

بّدلوا م�سريهم نحو طريق كربالء؟
اأن  دون  من  املدينة  اإىل  يّتجهوا  اأن   Q ال�سهداء  �سّيد  حلرم  ميكن  هل   -(

يعّرجوا على كربالء اأّوًل؟
4- اإذا كان مق�سودهم هو كربالء, ففي اأّي يوم و�سلوا اإليها؟ هل و�سلوا يف 

الأربعني الأّول اأم يف الأّيام املتاأّخرة عن الأربعني؟
هذه هي الأ�سئلة التي ميكن طرحها هنا, والإجابة عنها لن تكون �سهلة ب�سيطة؛ 
لأّنه ل يوجد بني اأيدينا اأخبار موّثقة ومن دون اأّي معار�س, تعطي اإجابات عن هذه 

الأ�سئلة الواردة معنا.
لي�س فقط من   (Q ال�سهداء  �سّيد  اأربعني  )التحقيق حول  كتاب  اإّن �ساحب 

  1- الركب احل�سينّي, ج 6, �س 70).



83

املوؤّيدين لو�سول اأهل بيت احل�سني Q اإىل كربالء واللقاء مع جابر هناك, بل هو 
اأي�سًا من املت�سّددين يف مو�سوع راأ�س �سّيد ال�سهداء Q واإحلاق الراأ�س ال�سريف 
ببدنه الطاهر على يد الإمام ال�سّجاد Q يف يوم الأربعني, فهو بعد النقل والبحث 
حول الأقوال املختلفة املرتبطة مب�ساألة دفن الراأ�س املقّد�س يف ع�سقالن اأو م�سر 
اأو النجف اأو كربالء, ي�ستنتج ويقول: )واحلا�سل: اأّن القول ال�سحيح هو ما قاله 
مع  املقّد�س  الراأ�س  ال�سّجاد حمل معه  الإمام  اأّن  وهو  به,  وعملوا  الإمامّية  علماء 
روؤو�س ال�سهداء اإىل كربالء, واإن مل يكن هناك يقني باأّن كّل روؤو�س ال�سهداء قد 
ال�سّجاد,  الإمام  مع  كان حتمًا   Q اهلل  لأبي عبد  ال�سريف  الراأ�س  ولكن  ُحملت, 
برفقة خمّدرات الر�سالة والطهارة, وقد اأحلقه باجل�سد الأطيب الأطهر يف كربالء 
روؤو�س  بدفن  اأي�سًا  واأمر   ..(61( �سنة  من  الأربعني  يوم  �سفر  من  الع�سرين  يف 

ال�سهداء هناك)1). 
ويف مورد اآخر اأي�سًا يقول: )اإّن الإمام ال�سّجاد Q قطعًا قد حمل معه الراأ�س 
املقّد�س ل�سّيد ال�سهداء Q ويف يوم الأربعني- الع�سرين من �سفر- اأحلقه باجل�سد 

الأطهر الأطيب)))).
اإّن اأهّم الأدّلة بالن�سبة اإىل هذه الدعوى, هو رواية عطّية, مع اأّن هذه الرواية- 
بح�سب نقل كتاب )ب�سارة امل�سطفى)- مل تذكر �سيئًا عن لقاء جابر الأن�سارّي 
Q ومع ركب الأ�سرى, بل �سّرحت فقط بزيارة جابر للقرب ال�سريف  مع الإمام 
ل�سّيد ال�سهداء Q. ولكن �ساحب كتاب )التحقيق حول الأربعني) يّدعي باأّن رواية 
عطّية ُنقلت مقتطعة من كتاب )ب�سارة امل�سطفى), واأّما يف امل�سدر الأ�سا�س فهي 
تن�ّس على و�سول قافلة الأ�سرى اإىل كربالء يف يوم الأربعني, وت�سّرح بلقاء جابر 

مع الإمام ال�سّجاد ومع ركب ال�ّسبايا))).
ولكن ميكننا نحن الرّد عليه بالقول:

1- اإّن تقطيع الرواية ونق�سها يف )ب�سارة امل�سطفى) ل ي�ستند اإّل اإىل ال�سّيد 

  1- القا�سي الطباطبائّي )التحقيق حول الأربعني احل�سينّي), �س 59).
  )- امل�سدر ال�سابق �س 59).

  )- امل�سدر ال�سابق, �س 179 ـ 1)).
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الأمني الذي كان من العلماء املتاأّخرين, ول ميكن فر�س التقطيع يف الرواية ملجّرد 
اّدعاء ذلك.

)- نحن ل جند يف رواية عطّية اأّي اإ�سارة ليوم الأربعني؛ لأّنه من املمكن اأّن 
جابر قد ذهب اإىل القرب ال�سريف لالإمام احل�سني Q مّرات عديدة خالل اإقامته 
يف الكوفة, ويف واحدة منها كان عطّية قد رافقه فيها. ل �سّيما واأّنه ميكن ال�ستفادة 
من اأّول روايته اأّن خروجهما اإىل كربالء كان من مكان قريب ل بعيد مثل املدينة 

املنّورة. فاأّول الرواية هكذا ورد:
قرب  زائرًا  عنه,  اهلل  ر�سي  الأن�سارّي,  اهلل  عبد  بن  جابـــر  مــع  )خرجــت 

احل�سني Q فلّما وردنا كربالء...).
من الوا�سح جّدًا, اأّنه لو كان عطّية يريد من )اخلروج) اخلروج من املدينة, 
مل يكن ليخت�سر كالمه بهذا ال�سكل, بل كان حتمًا �سيذكر �سيئًا عن املدينة املنّورة, 

اأو عن بعد ال�سفر, اأو بع�س الوقائع التي حدثت اأثناء امل�سري.
ومن املهّم, يف رواية عطّية, معرفة اأّن الراوي )وهو عطّية) من اأهل الكوفة, 

.(1(
وقد �سّرح بذلك ال�سّيد القا�سي }

اأقام يف الكوفة مّدة من الزمن, وقد ت�سّرف  اأّن جابر قد  وعليه, فمن املوؤّكد 
بزيارة مرقد الإمام احل�سني Q عّدة مّرات, وقول عطّية )خرجت مع جابر) له 

ظهور يف اخلروج من الكوفة, وي�سري اإىل اإقامة جابر فيها.
فاإذًا, جابر مل يذهب لزيارة كربالء مّرة واحدة حّتى نقول باأّن لقاءه مع الإمام 
ال�سّجاد Q وركب ال�سبايا كان يف تلك الزيارة الوحيدة, اأو نقول باأّن تلك الزيارة 

كانت يف الأربعني ل غري.
بني  الربط  هو  املحّققني  بع�س  ارتكبـــه  الذي  اخلطاأ  فاإّن  حال,  كّل  على 
مقّدمتني, بني )زيارة جابر لكربــالء يف يـــوم الأربعـــني) وبـــني )لــقاء جابر مع 
الإمام ال�سّجاد Q واأهل بيت �سّيد ال�سهداء Q). فكانت النتيجة اأّن قافلـــة اأهـــل 

البيـــت R قد و�سلت اإىل كربالء يف يوم الأربعني, مع اأّن هاتني املقّدمتني 

  1- القا�سي الطباطبائّي )التحقيق حول الأربعني احل�سينّي), �س 179.
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الأربعني,  بعد  لحقة  اأّيام  يف  لكربالء  جابر  زيارة  تنفيان  ل  ال�سحيحتني 
فمن املمكن اأن يكون لقاء جابر لالإمام ال�سّجاد Q يف زيارة اأخرى متاأّخرة عن 

الأربعني.
وهذا الكالم �سيكت�سب قّوة اإذا علمنا باأّن جابر كان رجاًلً كبري ال�ّسن و�سريرًا, 
اأّن رجاًل م�ّسنًا و�سريرًا يخرج من املدينة لزيارة قرب موله يف  لأّنه من الوا�سح 
اأو يف  اأقام يف كربالء  باأّنه  املوؤّكد  كربالء, ل يكتفي بزيارته مّرة واحدة, بل من 
Q مّرات  الكوفة مّدة من الزمان, وقام بزيارة القرب ال�سريف لالإمام احل�سني 

عديدة.
 ,Q ال�سّجاد  الإمام  لو ح�سلت مالقاة بني جابر وبني  تقّدم,  فبناًء على ما 

.Q فيجب اأن يكون ذلك يف ما بعد اأربعني الإمام احل�سني
)- اإّن الأ�ستاذ ال�سهيد القا�سي الطباطبائّي- وكما مّر معنا �سابقًا- لي�س فقط 
ي�سّرح, يف كتابه, باأّن رواية عطّية, ح�سب ما وردت يف )ب�سارة امل�سطفى), هي 
بل   Q ال�سّجاد  الإمام  لقاء جابر مع  الأ�سلّية يوجد فيها  الن�سخة  مقتطعة, ويف 
هو يعتقد اأي�سًا اأّنه يف ذلك اليوم نف�سه اأحلق الراأ�س املقّد�س لالإمام Q وروؤو�س 

ال�سهداء باأبدانهم الطاهرة.
اأن ن�ستفيد  ولكن لو لحظنا نحن اجلزء املقتطع من رواية عطّية, فال ميكن 
ب�سارة  كتاب  من  ظاهرًا  املقتطع  اجلزء  ذلك  ح�سب  لأّنه-  اأبدًا,  املعنى  ذلك 

امل�سطفى- فقد جاء فيه: 
)قال عطّية: فبينما نحن كذلك واإذا ب�سواد قد طلع من ناحية ال�سام. فقال 
جابر لعبده: اإنطلق اإىل هذا ال�سواد واآتنا بخربه فاإن كانوا من اأ�سحاب عمر بن 
�سعد فارجع اإلينا لعلنا نلجاأ اإىل ملجاأ واإن كان زين العابدين Q فاأنت حّر لوجه 
اهلل تعاىل. قال: فم�سى العبد فما كان اأ�سرع من اأن رجع وهو يقول: يا جابر, قم 
وا�ستقبل حرم ر�سول اهلل P هذا زين العابدين Q قد جاء بعّماته واأخواته, فقام 
جابر مي�سي حايف الأقدام مك�سوف الراأ�س اإىل اأن دنا من زين العابدين Q, فقال 
الإمام Q: اأنت جابر؟ فقال: نعم يا بن ر�سول اهلل P, فقال Q: يا جابر ههنا 
واهلل ُقتلت رجالنا وُذبحت اأطفالنا و�ُسبيت ن�ساوؤنا وُحرقت خيامنا, ثّم انف�سلوا 
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من كربالء طالبني املدينة)1).
والآن, مع التوّجه اإىل هذا الن�ّس, نلفت النظر اإىل عّدة اأمور:

1- ملاذا مل يذكر عطّية اأي �سيء عن اإحلاق راأ�س الإمام احل�سني Q بج�سده 
الطاهر؟ اإّن حادثة اإحلاق الراأ�س ال�سريف باجل�سد الطاهر مهّمة وتلفت الأنظار, 
ة, وقد ورد فيها روايات عديدة وخمتلفة, فكيف ميكن لعطّية,  ولها مرا�سم خا�سّ
على  اأبدًا حّتى  ياأتي  ول  الواقعة,  كلّيًا عن هذه  يغفل  اأن  للحادثة,  راويًا  باعتباره 
ذكر الراأ�س املقّد�س ل�سّيد ال�سهداء Q؟ فهل كان يوجد هناك اأمر اأهّم من هذه 
 O امل�ساألة جعلت عطّية يغفل عنها؟ وهل مو�سوع اإحلاق راأ�س ابن فاطمة الزهراء
الذي داروا به اأربعني يومًا يف املدن والديار على روؤو�س الرماح واقعًا حتت ت�سّرف 
هّينة  م�ساألة �سغرية  يعترب  اأنواعها, هل  بكّل  والق�سوة  للتوهني  وموردًا  اليزيدّيني 

وغري مهّمة حّتى يغم�س عطّية النظر عنها اأو يتنا�ساها؟!!
فيجب   Q ال�سّجاد  لالإمام  �ُسّلم  قد   Q احل�سني  الإمام  راأ�س  كان  اإذا   -(
ال�سريف  الراأ�س  دفن  بعد  من  ثّم  كربالء  اإىل  باإرجاعه  الأوامر  يزيد  ي�سّدر  اأن 
يتوّجهون اإىل املدينة املنّورة, ولكّننا ل جند يف الروايات واملنقولت الكثرية اأّي ذكر 

لهذا الأمر من قبل يزيد.
لالإمام  املقّد�س  الراأ�س  دفـــن  عـــن  تتحــّدث  التــــي  الكثيــــرة  الأقوال   -(
احل�سني Q يف مكان اآخر غري كربالء, وبع�س هذه الأقوال يعترب معار�سًا قوّيًا 

للراأي امل�سهور))).
بالن�سبة  والآراء املختلفة  الأدّلة  اإىل  التوّجه  �سوؤالنا- مع  فاإّن  الأحوال,  يف كّل 
اإىل دفن الراأ�س املقّد�س لالإمام Q وت�سّتت تلك الأقوال واختالفها, والتي ذكرها 
�س لها اأكرث من خم�سني  املرحوم القا�سي نف�سه, ودّونها يف كتابه اأي�سًا بحيث خ�سّ
�سفحة فيه))), وكذلك مع الإلتفات اإىل الإنتقادات والإ�سكالت التي اأوردها بع�س 

  1- القا�سي الطباطبائّي )التحقيق حول الأربعني احل�سينّي), �س 186.
  )- الكلينّي - الكايف, ج 4, �س 571 ـ ابن قولويه, كامل الزيارات, �س )8 ـ فرحة العّزي, ج 8, �س )9 ـ بحار الأنوار, ج 45, �س 

178, ح: 8).
  )- القا�سي الطباطبائّي )التحقيق حول الأربعني احل�سينّي), �س 04) ـ )5).
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مع  نقول,   -Q لالإمام  ال�سريف  الراأ�س  اإحلاق  م�ساألة  حول  واملفّكرين  العلماء 
باأّن  �سوؤالنا هو: كيف ميكن الإطمئنان والإعتقاد اجلازم  اإّن  لكّل ذلك,  الإلتفات 
راأ�س الإمام احل�سني Q قد اأحلق بج�سده الطاهر يف يوم الأربعني على يد الإمام 
ال�سّجاد Q؟! ويف الأ�سا�س: هل ميكن اأن جنزم ونتيّقن باأّي حادثة تاريخّية اإّل يف 

املوارد التي ت�سّرح بها الأخبار املتواترة؟!
املقّد�س  الراأ�س  اإحلاق  عن  �سيئًا  تذكر  مل  حيث  عطّية-  رواية  اإّن  اخلال�سة: 
بالبدن ال�سريف لالإمام- تو�سلنا اإىل نتيجتني حمتملتني, ويف كلتا احلالتني فاإّن 
بالبدن  ال�سريف  الراأ�س  واإحلاق  الأّول  الأربعني  يف  الأ�سرى  قافلة  و�سول  م�ساألة 

الطاهر, �ستبقى حتت النقد والنقا�س وال�سوؤال. والإحتمالن هما:
الإحتمال الأّول: اإذا كانت رواية عطّية حّقًا مقتطعة, فينبغي اأن نقول باأّن روؤو�س 
ال�سهداء مل تكن مع الإمام ال�سّجاد Q يف يوم الأربعني, واإّل لكان عطّية حتمًا هو 
وجابر �سي�ساركان يف ذلك, وكان �سينقل هذه احلادثة اأي�سًا بالتف�سيل يف روايته.

ب�سارة  كتاب  يف  وردت  وكما  هي  هي  عطّية  رواية  تكون  اأن  الثاين:  الإحتمال 
امل�سطفى, ولي�س فيها اأّي نق�س, ومعنى هذا اأّن اأهل بيت الإمام احل�سني Q مل 
ي�سلوا اإىل كربالء يف يوم الأربعني, واأّن جابر قد توّجه اإىل الكوفة بعد زيارة قرب 
موله احل�سني Q يف يوم الأربعني من دون اأن يح�سل اأّي لقاء بينه وبني الإمام 

ال�سّجاد Q وركب ال�سبايا.
ومن القائلني اأي�سًا بخروج اأهل بيت الإمام Q اإىل كربالء, ال�سّيد ابن طاوو�س 

يف كتاب اللهوف, حيث يقول:
)قال الراوي: وملّا رجع ن�ساء احل�سني Q وعياله من ال�سام وبلغوا العراق قالوا 

للدليل: مّر بنا على طريق كربالء))1).
اإّن كالم ال�سّيد ابن طاوو�س غري مقبول على كّل حال؛ لأّن ذهاب ركب �سّيد 

ال�سهداء اإىل كربالء, ل يخلو من اإحدى حالتني:
اإّما اأّنهم منذ البداية كانوا قا�سدين كربالء, واإّما اأّن ق�سد الزيارة اإىل املرقد 

  1- ال�سّيد ابن طاوو�س- اللهوف, �س 5)).
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الأوىل  باحلالة  اأخذنا  اإن  فهنا  امل�سري.  اأثناء  وظهر  بدا  قد  كربالء,  ال�سريف يف 
واأّن العزم نحو كربالء كان موجودًا منذ البداية, فال داعي ول حاجة لأن يطلب 
اأ�سرى اأهل البيت من دليل القافلة التوّجه بهم اإىل كربالء اأثناء الطريق. واإن قلنا 
اأثناء امل�سري نحو املدينة ل قبل ذلك, ففي  العزم قد ح�سل  واأّن  الثانية  باحلالة 
هذا  ميّر  ول  مبا�سرة,  املدينة  اإىل  ال�سام  من  القافلة  طريق  يكون  ال�سورة  هذه 
م�ستقّل فال ميكن  فلكّل منهما طريق  العراق..  اإىل  ال�سام  اأ�سالً مب�سري  الطريق 
نحو كربالء  بالتوّجه  ينحرف  باأن  للدليل...)  قالوا  العراق  بلغوا  القول: )عندما 

!!!Q لزيارة املرقد ال�سريف ل�سّيد ال�سهداء
بناًء على هذا, يالحظ باأّنه ل ميكن الإعتماد والركون اإىل اأّي دليل من اأدّلة 
القائلني بو�سول اأهل بيت الإمام احل�سني Q اإىل كربالء يف يوم الأربعني, وعليه 
فاإّن هذا الراأي �سيبقى حماطًا بهالة من الغمو�س, بل اإّن القول بعدم ذهاب اأهل 
اأقّل, لو قبلنا بو�سولهم اإىل  اأو ل  البيت اإىل كربالء يف طريق العودة من ال�سام, 

كربالء, ف�سيكون ذلك بعد الأربعني, اإّن هذا القول اأقوى من القول الأّول.

النتيجة:
مبا�سرة  عالقة  لها  والتي  ال�سابقة,  اخلم�سة  الأمور  حول  البحث  خالل  من 
مبو�سوع و�سول ركب الأ�سرى اإىل كربالء يف يوم الأربعني ن�سل اإىل النتائج الآتية:

اأّوًل: مّدة حب�س قافلة الأ�سرى يف الكوفة لي�س معلومًا ب�سكل دقيق, ومع التوّجه 
اإىل الوقت الالزم لإي�سال ر�سالة ابن زياد اإىل ال�سام وتلّقي اجلواب من يزيد, ل 
والع�سرين من  قبل اخلام�س  �سيكون  الكوفة  الأ�سرى من  باأّن خروج  القول  ميكن 
املحّرم, اإّل اإذا قلنا بعدم وجود مرا�سلة اأ�سالً بني ابن زياد وبني يزيد, يطلب من 

خاللها ابن زياد حتديد الأوامر جتاه الأ�سرى!     
من الوا�سح, يف هذه ال�سورة, اأّن �سجن اأهل بيت الإمام احل�سني Q يف الكوفة 
�سيكون ملّدة ق�سرية زمنّيًا. على كّل حال, فال ميكن اإعطاء راأي دقيق وموؤّكد حول 
هو  الأ�سبوعني  يقرب  مبا  ببقائهم  القول  كان  واإن  الكوفة,  يف  الأ�سرى  بقاء  مّدة 

الأقوى.
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ثانيًا: اإنتفاء الراأي القائل باأّن انتقال ركب الأ�سرى كان من م�سري بادية ال�سام, 
اأي�سًا غري متعارف بني  لأّنه طريق �سحراوّي وقاحل, وهو  اإثبات ذلك  ول ميكن 

النا�س, ثّم اإّن هذا الراأي ل دليل عليه اأ�ساًل ول �ساهد له.
اإّن الوقت الالزم لقطع امل�سافة بني الكوفة وال�سام, بالن�سبة اإىل قافلة  ثالثًا: 
الأ�سرى, هو ما يقارب الأ�سبوعني؛ لأّن حركة مثل هذه القافلة ل ميكن اأن تتجاوز 

�سرعة ر�سول الربيد.
رابعًا: عدم اإمكان القطع باملّدة التي ق�ساها اأهل بيت الإمام Q يف ال�سام, 
اأي�سًا, ولكن  ولهذا ال�ّسبب فاإّن تعيني زمان خروجهم من ال�سام لن يكون مي�ّسرًا 
القول الذي هو اأ�سبه باليقني, اأّن مّدة بقائهم يف ال�سام- اأثناء ال�ّسجن وما بعده- 

هي اأكرث من �سبعة اأّيام اأو ع�سرة.
خام�سًا: اإّن ما ق�سده ركب الأ�سرى بعد خال�سهم من يزيد لي�س وا�سحًا كثريًا, 
اأّنه لي�س معلومًا: هل ق�سدوا كربالء من اأّول خروجهم من ال�سام, اأم اأّن  مبعنى 
هذا الق�سد قد حدث اأثناء امل�سري؟ وهل اأّن هذا الطريق الذي �سلكوه اإىل املدينة 
هو الطريق ال�سلطايّن, اأم هو الطريق الو�سطّي, اأم من الطريق امل�ستقيم الذي ميّر 

بجانب البحر الأبي�س املتو�ّسط؟.
�ساد�سًا: وبكلمة جامعة ونهائّية, ميكن الو�سول اإىل هذه النتيجة: اإّن ما ذهب 
اإليه امل�سهور من توّجه ركب الأ�سرى اإىل كربالء, يف طريق رجوعهم, يبدو مقبول 
اإىل كربالء, مع  الأربعني  يوم  لرّده, ولكن م�ساألة و�سولهم يف  اأّي عناد  ًول يوجد 
التوّجه اإىل وجود الإ�سكالت الكثرية يف هذه الق�سّية, والإ�سرار عليها, لن تكون 
ذكر  التي  املختلفة  والقرائن  املتعّددة  ال�سواهد  وجود  مع  �سّيما  ل  كثريًا,  مقبولة 

بع�سها يف هذه املقالة.
اإىل كربالء يف   P اآل حمّمد  ال�سبايا من  اإثبات و�سول ركب  اإذا كان  �سابعًا: 
الأربعني الأّول يحتاج اإىل موؤونة كبرية, بل هو �سبيه باملحال, فما هو ال�سبب الذي 
ويحاولون  الأمر,  قبول ذلك  اإىل هذا احلّد, على  املحّققني ي�سّرون,  بع�س  جعل 
الإمام  زيارة  ف�سيلة  لإثبات   R املع�سومني  روايات  يكفي  األ  لإثباته؟!  جهد  كّل 
والذي  الإتفاقّي  ال�سبايا  ركب  و�سول  �سّم  يجب  وهل  الأربعني؟  يف   Q احل�سني 
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�سادف يوم الأربعني- مثاًل- لإثبات تلك الف�سيلة؟! اإّن اعتقادنا هو اأّنه حّتى لو مل 
يكن بني اأيدينا اأّية رواية تثبت ف�سيلة وا�ستحباب زيارة الأربعني )طبعًا هذا جمّرد 
فر�س لأّنه يف الواقع يوجد لدينا يف بع�س الروايات عن املع�سومني R: عالمات 
املوؤمن خم�س... واحدة منها: زيارة الأربعني))1) فاإّن و�سول ركب الأ�سرى �سدفة 
واتفاقًا يف يوم الأربعني- لو فر�سناه- لن يكون دليالً  على ا�ستحباب الزيارة يف 

الأربعني وف�سيلتها, لعدم وجود حّجة �سرعّية.. واهلل اأعلم وله احلمد. 

  1- ال�سيخ الطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج 6, �س )5, ح: ))1 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 101, �س ))) نقال ً عن التهذيب وم�سباح 
الزائر واإقبال ال�سّيد ومزار ال�سهيد.
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 Q الرأس المقّدس لإلمام الحسين
 دفنهم)))

ّ
ورؤوس بقّية الشهداء, مصيرهم ومحل

متهيد:
 اإّن هذا التحقيق الذي بني يديك هو بحث حول م�سري الراأ�س املقّد�س لالإمام 
احل�سني Q وروؤو�س بقّية ال�سهداء ومكان دفنها, وهو يتاأّلف من ق�سمني: الق�سم 
الأّول: يتحّدث عن م�سري راأ�س الإمام Q وعر�س الآراء املتعّددة حول حمّل دفنه. 
وبعد البحث والنقا�س حول تلك الآراء املختلفة يف هذه الق�سّية, �سيرتّجح لدينا 

القول باإحلاق الراأ�س بالبدن الطاهر, على الأقوال الأخرى.
الق�سم الثاين: يتناول بالنقد والتحليل الآراء الواردة حول م�سري روؤو�س بقّية 
ال�سهداء, ومن خالل هذه البحوث �سيقوى لدينا الإعتقاد باأّن م�سري وحمّل دفن 

روؤو�س ال�سهداء جمهول.

املقّدمة:
عالقة  لها  والتي  والبحث,  باملطالعة  واجلديرة  املطروحة  امل�سائل  اإحدى  اإّن 
 Q باأحداث ما بعد عا�سوراء, هي م�ساألة م�سري الراأ�س ال�سريف لالإمام احل�سني
 Q وروؤو�س بقّية ال�سهداء, بح�سب املنقولت التاريخّية, فاإّن اإر�سال راأ�س الإمام
اأ�سا�س  وعلى  امل�سّلمات,  من  يعترب  ال�سام  اإىل  زياد  ابن  جنود  مع  الروؤو�س  وبقّية 

1 - حم�سن رجنرب, اأ�ستاذ م�ساعد يف موؤ�ّس�سة الإمام اخلمينّي للتعليم والبحوث- قم املقّد�سة.
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بع�س الروايات, فاإّن روؤو�س ال�سهداء ُحملت مع راأ�س الإمام Q اإىل يزيد)1). 
الإمام  مع  فعلته  على  ظاهرًا-  يزيد-  ندم  بعدما  ال�سوؤال:  هذا  يطرح  هنا 
احل�سني Q ومع اأن�ساره, وبداأ بتجهيز الأ�سرى للرجوع اإىل املدينة, ماذا كانت 

نهاية راأ�س الإمام Q وبقّية الروؤو�س؟
هل اأحُلق راأ�س الإمام Q بالبدن- كما هو امل�سهور بني ال�سيعة؟- اأو اأّن الراأ�س 
قد دفن يف النجف اإىل جوار قرب اأمري املوؤمنني Q, كما هو وارد يف بع�س امل�سادر 
ال�سيعّية؟, اأو اأّنه وبح�سب بع�س امل�سادر الأخرى لأهل ال�سّنة, قد اأر�سل اإىل املدينة 
اأو  اأو ع�سقالن  القاهرة  اأو  اأّنه دفن يف دم�سق  اأو  البقيع؟  املنّورة ودفن يف مقربة 

الّرّقة اأو حّتى مرو؟
وما هو م�سري روؤو�س ال�سهداء؟ وهل اأحلقت بالأبدان اأي�سًا؟ اأو اأّن م�سريها 

اأ�سبح جمهوًل؟
وعليه, فاإّن هذه املقالة تت�سّمن مو�سوعني للبحث والتحقيق:

.Q الأّول: م�سري راأ�س الإمام

الثاين: م�سري روؤو�س ال�سهداء.

:Q الأّول: م�صري راأ�ص الإمام احل�صني
ال�سنّية, قد اختلفت  اأو  ال�سيعّية منها  التاريخّية والروائّية, �سواٌء  اإّن امل�سادر 
حول م�سري الراأ�س املقّد�س لالإمام احل�سني Q حّتى و�سلت الأقوال اإىل ع�سرة. 
هذه  من  عددًا  والنويرّي,  اجلوزّي  بن  �سبط  مثل:  املوؤّرخني  بع�س  اأح�سى  وقد 
حم�سن  ال�سّيد  مثل  املعا�سرين  والباحثني  املحّققني  بع�س  فعل  وكذلك  الأقوال. 

  1 -الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س )5) ـ ال�سيخ املفيد, الإر�ساد يف معرفة حجج اهلل على العباد, �س 119 ـ الطربّي, 
اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س )47.
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الطباطبائّي))),  القا�سي  وال�سهيد  القزوينّي)))  علّي  وف�سل  العاملّي)1),  الأمني 
حيث بحثوا يف هذه الأقوال ونقدوها.

اأّما  بذلوها.  التي  واجلهود  البحوث  تلك  ن�ستفيد, من  مقالتنا هذه  ونحن يف 
الأقوال فهي كما ياأتي:

1-كربالء:
الإمام  راأ�س  اأّن  اإىل  وال�سّنة  ال�سيعة  من  والعلماء  املوؤّرخني  من  الكثري  ذهب 
احل�سني Q قد اأُحلق بالبدن, ولذلك فقد اأكت�سب هذا القول �سهرة ممّيزة. ومن 

جملة علماء ال�سيعة الذين ذهبوا اإىل هذا القول:
 508 )م  الني�سابورّي  فّتال  ابن  ذلك  يف  وتبعه  ق)  )م81)  ال�سدوق  ال�سيخ 
Q مع الن�ســاء )مـــن ال�سام) ورّد راأ�س  ق) حيث قال: )خرج علّي بن احل�سني 

احل�سني Q اإىل كربالء))4).
ُدفن مع   Q الإمام احل�سني  راأ�س  اأّن  )ُروي  املرت�سى يف ذلك:  ال�سّيد  وكتب 
ج�سده يف كربالء))5). ونقل الطرب�سي )م 548 ق) بعد اأن اأ�سار اإىل قول ال�سّيد 
املرت�سى)6), وكتب )يعني ال�سّيد املرت�سى) يف مكان اآخر: )قال بع�س اأ�سحابنا: 

اإّن الراأ�س ُرّد من ال�سام واأُحلق بالبدن))7).
يروي عن   { املرت�سى  ال�سّيد  نقل كالم  بعد  اآ�سوب )م 588 ق)  �سهر  ابن 
ال�سيخ الطو�سّي اأّنه قال: ولهذا ال�سبب )اأي اإحلاق راأ�س الإمام Q ببدنه) كانت 

  1 -ال�سّيد حم�سن الأمني العاملّي, اأعيان ال�سيعة, حتقيق وتخريج ح�سن الأمني, ج 1, �س 6)6 ـ 7)6. وله اأي�سًا: لواعج الأ�سجان, 
�س 47) ـ 50).

  ) -ف�سل علّي القزوينّي, الإمام احل�سني Q واأ�سحابه, حتقيق ال�سّيد اأحمد احل�سينّي, �س 7)4 ـ 5)4.
  ) -ال�سّيدعلّي القا�سي الطباطبائّي, التحقيق يف الأربعني الأّول ل�سّيد ال�سهداء, �س 04) ـ )5).

  4 -ال�سيخ ال�سدوق, الأمايل, املجل�سّي, 1), �س ))) ـ ابن فّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظني, �س )19 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, 
ج 45, �س 140.

  5 -ر�سائل املرت�سى, ج ), �س 0)1.
  6 -الف�سل بن احل�سن الطرب�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س 477.

  7 -تاج املواليد يف مواليد الأئّمة ووفياتهم, �س )).
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زيارة الأربعني)1).
وكتب اأي�سًا ابن نا احلّلي )م )64 ق): )اإّن القول املعتمد هو اأّن الراأ�س بعدما 

طافوا به يف البالد, ُرّد اإىل البدن وُدفن معه)))).
اأبي  ال�سّيد حمّمد بن  ابن طاوو�س )م 664 ق) وتبعه على ذلك  ال�سّيد  وقال 
طالب )من موؤّرخي القرن العا�سر): )اأّما راأ�س احل�سني فقد ُروي اأّنه ُرّد وُدفن يف 

كربالء مع ج�سده ال�سريف, وقد كان عمل الأ�سحاب على هذا)))).
الإمـام  زيــارة  ا�ستحــباب  وجـــــوه  اأحـــد  اأّن  ق)   1110 )م  املجل�سّي  وذكر 
احل�ســـني Q يوم الأربعني هو اإحلاق الروؤو�س الطاهرة لل�سهداء باأج�سادهم على 

.(4(
 Q يد الإمام ال�سّجاد

وكتب يف مكان اآخر بعد نقل الأقوال الأخرى: اإّن امل�سهور بني علماء الإمامّية اأّن 
راأ�س الإمام Q قد دفن مع البدن)5). واأّما بع�س املوؤّرخني والعلماء من اأهل ال�سّنة 
الذين ذهبوا اإىل هذا القول فهم: اأبو ريحان البريويّن )م 440 ق) حيث قال يف 

هذا ال�سدد: )ويف الع�سرين رّد راأ�س احل�سني اإىل جّثته حّتى دفن مع جّثته))6).
كتاب  مرتجم  وهو  ال�ساد�س,  القرن  موؤّرخي  )من  الهروّي  امل�ستويف  وقال 
)الفتوح) لبن الأعثم): اإّن علّي بن احل�سني Q مع بقّية اأهل البيت قد اأحلقوا 

الراأ�س املبارك للح�سني Q ببدنه يف يوم الع�سرين من �سفر))7).
و�سّرح �سبط بن اجلوزّي )م 654 ق) قائاًل: )اختلفوا يف الراأ�س على اأقواٍل: 
اأ�سهرها اأّنه رّد اإىل املدينة مع ال�سبايا, ثّم رّد اإىل اجل�سد بكربالء فدفن معه, قاله 

  1 -مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 85 ـ قال الطو�سّي: ومنه زيارة الأربعني ـ املجل�سّي, امل�سدر ال�سابق, ج 44, �س 199.
  ) -جنم الّدين حمّمد بن جعفر بن نا احلّلي, مثري الأحزان, �س 85.

  ) -ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف يف قتلى الطفوف, �س 114 ـ ال�سّيد حمّمد بن اأبي طالب, ت�سلية املجال�س وزينة املجال�س, ج ), 
�س 459.

  4 -املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �س 4)).
  5 -امل�سدر ال�سابق, ج 45, �س 145.

  6 -البريويّن, الآثار الباقية عن القرون اخلالية, �س 1)).
  7 -حمّمد بن اأحمد امل�ستويف الهروّي, ترجمة الفتوح, �س 916.
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ه�سام وغريه))1).)))
اإىل  رّد   Q راأ�س احل�سني  اإّن  الإمامّية:  القرطبّي )م 671 ق): )يقول  وكتب 
كربالء بعد اأربعني يومًا واأحلق باجل�سد, وهو يوم م�سهور عندهم ويدعون زيارة 
ذلك اليوم زيارة الأربعني)))). وقال القزوينّي )م )68 ق): )اليوم الأّول من �سهر 
�سفر هو عيد بني اأمّية, لأّن راأ�س احل�سني Q قد ورد دم�سق يف مثل ذلك اليوم, 

ويف الع�سرين من ذاك ال�سهر رّد راأ�سه اإىل البدن))4).
وعّد النويرّي )م ))7 ق) اأحد الأقوال يف هذه امل�ساألة اإحلاق الراأ�س بالبدن 
اأّن يزيد هو الذي رّد  اإّن القائلني بالإحلاق فريقان: ذهب اأحدهما اإىل  واأ�ساف: 
الراأ�س اإىل اجل�سد. وقال الثاين: اإّن الإحلاق باجل�سد قد ح�سل يف زمان خالفة 

عمر بن عبد العزيز))5).
ى ما بعد: 774 ق) )اأر�سلوا اأهل البيت R مع  ويقول حمد اهلل امل�ستويف )املتوَفّ
راأ�س احل�سني Q اإىل يزيد, ثّم حملهم يزيد- باقرتاحٍ  من اأبي بردة )وهو اأخو 

اأبي مو�سى الأ�سعرّي)- اإىل املدينة, واأّما الراأ�س فاأر�سله اإىل كربالء))6).
وقد اأ�ساف يف مكاٍن اآخر: )وكان ابن اأبي اأّيوب الأن�سارّي حا�سرًا يف ال�سام 
يوم  يف  ج�سده  اإىل  رّده  ثّم  منه   Q احل�سني  راأ�س  واأخذ  فعلته,  على  يزيَد  فالم 

الأربعني))7).
اأخواته وعّماته  Q مع  الرابع  الإمام  وكتب خواند مري )م )94 ق): )توّجه 
الإمام  راأ�س  اأحلق  �سفر  من  الع�سرين  ويف  املنّورة,  املدينة  نحو  اأقاربه  و�سائر 

  1 -ال�سّيد ابن اجلوزّي )تذكرة اخلوا�ّس من الأّمة بذكر خ�سائ�س الأئّمة), حتقيق ح�سني تقي زادة, ج ), �س 06): )اختلفوا يف 
الراأ�س على اأقوال: اأ�سهرها اأّنه رّد اإىل املدينة مع ال�سبايا ثّم رّد اإىل اجل�سد بكربالء فدفن معه, قال ه�سام وغريه).

  )-احتمل بع�س املحّققني املعا�سرين لهذه العبارة )رّد اإىل املدينة مع ال�سبايا) عّدة وجوه: الأّول: اإمكان الت�سحيف فيها وتكون 
العبارة ال�سحيحة هي: )رّده ابن زياد مع ال�سبايا اإىل ال�سام ثّم رّد اإىل كربالء). الثاين: اأن يكون املق�سود من املدينة هو )مدينة 
ال�سام) لأّنه من امل�ستبعد جّدًا اإر�سال الراأ�س والأ�سرى اإىل املدينة املنّورة ومنها اإىل كربالء. الثالث: اأن يكون يزيد قد حمل الراأ�س 

مع اأهل البيت R اإىل املدينة ولكن اأثناء الطريق مّروا على كربالء واأحلقوا الراأ�س باجل�سد.
 ) - حمّمد بن اأحمد القرطبّي, التذكرة يف اأمور املوتى واأمور الآخرة, ج ), �س 668.

  4 زكريا بن حمّمد بن حممود القزوينّي, عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات, طبع يف هام�س )حياة احليوان 
الكربى) كمال الّدين الرمريي, ج 1, �س 109.

  5 -اأحمد بن عبد الوهاب النويرّي, نهاية الإرب يف فنون الأدب, ج 0), �س 00).

  6 -حمد اهلل بن اأبي بكر بن اأحمد امل�ستويف القزوينّي, التاريخ املختار, �س )0).
  7 -امل�سدر ال�سابق, �س 65).
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احل�سني Q وروؤو�س �سهداء كربالء- ر�سي اهلل عنهم- اإىل اأبدانهم). وقد اعترب 
.Q(1( هذا القول هو اأ�سّح الأقوال بالن�سبة اإىل حمّل دفن راأ�س الإمام

وقال املناوي))) )م 1)10 ق) وال�سرباوّي))) )م )117 ق) وابن �سّبان)4) )م  
ى ما بعد عام 08)1 ق) )يقول الإمامّية: رّد الراأ�س  06)1 ق) وال�سبلنجّي)5) )املتوَفّ

اإىل اجل�سد ودفن يف كربالء بعد اأربعني يومًا من ال�سهادة).
هذه كانت اآراء واأقوال املوؤّرخني والباحثني من ال�سيعة وال�سّنة حول هذا املو�سوع. 
وكما يالحظ- ح�سب هذه البيانات- فاإّن القول بدفن الراأ�س يف كربالء هو اأ�سهر 

الأقوال بني ال�سيعة, واأي�سًا عند ال�سّنة, كما �سّرح بذلك �سبط بن اجلوزّي)6).

2- النجف:
الإمام  راأ�س  دفن  عن  حتكي  روايات  ال�سيعّية,  الأحاديث  م�سادر  يف  هناك, 

احل�سني Q يف جوار قرب اأمري املوؤمنني Q وهي كالآتي:
اإلــــى  ال�ســـام  مـــن  حمـــل   Q الإمــــام  راأ�س  اأّن  الأحاديث  بعــ�س  يف  ورد  اأـ 
النجـــف على يد اأحد موايل الإمام ال�سادقQ ثّم دفنــه اإىل جانب �سريح اأمري 
املوؤمنني Q.. كمــا يف روايـــة يزيـــد بن عمر ابن طلحة حيث قال: قال اأبو عبد 
اهلل Q وهو باحلرية: اأما تريد ما وعدتك؟ قال: قلت بلى- يعني الذهاب اإىل قرب 
اأمري املوؤمنني Q- قال: فركب وركب اإ�سماعيل معه, وركبت معهم, حّتى اإذا جاز 
اإ�سماعيل ونزلت  والنجف عند ذكوات بي�س, نزل ونزل  الثوّية وكان بني احلرية 
جّدك  على  ف�سّلم  قم  لإ�سماعيل:  فقال  و�سّليت,  اإ�سماعيل  و�سّلى  ف�سّلى  معهم, 
نعم,  Q بكربالء؟ فقال:  األي�س احل�سني  احل�سني بن علّي, فقلت: جعلت فداك 

  1 -غياث الّدين بن همام الدين احل�سينّي املعروف بـ )خواند مري), تاريخ حبيب ال�سري يف اأخبار اأفراد الب�سر, �س 60.
  ) -حمّمد عبد الروؤوف املناوي, في�س القدير, ج 1, �س 05).

  ) -عبد اهلل بن حمّمد بن عامر ال�سرباوّي, الإلتحاق بحّب الأ�سراف, حتقيق �سامي الغريدّي, �س 7)1, وقد كتب يف هذا ال�سدد: 
وقيل بعد اأربعني يومًا من �سهادته, رّد الراأ�س اإىل البدن يف كربالء.

  4 -حمّمد بن علّي ال�سّبان, اإ�سعاف الراغبني يف �سرية امل�سطفى وف�سائل اأهل بيته الطاهرين, �س 15).
  5 -موؤمن بن ح�سن موؤمن ال�سبلنجّي, نور الأب�سار يف مناقب اآل بيت النبّي املختار, �س 69).

  6 -�سبط ابن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 06).
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ولكن ملّا حمل راأ�سه اإىل ال�سام �سرقه موىل لنا فدفنه بجنب اأمري املوؤمنني �سلوات 
اهلل عليهما)1).

اأ�سباط  اأّن يف النجف قربين.. كما رواه علّي بن  ب- ورد يف بع�س الروايات 
عن الإمام ال�سادق Q, قال: قال يل اأبو عبد اهلل Q: اإّنك اإذا اأتيت الغّري راأيت 
اهلل  �سلوات  املوؤمنني  اأمري  فقرب  الكبري  فاأّما  �سغريًا,  وقربًا  كبريًا  قربًا  قربين, 

.Q((( عليه, واأّما ال�سغري فراأ�س احل�سني بن علّي
Q فمّر بظهر  اأبي عبد اهلل  اأبان بن تغلب قال: كنت مع  ج- ويف رواية عن 
فنزل  قلياًل  �سار  ثّم  ركعتني,  ف�سّلى  قلياًل   تقّدم  ثّم  ركعتني  ف�سّلى  فنزل  قربٍ 
ف�سّلى ركعتني, ثّم قال: هذا مو�سع قرب اأمري املوؤمنني Q, قلت: جعلت فداك فما 
املو�سعان اللذان �سّليت فيهما؟ قال: مو�سع راأ�س احل�سني ومو�سع منرب القائم))).
د- وروى يون�س بن ظبيان فقال: كنت عند اأبي عبد اهلل Q باحلرية... فلّما 
خرجنا منها... وانتهينا اإىل الذكوات احلمر, ق�سد الإمام Q اإىل مو�سع فيه ماء 
اأ ثّم دنا من اأكمة ف�سّلى عندها, ثّم مال عليها فبكى ثّم مال اإىل اأكمة  وعني فتو�سّ
دونها ففعل مثل ذلك ثّم قال: يا يون�س اإفعل مثلما فعلت, ففعلت ذلك فلّما تفّرغت 
قال يل: يا يون�س اأتعرف هذا املكان؟ فقلت: ل, فقال: املو�سع الذي �سّليت عنده 
اأّوًل هو قرب اأمري املوؤمنني, والأكمة الأخرى راأ�س احل�سني بن علّي Q, اإّن امللعون 
عبيد اهلل بن زياد, لعنه اهلل, ملّا بعث براأ�س احل�سني بن علّي Q اإىل ال�سام ُرّد اإىل 
 ,Q الكوفة فقال: اأخرجوه عنها ل يفتنت به اأهلها ف�سرّيه اهلل عند اأمري املوؤمنني

فالراأ�س مع اجل�سد واجل�سد مع الراأ�س)4).

  1 -ال�سيخ الكلينّي, الفروع من الكايف, ج 4, �س 571 ـ ابن قولويه القّمي, كامل الزيارات, باب: 9, �س )8 ـ ال�سّيد عبد الكرمي 
بن طاوو�س, فرحة الغّري, �س )9 ـ )9 ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 178, احلديث 8) ـ ومثله اأبو جعفر حمّمد بن احل�سن 

الطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج 6, �س 5) ـ 6) ـ الطرب�سّي, تاج املواليد, �س 4) ـ ابن �سهر اآ�سوب, امل�سدر ال�سابق, ج 4, �س 85.
)-ابن قولويه, امل�سدر ال�سابق, باب: 9, �س 84 ـ ال�سّيد عبد الكرمي بن طاوو�س, امل�سدر ال�سابق, �س 88.

ـ ال�سّيد عبد الكرمي بن  )-ال�سيخ الكلينّي, امل�سدر ال�سابق, ج 4, �س )57 ـ ابن قولويه القّمي, امل�سدر ال�سابق 9, �س )8 ـ 84 
طاوو�س, امل�سدر ال�سابق, �س 87. ونقل ال�سيخ الطو�سّي اأي�سًا حديثًا م�سابهًا لهذا اخلرب عن مبارك اخلّباز )امل�سدر ال�سابق, ج 
6, �س 4) ـ 5)). ونقل اأي�سًا ابن طاوو�س عّدة روايات اأخرى بهذا امل�سمون عن الإمام ال�سادق Q)فرحة الغّري, �س 86 وما 

بعدها).
4-ابن قولويه القّمي, امل�سدر ال�سابق, باب: 9, �س 86 ـ 87 ـ املجل�سّي, امل�سدر ال�سابق, ج 45, �س 178 وج 97, �س )4) ـ 44) 
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 3- املدينة:
نقل بع�س املوؤّرخني من اأهل ال�سّنة اأّن يزيد عندما جّهز الأ�سرى للرجوع اإىل 
املدينة, اأر�سل راأ�س الإمام احل�سني Q اإىل عامله على املدينة عمرو بن �سعيد بن 

.O(1( العا�س, فاأخذه عمرو وكّفنه ثّم دفنه يف البقيع عند قرب اأّمه فاطمة
وقال النويرّي يف بيانه لعّلة اإر�سال يزيد الراأ�س اإىل املدينة: )قال بع�سهم: اإّن 
يزيد اأمر الّنعمان بن ب�سري الأن�سارّي بحمل راأ�س احل�سني Q اإىل املدينة حّتى 
عندما  مّدعي اخلالفة).  )اأحد  الزبري  بن  اهلل  عبد  يرعب  وبذلك  النا�س,  يراه 
و�سل الراأ�س اإىل املدينة ت�سّلمه عمرو بن �سعيد الأ�سدق ومل يكن راغبًا يف ذلك, ثّم 

.((( O كّفنه ودفنه اإىل جوار قرب اأّمه فاطمة
ثّم اأ�ساف النويرّي: وقال بع�سهم: اأُر�سل الراأ�س اإىل بني ها�سم, ثّم دفنوه بعد 

.Q((( تغ�سيله وتكفينه وال�سالة عليه اإىل جوار قرب فاطمة

بحث ونقد:
بع�س  مع  يتوافق  املدينة  اإىل  ال�سام  من   Q الإمام  راأ�س  اإر�سال  احتمال  اإّن 
املنقولت, كما ورد ذلك عندما طلب الإمام ال�سّجاد Q من يزيد اأن يعطيه راأ�س 

اأبيه, فقال له يزيد: اإّنك لن تراه اأبدًا)4).
ولكن ل ميكن القول باأّن الراأ�س قد دفن يف املدينة, لأّنه يخالف راأي امل�سهور 

اأّن املق�سود من  اإىل  اأبو القا�سم اخلوئّي, معجم رجال احلديث, ج 1), �س 07)) هذا بالإ�سافة  ـ امل�سادر الرجالّية, )ال�سّيد 
ال�سيعة بحثوا  العبارة الأخرية يف اخلرب وهي )الراأ�س مع البدن والبدن مع الراأ�س) غري وا�سحة, ولذا فاإّن البع�س من علماء 

حولها وحاولوا توجيهها.
  1 -حمّمد بن �سعد, ترجمة احل�سني Q ومقتله, �س 85 ـ وله اأي�سًا الطبقات الكربى, ج 5, �س 8)) ـ اخلوارزمّي, مقتل احل�سني 
ب العنيد,  ج ), �س )8 , اأبو الفرج عبد الرحمن بن اجلوزّي, املنتظم يف الأمم وامللوك, ج 5, �س 4)) ـ وله اأي�سًا الرّد على املتع�سّ
�س 50 ـ �سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 06) ـ ابن نا, مثري الأحزان, �س 85 ـ ابن تيمّية, راأ�س احل�سني Q, �س 
197 ـ 08) ـ عبد اهلل بن اأ�سعد اليافعّي ال�سافعّي, مراآة اجلنان وعربة اليقظان - حيدر اآباد, دائرة املعارف النظامّية, ج 1, �س 

5)1 ـ 6)1 ـ الذهبّي, �سري اأعالم النبالء, ج ), �س 15) ـ 16) ـ ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س ))).
  ) -النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 01) ـ )0).

  ) -امل�سدر نف�سه, ج 0), �س )0).
  4 -ابن نا, امل�سدر ال�سابق, �س 85 ـ ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف على قتلى الطفوف, �س 4)) ـ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, 

�س 144.
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وهو اأحلاق الراأ�س باجل�سد, بالإ�سافة اإىل منافاته لبع�س املنقولت التي تقول باأّن 
الراأ�س قد ُرّد جمّددًا اإىل ال�سام, كما نقل ذلك البالذري عن الكلبّي فقال: اأر�سل 

يزيد راأ�س احل�سني اإىل املدينة, ثّم ُرّد اإىل دم�سق)1).

4- دم�شق:
ولكّنها  دم�سق,  يف  دفن   Q احل�سني  الإمام  راأ�س  اأّن  الأخبار  بع�س  يف  ورد 

اختلفت يف املكان الذي دفن فيه هناك.
اأح�سى البالذرّي الأقوال الآتية:

اجلدران  بني  )الواقعة  الق�سر)))  حديقة  الإمارة)))),ب-  )دار  ق�سر  اأ- 
الأربعة للق�سر), ج- حديقة من حدائق دم�سق)4), د- املقربة)5).

وذكر النويرّي خم�سة اأقوال اأخرى يف هذه امل�ساألة:

اأ- باب قلعة فرادي�س:
 Q نقل ابن اأبي الدنيا عن املن�سور بن جمهور, يف مقتله, اأّن راأ�س احل�سني
وجد يف خزانة يزيد بن معاوية, ولّف بقما�س ودفن يف الربج الثالث من باب قلعة 

فرادي�س من جهة ال�سرق)6).

ب- م�شجد دم�شق:
روى الأ�سرتاآبادّي نقال ًعن اأبي �سعيد الزاهد يف كتابه بعنوان )الداعي اإىل وداع 

  1 -البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 418. اإّن ما ذكره القا�سي الّنعمان املغربّي بقوله )عندما اأمر يزيد اأن يطاف براأ�س 
احل�سني Q يف البالد حملوه اإىل املدينة). ميكن اأن ن�ستنتج منه: اأّنه بعدما طافوا بالراأ�س يف البالد رّدوه اإىل دم�سق ثانية. 

  ) -البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 416 و418 ـ �سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 08).
  ) -البالذرّي, امل�سدر نف�سه, ج ), �س 416.

  4 -امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 416 و418.
  5 -امل�سدر نف�سه, ج ), �س 418.

  6 -النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 99) ـ 00) وقد نقل اأي�سًا هذا القول بع�س اآخر من املوؤّرخني: ابن حّبان, الثقات, ج ), 
ب العنيد, �س 50 ـ وله اأي�سًا املنتظم يف الأمم وامللوك, ج 5, �س 44) ـ �سبط بن اجلوزّي,  �س 69 ـ ابن اجلوزّي, الرّد على املتع�سّ

امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 08) ـ ابن نا, مثري الأحزان, �س 85 ـ ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س ))).
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الدنيا) اأّن راأ�س احل�سني Q دفن يف م�سجد دم�سق فوق اإحدى الإ�سطوانات)1).
ج- فوق عمودين اإىل ميني القبلة))).

د- دفنه يزيد يف قرب معاوية))).
ه- دفنه �سليمان بن عبد امللك يف مقابر امل�سلمني)4).

اأّما ابن ع�ساكر, ومن بعده الذهبّي, فقد نقل قوًل اآخر, وهو اأّن الراأ�س ُدفن يف 
دم�سق قريبًا من باب توما)5).

نقد وحتقيق:
نقطة  وهذه  ن�سبّيًا-  قدميًا  بع�سها  كان  واإن  الراأي,  لهذا  املوؤّيدة  الأقوال  اإّن 
اإيجابّية- ولكن بالإ�سافة اإىل الإختالف املوجود بني هذه الأقوال حول حمّل الدفن 
يف دم�سق وتعّددها حّتى و�سلت اإىل الع�سرة, فاإّن هذا الراأي يخالف وينايف الآراء 
اللذين  والنجف)  )كربالء  الأّولني  القولني  �سّيما  ول  معنا,  �سبقت  التي  الأخرى 
اإىل  ي�ستند  )النجف)  الثاين  القول  اإّن  بل  اأي�سًا,  الزمايّن  القدم  ب�سمة  ميتازان 

بع�س الروايات.

5- الرّقة:
نقل هذا القول �سبط بن اجلوزّي عن مقتل عبد اهلل بن عمر والوّراق واأ�ساف: 
براأ�س  الراأ�س  اأبعث هذا  قال:  يزيد  علّي عند  بن  راأ�س احل�سني  اأح�سروا  عندما 

  1 -النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 00) ـ حممود بن عمر الزخم�سرّي, ربيع الأبرار ون�سو�س الأخبار, ج ), �س 49). كتب 
ابن حّبان يف هذا ال�سدد: اإّن الراأ�س فوق عاموٍد من امل�سجد اجلامع يف دم�سق اإىل جهة ميني القبلة.

  ) -النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 00).
  ) -النويرّي, امل�سدر نف�سه, ج 0), �س 00), وقد ذكر ابن حّبان هذا القول يف كتابه )الثقات), ج ), �س 69.

  4 -النويرّي, نف�س امل�سدر, ج 0), �س 99) ـ 00) ونقل هذا القول اأي�سًا غريه من املوؤّرخني مثل: ال�سجري )الأمايل اخلمي�سّية), 
ـ  تاريخ مدينة دم�سق, ج 69, �س 161  الدم�سقّي,  ابن ع�ساكر  ـ  Q,ج ), �س )8  ـ اخلوارزمّي, مقتل احل�سني  ج 1, �س 176 
الذهبّي, �سري اأعالم النبالء, ج ), �س 19) ـ ال�سفدّي, الوايف بالوفيات, ج )1, �س 64) ـ ابن كثري, امل�سدر ال�سابق, ج 8, �س 

.(((
  5-ابن ع�ساكر الدم�سقّي, امل�سدر ال�سابق, ج 67, �س 159, العدد: 8784 ـ الذهبّي, �سري اأعالم النبالء, ج ), �س 16) ـ وله اأي�سًا 

تاريخ الإ�سالم, ج 5, �س 0).
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اأر�سل يزيد  عثمان اإىل عيال بني معيط, وحيث كان هوؤلء من �سكان الرّقة فقد 
الراأ�س اإىل هناك, فدفنوه يف بيٍت اأ�سبح بعد ذلك جزءًا من امل�سجد اجلامع)1).

6- الكوفة:
ونقل اأي�سًا �سبط بن اجلوزّي قوًل اآخر, وهو اأّن عمرو بن حريث املخزومّي اأخذ 
راأ�س الإمام Q من يزيد, وبعد تغ�سيله وتنظيفه وتكفينه, دفنه يف داره يف الكوفة 

حيث عرف يف ما بعد باإ�سم )دار اخلّز)))).
الإعتبار ومردودة؛  ال�ساقطة عن  الأقوال  القول والذي �سبق هما من  اإّن هذا 
لأّنها �ساّذة ونادرة, بالإ�سافة اإىل اأّنها اأقوال متاأّخرة زمانًا, ول تتمّتع ب�سمة القدم 

الزمايّن, كما يلزم.

7- ع�شقالن)3): 
اأهل ع�سقالن  من  قومًا  اإّن  يقول:  فبع�سها  الراأي,  الروايات يف هذا  اختلفت 
على  يزيد  فوافق  عندهم,  الراأ�س  يدفن  اأن  منه  فطلبوا  يزيد,  حم�سر  يف  كانوا 

ذلك, واأخذوا الراأ�س ودفنوه يف مدينتهم, وبنوا عليه مقامًا)4).
باهلل  امل�ستن�سر  خالفة  يف  �سخ�سًا  فاإّن  الروايات  من  الآخر  البع�س  وح�سب 
)0)4 - 487 ق)- اأحد اخللفاء الفاطمّيني- ووزارة بدر جمايل كان قد �ساهد يف 
عامل الروؤيا راأ�س الإمام Q يف ع�سقالن واأخربوه عن مكان دفنه فيها, فذهب اإىل 

هناك وحفر يف ذلك املكان وبنى بدر جمايل له مقامًا)5).
اأّوًل: هناك اختالف بني  اأ�سباب,  اإّن هذا القول غري معترب وهو مردود لعّدة 

  1 -�سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 08).
  ) -�سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 191 ـ )19.

  ) -ع�سقالن: مدينة يف ال�سام كانت من بالد فل�سطني على طرف بحر غّزة وبيت حريين. وكانت معروفة يف ذلك الزمان با�سم 
)عرو�س ال�سام) كما هو احلال بالن�سبة اإىل مدينة دم�سق. )ياقوت احلموّي - معجم البلدان, ج 4, �س ))1). حالّيًا هذه املدينة 

تعترب من املدن ال�ساحلّية لبحر )مدتريانه) واقعة ما بني مدينة غّزة واأ�سدود يف فل�سطني املحتّلة.
  4-حمّمد بن علّي بن حمّمد العمرايّن )م. 580 ق) الأنباء يف اأخبار اخللفاء, �س 54.

  5 -النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 00).
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الروايات من الناحية الزمانّية, وكذلك من ناحية عّلة دفنه يف ع�سقالن. ثّم ب�سكل 
عاّم هو ينايف الأقوال الأخرى, واأي�سًا ل يوجد اأّي �سواهد عليه ول قرائن توؤّيده. 
القول  هذا  على  رّده  معر�س  يف  املعا�سرين  املحّققني  بع�س  اأي�سًا  كتبه  ما  وهذا 

بالأدّلة)1).

8- القاهرة )م�شر):
كتب ياقوت احلموّي حول هذا الراأي: يوجد يف القاهرة مزار فيه راأ�س احل�سني 

بن علّي Q يقع خلف ق�سر ال�سلطنة))).
اعترب �سبط بن اجلوزّي اأّن القول اخلام�س يف مكان دفن راأ�س احل�سني Q هو 

القاهرة يف م�سر, وكتب:
)اإّن اخللفاء الفاطمّيني نقلوه من باب قلعة فرادي�س )يف دم�سق) اإىل ع�سقالن, 
ومن هناك حملوه اإىل القاهرة ودفنوه فيها, وبنوا عليه مقامًا عظيمًا, وهو الآن 

مزار للنا�س))).
وكتب اأي�سًا يف ذلك ابن نا:

)نقل يل جماعة من اأهل م�سر اأّن عندهم م�سهد الراأ�س الذي يدعونه )م�سهد 
ة,  الكرمي) وعليه من الذهب �سيء كثري, وهم يزورونه يف بع�س املنا�سبات اخلا�سّ
ويف عقيدتهم اأّن راأ�س احل�سني Q قد دفن هناك)4). وقال النويرّي يف علة انتقال 
اإىل القاهرة: حكم الأوروبّيون منطقة ع�سقالن �سنة )548  الراأ�س من ع�سقالن 
ق) فنقل الراأ�س اإىل القاهرة عن طريق البحر)5). وكتب ال�سفدي )م 764 ق): 
اإىل  Q من ع�سقالن  الفاطمّيني نقلوا راأ�س احل�سني  اأّن اخللفاء  اعتقد بع�سهم 

.(6((Q م�سر, ودفنوه يف القاهرة حيث يعرف اليوم بـــ )مقام احل�سني

  1 -القا�سي الطباطبائّي, امل�سدر ال�سابق, �س 16) وما بعدها.
)-احلموّي, معجم البلدان, ج 5, �س )14.

)-�سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 09).
4-ابن نا, مثري الأحزان, �س 85.
5-امل�سدر نف�سه, ج 0), �س 00).

6-ال�سفدّي, الوايف بالوفيات, ج )1, �س 64).
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وروى املقريزّي )م  845 ق) اأّن الراأ�س نقل اإىل القاهرة يوم الثنني يف الثامن 
من جمادى الآخرة )�سنة: 548) وو�سل اإىل القاهرة يف العا�سر من ال�سنة نف�سها, 
وحمل اإىل حديقة الكافورّي)1), ثّم اأخذ عرب ال�سرداب اإىل ق�سر الزمرد, ودفن 
حتت قّبة الديلم عند باب طريق اخلدمة )وهو الطريق الذي كانوا ي�سلكونه خلدمة 

اخلليفة)))).
يف رّد هذا القول ونقده نقول:

يظهر اأّن اخللفاء الفاطمّيني ن�سروا مثل هذه الأخبار بني النا�س ليثبتوا اأّنهم 
اأ�سار  وقد  ذّريتها.  واأّنهم من   O فاطمة  اأولد  اإىل  انت�سابهم  واقعًا يف  �سادقون 

بع�س املوؤّرخني من اأهل ال�سّنة اإىل هذه النقطة))).

9- مرو:
راأ�س  اأّن  للمعدايّن:  ال�سمعايّن )م  )56 ق) نقالً  عن كتاب )املراوزة)  كتب 
احل�سني بن علّي Q دفن يف مرو يف ق�سر )�سكان زرت�ستّي) اجلهة اليمنى لباب 

الدخول اأ�سفل اجلدار)4).
يف البداية �سرح النويرّي هذا النقل ثّم نقدهـ  وقال يف تو�سيحه: اإّن القول بدفن 
الراأ�س يف مرو باعتبار اأّن اأبا م�سلم اخلرا�سايّن قد اأخذ الراأ�س بعدما فتح مدينة 

دم�سق ثّم حمله اإىل مرو ودفنه يف دار الإمارة)5).
املعايّل:  اأبي  بن  عمر  عن  نقالً  النويرّي  ذكر  فقد  القول,  لهذا  النقد  واأّما 

)كافور  با�سم  املعروف  اأخ�سيد  جف  بن  طعبج  بن  حمّمد  بكر  اأبا  ويدعى  م�سر  اأمراء  اأحد  اأن�ساأها  قد  كان  حديقة  1-ا�سم 
املقريزّية, ج ),  املعروف باخلطط  والآثار  بذكر اخلطط  والإعتبار  املواعظ  املقريزّي,  بن علّي  اأحمد  الّدين  تقي  الأخ�سيدّي), 

�س 77).
)كافور  با�سم  املعروف  اأخ�سيد  جف  بن  طعبج  بن  حمّمد  بكر  اأبا  ويدعى  م�سر  اأمراء  اأحد  اأن�ساأها  قد  كان  حديقة  )-ا�سم 
املقريزّية, ج ),  املعروف باخلطط  والآثار  بذكر اخلطط  والإعتبار  املواعظ  املقريزّي,  بن علّي  اأحمد  الّدين  تقي  الأخ�سيدّي), 

�س ))).
)-ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س ))) ـ وكذلك ال�سهيد القا�سي الطباطبائّي فقد �سّجل عّدة مطالب رّدًا على هذا القول.

اأحمد  اأي�سًا: حمّمد بن  ـ وراجع  4-عبد الكرمي بن حمّمد ال�سمعايّن )الأن�ساب) تعليق عبد اهلل عمر البارودّي, ج ), �س 70) 
املقد�سّي: اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم, �س 46 و))).

5-النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س 00).
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اإىل خرا�سان؛  الراأ�س  نقل  قد  م�سلم  اأبو  يكون  اأن  جّدًا  امل�ستبعد  اأّنه من  الظاهر 
لأّن فاحت ال�سام هو عبد اهلل بن علّي بن عبد اهلل بن عّبا�س ولي�س اأبا م�سلم, وعليه 
فكيف ميكن الإعتقاد باأّن اأبا م�سلم هو الذي نقل الراأ�س اإىل خرا�سان اأو احتمال 

نقل الراأ�س اإليه؟!
بني  لأظهر ذلك  اأمّية  بني  الراأ�س يف خزائن  وجد  م�سلم  اأبا  اأّن  لو  نقول:  ثّم 

النا�س ليزدادوا نقمة على بني اأمّية.
بعدما  العزيز-  عبد  بن  عمر  يرتك  اأن  امل�ستبعد  من  فاإّنه  ذلك,  اإىل  اإ�سافة 

ت�سّلم اخلالفة- الراأ�س يف خزانة �سالح بني اأمّية على حاله ول يدفنه)1).

10- حّران:
نقل حمد اهلل امل�ستويف هذا القول واأّن حمّل الدفن هو )حّران)))) من دون اأن 

يعطي اأّي �سنٍد لذلك. ولذا فال ميكن القبول بهذا القول باأّي وجه من الوجوه. 

النتيجة والقول املختار:
النتيجة وهي:  اإىل هذه  الو�سول  ال�سابقة ميكن  الأقوال  البحث يف  من خالل 
القول امل�سهور  الأّول )وهو  القول  اإّل  القبول ب�سيٍء منها  اأّن تلك الأقوال ل ميكن 
لدى علماء ال�سيعة) والقول الثاين الوارد فيه روايات متعّددة يف م�سادر الأحاديث 

.R ال�سيعّية عن ل�سان الأئّمة
ال�سّنة فال  اأهل  والعلماء من  املوؤّرخون  عليها  ن�ّس  التي  الأخرى  الأقوال  واأّما 
ميكن الإلتفات اإليها والإعتناء بها, لأّنه بالإ�سافة اإىل الإ�سكالت الواردة على تلك 
 ومل 

R الأقوال والتي ذكرت �سابقًا, فاإّنه مل ينقل اأّية رواية عليها من املع�سومني
يقل بها اأحد من علماء ال�سيعة, واإن كان بع�س هذه الأقوال كالثالث والرابع, ميتاز 

بالقدم الزمايّن.

  1-النويرّي, امل�سدر ال�سابق, ج 0), �س )0).
  ) -حمد اهلل امل�ستويف, التاريخ املختار, �س )0).
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واأّما بالن�سبة اإىل القول الثاين )دفن الراأ�س يف النجف) فيجب القول اإّنه واإن 
كان هناك روايات توؤّيد القول باأّن راأ�س الإمام Q اإىل جانب )اأو اأ�سفل) قرب اأمري 
 ,Q(1( املوؤمنني  اأمري  راأ�س  Q عند  الإمام احل�سني  واأي�سًا ورد زيارة  املوؤمنني, 
ولكن هذه الروايات املذكورة التي كانت حتت نظر علماء وفقهاء ال�سيعة مل ياأخذ 
بها اأحد منهم, ول اعتمد على اأّي منها؛ وذلك لأّنه, اإ�سافًة اإىل اأّن �سندها لي�س 
الراأ�س  دفن  حمّل  اإىل  بالن�سبة  اأي�سًا  م�سمونها  فاإّن  جمهولون))),  ورجالها  تاّمًا 
لي�ست متالئمة ول متوافقة. فبع�س الروايات قالت حمّل الدفن هو ذكوات))) )اأكمة 
بي�ساء اأو حمراء) والبع�س الآخر منها قال )اجلوف))4) اأو )جرف))5), والبع�س 
منها مثل رواية يون�س بن ظبيان عن الإمام ال�سادق Q اإ�سافة اإىل اأّنها حتكـــي 
 ,Q اأمــرًا غريبــًا وعجيبًا, فاإّنها ل تدّل على بقاء الراأ�س جنب قرب اأمري املوؤمنني
بل ميكن القول اإّنه ُي�ستفاد من ظاهرها اأّن الراأ�س قد اأُحلق)6) بالبدن يف كربالء 

بعد الدفن.
اإحلاق  )يعني  فقط  الأّول  القول  اإىل  ذهبوا  ال�سيعة  علماء  اأّن  جند  هنا  ومن 

الراأ�س بالبدن) واعتمدوا عليه.
الأئّمة  ل�سان  اأّي خرب على  واإن مل يرد فيه  الأّول-  القول  فاإّن  بناًء على هذا, 
ة على مدى القرون املتمادية,  املع�سومني R- هو الراأي الذي ميتاز ب�سهرٍة خا�سّ
وهو الذي كان مورد اعتماد وعمل علماء ال�سيعة, وهذا يعني اأّنه كان من امل�سّلمات 
التاريخّية والعقائدّية عند ال�سيعة يف القرون الأوىل حّتى و�سل اإىل مرحلٍة- من 
امل�ستقبل- ل  لل�سّك والرتّدد يف  القول قد ي�سبح موردًا  اأّن هذا  اإىل  الإنتباه  دون 
التاريخّية  الروايات  من  اأو   Q املع�سوم  قول  من  م�ستنٍد  اإىل  بعد  فيها  يحتاج 

  1 -ابن امل�سهدّي, املزار, �س 14) ـ ال�سّيد عبد الكرمي بن طاوو�س, فرحة الغّري, �س ))1 ـ 4)1.
  ) -ال�سّيد عبد الرزاق املقّرم, مقتل احل�سني Q, �س )6) ـ ف�سل علّي القزوينّي, الإمام احل�سني Q واأ�سحابه, ج 1, �س 1)4 

ـ ال�سّيد علّي القا�سي الطباطبائّي, التحقيق حول الأربعني الأّول ل�سّيد ال�سهداء Q, �س 40).
  ) -كما يف خرب )فروع الكايف), ج 4, �س 571 ـ وكامل الزيارات, باب: 9, �س )8.

  4 -مثل خرب مبارك اخلباز, تهذيب الأحكام, ج 6, �س 5) ـ 6) ـ وفرحة الغّري, �س 87.
  5 -القزوينّي, م�سدر �سابق, ج 1, �س ))4.
  6 -القزوينّي, امل�سدر نف�سه, ج 1, �س ))4.
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املعتربة.
فاإذًا, وعلى هذا الأ�سا�س, فاإّن هذا القول امل�سهور هو الراأي املقبول واملعترب.

الثاين: م�صري وحمّل دفن روؤو�ص بقّية ال�صهداء:
ال�سام  اإىل  ُحملت  قد  ال�سهداء  بقّية  روؤو�س  فاإّن  التاريخّية  املنقولت  ح�سب 
اأي�سًا, ولكن بالن�سبة اإىل مكان دفنها فال يوجد بني اأيدينا روايات عالية الإعتبار.

اإجمالً هناك ثالثة اأ�سناف من الروايات حول هذا املو�سوع, وهي كالآتي:

1ـ دفن الروؤو�س يف جّبانة)1) الكوفة:
كتب ابن �سعد عن الأ�سرى, عندما كانوا حمبو�سني يف ق�سر ابن زياد, قال اأبو 
خالد ذكوان لبن زياد: اأعطني الروؤو�س حّتى اأدفنها.. فاأخذها وكّفنها ودفنها يف 
جّبانة الكوفة, ثّم ركب دابته وذهب نحو اأج�ساد ال�سهداء ودفنها بعد اأن كّفنها))).
ينايف  اأّوًل:  بع�سهم-  كتب  وكما  لأّنه-  اأبدًا,  به  القبول  ميكن  ل  القول  هذا 

الن�سو�س التاريخّية التي تدّل على حمل روؤو�س ال�سهداء اإىل ال�سام عند يزيد.
وبح�سب  لأّنه-  عا�سوراء,  تاريخ  م�سّلمات  مع  يتالءم  ل  القول  اإّن هذا  وثانيًا: 
الروايات املعتربة- فاإّن دفن ال�سهداء كان على يد اأهل الغا�سرّية, ولي�س كما يقول 

هذا النقل باأّن اأبا خالد هو الذي دفن اأج�ساد ال�سهداء))).

2- اإحلاق الروؤو�س باالأبدان:
R رّدوا  اأهل البيت  اأ�سرى  اأّن  روى امل�ستويف الهروّي, ومن بعده خواند مري, 

 1 -البالذرّي, جمل من اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 415 ـ الطربّي, امل�سدر ال�سابق, ج 4, �س 51) ـ ابن الأعثم الكويّف, الفتوح, 
ج 5, �س 7)1 ـ ال�سيخ املفيد, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 118 ـ �سبط بن اجلوزّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س )19. ي�سمي الكوفّيون 

املقابر جّبانة )بفتح اجليم وت�سديد الباء) واأهل الب�سرة يطلقون عليها )اإ�سم املقربة), معجم البلدان, ج ), �س 99.
  ) -حمّمد بن �سعد, ترجمة احل�سني ومقتله, �س 81.

  ) -البالذرّي, امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 411 ـ الطربّي, امل�سدر ال�سابق, ج 4, �س 48) ـ اخلوارزمّي, مقتل احل�سني Q, ج ), 
�س 44 ـ ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 1)1.
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روؤو�س ال�سهداء مع راأ�س الإمام Q اإىل كربالء ودفنوها مع اأبدانهم)1).
امل�سادر  يف  يذكر  ومل  زمانًا,  املتاأّخرة  املنقولت  من  اإّنه  حيث  القول,  هذا 

القدمية, لذا ل ميكن الإعتماد عليه.

3- دفن بع�س الروؤو�س يف مقربة )باب ال�شغري) يف ال�شام:
حم�سن  ال�سّيد  وهو  املعا�سرين  املحّققني  اأحد  ذكرها  اأخرى  نظرية  وهناك 

الأمني العاملّي حيث يقول:
راأيت بعد �سنة )1))1) يف املقربة املعروفة مبقربة )باب ال�سغري) بدم�سق 

م�سهدًا و�سع فوق بابه �سخرة كتب عليها ما �سورته:
)هذا مدفن راأ�س العّبا�س بن علّي وراأ�س علّي بن احل�سني الأكرب وراأ�س حبيب 
بن مظاهر). ثّم اإّنه بعد ذلك ب�سنني, هدم هذا امل�سهد واأعيد بناوؤه واأزيلت هذه 
ال�سخرة, وبني �سريح داخل امل�سهد منقو�س عليه اأ�سماء كثرية ل�سهداء كربالء, 
بح�سب  ذكرها  املقّدم  الثالثة  ال�سريفة  الروؤو�س  اإىل  من�سوب  اأّنه  احلقيقة  ولكن 
ما كان مو�سوعًا على بابه كما مّر. وهذا امل�سهد: الظّن قوّي ب�سّحة ن�سبته, لأّن 
من  يزيد  غر�س  وانتهاء  بها  والطواف  دم�سق  اإىل  حملها  بعد  ال�سريفة  الروؤو�س 
اإحدى املقابر, فدفنت  اأن تدفن يف  بّد  باأهلها والت�سّفي ل  الغلبة والتنكيل  اإظهار 

هذه الروؤو�س الثالثة يف مقربة )باب ال�سغري) وحفظ حمّل دفنها واهلل اأعلم))).
اإّن هذا القول من املحّقق املذكور, واإن كان بح�سب ظاهره �سحيحًا, لكّن اإثباته 
ُيعلم كاتبها, ول زمان  القول كتابة موجودة على حجر, ل  لأّن �سند هذا  م�سكل, 

كتابتها, ول وا�سعها يف ذلك املكان.

النتيجة:
من خالل كّل ما �سبق, ميكن الو�سول اإىل هذه النتيجة: اإّن القول الأّول )اإحلاق 

  1 حمّمد بن اأحمد امل�ستويف الهروّي, ترجمة الفتوح, �س 916 ـ خواند مري, تاريخ حبيب ال�سري يف اأخبار اأفراد الب�سر, �س 60.
  )- ال�سّيد حم�سن الأمني, اأعيان ال�سيعة, حتقيق وتخريج ح�سن الأمني, ج 1 �س 7)6.

الراأ�س املقّد�س لالإمام احل�شني Q وروؤو�س بقّية ال�شهداء، م�شريهم وحمّل دفنهم



108

نه�شة عا�شوراء 

R ولكن  اأّية رواية عن املع�سومني  الراأ�س باجل�سد يف كربالء) واإن مل يرد فيه 
باعتبار �سهرته بني ال�سيعة وال�سّنة, وعمل علماء ال�سيعة به, فاإّن هذا القول ميكن 

الإعتماد عليه والقبول به.
وموثوق,  معترب  م�ستند  يوجد  ل  فاإّنه  الروؤو�س,  بقّية  اإىل  بالن�سبة  وكذلك 
بع�س  هو  فقط  املوجود  بل  دفنها,  وحمّل  م�سريها  تبنّي  القدمية,  امل�سادر  يف 
امل�ستندات املتاأّخرة زمانًا والتي تذكر باأّن روؤو�س ال�سهداء رّدت اإىل كربالء ودفنت 
مع الأج�ساد, كما يف اأخبار امل�ستويف الهروّي وخواند مري, وهذه اأي�سًا ل نعلم من 
اأين نقلها اأ�سحابها وما هي م�سادرها, لذلك هي �ساقطة عن الإعتبار والإعتماد.
راأ�س  دفن  حمّل  تعيني  اأجل  مــن  التحقيــــق,  هــذا  نتيجـــة  عن  النظر  بغ�ّس 
الإمام Q, فاإّن ع�سق هذا الإمام واأن�ساره ال�سهداء على مّر التاريخ يجعل الإن�سان 

املوايل جمذوبًا نحوه ومغرمًا به.
وبدنه   Q احل�سني  لالإمام  املقّد�س  الراأ�س  دفن  وحمّل  مكان  فاإّن  ولذلك 
ال�سريف, واإن مل ُيعرف على التحقيق لكن املهّم هو اأّن هذه ال�سخ�سّية العظيمة 
لالإمام Q قد اتخذت مكانًا ثابتًا يف قلوب كّل �سيعته وحمّبيه, و�سوف يبقى كذلك 
وهذا  ال�سدد.  هذا  يف  مهّمًا  �سيئًا  والعلماء  املوؤّرخني  بع�س  كتب  وقد  الأبد.  اإىل 

�سبط بن اجلوزّي, بعدما يعّدد الأقوال حول مكان الدفن, ي�سيف:
القلوب  �سيبقى يف  وذكره  ا�سمه  فاإّن  وج�سده  راأ�سه  كان  اأينما  كّل حال,  على 

والأذهان واخلواطر, كما اأن�سد بع�س اأ�ساتذتنا يف هذا الأمر فقال:
باأر�س �سرٍق اأو بغرِب     ل تطلبوا املوىل ح�سني  

نحوي فم�سهده بقلبي)1)     ودعوا اجلميع وعّرجوا  
وكتب العّقاد اأي�سًا- العامل امل�سرّي املعا�سر- حول ذلك:

1 -حم�سن الأمني, اأعيان ال�سيعة, حتقيق وتخريج ح�سن الأمني, ج 1, �س 7)6. �سبط بن اجلوزّي امل�سدر ال�سابق, ج ), �س 09) 
ـ وكذلك ال�سيخ مهدي الفلوجّي احلّلي )م. 57)1 ق) اأن�سد يف هذا ال�سدد قائالً :

ل يف حمى ثاو ول يف واد ل تطلبوا راأ�س احل�سني فاإّنه  
يف اأّنه املقبور و�سط فوؤادي لكّنما �سفو البالء يدلكم   

حمّمد علّي اليعقوبّي, البابلّيات, ج ), الق�سم الثاين, �س 8)1.
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)فاأّيًا كان املو�سع الذي دفن فيه ذلك الراأ�س ال�سريف, فهو يف كّل مو�سع اأهل 
للتعظيم والت�سريف واإّنا اأ�سبح احل�سني Q- بكرامة ال�سهادة وكرامة البطولة 
وكرامة الأ�سرة النبوّية معنًى يح�سره الرجل يف �سدره وهو قريب اأو بعيد من قربه, 
واإّن هذا املعنى لفي القاهرة ويف ع�سقالن ويف دم�سق ويف الرّقة ويف كربالء ويف 

املدينة ويف غري تلك الأماكن �سواء))1).  
    
    

1- عّبا�س حممود العّقاد, اأبو ال�سهداء, احل�سني بن علّي Q, �س 111.
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Q حزن الموجودات على سّيد الشهداء

دراسة وتحقيق)))

متهيد:
تعّد حادثة عا�سوراء و�سهادة الإمام احل�سنيQ فيها, من اأهّم الأحداث التي 
وقعت يف تاريخ الب�سرّية كّلها. وميكن حتليل عظمة هذه احلادثة من جهات عّدة, 
كالبحث يف خلفّياتها, واأ�سبابها, وكيفّية ح�سول جزئّيات الأحداث فيها, واأخريًا 
اآثارها والنتائج التي ترّتبت عليها. ومن املوؤ�ّسرات الداّلة على عظمة هذه احلادثة, 
وقوُع بع�س الأحداث التي يف غالبيتها خارقة للعادة, بعد �سهادة َبطل هذه الواقعة 
الإمام احل�سني Q, يف �سياق مّت�سل بتلك الواقعة العظيمة. وبع�س هذه الوقائع 
والأر�س.  والنجوم  والقمر  كال�سم�س  الكويّن  النظام  باأجزاء  �سلٌة  لها  ُتنقل  التي 
وبع�سها له عالقة بالأنبياء واملالئكة, وبع�سها الآخر يخت�ّس باجلّن واحليوانات, 
الروايات  درا�سَة  املقالة,  و�سوف نحاول, يف هذه  الب�سر.  ببع�س  وبع�سها مرتبط 
الواردة يف كتب ال�سّنة وال�سيعة, حول هذه الوقائع, وذلك يف ع�سرة حماور تاأتي 

تباعًا.

املقّدمة:
الكربى يف  الوقائع  والآثار, من  والأهداف  املاهّية  عا�سوراء, من حيث  واقعة 

  1- حمّمد ر�سا جّباري )اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم التاريخ, يف موؤ�ّس�سة الإمام اخلمينّي التعليمّية). ال�سنة ال�ساد�سة, العدد الثالث, 
خريف 88)1 هجري �سم�سي, 67 – 1)1.
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نف�سه  قّدم   ,Q احل�سني  كالإمام  رجٌل  بطلها  لأّن  وذلك  كّلها؛  الإن�سانّية  تاريخ 
قربانًا حلفظ اآخر الأديان الإلهّية واأكملها.

الإمام  لثورة  ال�ستثنائّية  العظمة  هذه  على  الداّلة  واملوؤ�ّسرات  ال�سواهد  ومن 
احل�سني Q والفاجعة الإليمة ل�سهادة قائدها, ما ينقله املوؤّرخون واملحّدثون عن 
العثور  Q. ول يحتاج  تلت �سهادته  التي  للعادة  الغريبة اخلارقة  الأحداث  بع�س 
ال�سّنة وال�سيعة, بل  ي يف كتب  اإىل الكثري من البحث والتق�سّ على هذه الروايات 
هذه  اأّن  املرء  ليكت�سف  عابرٍة,  بنظرة  الأحداث  هذه  بع�س  على  التعّرف  ميكن 
الواقعة حادثة ل مثيل لها يف تاريخ الإن�سانّية. ومن هنا, نرى اأّن هذه الأحداث, 

ت�ستحّق اأن ُتدر�س وُيعاد النظر فيها مّرة بعد اأخرى.
وعلى  الآخر-  بع�سها  اأ�سناد  و�سعف  بع�سها,  و�سخافة  الروايات,  وكرثة هذه 
اأّدت اإىل �سوء الظّن  وجه اخل�سو�س عندما نتحّدث عن امل�سادر غري ال�سيعّية- 
هذه  يف  الباحثني  بع�س  افرت�س  وقد  منها.  �سلبّي  موقٍف  واّتخاذ  الروايات  بهذه 
يك�سف  ال�سيعّية,  غري  امل�سادر  يف  الكرثة  بهذه  الروايات  هذه  ورود  اأّن  الق�سّية 
التي  باخلرافات  واإ�سغالها  احل�سينّية,  الثورة  عن  النا�س  باإلهاء  خفّيٍة  رغبٍة  عن 
بع�س  اأّن  وغاياتها. وخا�سًة  واأهدافها  الثورة  التاأّمل يف  بدل  الثورة,  حيكت حول 
هذه الروايات, يهدف اإىل اإعادة اإحياء التقاليد اجلاهلّية, بطريقة غري مبا�سرة. 
اأّن الرتاث العربّي اجلاهلّي ي�ستمل على الكثري من الروايات حول اأحداٍث  وذلك 

غريبٍة تلت موَت بع�س الوجهاء والأعيان من بع�س القبائل العربّية.)1)
اإىل  امليل  من  �سيء  فيهم  رواتها  لأّن  الروايات؛  هذه  بع�َس  اآخر  باحث  ويرّد 
اأّن اأكرث رواة بع�س هذه الروايات من اأهل ال�سام  الأموّيني مثل ابن �سعد؛ وذلك 

  1- انظر: اأ�سغر قائدان, »تاأملي چند پريامون گـزارش حادثة كربال در منابع مورخان اهل �سنت« )تاأمل يف الروايات الواردة 
اأهل ال�سّنة), جمموعة مقالت موؤمتر الإمام اخلمينّي الدويل وثقافة عا�سوراء, املجّلد الثالث,  حول حادثة كربالء يف م�سادر 
�س70ـ)7. يقول الكاتب بعد ا�ستعرا�سه جمموعة من الروايات حول الأحداث الغريبة, يف كتب اأهل ال�سّنة: »تثري رواية الأحداث 
املت�سّمنة للمعجزات وخوارق العادات, �سوؤاًل مهّما وهو: ملاذا يهتّم املوؤّرخ اأو املحّدث بذكر هذه الوقائع ويغفل عن ذكر اأهداف 
اأّن  ال�سّك عندما نالحظ  وترتفع موجة  اأحداث كربالء.  �سياق  قالها يف  التي  الإمام احل�سني  كلمات  ة  وبخا�سّ واأ�سبابها,  الثورة 
هذه الوقائع الغريبة التي ي�سعب الدفاع عنها مبقايي�س العقل واملنطق, يرويها من ل يوؤمن بقدا�سة الإمام احل�سني ول يرى له 
ذلك املقام الذي ي�سّوغ وقوع مثل هذه الأحداث يف �سياق مرتبط به, واحلال اأّن حمّدثي ال�سيعة وموؤّرخيهم مل يذكروا بع�س هذه 

الأحداث ومل يرووها.
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الإمام  قتلة  من  اأو غريه  ليــــزيــد  اإدانـــٍة  اأّي  روايتهــم  يـرد يف  ولــم  الب�ســرة,  اأو 
بني من اأهل ال�سّنة, مثل  احل�سني Q.)1) ويف املقابل يرى بع�س املوؤّرخني املتع�سّ

ابن كثري الدم�سقّي, اأّن هذه الروايات من خمرتعات ال�سيعة وخمتلقاتهم.)))
امل�سار  الروؤية  نقد  يف  اإليها,  اللتفات  من  بّد  ل  النقاط  من  جمموعة  وتوجد 

اإليها, وهي:
1- اأّننا ن�سارك �ساحَب هذه الروؤية موقَفه من ميل املوؤّرخني الأموّيني و�سعيهم 
يعني  ل  ذلك  اأّن  اإّل   ,Q احل�سني  الإمام  ثورة  وراء  الكامن  الهدف  حجب  اإىل 
ميكن  ل  بل  امليل,  ذلك  اإىل  بال�ستناد  الغريبة,  الأحداث  بع�س  اإنكار  بال�سرورة 

اإنكار ما ُرِوي اأّنه وقع, اإّل بالتدقيق والنقد العلمّي والبحث التاريخّي وغريه.
)- الروايات التي تنقل مثل هذه الوقائع العجيبة, لي�ست موجودة يف م�سادر 
اأهل ال�سّنة الروائّية فح�سب, بل ُنالحظ الكثرَي منها يف امل�سادر ال�سيعّية الروائّية, 

.R وهناك عدد كبري منها ُينقل عن الأئّمة املع�سومني
العقلّية,  البديهّيات  معار�سة  حّد  اإىل  ي�سل  مل  الروايات  هذه  بع�س  اإّن   -(
التي  العادات  خوارق  من  غرابًة  منه  اأكرث  هو  ما  ُنقل  اإّنه  ثّم  النقلّية.  وال�سواهد 
ُن�ِسبت اإىل الأنبياء والأئّمة R. ول ينفي هذا كون بع�س الروايات ت�ستحّق الإبعاد 
وال�ستبعاد؛ لأّنها بالق�س�س اأ�سبُه منها بالوقائع التاريخّية التي ميكن ت�سديقها.

4- وعلى اأّي حال اإّن مثل هذه الروايات التي تت�سّمن تلك الوقائع الغريبة, ت�سهد, 
بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر, على �سدق م�سرية الإمام احل�سني Q وحّقانيتها, 
وبطالن ما يقابلها؛ اأي اخلّط اليزيدي. ومن هنا, فاإّن كّل من يطالع هذه الروايات 

بالتاأّمل والتدّبر املطلوب �سوف ي�ستلهم منها العرب والدرو�س املنا�سبة. 
ًة اأّن كثريًا منها يت�سّمن احلديَث عن البالءات الدنيوّية التي ابتِلي بها  وخا�سّ

قتلُة الإمام احل�سني Q واأ�سحابه.
ال�سيعة  املوؤّرخني, من غري  اإّن  القائلة  الدعوى  �سّحة  افرت�سنا  لو  اإّنه  ثّم   -5

  1- ال�سّيد عبد اهلل احل�سينّي, معّريف و نقد منابع عا�سوراء, �س119ـ.0)1
  )- اإ�سماعيل بن كثري الدم�سقّي, البداية والنهاية, ج8, �س.19)

 درا�شة وحتقيق
Q حزن املوجودات على �شّيد ال�شهداء
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هذه  على  الرتكيز  خالل  من  يهدفون  كانوا  وال�سام,  الب�سرة  رواة  ٍة  وبخا�سّ
ال�سوء على بع�س  ت�سليط  ثورة كربالء, من خالل  اأهداف  اإىل طم�س  الروايات, 
ل  الدعوى  هذه  �سدق  اأّن  اإّل  �سياقها؛  ويف  حولها  ح�سلت  التي  الغريبة  الوقائع 
يدّل, باأّي وجه من الوجوه, على كذب تلك الروايات. ولنا يف ما يحدث يف ع�سرنا 
رغبٌة  وِجدت  فاإذا  ودليٌل,  �ساهٌد  العاملّية,  الإعالم  و�سائل  ت�سّرفات  من  هذا 
هذه  تعمد  عليها,  والتغطية  حادثة  باإخفاء  املعا�سر  الإعالم  اإمرباطورّيات  عند 
والتقارير  التغطية  من  اأكرب  ن�سيبًا  وتعطيها  اأخرى  حادثة  اإىل  الإمرباطورّيات 
تكون  ما  كثريًا  بل  �سحيحة,  غري  بال�سرورة  الثانية  احلادثة  تكون  ول  اخلربّية, 
�سحيحًة. وبكلمٍة موجزٍة, اإّن ال�سعَي اإىل لفت النظر اإىل حادثة على ح�ساب حادثٍة 
اأخرى, ل يدّل بال�سرورة على كذب احلادثة التي تنال ما ل ت�ستحّق من التغطية, 

على ح�ساب مناف�ستها الأخرى.

عود على بدء
املتعّلقة  املتنّوعة  الروايات  على  نّر  اأن  ينبغي  كّله,  مّر  ما  على  وبناًء  والآن 
بالأحداث الغريبة التي ح�سلت بعد �سهادة احل�سني Q يف �سياق مرتبٍط بنه�سته 
الروايات  هذه  ت�سنيَف  الدرا�سة,  هذه  من  ياأتي  ما  يف  نحاول,  و�سوف  املباركة. 
هذه  بع�س  مو�سوع  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  فيها.  الراأي  واإبداء  درا�ستها  قبل 
والأمطار,  والرياح,  والنجوم,  كال�سم�س,  الكربى  واأجزاوؤه  الكون  هو  الروايات, 
طائفة  ومو�سوع  واحليوانات.  اجلّن  الآخر  بع�سها  ومو�سوع  واجلبال.  والبحار, 
ثالثة منها الأنبياء واملالئكة. وتتحّدث بع�س هذه الروايات عن العقوبات الدنيوّية 
بت من  التي اأ�سابت قتلَة �سهداء كربالء, وتبّدل ماهّية الأ�سياء والأموال التي ُغ�سِ
ال�سهداء والأ�سرى. وبع�سها يتحّدث عن ج�سم الإمام احل�سني Q, وراأ�سه, وقربه, 
وتربته املباركة. وعليه ف�سوف نبني هذه الدرا�سة على ع�سرة حماور كّلية, ونقّدم 
ما لدينا من حتليٍل لبع�س الروايات التي ن�ستعر�سها ون�ست�سهد بها. ول يخفى اأّن 
بع�س الوقائع التي تخرب عنها هذه الروايات ل تقع يف دائرة اّطالع عاّمة النا�س؛ 
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وذلك من قبيل الروايات التي تخرب عن بكاء الأنبياء واملالئكة وما �سابه. وبع�س 
الوقائع ينبغي اأن يكون يف معر�س اّطالع اجلميع مثل الك�سوف واخل�سوف. وبع�سها 
الآخر بني هذا وذاك, فرمّبا ل يراه اإّل من ح�سل له, مثل هبوب الرياح ال�سوداء 
واحلمراء, اأو اإ�سابة الرماد والدم بع�س الأ�سخا�س, اأو تبّدل حقيقة بع�س الأموال 
اإّل  الوقائع قد ل حت�سل  والأ�سرى, فمثل هذه  ال�سهداء  نِهبت من  التي  والأ�سياء 
لل�سخ�س نف�سه, اأو ل ت�سيب اإّل اأهل املناطق التي يغلب على اأهلها العداء لالإمام 
احل�سني Q. والأمر نف�سه ُيقال على ما يرتبط, من هذه الروايات, براأ�س الإمام 

اأو ج�سده ال�سريف Q, فلي�س بال�سرورة اأن يكون يف معر�س روؤية عاّمة النا�س.

1- الك�صوف وظلمة ال�صماء
 Q احل�سني  الإمام  �سهادة  بعد  ح�سلت  اأّنها  رِوي  التي  الغريبة  الوقائع  من 
يف  �سديدٍة  ظلمٍة  اإىل  الروايات,  بح�سب  اأّدى,  الذي  الك�سوف  عا�سوراء,  يوم  يف 
ال�سماء �سمحت للنا�س مب�ساهدة النجوم.)1) وقد اأّدى ظهور هذه الواقعة, مع بع�س 
ذلك  اإىل  وم�سافًا  قامت.)))  قد  القيامة  اأّن  النا�س  ظّن  اإىل  الأخرى,  الأحداث 
يروي بع�س املحّدثني عن  عدٍد كبري من املوؤّرخني, اقرتان اخل�سوف بالك�سوف يف 
ها  ال�سام يوم عا�سوراء.))) ويف بع�س الروايات اأّن النجوم تالطمت وا�سطدم بع�سُ
هذا  يف  الواردة  التفا�سيل  عن  النظر  وبغ�ّس  حاٍل,  اأّي  وعلى  الآخر.)4)  ها  ببع�سِ
املجال, فاإّن امل�سادر ال�سيعّية وال�سنّية تتحّدث عن وقائع غريبة ترتبط بال�سماء 

وال�سم�س والنجوم, ح�سلت يوم عا�سوراء.)5)

  1- جعفر بن  حمّمد بن  قولويه, كامل الزيارات, �س161, باب 4), ح.)
  )- اأبو بكر اأحمد بن  ح�سني البيهقّي, ال�سنن الكربى, ج), �س.7))

ة والعامة, وقوع الك�سوف واخل�سوف يف يوٍم    )- ون�ّس كالم العالمة املجل�سّي يف هذا املجال هو: »راأيت يف كثرٍي من كتب اخلا�سّ
عا�سوراء وليلته.« )حمّمد باقر املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 55, �س )15.)

  4- ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س56), ح)9)؛ علّي  بن  عي�سي الإربلي, ك�سف الغّمة, ج), 
�س68)؛ �سم�س  الّدين الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج5, �س15ـ.16

  5- انظر, م�سافًا اإىل ما مّر ذكره من م�سادر: حمّمد بن  علّي ال�سروّي املازندرايّن, ابن  �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي  طالب, ج), 
اأحمد بن  �س)1)؛ �سليمان  بن  اأحمد الطربايّن, املعجم الكبري, ج), �س114؛ جالل  الّدين ال�سيوطّي, تاريخ اخللفاء,  �س07)؛ 
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ورمّبا ل ي�سع بع�س الباحثني عند مواجهة هذه الروايات, اإّل اأن يتذّكروا الرواية 
النبوّية الواردة يف ق�سّية الك�سوف التي ح�سلت عند وفاة ابنه اإبراهيم. حيث ينقل 
املحّدثون اأّنه عندما تويّف اإبراهيم ابن النبّي P من زوجته مارية القبطّية, ُك�ِسفت 
ال�سم�س, فقال كثري من النا�س: ُك�ِسفت ال�سم�س لفقد ابن ر�سول اهلل P, ف�سعد 
اآيتان  والقمر  ال�سم�س  اإّن  النا�س  اأّيها  »يا  قال:  ثّم  عليه,  واأثنى  اهلل  املنرب فحمد 
اأحد ول حلياته, فاإن  باأمره مطيعان له, ل ينك�سفان ملوت  اآيات اهلل يجريان  من 
انك�سفتا اأو واحدة منهما ف�سّلوا...«)1) وبناًء على هذه الرواية ي�ساأل هوؤلء: كيف 
ميكن قبول الروايات التي تخرب عن ك�سوٍف اأو ظلمٍة يف ال�سماء بعد واقعة عا�سوراء 

و�سهادة الإمام احل�سني Q؟
ويف اجلواب نقول: اإّن ما ورد يف الرواية النبوّية, هو نفي النبّي وقوَع اخل�سوف 
اأو الك�سوف ملوت فرٍد, حّتى لو كان هذا الفرد ابن ر�سول اهلل P, وما ح�سل يف 
عا�سوراء مل يكن موت �سخ�س كما ميوت �سائر النا�س, بل ما حدث هو فاجعة بل 
 Q الإمام احل�سني  الب�سرّية, وموت  تاريخ  املقايي�س يف  بكّل  فجائع عّدة عظيمة 
وهو ابن بنت ر�سول اهلل P هو الوجه الأكرث مرارًة فيها. ومثل هذه الوقائع ل يتاأّثر 
لها املوؤمنون من الب�سر فح�سب, بل نظام الكون باأ�سره ي�ساركهم التاأّثر بها, ولي�س 
فقط هذه املوارد الع�سرة التي نحن ب�سدد بيانها. ولي�س ذلك م�ستهجنًا, فقد ورد 
اأّن مو�سع �سالة املرء وحمّل نزول رزقه من ال�سماء يبكي ملوته, و�سوف نذكر بع�س 

الروايات الداّلة على هذا املعنى.

من  والرماد  الدم  وهطول  واحلمراء،  ال�صوداء  الرياح  هبوب   -(
ال�صماء

يروي ابن طاوو�س, يف و�سف ما ح�سل بعد �سهادة الإمام احل�سني Q, فيقول: 

 حمّمد بن  حجر الهيثمّي, ال�سواعق املحرقة, ج), �س .568
  1- حمّمد بن يعقوب الكلينّي, الكايف, حتقيق علي اأكرب الغفارّي, ج ), �س 08), ح 7؛ حمّمد بن  منيع بن  �سعد, الطبقات الكربى, 

ج 1, �س )14؛ اأحمد بن  حمّمد بن  خالد الربقّي, املحا�سن, ج), �س )1), ح 1).
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»فارتفعت يف ال�سماء يف ذلك الوقت ريح حمراء ل ُترى فيها عنٌي ول اأثٌر, حّتى ظّن 
القوم اأّن العذاب قد جاءهم, فلِبثوا كذلك �ساعًة ثّم اجنلت عنهم.«)1)

ويبدو اأّن بني هبوب الرياح ال�سوداء واحلمراء وبني نزول الرماد تالزمًا, ت�سري 
اإليه بع�س الروايات. وقد ورد هذا املعنى, يف رواية �سحيحة ال�سند, رواها ال�سيخ 
ال�سدوق, عن الرّيان بن �سبيب, عن الإمام الر�سا Q: »...ملا ُقِتل جّدي احل�سني 

)�سلوات  اهلل عليه) مطرت ال�سماُء دمًا وترابًا اأحمر.«)))
ويف رواية اأخرى ينقلها ال�سيخ ال�سدوق, ب�سنده عن املف�سل بن عمر, اأّن الإمام 
احل�سن Q نظر اإىل اأخيه احل�سني Q, فبكى وعّلل بكاءه بقوله: »...ولكن ل يوم 
كيومك يا اأبا عبد اهلل, يزدلف اإليك ثالثون األف رجٍل, يّدعون اأّنهم من اأّمة جّدنا 
حمّمد P, وينتحلون دين الإ�سالم, فيجتمعون على قتلك و�سفك دمك, وانتهاك 
حرمتك, و�سبي ذراريك ون�سائك, وانتهاب ثقلك, فعندها حتّل ببني اأمّية اللعنة, 
الفلوات,  يف  الوحو�س  حّتى  �سيٍء  كّل  عليك  ويبكي  ودمًا,  رمادًا  ال�سماء  ومتطر 

واحليتان يف البحار.«)))
لة  ويروي ميثم التّمار, بع�َس ما �سمعه من اأمري املوؤمنني علّي Q, يف روايٍة مف�سّ
الإمام  ا�ست�سهاد  تلي  التي  الغريبة  الق�سايا  بع�س  اإىل  الإ�سارة  فيها  ن�سبّيًا وردت 
احل�سني Q, كاحلديث عن نزول الرماد؛ ولأهمّيتها ن�سري اإىل بع�س ما ورد فيها, 
وهذه الرواية  و�سلتنا عرب ال�سيخ ال�سدوق ب�سنده اإىل جبلة املكّية عن ميثم التّمار, 
لع�سر  املحّرم  يف  نبّيها  بنت  ابَن  الأّمُة  هذه  لتقتَلنَّ  »واهلل  الرواية:  يف  جاء  ومّما 
م�سني منه, وليتخذّن اأعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركٍة, واإّن ذلك لكائن, قد �سبق يف 
علم اهلل تعاىل ذكره, اأعلم ذلك بعهٍد عهده اإيّل مولي اأمري املوؤمنني )�سلوات اهلل 
عليه), ولقد اأخربين اأّنه يبكي عليه كّل �سيٍء حّتى الوحو�س يف الفلوات, واحليتان 
يف البحار, والطري يف جّو ال�سماء, وتبكي عليه ال�سم�س والقمر والنجوم وال�سماء 
والأر�س, وموؤمنو الإن�س واجلّن, وجميع مالئكة ال�سماوات, ور�سوان ومالك وحملة 

  1- علي بن  مو�سى بن  طاوو�س, اللهوف يف قتلى الطفوف, �س .75
  )- حمّمد بن  علّي  بن  بابويه ال�سدوق القّمي, عيون اأخبار الر�سا   ,Qج ), �س 68).

  )- حمّمد بن  علي بن  بابويه ال�سدوق القّمي, الأمايل, �س177-.178
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الرتاب  نزول  عن  احلديث  ورد  وقد  ورمادًا...«)1)  دمًا  ال�سماء  ومتطر  العر�س, 
الأحمر من ال�سماء عن ابن قولويه))), كما ورد الأمر عينه يف روايٍة اأخرى عن  ابن 

ع�ساكر.)))
كما اأّن احلديث عن نزول الدم من ال�سماء بعد �سهادة اأبي عبد اهلل Q, من 
اأغرب الوقائع التي ُيروى حدوثها. ول جمال لل�سّك يف �سدق هذه الواقعة لكرثة 
ما ورد احلديث عنها يف كتب ال�سيعة وال�سّنة. ففي روايات عّدة اأ�سرنا اإىل بع�سها 
الإمام  ل�سان  على  وقوعها  قبل  كربالء  حــادثة  عـــن  تنبــئ  التي  كالرواية  اآنفًا, 
Q يف جمال هذه  املوؤمنني  اأمري  التّمار عن  ميثم  نقله  ما  وكذلك   ,Q احل�سن 

احلادثة, فقد اأُ�سرَي فيهما اإىل مطر ال�سماء دمًا ورمادًا.)4)
ويف روايٍة عن ال�سيخ الطو�سّي عن عّمار بن اأبي عّمار: »اأمطرت ال�سماء يوم قِتل 
احل�سني Q دمًا عبيطًا.«)5) ويف بع�س امل�سادر الروائّية ُينَقل عن �سخ�سٍ ا�سمه 
قرظة بن عبيد اهلل: »مطرت ال�سماء يومًا ن�سف النهار على �سملة بي�ساء فنظرت 
فاإذا هو دم, وذهبت الإبل اإىل الوادي لت�سرب فاإذا هو دٌم, واإذا هو اليوم الذي قِتل 
فيه احل�سني Q.«)6)ويف رواية ينقلها ابن قولويه عن رجٍل من اأهل بيت املقد�س, 
 ,Q يقول فيها: »واهلل لقد عرفنا اأهل بيت املقد�س ونواحيها قْتَل احل�سني بن علّي
قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجرًا ول مدرًا ول �سخرًا, اإّل وراأينا حتتها دمًا 
عبيطًا يغلي, واحمّرت احليطان كالعلق, ومطرنا ثالثة اأّيام دمًا عبيطًا...«)7) وعن 
حّماد بن �سلمة, اأّنه قال: »مطر النا�س ليايَل ُقِتل احل�سني Q دمًا.«)8) ويف رواية 
ينقلها الدولبّي, عن اإبراهيم النخعّي, يقول: »ملا ُقِتل احل�سني احمّرت ال�سماء من 

  1- حمّمد بن  علي بن  بابويه ال�سدوق القّمي, الأمايل , �س189-190؛ وال�سدوق, علل ال�سرايع, ج 1, �س .8))
  )- ملّا قتل احل�سني  بن  علي  Q اأمطرت ال�سماء ترابًا اأحمَر )جعفر بن  حمّمد, ابن  قولويه,كامل الزيارات, �س)18.

  )- )و�سقط الرتاب الأحمر) ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س54), ح88).
  4- حمّمد بن  علي  بن  بابويه ال�سدوق القّمي, الأمايل, �س178 و .189

  5- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س0)), ح.106
  6- حمّمد باقر املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45 �س15) ح .8)
  7-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س160, باب 4), ح.)

  8- القا�سي النعمان التميمّي املغربّي, �سرح الأخبار, ج), �س.166
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اأقطارها, ثّم مل  نزل حّتى تفّطرت وقطرت دمًا.)1) كما وينقل القا�سي النعمان, عن 
امراأة ا�سمها اأّم �سامل: »ملا ُقِتل احل�سني بن علّي Q  مطرت ال�سماء مطرًا كالدم 
وخرا�سان,  وال�سام  والكوفة  الب�سرة  ذلك  فبلغ  واحليطان,  البيوت  منه  احمّرت 
حّتى كّنا ل ن�سّك اأّنه �سينزل العذاب«))). ويف رواية ن�سرة الأزدّية: »ملّا قِتل احل�سني 

اأمطرت ال�سماء دمًا وحبابنا وجرارنا �سارت مملوءًة دمًا«))).

3- روؤية الدم يف اأماكن عّدة:
 ,Q احل�سني  الإمام  �سهادة  بعد  ح�سولها,  ُرِوي  التي  الغريبة  الوقائع  ومن 
هذه  عن  احلاكية  الروايات  وتنّوع  الأر�س.  من  خمتلفة  نقاط  يف  الدم  م�ساهدة 
احلادثة, و�سّحة �سند بع�سها, يوجبان ح�سوَل الطمئنان ب�سدِق اأ�سِل وقوعها, 
ولو �سككنا يف بع�س م�ساديقها. وميكن تق�سيم الروايات املذكورة اإىل جمموعات 
يف  وال�سخور,  الأحجار  بع�س  حتت  الدم  م�ساهدة  عن  يتحّدث  فبع�سها  عّدة: 
اأكرث من حمّل. وبع�سها يتحّدث عن م�ساهدة مثل ذلك يف ال�سام وبيت املقد�س. 
وبع�سها اأ�سري فيه اإىل تلّون مياه الآبار والأنهار بلون الدم. ومنها ما يك�سف عن 
احمرار بع�س تراب كربالء بلون الدم. ويف هذه الأخبار ُي�سار اإىل �سيٍء من تراب 
كربالء اأودعه النبّي P اأمَّ �سلمة زوجته. ويف روايٍة ما يدّل على خروج الدم من 
بع�س جدران دار الإمارة يف الكوفة, عند دخولهم براأ�س الإمام احل�سني Q اإليه. 
وتخرب اإحدى الروايات عن خروج الدم من �سجرة اأّم معبد. وتوجد روايات اأخرى 
غري ما اأ�سرنا اإليه, �سوف ناأتي على ذكرها تباعًا, يف خالل تقومينا لهذه الأخبار.

1- حمّمد بن اأحمد الدولبّي, الذرّية الطاهرة النبوّية, �س5)1.
) - �سرح الأخبار, م�سدر �سابق, ج), �س.166

اإبراهيم  اإ�سماعيل  بن  اأي�سًا:  انظر,  ال�سماء,  من  الدم  نزول  وعن  �س)1)؛  ج),  �سابق,  م�سدر  اأبي  طالب,  اآل  مناقب   -(  
اأبو حامت  والتعديل, ج4, �س16)؛  الرازي, اجلرح  اأبي  حامت  بن  الرحمان  الكبري, ج4, �س 9)1ح)0))؛ عبد  البخارّي, التاريخ 
حمّمد ابن  حّبان, الثقات, ج4, �س9))؛ يحيى  بن  ح�سن املعروف بابن البطريق, العمدة, �س405؛ ابن نا, مثري الأحزان, �س)6 

و القندوزّي, ينابيع املوّدة, ج), �س.0)
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اأ- احمرار تراب كربالء عند اأّم �شلمة
�سلمة,  اأّم  عن  روايٌة  الإمامّية)1)  وغري  الإمامّية  امل�سادر  من  عدٍد  يف  وردت 
زوج النبّي الأكرم P, تتحّدث عن قب�سٍة من تراب كربالء تركها النبّي P عندها 
وديعًة, وهذه الرواية ت�ستحّق التاأّمل والنظر فيها, وذلك بالنظر اإىل تعّدد امل�سادر 
التي تنقلها, وبالنظر اإىل �سخ�سّية اأّم �سلمة بني ن�ساء النبّي P. ومّمن يروي هذه 
الق�سّية ابن قولويه عن الإمام ال�سادق Q يقول: »نعى جربائيل Q احل�سنَي اإىل 
Q عنده,  Q وجربائيل  �سلمة, فدخل عليه احل�سني  اأّم  بيت  P يف  ر�سول اهلل 
فيها  ي�سفك  التي  الرتبة  اأِرين   :P اهلل  ر�سول  فقال:  اأّمتك,  تقتله  اإّن هذا  فقال: 
ثّم  تربٌة حمراء.)))  فاإذا هي  الرتبة,  تلك  من  قب�سًة   Q فتناول جربائيل  دمه, 
اأخرب النبّي P اأمَّ �سلمة اخلرب, واأودع عندها تلك القب�سة من الرتاب وقال لها: 
»اجعليها يف زجاجة فليكن عندك, فاإذا �سارت دمًا فقد قِتل احل�سني Q. وبقيت 
Q من  اأّم �سلمة اإىل زمان خروج الإمام احل�سني  تلك القب�سة من الرتاب عند 
املدينة. وُيروى اأّنها ن�سحته بعدم اخلروج وذّكرته بنبوءة ر�سول اهلل P, فقال لها 
اإّنه �سوف ُيقتل �سواء بقي يف املدينة اأم خرج اإىل كربالء. ويف رواية اليعقوبّي اأّنه 
ملّا ح�سر ذلك الوقت جعلت تنظر اإىل القارورة يف كّل �ساعٍة, فلّما راأتها قد �سارت 
دمًا �ساحت: واح�سيناه! وابن ر�سول اهلل! وت�سارخت الن�سوة من كّل ناحيٍة, حّتى 

ارتفعت املدينة بالرّجة التي ما �ُسِمع مبثلها قّط.)))

ب- ظهور الدم حتت االأحجار وال�شخور
ينقل ابن قولويه عن الإمام ال�سادق Q, اأّن ه�سام بن عبد امللك قال لالإمام 

  1- كنموذج ملا ذِكر اأعاله انظر: احلافظ  بن  عبد اهلل  بن  حمّمد ابن اأبي  �سيبة, امل�سنف, ج8, �س))6, ح58)؛ الطربّي, دلئل 
الإمامة, �س180؛ الطرب�سي, اإعالم الورى, ج1, �س8)4؛ مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س)1)؛ ابن ع�ساكر, تاريخ 
ح))؛  �س107ـ ,  احل�سني  ,Qج),  اخلوارزمّي, مقتل  ح0))؛  �س45),   ,Q احل�سني  الإمام  ترجمة  دم�سق,  مدينة 

الطربّي, ذخائر العقبى, �س147؛ الزرندّي احلنفي, نظم درر ال�سمطني, �س15)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س41), ح.4)
  -  )كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س8)1, باب17, ح.)

امل�ستقيم, ج),  العاملّي, ال�سراط  البّيا�سي  اليعقوبي, ج), �س46)؛ علّي  بن  يون�س  اليعقوبّي, تاريخ  اأبي يعقوب  اأحمد بن   -(  
�س.179
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Q على قتله, وما  Q: مب ا�ستدّل الغائب عن امل�سر الذي قِتل فيه علّي  الباقر 
العالمة  تلك  كانت  هل  فاأخربين  واأجبت,  ذلك  علمت  فاإن  للنا�س؟  فيه  العالمة 

لغري علّي؟ 
اأمري  فيها  قِتل  التي  الليلة  تلك  كـــان  ملّا  اإّنه  املوؤمنــــني,  اأميــر  يا   :Q فقال 
املوؤمنني Q, مل ُيرَفع عن وجه الأر�س حجر, اإّل وِجد حتته دٌم عبيط حّتى طلع 
Q, وكذلك كانت  الفجر, وكذلك كانت الليلة التي قِتل فيها هارون اأخو مو�سى 
الليلة التي قِتل فيها يو�سع بن نون, وكذلك كانت الليلة التي ُرِفع فيها عي�سى بن 
ُقِتل فيها �سمعون بن حمون ال�سفا,  التي  الليلة  ال�سماء, وكذلك كانت  اإىل  مرمي 
وكذلك كانت الليلة التي ُقِتل فيها علّي بن اأبي طالٍب Q. قال: فرتّبد وجه ه�سام 
حّتى انتقع لوُنه وهّم اأن يبط�س باأبي )الإمام الباقر Q), فقال له اأبي: يا اأمري 
الذي  واإّن  بالن�سيحة,  وال�سدق  لإمامهم  الطاعة  العباد  على  الواجب  املوؤمنني 
دعاين اإىل اأن اأجبت اأمري املوؤمنني يف ما �ساألني عنه معرفتي اإّياه مبا يجب له علّي 
من الطاعة, فليح�سن اأمري املوؤمنني علّي الظّن... ثّم اأذن له باخلروج فخرج. فقال 
له ه�سام عند خروجه: اأعطني عهد اهلل وميثاقه اأن ل توقع احلديث اإىل اأحٍد حّتى 

اأموت, فاأعطاه اأبي من ذلك ما اأر�ساه.)1)
وينقل ابن ع�ساكر, فيقول: اأر�سل عبد امللك اإىل ابن راأ�س اجلالوت )من كبار 
علماء الن�سارى), فقال: هل كان يف قتل احل�سني عالمة؟ قال ابن راأ�س اجلالوت: 
ما ُك�ِسف حجر يومئٍذ اإّل وِجد حتته دٌم عبيط.))) ويروى امل�سمون نف�سه يف عدٍد 

من امل�سادر الأخرى ال�سيعّية وال�سنّية.)))
وقد اأ�سرنا يف ما مّر اإىل اأّن بع�س هذه الروايات التي تتحّدث عن هذه الظاهرة 
ال�سدوق عن  ال�سيخ  ينقلها  رواية  ومن ذلك  املقد�س.  بيت  وقوعها يف  تخرب عن 
وجه  عن  حجر  املقد�س  ببيت  يرفع  »...ومل  فيها:  تقول   ,Q علّي  بنت  فاطمة 

1-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س158ـ.160
)- ابن  ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س.64)

)- انظر: الطربّي, دلئل الإمامة, �س178؛ مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س18)؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, 
ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س55)؛ ابن  حجر الهيثمّي, ال�سواعق املحرقة, ج), �س.568
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الأر�س, اإّل وِجد حتته دُم عبيط...«)1) 
 ويروي ابن  قولويه عن رجٍل من اأهل بيت املقد�س اأّنه قال: واهلل لقد عرفنا اأهل 
بيت املقد�س ونواحيها, ع�سّيَة قتل احل�سني بن علّي Q, قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما 

رفعنا حجرًا ول مدرًا ول �سخرًا, اإّل وراأينا حتتها دمًا عبيطًا يغلي.)))
الزهرّي )من  �سهاب  بن  بن م�سلم  رواية عن حمّمد  امل�سمون عينه يف  ويرد 
بالط الأموّيني)؛ وذلك يف جوابه عن �سوؤال عبد امللك بن مروان,))) ويف الرواية 
اأّن عبد امللك نهاه عن حتديث غريه بهذا احلديث! ثّم اإّن الزهري نقل هذه الواقعة 

بعد موت عبد امللك.)4)
ورمّبا ميكن القول اإّن ظهور مثل هذه الأمور يف بالد ال�سام وبيت املقد�س, ناجت 
من كونها منطقة نفوذ بني اأمّية وانت�سار اأعداء اأهل البيت R. ولهذا كان ظهورها 

يف هذه البالد اأكرث واأو�سح من ظهورها يف غريها من البالد.

ج- حتّول مياه االآبار واالأنهار اإىل دم
الإمام  �سهادة  بعد  ال�سماء,  مـــن  الــــدم  نــــزول  اإلـــى  �سبــق,  ما  يف  اأ�سرنا, 
ينزل  التي  الأج�سام  تتلّون  اأن  تقّدم,  ما  على  بناء  الطبيعّي,  ومن   .Q احل�سني 
عليها هذا املطر بلون الدم. وهناك روايات اأخرى تدّل على اأّن مياه الآبار والأنهار 
والربك قد احمّرت, بعد �سهادته, مع الإ�سارة اإىل اأّن الروايات التي تتحّدث عن 
اأّن ذلك م�سّبب عن ذلك املطر  اأو اإىل  هذه الظاهرة, ل ت�سري اإىل ق�سّية املطر, 
امل�سار اإليه. ومن تلك الروايات رواية عن �سخ�سٍ ا�سمه قرظة بن عبيد اهلل يقول 
اأحمر  Q فاإذا ماوؤه  اإبَله وردت الوادي لت�سرب يوم قتل الإمام احل�سني  اإّن  فيها 
وعن  دمًا.)6)  مملوءًة  اآبارهم  وجدوا  اإّنهم  يقول:  زياد  بن  عمرو  وعن  كالدم.)5) 

1- حمّمد بن  علي  بن  بابويه ال�سدوق القّمي, الأمايل, �س.1)) 
)-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س161, باب 4), ح.) 

)- ابن  نا, مثري الأحزان, �س)6؛ اربلي, ك�سف الغّمة, ج), �س68)؛ الذهبي, تاريخ ال�سالم, ج5, �س.16
4- ال�سريوايّن, مناقب اأهل البيت R, �س.49)

5 - مناقب اآل اأابي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.)1)
6- القا�سي النعمان التميمّي املغربّي, �سرح الأخبار, ج), �س.166
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الن�سرة الأزدّية)1) من اأهل الب�سرة))) اأّنها قالت: »ملا قِتل احل�سني اأمطرت ال�سماء 
دمًا وحبابنا وجرارنا �سارت مملوة دمًا«.))) وُيروى ما هو قريب من هذا امل�سمون, 
قِتل  يوم  »اأّنه  نقراأ:  الروايات  بع�س  ويف  عّمار.)4)  اأبي  بن  عّمار  ا�سمه  رجٍل  عن 
احل�سني, اأ�سبحوا من الغد وكّل ِقدٍر لهم طبخوها �سارت دمًا, وكّل اإناٍء لهم فيه 

ماء �سار دمًا«)5)
ة,  يفيد التاأّمل يف الروايات امل�سار اإليها اأّن هذه الظاهرة ح�سلت يف نقاٍط خا�سّ
دون غريها. فرواية الن�سرة الأزدّية مثاًل تك�سف عن وقوعها يف منطقة الب�سرة. 
كانت الب�سرة موطنًا لكثري من اأعداء اأهل البيت R. والروايات التي تدّل على 
اأ�سابت من �سارك  اأّنها  ُي�ستفاد منها  تبّدل الطعام وال�سراب يف الأواين اإىل دٍم, 
اأّننا �سوف ن�سري, لحقًا, اإىل بع�س الروايات التي  يف واقعة كربالء فقط؛ وذلك 
تدّل على اأّن حلم الإبل التي �سلبت من خمّيم الإمام احل�سني Q قد حتّولت, عند 
طبخها, اإىل دٍم, ول ميكن القبول باأّن جميع النا�س ويف كّل النواحي قد تبدل طعام 

و�سراب اآنيتهم اإىل دم.

د- خروج الدم من �شجرة اأّم معبد
مّكة  بني  الطريق  يف  وزوجها  هي  ت�سكن  كانت  امراأة  اخلزاعّية,  اأّم  معبد 
واملدينة, فمّر عليها ر�سول اهلل P يف اأحِد اأ�سفاره هو, وجمٌع من اأ�سحابه, وقال 
)من القيلولة) يف اخليمة حّتى اأبرد, وكان يومًا قائظًا �سديدًا حّره. فلّما قام من 
رقدته دعا مباٍء فغ�سل يديه فاأنقاهما, ثّم م�سم�س فاه وجّمه على عو�سجة كانت 
اإىل جانب خيمة اأّم معبد ثالث مّرات, وا�ستن�سق ثالثًا وغ�سل وجهه وذراعيه ثّم 
اأهل  اأ�سبح  الغد  فلّما كان من  �ساأن!  العو�سجة  لهذه  وقال:  براأ�سه ورجليه,  م�سح 

1- ُعّد من اأ�سحاب اأمري املوؤمنني Q؛ انظر:  رجال الطو�سّي, �س.89
)- اأبو حامت حمّمد بن  حبان, الثقات, ج5, �س.487

اأبي  طالب,  اآل  Q من طبقات ابن  �سعد, �س90؛ مناقب  )- امل�سدر نف�سه, �س487؛ حمّمد بن  �سعد, ترجمة الإمام احل�سني  
م�سدر �سابق, ج), �س)1)؛ الطربّي, ذخائر العقبى, �س.145

4- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س.0))
5- الزرندّي احلنفّي, نظم درر ال�سمطني, �س.0))
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اهلل  وخ�سد  واأبهى,  عادية  دوحة  كاأعظم  �سارت  العو�سجة حّتى  علت  وقد  احلّي 
�سوكها, و�ساخت عروقها وكرُثت اأفنانها, واخ�سّر �ساقها وورقها, ثّم اأثمرت بعد 
الَوْر�س امل�سحوق, ورائحة  الكماأة يف لون  واأينعت بثمٍر كاأعظم ما يكون من  ذلك 
العنرب, وطعم ال�سهد. وما اأكل منها جائع, اإّل �سبع ول ظماآن اإّل روى..., ول اأكل من 
ورقها بعرٌي ول ناقة اإّل �سِمنت ودّر لبنها, وراأوا النماء والربكة يف اأموالهم منذ يوم 
نزل, فكانوا ي�سّمون تلك ال�سجرة بال�سجرة »املباركة«. ومل تزل كذلك, وقد اأ�سبح 
النا�س ذاَت يوٍم وقد �سقطت ثمارها, وا�سفّر ورقها فاأحزن اأهَل تلك الديار ذلك, 
وفِرقوا له, فما كان اإّل قليل حّتى اأتى نعُي ر�سوِل اهلل P, فاإذا هو قد ُقِب�س ذلك 
اليوم, فكانت بعد ذلك تثمر ثمرًا دون ما كانت تثمر يف عهده يف الِعَظم والطعم 
والرائحة, فاأقامت على ذلك ثالثني �سنًة, فلّما كانت ذات يوٍم اأ�سبحنا واإذا بها 
وت�ساقط ثمرها, فما  ن�سارة عيدانها  اآخرها. فذهبت  اإىل  اأّولها  ت�سّوكت من  قد 
كان اإّل ي�سريًا, حّتى وافى مقتل اأمري املوؤمنني علّي ابن اأبي طالب Q, فما اأثمرت 
بعد ذلك. فاأقامت على ذلك برهًة طويلًة ثّم اأ�سبحنا ذات يوٍم, فاإذا بها قد انبعث 
من �ساقها دم عبيط جاٍر وورقها ذابلة تقطر دمًا كماء اللحم, فقلنا: اأْن قد حدث 
عظيمة, فبتنا ليلتنا فزعني مهمومني نتوّقع الداهية, فلّما اأظلم الليل علينا �سمعنا 

بكاًء وعوياًل من حتتها وجلبة �سديدة ورّجًة, و�سمعنا �سوت باكية تقول: 

ويا مـــن بقّيـــة �ساداتنـــا الأكرمينااأيا ابـــن النبـــّي ويـــا ابـــــن الو�سّي

بعد  فاأتانا  يقولون,  كانوا  مّما  كثريًا  نفهم  فلم  والأ�سوات,  الرّنات  كرثت  ثّم 
ذلك خرب قتل احل�سني Q, ويب�ست ال�سجرة وجّفت فك�سرتها الرياح والأمطار بعد 

ذلك فذهبت واندر�س اأثرها.)1)
قال عبد اهلل  بن  حمّمد الأن�ساري )اأحد رواة اخلرب): فلقيت دعبل بن علّي 

وقد خّل�سها  اأي�سًا؛  ب�سندها  ويرويها  بالتف�سيل,  احلادثة  44, هذه  ح  مقتل احل�سني, ج), �س111,  اخلوارزمّي, يف:  ينقل   -1
من  ب�سيء  ولكن  اأي�سًا  رواها  فقد  الراوندّي,  قطب  الّدين  واأّما  105ـ106  �س  ج1,  اأبي  طالب,  اآل  يف: مناقب  ابن �سهراآ�سوب 
الخت�سار والتغيري الطفيف, انظر: اخلرائج واجلرائح, ج1, �س146ـ147, ح4)). ورواها العالمة املجل�سّي, يف: بحار الأنوار, 

لًة عن بع�س الكتب املعتربة, واخت�سرها يف: ج 19, �س 76-75. ج45, �س )))-5)), مف�سّ
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اأبي  وقال: حّدثني  ينكره.  فلم  بهذا احلديث  الر�سول, فحّدثته  اخلزاعّي مبدينة 
اأّنها اأدركت تلك ال�سجرة فاأكلت  اأّمه �سعيدة بنت مالك اخلزاعّية  عن جّدي عن 

 (1(.Q من ثمرها, على عهد علّي بن اأبي طالب

هـ- خروج الدم من جدار ق�شر االإمارة يف الكوفة
يروي ابن ع�ساكر عن حاجب عبيد اهلل بن زياد, اأّنه ملا جيء براأ�س احل�سني 
ع بني يديه, راأيت حيطان دار الإمارة ت�سايل دمًا.))) وتنقل بع�س امل�سادر  Q فُو�سِ
هذه احلادثة عن اأيوب بن عبيد اهلل بن زياد.))) ول يبعد اأن يكون �ساَهَد ما �ساَهَده 

البّواب.

درا�صة الروايات:
بل  امل�سادر احلديثّية,  املوجود يف  كّل  هو  الروايات  ا�ستعر�سناه من  ما  لي�س 
اإجمالّية  نظرة  ال�سنة.)4) ويف  اأهل  ة يف م�سادر  وخا�سّ الروايات  يوجد غريه من 
اإىل هذه الروايات يبدو لنا اأّن من ال�سعوبة مبكاٍن الت�سكيك يف اأ�سل حدوث هذه 
الوقائع؛ وذلك بالنظر اإىل كرثة الروايات التي تنقل هذه احلوادث, م�سافًا اإىل 
الأماكن,  الدم, يف بع�س  العثور على  اأّن ظاهرة  �سّحة بع�سها. وعليه ل �سّك يف 
هي ظاهرة حقيقّية ح�سلت بعد مقتل الإمام احل�سني Q. هذا يف اأ�سل احلادثة, 
ًة مثل  واأّما الأخبار ال�سعيفة التي رواها بع�س املجهولني, اأو بع�س ال�سعفاء وخا�سّ
الرواية التي تنُقل عن ابن عبيد اهلل بن زياد, خروَج الدم من جدران دار الإمارة, 
التي  الروايات  اأو مثل بع�س  لها �سنٌد معترٌب,  لي�س  التي  اأّم معبد  اأو رواية �سجرة 

1- اخلوارزمّي, مقتل احل�سني  ,Qج), �س)11ـ114؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س.5))
)- ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني Q, �س61)؛ الطربّي, ذخائر العقبى, �س.145

)- حمّمد بن  يو�سف ال�ساحلي ال�سامّي, �سبل الهدى و الر�ساد, ج11, �س.80
الّنعمة,  ومتام  �س))6؛ كمال  الّدين  ج8,  اأبي  �سيبة, امل�سّنف,  بن  بن  حمّمد  اهلل   احلافظ  بن  عبد  لذلك:  كنموذج  انظر   -4
�س))5؛ حمّمد بن  �سليمان الكويّف, مناقب الإمام اأمري املوؤمنني  ,Qج), �س6)؛ �سليمان  بن  اأحمد الطربايّن, املعجم الكبري, 
ج), �س111؛ اخلوارزميّ , مقتل احل�سني  ,Qج1 �س41)؛ ابن  ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, ج14, 

�س74)؛ قطب  الّدين الرواندّي, ق�س�س الأنبياء, ج), �س1144؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج44, �س.)5)
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رغم  فاإّنها  الأخبار  هذه  اأّما  والأنهار؛  والأواين  الآبار  يف  املياه  تلّون  عن  تتحّدث 
�سعفها ميكن تاأييدها, مبا ورد من اأخبار �سحيحة عن العثور على الدم حتت بع�س 
الأحجار, وبكرثة هذه الروايات التي تتحّدث عن هذه الظاهرة يف اأماكن وحالٍت 
خمتلفة. وي�ساف اإىل ذلك كّله اأّن هذه الأخبار جميعًا حّتى ال�سعيف منها ل يخرب 
عن اأمٍر م�ستحيٍل عقاًل, بل عن اأمٍر ممكٍن يف حّد نف�سه, وعلى اأّي حال, تو�سل هذه 
الأخبار جمتمعًة اإىل اطمئناٍن ن�سبّي بح�سول هذه الظاهرة. نعم نعرتف اأّن كثريًا 
من هذه الروايات ل تكفي لإثبات هذا الأمر اإذا جّردناها من املوؤّيدات وال�سواهد 

امل�سار اإليها.

4- بكاء بع�ص اأجزاء الكون 
ورد يف رواياٍت عّدة اأّن ال�سماء والأر�س وغريهما من اأجزاء الكون بكت على 
احل�سني Q بعد ا�ست�سهاده. وكرثة الروايات التي تت�سّمن هذه املعاين حتول دون 
ال�سّك يف �سدورها وحتّقق م�سمونها. ولكّن املهّم هو حتديد املعنى املراد من هذا 
 ,R البكاء يف هذه الروايات. ول يقت�سر ورود هذا املعنى يف روايات اأهل البيت

بل ورد هذا املعنى يف روايات اأهل ال�سّنة اأي�سًا.
ُي�سار عادًة اإىل الآية 9) من �سورة   R اأهل البيت  ويف الروايات الواردة عن 
ال�سماء والأر�س على هالك فرعون وقومه,  التي تتحّدث عن عدم بكاء  الدخان 
ُمنَظِريَن}))).  َكاُنوا  َوَما  َواْلأَْر�ُص  َماء  ال�سَّ َعَلْيِهُم  َبَكْت  {َفَما  تعاىل:  قوله  وهي 
وتتحّدث هذه الطائفة من الروايات عن حالٍت اأخرى بكت فيها ال�سماء والأر�س, 
عرب التاريخ, على بع�س الأ�سخا�س, كبكائهما على يحيى بن زكرّيا Q؛ ومن ذلك 
ما يرويه جعفر بن حمّمد بن قولويه القّمي )املحّدث الإمامّي املعروف), يف كتابه 
كامل الزيارات؛ حيث يعنون اأحد اأبواب كتابه بعنوان: »بكاء ال�سماء والأر�س على 
قتل احل�سني ويحيى بن زكرّياQ«, ويروي فيه �سبعًا وع�سرين روايًة.))) ويف باٍب 

1- �سورة الدخان , الآية 9).
) -  كامل  الزيارات, م�سدر �سابق, باب8), �س179ـ.188



127

اهلل  خلق  ما  جميع  »بكاء  عنوان:  حتت  روايات  ت�سع  يروي  كتابه  اأبواب  من  اآخر 
Q«, ويف ثالـــــث يــروي, حتـــت عنــوان: »بـــكاء املـــالئكــة علـــى  على احل�ســـــني 
»َنْوح  بعنوان:  باٍب  يف  رواياٍت  ع�ســر  يروي  واأخريًا  روايًة,  ع�سرين   »Q احل�سني 

(1(.»Q اجلّن على احل�سني
اإبراهيم  عن  ب�سنده  يروي  والع�سرين,  الثامن  الباب  من  الثانية  الرواية  ويف 
حوله,  اأ�سحابه  واجتمع  امل�سجد  يف  فجل�س  خرج   Q املوؤمنني  اأمري  اأّن  النخعّي: 
اإّن  بنّي  يا  فقال:  راأ�سه  على  يده  فو�سع  يديه,  بني  قام  حّتى   Q احل�سني  وجاء 
َكاُنوا  َوَما  َواْلأَْر�ُص  َماء  ال�سَّ َعَلْيِهُم  َبَكْت  {َفَما  فقال:  بالقراآن,  اأقوامًا  عرّي  اهلل 

ُمنَظِريَن}, واأمي اهلل ليقُتُلنَّك بعدي  ثّم تبكيك ال�سماء والأر�س.))) 
الإمام  يبكي  والأر�س  ال�سماوات  اأّن جميَع ما يف  الرواية  هـــــذه  مــــن  ُي�ستفاد 
لٍة  احل�سني Q بعد ا�ست�سهاده.))) وقد ورد هذا املعنى ب�سورٍة اأو�سح, يف روايٍة مف�سّ
عن الإمام ال�سادق Q يقول فيها خماطبًا زرارة: »يا زرارة اإّن ال�سماء بكت على 
احل�سني Q اأربعني �سباحًا بالدم, واإّن الأر�س بكت اأربعني �سباحًا بال�سواد, واإّن 
وانترثت,  تقّطعت  اجلبال  واإّن  واحلمرة,  بالك�سوف  �سباحًا  اأربعني  بكت  ال�سم�س 

(4(»...Q واإّن البحار تفّجرت, واإّن املالئكة بكت اأربعني �سباحًا على احل�سني
 Q اهلل  عبد  اأبا  »اإّن  فيها:  يقول   Q ال�سادق  الإمام  عن  اأخرى  رواية  ويف 
ملّا م�سى بكت عليه ال�سماوات ال�سبع والأر�سون ال�سبع وما فيهّن وما بينهّن, وما 
يتقّلب يف اجلّنة والّنار من خلق رّبنا, وما ُيرى ول ُيرى بكى على اأبي عبد اهلل اإّل 

ثالثة اأ�سياء مل تبِك عليه..., مل تبِك عليه الب�سرة, ول دم�سق, ول اآل...)5) 
ويف رواية عن اأبي ب�سري عن الإمام الباقر Q اأّنه قال: »بكت الإن�س واجلّن 

والطري والوح�س على احل�سني Q, حّتى ذرفت دموعها«)6). 

1- امل�سدر نف�سه, �س165, 171 و 189, الأبواب6), 7) و .9)
)-  كامل  الزيارات, �س180, باب8), ح .)

)- كذا يف الأ�سل ويبدو اأّن الرواية تدّل على بكاء ال�سماء والأر�س ولي�س على بكاء جميع ما فيهما. )املرتجم)
 4- امل�سدر نف�سه, �س167, باب6), ح .8
 5- امل�سدر نف�سه, �س167, باب6), ح.7
 6- امل�سدر نف�سه, �س165, باب6), ح.1
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وعن الإمام ال�سادق يف روايـــٍة يقول فيها, بعد الإ�ســــارة اإلــــى قولــه تعــاىل: 
ا}: »مل تبِك ال�سماء اإّل عليهما اأربعني �سباحًا. فقال  َعل لَُّه ِمن َقْبُل �َسِميًّ {َلْ َنْ

الراوي: ما بكاوؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء«)1).
على  ال�سم�س  النا�س  »واأب�سر  فيها:  تقول  علّي,  بنت  فاطمة  عن  روايٍة  ويف 
 Q احل�سني  بن  علّي  خرج  اأن  اإىل  املع�سفرة,  املالحف  كاأّنها  حمراء  احليطان 

بالن�سوة ورّد راأ�س احل�سني اإىل كربالء«))). 
واأّمي املقتول  Q يقول فيها: »باأبي  اأبي طالب  ويف روايٍة عن الإمام علّي بن 
اأنواع  من  قربه  اإىل  اأعناقها  ماّدة  الوحو�س  اإىل  اأنظر  كاأيّن  واهلل  الكوفة,  بظهر 
واجلفاء.)))  فاإّياكم  ذلك  كان  فاإذا  ال�سباح,  لياًل حّتى  ويرثونه  يبكونه  الوح�س, 
ويف الرواية املعروفة عن  ابن �سبيب عن الإمام الر�سا Q يتحّدث فيها عن بكاء 

(4(.Q ال�سماوات والأر�سني ال�سبع على الإمام احل�سني
اإذًا, وبناء على ما مّر, مل يقت�سر احلديث عن هذه الظاهرة على الإخبار عنها 
بعد وقوعها, بل يف بع�س الروايات حديث عنها قبل وقوعها, ففي روايٍة اأّن النا�س 
قالوا لأبي ذّر عند نفيه اإىل الربذة: »يا اأبا ذّر اأب�سر فهذا قليل يف اهلل تعاىل«! فقال: 
ما اأي�سر هذا! ولكن كيف اأنتم اإذا قِتل احل�سني بن علّي Q قتاًل؟ واهلل ل يكون 
يف الإ�سالم, بعد قتل اخلليفة, اأعظم قتياًل منه, واإّن اهلل �سي�سّل �سيفه على هذه 
الأّمة ل يغمده اأبدًا... واإّنكم لو تعلمون ما يدخل على اأهل البحار و�سّكان اجلبال يف 
الغيا�س والآكام واأهل ال�سماوات من قتله, لبكيتم واهلل حّتى تزهق اأنف�سكم...«)5) 
اأّنه   Q التّمار عن الإمام علّي  اأخرى م�سابهٍة يف امل�سمون ينقل ميثم  ويف روايٍة 
قال: »ولقد اأخربين اأّنه يبكي عليه كّل �سيء حّتى الوحو�س يف الفلوات واحليتان يف 
البحر, والطري يف ال�سماء, ويبكي عليه ال�سم�س والقمر والنجوم وال�سماء والأر�س, 

  1- قطب  الّدين الراوندّي, ق�س�س الأنبياء, �س))), ح.)9)
  )- حمّمد بن  علي  بن  بابويه ال�سدوق القّمي, الأمايل, م�سدر �سابق, �س1))ـ.)))

  -  )كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س165, باب6), ح.)
  4- حمّمد بن  علّي بن  بابويه ال�سدوق القّمي, عيون اأخبار الر�سا   ,Qج), �س.68)

  -  5كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س)15, باب)), ح.15
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وموؤمنو الإن�س واجلّن, وجميع مالئكة ال�سماوات والأر�سني, ور�سوان ومالك وحملة 
العر�س...«)1)

مّرت  التي  الروايات  لهذه  امل�سمون  م�سابهة  روايات  ال�سّنة  اأهل  م�سادر  ويف 
عن  القلب  عجز  اإىل  اإ�سارته  بعد  ال�سيوطّي,  يرويه  ما  ذلك  ومن  اإليها,  الإ�سارة 
حتّمل تفا�سيل ما ح�سل يف كربالء, يقول: »وملّا قِتل احل�سني مكثت الدنيا �سبعة 
بع�سها  ي�سرب  والكواكب  املع�سفرة,  كاملالحف  احليطان  على  وال�سم�س  اأّيام 
بع�سًا. وكان قتله يوم عا�سوراء, وُك�ِسفت ال�سم�س ذلك اليوم واحمّرت اآفاق ال�سماء 
�سّتة اأ�سهر بعد قتله, ثّم ل زالت احلمرة ترى فيها بعد ذلك. ومل تر فيها قبله«))).
قول  �سعرهم, ومن ذلك,  الظواهر يف  اإىل هذه  ال�سعراء  اأ�سار عدد من  وقد 

ال�ساعر العربّي املعروف ال�سّيد احلمريّي:

باحِمـــــراٍر لــــــُه َنـــــواِحـــــي ال�ّســـــــــَماِء َبكـــــــِت الأَر�ُس َفقــــــَده َوَبَكْتــــــــه 
حى وامل�ســــــاِء ))) ُكــــلَّ َيـــوٍم عنـــَد ال�سُّ بــــاحًا  َبكـــــتا َفقــــَده اأربعـــــنَي �سَ

اإ�سارة اإىل هذا املعنى, كما يف  اأن�سده بع�س ال�سعراء من غري ال�سيعة  ويف ما 
ال�سعر املن�سوب اإىل املعّري, حيث يقول:

علــــــــــــــيٌّ وجنـــــُلــــــــــه �ســــاهــــــــدان وعلى الدهِر من دماِء ال�سهيـــديــــِن 
وفــــــي اأوليـــــــــاتـــه �سفــــــــــــقــــــان)4) وُهـــمـــا فــــــي اأواخــِر الليــِل فْجـــراِن 

ويقول  �سليمان بن قّتة العدوّي �سعرًا:
فلـــــــم اأر اأمــــــــثالـــــــها يــــــوم حّلــــــت مـررت علــى اأبــيـــات اآل حمّمــــــــــد 
لفقـد احل�ســـــني والبالد اق�سعّرِت )5) اأمل تـر اأّن ال�سم�س اأ�سحت مري�سًة 

1- حمّمد بن  علي ّ بن  بابويه ال�سدوق القّمي, علل ال�سرايع, ج1, �س8)), ح.)
)- جالل  الّدين ال�سيوطّي, تاريخ اخللفاء, �س.07)

)- مناقب اآل اأبي طالب, م�سدر �سابق , ج ) �س )1).

4- مناقب اآل اأبي طالب, م�سدر �سابق , ج ) �س )1).
5- مثري الأحزان , م�سدر �سابق , �س 88.
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درا�شة الروايات ال�شابقة
يف  الت�سكيك  من  الباحث  متنع  املعنى,  هذا  تت�سّمن  التي  الروايات  كرثَة  اإّن 
اأ�سل حدوث هذه الظاهرة بعد مقتل احل�سني Q, اأ�سف اإىل ذلك اأّن بع�س هذه 
الروايات �سحيحة ال�سند مبقايي�س علماء احلديث والرجال. ولكن ل بّد من درا�سة 

م�سمون هذه الروايات والبحث فيها من جهاٍت عّدة:
اأّوًل: اإّن مّدة بكاء الكائنات على احل�سني Q بعد �سهادته, تختلف من روايٍة 
اإىل اأخرى. ففي بع�س الروايات الواردة عن اأئّمة اأهل البيت R ُي�سار اإىل البكاء 
دون حتديِد وقٍت له, ويف بع�سها ُي�سار اإىل �سنة, وبع�سها يتحّدث عن اأربعني يومًا, 
 .R وهذه الطائفة من الروايات هي الأكرث بني الروايات الواردة عن املع�سومني
واأّما الروايات املنقولة عن اأ�سحاب الأئّمة R فاإّن روايتي اأبي ذّر وميثم التّمار, 
ل تت�سّمنان الإ�سارة اإىل وقٍت حمّدد, ورواية فاطمة بنت علّي تقّيد ذلك بخروج 
ال�سبايا واإعادة راأ�س احل�سني Q اإىل كربالء. وتتنّوع روايات اأهل ال�سّنة, بني: عدم 
التقييد بزمان, وبني التقييد مبّدة حمّددة ترتاوح بني الأّيام, وال�سهر, والأربعني 

يومًا, وثالثة اأ�سهر, وت�سعة اأ�سهر وال�سنة.
ونقول, يف تف�سري الختالف يف املّدة, اإّن هذه الظاهرة ل �سّك يف كونها اأو�سح 
الإمام  مقتل  هي  التي  الأ�سل  احلادثة  زمـــن  مـــن  اقرتبــــنا  كّلما  ظهورًا  واأ�سّد 
واإمطار  وال�سوداء,  احلمراء  والرياح  كالك�سوف  احلوادث  وبع�س   ,Q احل�سني 
الروايات  بع�س  يف  مثاًل  مبا�سرة.  القتل  بعد  ح�سلت  قد  والرماد,  للدم  ال�سماء 
ويف  »كالعلقم«,   Q �سهادته  من  الأوىل  الأّيام  يف  ال�سم�س  احمرار  عن  حديٌث 
بع�سها اإ�سارة اإىل ت�سبيهها بـ »وردة كالّدهان«, ويف بع�سها باملالحف املع�سفرة؛ 
ومل ت�ستمّر هذه الظاهرة يف الأّيام الالحقة. فال�سيوطّي مثاًل يتحّدث عن �سبعة 
اآفاق  احمرار  عن  يتحّدث  ثّم  املع�سفرة,  كاملالحف  فيها  ال�سم�س  كانت  اأّيام, 
ال�سماء �سّتة اأ�سهر بعد قتله Q, وينتهي اإىل اأن هذه احلمرة بقيت ترى يف ال�سماء 
بعد ذلك. ول بّد من اللتفات اإىل وجود فرق بني احلمرة يف الأّيام ال�سبعة الأوىل, 

ويف الأ�سهر ال�سّتة الأوىل, وبني احلمرة بعد ذلك.
الواردة  الظاهرة  التوّقف عنده جتاه هذه  بنا  الذي يجدر  الآخر  الأمر  ثانيًا: 
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دّقة  وتك�سف   .Q اهلل  عبد  اأبي  على  الباكني  م�ساديق  بيان  هو  الروايات,  يف 
التعبري عن اأّن هذه احلادثة كان لها اأثرها على م�ساحة الوجود كّله. والتعبريات 
ال�سبع  والأر�سني  ال�سماوات  بكاء  الآتي:  النحو  على  تتنّوع,  الروايات  يف  الواردة 
وما بينها, ال�سم�س, النجوم, ما ُيرى وما ل ُيرى, اجلّنة, الّنار, اأركان ال�سماوات, 
البحار و�سّكانها, ال�سمك يف اأعماق البحار, اجلبال, الغابات وال�سخور, الأ�سجار 
واأفنانها, مالئكة ال�سماء والأر�س, وحو�س الفلوات, موؤمنو الإن�س واجلّن, ر�سوان, 

مالك, حملة العر�س, الكعبة, مقام اإبراهيم, وامل�سعر احلرام.
يبدو مثريًا  اأو اجلّن, ل  الإن�س  اإىل  اأو  اإىل املالئكة  ُين�َسب  الأمر عندما  وهذا 
للت�ساوؤل؛ ولكن عندما ُين�َسب اإىل الكائنات غري العاقلة, يطرح ال�سوؤال حول كيفّية 
بكاء هذه الكائنات وهي ل تعقل ول عاطفة لديها تدعوها اإىل البكاء؟ فهل ُيحمل 
تف�سريها  اأم ميكن  والتمثيل؟  والكناية  ال�ستعارة  الروايات, على  ورد يف هذه  ما 

مبعنى حقيقّي؟
وبالنظر اإىل �سعوبة فهم كيفّية بكاء الكائنات غري العاقلة, فقد قام بع�سهم 
اأّن  اآخر  ويرى  اأهلها.  ببكاء  والأر�س  ال�سماوات  بكاء  ر  ُف�سِّ اإّنه:  بالقول  بتوجيهها 
هو  التعبري  هذا  اإّن  اآخرون  وقال  كنائّي )جمازي).  تعبري  هو  اإليه  امل�سار  البكاء 
تعبري اأدبّي كان رائجًا ومتعارفًا يف ذلك الزمان, وهو موروث من اجلاهلّية, حيث 

كانوا ي�ستخدمون مثل هذه العبارات يف رثاء اأمواتهم.)1) 
ِبَحْمَدِه  ُح  ُي�َسبِّ اإّل  �َسْيٍء  ن  مِّ الكرمي: {َواإِن  القراآن  تعاىل يف  قوله  ولكّن  هذا 
َماَواِت َوَما ِف  ِ َما ِف ال�سَّ ُح هلِلَّ َوَلـِكن لَّ َتْفَقُهوَن َت�ْسِبيَحُهْم}))) وقوله تعاىل: {ُي�َسبِّ
اْلأَْر�ِص}))) وغري ذلك من الآيات التي يتحّدث فيها �سبحانه عن ت�سبيح الكائنات 
غري العاقلة له, كّل ذلك يك�سف عن اأّن هذه الكائنات تتوّفر على نوٍع من ال�سعور, 
فلماذا ل يحدث فيها ما يدّل على تاأّثرهـــــا ب�سهـــادة مثل احل�ســـني Q, نعم بكاء 

كّل �سيء بح�سبه, كما اأّن ت�سبيح كّل �سيء بح�سبه. 

  1- حمّمدي ري �سهري, دان�سنامه امام ح�سنيQ , ج10, �س.9))
  )- �سورة الإ�سراء: الآية 44.

  )- �سورة اجلمعة: الآية 1.
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ة, كما دّلت الروايات على انح�سار هذه  وبكاء هذه الكائنات يف حالت خا�سّ
احلالة بالبكاء على احل�سني وعلى يحيىL, يك�ِسف عن عظمة هاتني ال�سخ�سّيتني, 
مع اللتفات اإىل اأّن ما ورد حول يحيى ل يتحّدث عن تاأثر عامل الوجود املادّي كّله 
بقتله. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن بع�س الروايات تتحّدث عن بكاء بع�س الكائنات ملوت 
املوؤمن, ففي رواية عن اأن�س بن مالك عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »ما من موؤمٍن اإّل 
وله يف ال�سماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه كالمه وعمله, فاإذا مات 

فقداه فبكيا عليه.«)1)

5- بكاء الأنبياء واملالئكة وعزاوؤهم
فلي�س   ,Q الإمام احل�سني  باأ�سرها قد بكت  الوجود  اأجزاء عامل  واإذا كانت 
وهذا  اجلّن.  وموؤمنو  واملالئكة  الأنبياء  العظيمة  م�سيبته  على  يبكي  اأن  غريبًا 
الأمر ُي�ستفاد اأي�سًا من رواياٍت كثريٍة وردت يف امل�سادر الإمامّية كما يف امل�سادر 
الإ�سالمّية الأخرى. وهذا ما �سوف ن�سري اإليه يف ما ياأتي من درا�ستنا هذه. يروي 
 Q اهلل  اأبي عبد  كنت عند  قال  اأّنه  ب�سري,  اأبي  اإىل  ب�سنده  القّمي,  قولويه  ابن 
من  اهلل  حّقر  وقال:  وقّبله,  و�سّمه  مرحبًا,  له:  فقال  ابنه  عليه  فدخل  اأحّدثه, 
حّقركم وانتقم مّمن َوَتَركم, وخَذل اهلل من خَذَلكم ولَعن اهلل من قتَلكم, وكان اهلل 
ولّيًا وحافظًا ونا�سرًا, فقد طال بكاء الن�ساء وبكاء الأنبياء وال�سّديقني وال�سهداء 
ومالئكة ال�سماء. ثّم بكى, وقال: يا اأبا ب�سري اإذا نظْرُت اإىل ُولد احل�سني اأتاين ما 

ل اأملكه مبا اأتى اإىل اأبيهم واإليهم...«)))
»واإّن  فيــه:  ورد  Qحديثًا  ال�سادق  الإمام  عن  اأي�سًا  قولويه  ابن  ويـــروي 
فــــاطمـــة O اإذا نظرت اإليهم ومعها األف نبّي واألف �سّديق, واألف �سهيد, ومن 

  1- حمّمد بن نعمان املفيد, اأوائل املقالت, �س)))؛ ال�سّيد املرت�سى, الأمايل, ج1, �س9)؛ حمّمد بن عي�سى الرتمذّي, ال�سنن, 
ج5, �س57؛ اأمني  الإ�سالم الف�سل  بن احل�سن الطرب�سّي, جممع البيان, ج9, �س109؛ حمّمد باقر املجل�سّي, بحار الأنوار, ج79, 

�س181 و ج100, �س.5)
  -  )كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س169, باب6), ح.9
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الكروبّيني األف األف ي�سعدونها على البكاء...«)1)
م�سادر  يف  املالئكة  بكاء  عن  احلديث  تت�سّمن  كثرية  اأخرى  روايات  وتوجد 
يزيد,  جمل�س  يف   Q ال�سّجاد  لالإمام  خطبة  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد  عّدة.))) 
يقول فيها: »اأنا ابن من بكت عليه مالئكة ال�سماء...«))) وكّرر امل�سمون نف�سه يف 
»اأّيها  املدينة:  اإىل  و�سباياهم  البيت  اأهل  اأ�سرى  Q عند دخول  له  اأخرى  خطبة 
وت�سّن  اأّي عنٍي حتب�س دمعها  اأم  قتله,  بعد  ي�سّرون  فاأّي رجالٍت منكم  القوم!... 
والأر�س  وال�سماوات  البحار  لقتله, وبكت  ال�سداد  ال�سبع  انهمالها؟ فقد بكت  عن 

والأ�سجار واحليتان, واملالئكة املقّربون واأهل ال�سماوات اأجمعون.«)4)
Q: »ملا  اأبي حمزة الثمايّل عن اأبي عبد اهلل الإمام ال�سادق  ويف رواية عن 
وقالوا  والنحيب,  بالبكاء  تعاىل  اإىل اهلل  املالئكة  Q �سّجت  قِتل جّدي احل�سني 
اإلهنا و�سّيدنا اأتغفل عّمن قتل �سفوتك وابن �سفوتك, وخريتك من خلقك, فاأوحى 
اهلل )عزَّ وجّل) اإليهم: قّروا يا مالئكتي فوعّزتي وجاليل لأنتقمّن منهم ولو بعد 

حنٍي...«)5)
كما يروي ابن قولويه رواياٍت عّدة عن الإمامني الباقر وال�سادق Q, يتحّدثان 
فيها عن جلو�س املالئكة على قرب احل�سني Q �سعثًا غربًا, وعن اأّنهم ي�ستغفرون 
الإمام  عن  اجلّمال  �سفوان  عن  الروايات  اإحدى  ويف  لهم.)6)  ويدعون  لزّواره 
Q, يقول �سفوان: �ساألته يف طريق املدينة ونحن نريد مّكة, فقلت: يا  ال�سادق 
ابن ر�سول اهلل ما يل اأراك كئيبًا حزينًا منك�سرًا؟ فقال: لو ت�سمع ما اأ�سمع ل�سغلك 
عن م�ساألتي. قلت: فما الذي ت�سمع؟ قال: ابتهال املالئكة اإىل اهلل )عزَّ وجّل) على 
قتلة اأمري املوؤمنني وقتلة احل�سني Q, وَنْوح اجلّن وبكاء املالئكة الذين حوله و�سّدة 

  1- امل�سدر نف�سه, �س178, باب7), ح.19
Q«. امل�سدر نف�سه, باب 7), وينقل �ساحب كامل  الزيارات ع�سرين روايًة حتت عنوان: »بكاء املالئكة على احل�سني  بن  علّي -(  

  -  )مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س05).
  -  4مثري الأحزان, م�سدر �سابق, �س91؛ علي ّ بن  مو�سى بن  طاوو�س, اللهوف, �س ؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س.148

 ,Q ال�سادق  الإمام  روايٍة عن  على  ولالطالع  ال�سرايع, ج1, �س160؛  القّمي, علل  ال�سدوق  علّي  بن  بابويه  بن     5- حمّمد 
م�سابهة يف امل�سمون ملا هو مذكور اأعاله, انظر: )الكلينّي, الكايف, ج1, �س4)5, ح19.)

6 -  كامل الزيارات, م�سدر �سابق,  باب.7)
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جزعهم, فمن يتهّناأ مع هذا بطعاٍم اأو ب�سراٍب اأو نوٍم...«)1) 

6- بكاء موؤمني اجلّن وحزنهم
املوجودات يف عامل  بقّية  �ساركوا  اأّن موؤمني اجلّن  الروايات  ورد يف عدٍد من 
الوجود احلزن على الإمام احل�سني Q, وما زالوا يفعلون. وُي�ستفاد هذا املعنى من 
قول الإمام ال�سادق Q يف رواية �سبقت مّنا الإ�سارة اإليها, حني يقول: »جميع ما 
خلق اهلل«؛ فاإّن هذه العبارة ت�سمل اجلّن وتنطبق عليهم.))) ويف رواية اأبي ب�سري 
بن  والوح�س على احل�سني  والطري  الإن�س واجلّن  Q:»بكت  الــــباقر  الإمـــام  عن 

علّي Q حّتى ذرفت دموعها.«)))
يبكون  اجلّن  اأّن  النا�س  بعـــ�س  عن  ورد  الروايتني,  هاتني  غري  رواياٍت  ويف 
احل�سني Q وينوحون عليه, ومّمن ذكر ذلك اأّم �سلمة زوج ر�سول اهلل P, التي 
ه اإّل الليلة, ول اأراين اإّل وقد  قالت مّرة: »ما �سمعت نوح اجلّن منذ قب�س اهلُل نبيَّ

بت بابني احل�سني, قالت: وجاءت اجلنّية منهم وهي تقول: اأُ�سِ
فمــــــن يبــكي علــــــى ال�سهـداء بعدي اأيـــــا عينـــيَّ فانهمــــــــــال بجهـــــــــِد 
ن�ســــل عبــــــِد))) مــــن  اإىل متجــــــرّب  املنـايـــا  تقـودهـــم  رهـــــٍط  علــــى 

ويعقد ابن قولويه ف�ساًل يف كتابه »كامل الزيارات« حتت عنوان: »نوح اجلّن 
ينقلها  التي  ال�سابقة  الرواية  هذه  منها  روايات,  ع�سر  فيه  يروي  احل�سني«,  على 
النمط  ال�سنّية ناذج من هذا  واحلديثّية  التاريخّية  امل�سادر  ويف  �سلمة.  اأّم  عن 
من الروايات, ومن ذلك رواية اأبي جناب الكلبّي, الذي يقول: »ثّم اأتيت كربالء, 
فقلت لرجٍل من اأ�سراف العرب بها: بلغني اأّنكم ت�سمعون نوح اجلّن, فقال: ما تلقى 

1- امل�سدر نف�سه, باب8), ح.))
)- امل�سدر نف�سه, �س166, باب 6), ح.6
)- امل�سدر نف�سه, �س165, باب6), ح1.

)- يف ال�سعر اإ�سارة اإىل فتح مكة وحترير الأ�سرى امل�سركني ورحمة النبي وراأفته بهم )امل�سدر نف�سه, �س 189, باب 9) , ح1 , 
القا�سي النعمان التميمي املغربي, �سرح الأخبار ج), �س 167, ح7 . 11 , ابن اأبي الدنيا كتاب الهواتف �س 87 

4 - الذهبي, تاريخ الإ�سالم, ج5 , �س 17 - 18. 
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اأحدًا, اإّل اأخربك اأّنه قد �سمع ذلك, قلت: فاأخربين ما �سمعت اأنت. قال: �سمعتهم 
يقولون:

اخلـــــــــــــدوْد فـــــــي  بريــــــٌق  فـــــلـــــه  م�ســــَح الر�ســـــــوُل جبـــــيــــَنــــــُه 
اجلــــــــــدوْد)4) خيــــــر  وجــــــــــــــّده  اأبـــــواه مــــــــن ُعلـــــــــيا قريـــــ�س 

ويروي بع�س الأ�سخا�س اأّنهم �سمعوا هاتفًا يهتف بعد �سهادة احل�سني Q, يف 
بع�س املناطق ويقول �سعرًا يف رثائه Q, ويذكر رواة هذه الوقائع اأّنهم مل يعرفوا 
م�سدر ال�سوت, ورمّبا يكون �ساحب ال�سوت من اجلّن اأو من املالئكة. ومن ذلك 
ما يرويه ابن قولويه عن رجٍل من اأهل بيت املقد�س يقول: »واهلل لقد عرفنا اأهل 
بيت املقد�س ونواحيها ع�سّية قتل احل�سني بن علّي L...« اإىل اأن يقول: »و�سمعنا 

مناديًا ينادي يف جوف الليل, يقول:

يـــــوم احل�ســـــاب �سفــــــــاعـــَة جـــــّده  اأترجــــو اأّمـــــــٌة قتــــلت ح�سيــنا 
�سفاعـــــــَة اأحمـــٍد واأبـــــــــــي تــــــــــراب مــعـــاذ اللـــه ل نلـــــتـــم يقيــــــنًا 
وخيـــــــر ال�سيــــــــب طـــرًا وال�سباب)1) قتلـتم خيـر مــــن ركــب املطايا 

7- بكاء احليوانات وحزنها
بكاء  Qحول  املوؤمنني  اأمري  عن  الأعور  بن  احلارث  رواية  اإىل  �سابقًا  اأ�سرنا 
Q.)1) وتوجد روايات اأخرى  اأبي عبد اهلل  وحو�س الفلوات واحليوانات؛ ل�سهادة 
غري هذه الروايات تت�سّمن املعنى نف�سه, بل فيها اإّن هذه املخلوقات تبقى يف حالة 
حزٍن دائم وم�ستمّر. ومن ذلك رواية ال�سكويّن عن الإمام ال�سادق Q, واملنقولة 
فاإّنها  بيوتكم,  يف  الراعبّية  احلمام  »اّتخذوا  قال:  املعتربة:  ال�سيعّية  امل�سادر  يف 

تلعن قتلة احل�سني بن علّي L, ولعن اهلل قاتله.«))) 
ويف رواية م�سابهٍة عن داود بن فرقد يقول فيها: »كنت جال�سًا يف بيت اأبي عبد 

1-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س165, باب6), ح.)
ج45,  الأنوار,  بحار  املجل�سّي,  ح1؛  باب0),  �س198,  �سابق,  م�سدر  الزيارات,  ح)1؛ كامل  �س548,  ج6,  الكلينّي, الكايف,   -(

�س)1), ح.))
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 ,Q فنظرت اإىل احلمام الراعبّي يقرقر طوياًل. فنظر اإيّل اأبو عبد اهلل Q اهلل
فقال: يا داود اأتدري ما يقول هذا الطري؟ قلت: ل واهلل جعلت فداك, قال: تدعو 

على قتلة احل�سني بن علّي L فاّتخذوه يف منازلكم.«)1)
عن  ب�سنده  قولويه  ابن  روى  فقد  البوم.  يف  ينقل  ما  هو  ذلك  من  والأغرب 
احل�سني بن اأبي غندر, اأّن الإمام ال�سادق Q �ساأل اأ�سحابه عن البومة, فقال: 
»هل اأحد منكم راآها بالنهار؟ قيل له: ل تكاد تظهر بالنهار ول تظهر اإّل لياًل, قال: 
اأَما اأّنها مل تزل تاأوي العمران اأبدًا, فلّما اأن قِتل احل�سني Q اآلت على نف�سها اأن 
ل تاأوي العمران اأبدًا, ول تاأوي اإّل اخلراب, فال تزال نهارها �سائمًة حزينًة حّتى 

يجّنها الليل, فاإذا جّنها الليل فال تزال ترّن على احل�سني Q حّتى ت�سبح.«)))
ويف رواية اأخرى عن ابن قولويه ب�سنٍد اإىل علّي بن �ساعد الرببرّي )القّيم على 
Q, فقال يل:  الر�سا  اأبي, قال: دخلت على  Q) قال حّدثني  الر�سا  الإمام  قرب 
فقال:  قال  ن�ساألك,  فداك جئنا  قلت جعلت  قال:  النا�س؟  يقول  ما  البوم  ترى هذه 
وت�سقي  والدور,  والق�سور  املنازل  تاأوي   P اهلل  ر�سول  عهد  على  كانت  البومة  هذه 
وترجع اإىل مكانها, فلّما ُقِتل احل�سني Q خرجت من العمران اإىل اخلراب واجلبال 

والرباري, وقالت: بئ�س الأّمة اأنتم, قتلتم ابَن بنت نبّيكم, ول اآمنكم على نف�سي.«)))

ُل الأ�صياِء التي ُنِهبت من حرم الإمام احل�صني  Q وعياله  8- تبدُّ
بعد �صهادته

تتحّدث بع�س الروايات عن تبّدل الأموال والأ�سياء التي نهبت من خميم الإمام 
احل�سني Q بعد �سهادته, اإىل اأ�سياء ل قيمة لها ملن نهبها, ويف ذلك لفٌت لهم اإىل 
فظاعة ما اأقدموا عليه. وبع�س هذه الأخبار وردت يف امل�سادر ال�سيعّية اإّل اأّن كثريًا 
منها, بل الأكرث ورد يف امل�سادر ال�سنّية مثل تاريخ دم�سق وغريها. ورمّبا يحلو لبع�س 

1- الكليني, الكايف, ج6, �س547, ح10؛ ابن قولويه, كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س198, باب0), ح.)
)-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س199, باب1), ح.1

)- امل�سدر نف�سه, ح.)
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النا�س تكرار الكالم الذي تقّدم اآنفًا, حول كون الهدف من هذه الروايات لفت اأنظار 
النا�س عن حقيقة واقعة كربالء واإ�سغالهم مبثل هذه الغرائب والعجائب, ما يدعو 
اإىل ال�سّك يف كّل ما ورد عن هذا النوع من الأحداث. وقد تقّدم اجلواب عن هذا 
الحتمال, واأّن هذه النظرية يف تف�سري ورود هذا النوع من الروايات ل ميكن قبولها, 
وال�سحيح اأن نقول: اإّن هذه الوقائع اخلارقة للعادة والتي تو�سع يف خانة العجائب 
لكتمانها حّتى ملن هو خمالف لالإمام احل�سني  وغرائب احلوادث, مل ترتك جماًل 
والإنذار  الوعيد  واأّن هذه احلوادث كانت مبنزلة  R؛ خ�سو�سًا  البيت عامًة  واأهل 
املخالفون  التي يقطنها  املناطق  بالعقاب املرتّتب على هذه اجلرمية, وقد حلت يف 
لأهل البيت R وظهرت يف تلك الأمكنة اأكرث من غريها, وبالتايل فمن الطبيعّي اأن 
يروي مثل هذه الوقائع اأ�سخا�س مثل ابن ع�ساكر وغريه مّمن حاول جمع مثل هذه 
الروايات, ونحاول  ن�ستعر�س بع�س هذه  اأّي حال, �سوف  وال�سهادات. وعلى  الوقائع 

حتليل دللتها ودرا�ستها.

اأ- الغنائم امل�شتعلة ناراً
الإمام  خمّيم  من  نِهبت  التي  الغنائم  حول  الــواردة  الروايـــات  بع�س  تفيد 
احل�سني Q, اأّنها حتّولت اإىل �سعلٍة من الّنار, حني اأراد من و�سلت اإىل اأيديهم, 
ال�ستفادة منها. ومن هذه الروايات ما يرويه يزيد بن هارون عن اأّمه عن جّدته, 

اأّنها قالت:
»اإّننا اأوتينا بلحِم جزور من اإبل احل�سني بن علّي Q, فو�سعته حتت �سريري, 

وذهبت اأنظر فاإذا هو يتوّقد نارًا.«)1)
ويروي الطربايّن, عن اأبي حميد الطّحان, قال:

اأو نبيع,  »كنت يف خزاعة, فجاوؤوا ب�سيء من تِركة احل�سني, فقيل لهم ننحر 
فنق�سم؟ قال: فجل�س على جفنة, فلّما و�سعت فارت نارًا.«)))

1- القا�سي النعمان التميمّي املغربّي, �سرح الأخبار, ج), �س165, ح.1096
 ,Q احل�سني   الإمام  ترجمة  دم�سق,  مدينة  ابن ع�ساكر, تاريخ  �س1)1؛  ج),  الكبري,  الطربايّن, املعجم  )-�سليمان بن اأحمد 

�س66), ح.08)
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م�سابهة,  م�سامني  على  ت�ستمل  اأَُخر  روايات  الروايتني,  هاتني  غري  وتوجد 
يجدها املتتّبع يف م�سادر ال�سّنة وال�سيعة.)1)

ب- مرارة حلم االأبل وحتّولها اإىل دم
ورد يف الروايات املنقولة يف امل�سادر ال�سيعّية وال�سنّية, اأّن بع�س النا�س اأغاروا 
على خمّيم الإمام احل�سني Q بعد ا�ست�سهاده, ومّما نهبوه يف هذه الغارات الإبل, 
ثّم اإّنهم بعد نْحر هذه الإبل وطْبخها �سارت مّرة الطعم كالعلقم, على حّد تعبري 
بع�س الأخبار.))) ويف رواية اأخرى اأّن اجلمل الذي حِمل عليه راأ�س الإمام Q �سار 

طعمه اأمّر من ال�سرب))). 
قتل  »ملّا  كربالء:  يف  املقاتلني  اأحد  عن  الزوائد,  جممع  يف  الهيثمّي  ويروي 

احل�سني انهبت جزورًا من ع�سكره, فلّما ُطِبخت فاإذا هي دم«)4).

ج- تبّدل الدراهم والدنانري والذهب اإىل حجر ونحا�س 
قالت  كلثوم  اأّم  اأّن  عّبا�س  ابن  عن  اأثر  ويف  فيقول:  اآ�سوب  �سهر  ابن  ويروي 
حلاجب ابن زياد: ويلك هذا الألف درهم خذها اإليك واجعل راأ�س احل�سني اأمامنا 
على اجلمال... لي�ستغل النا�س بنظرهم اإىل راأ�س احل�سني عّنا. فاأخذ الألف وقّدم 
اأحد  على  �سودًا  حجارًة  اهلل  جعلها  وقد  الدراهم,  اأخرج  الغد  كان  فلّما  الراأ�س 
امِلُوَن}))) وعلى اجلـــانب الآخر:  َيْعَمُل الظَّ ا  �َسَبَّ اهلّلَ َغاِفاًل َعمَّ جانبيها: {َوَل حَتْ

{َو�َسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن}.)))
واأّما ابن نا, فريوي عن بع�س م�سايخ طّي اأّن �سمر ابن ذي اجلو�سن وجد يف 

الأخبار, ج), �س541,  �سرح  املغربّي,  التميمّي  النعمان  القا�سي  ابن  معني, ج1, �س61), ح5)4)؛  ابن  معني, تاريخ  انظر:   -1
ح1095 و 1096؛ الزرندّي احلنفّي, نظم درر امل�سمطني, �س0))؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س)0), ح) و �س10), ح.)1

)- الطرب�سّي, اإعالم  الورى, ج1, �س0)4؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني Q, �س67)؛ ابن  حمزة 
الطو�سّي, الثاقب يف املناقب, �س7))؛ الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج5, �س.16

)- مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س18)؛ ابن  نا احلّلي, مثري الأحزان, �س.)6
4- الهيثمّي, جممع الزوائد, ج9, �س.196

5- �سورة اإبراهيم , الآية )4 .
 6- مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.17)



139

رحل احل�سني Q ذهبًا فدفع بع�سه اإىل ابنته, فدفعه اإىل �سائغ ي�سوغ منه حلّيًا, 
فلّما اأدخله الّنار �سار نحا�سًا, وقيل نارًا.)1) 

د- م�شري الَوْر�س والزعفران املنهوب
ورد يف عدٍد من الروايات اأّن الزعفران اأو الَوْر�س وغريه من املواد اأو النباتات 
بل  بها,  ناهبوها  يهناأ  مل  وحرمه,   Q احل�سني  مع�سكر  من  نِهبت  التي  املطّيبة 
حتّولت اإىل رماٍد اأو دٍم, واأّن الذين اأكلوا منها اأو ا�ستعملوها اأ�سابهم الرب�س, وكان 
يحرقهم من �سّدة الإح�سا�س بحرارته. ومن ذلك ما يروى عن ابن احلا�سر, قال: 
كان عندنا رجل خرج على احل�سني ثّم جاء بجمل وزعفران, فكّلما دّقوا الزعفران 
�سار نارًا, فلطخت امراأته على يديها ف�سارت بر�سًا))). ويف رواياٍت اأخر اأّن الَوْر�س 

املنهوب من حرم الإمام احل�سني Q, �سار رمادًا))).

9- العقوبات الدنيوّية العجيبة التي حّلت بُجناة كربالء
عقوباٍت  نزول  عن  حتكي  وال�سنّية,  ال�سيعّية  امل�سادر  يف  عّدة  روايات  وردت 
دنيوّية عجيبة, بحّق قتلة الإمام احل�سني Q يف كربالء. وما يدعونا اإىل ت�سديق 
مثل هذه الأمور العجيبة, هو كرثة هذه الروايات, ومتامّية اأ�سانيد عدٍد منها من 
جهة, وان�سجام م�سمونها مع ال�سنن الإلهّية )امل�ستفادة من الآيات والروايات) من 
جهة اأخرى, فهذا مبجموعه يجعلنا نقبل مثل هذه الظواهر. ول ي�سّر هذه الروايات 
ها, ول غرابة م�سمون بع�سها الآخر والذي �سنتجنب نقله ها هنا.  �سعُف �سنِد بع�سِ
نوع  من  بالكامل  تكون  التي  الأخبار  نقل  الإمكان,  وقدر  باخت�سار  نتابع,  و�سوف 

العقوبات, وذلك �سمن طوائف:

1-  مثري الأحزان, م�سدر �سابق, �س.)6
  )- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س7)7, ح8)15؛ مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س15)؛ املجل�سّي, بحار  

الأنوار, ج45, �س.)0)
  )- �سرح الأخبار, م�سدر �سابق, ج), �س 166, ح1097؛ حمّمد بن  �سليمان الكويّف, مناقب اأمري املوؤمنني  ,Qج), �س )6), 

ح .8)7
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وتغرّي  االأع�شاء،  بع�س  ونق�س  غريبة،  باأمرا�س  االإ�شابة  اأ- 
مالمح الوجه

تدّل بع�س الروايات املعتربة على اأّن كّل من كان يف مع�سكر يزيد �سّد الإمام 
الأمرا�س  من  ذلك  وغري  الرب�س,  اأو  اجلذام  اأو  باجلنون  اأ�سيب   ,Q احل�سني 
التي تذكر يف هذه الروايات.)1) ومن هذه الروايات ما ورد حول جنون جابر بن 
من  �سبق  ما  يف  مّر,  )))Q.وقد  احل�سني  الإمام  عمامة  �سلب  الذي  الأزدّي  زيد 
هذه املقـــالة, اأّن بع�س من ا�ستخدم الَوْر�س والزعفران املنهوب من حرم الإمام 
احل�سني Q, اأ�سيب بالرب�س. ومن ذلك اأي�سًا ما ورد عن اإ�سابة من نهب مالب�س 

الإمام Q بالرب�س وتغرّي مالمح وجهه و�سقوط �سعره))).
الإمام  مالب�س  بع�س  �سلب  الــذي  كعـــب  بـــن  اأبجـــر  يـــدي  اأّن  اأي�ســـًا  وورد 
احل�سني Q, كانتا يف ال�ستاء تن�سحان املاء ويف ال�سيف تيب�سان كاأّنهما عودان, 

ويف رواية اأخرى: كانت يداه تقطران يف ال�ستاء دمًا)4).
 ,Q كما ورد اأي�سًا اأّن بع�س من �سارك يف منع املاء عن حرم الإمام احل�سني
اأو اأظهر ال�سماتة بالإمام Q, اأ�سابته دعوة الإمام مبر�س ال�ست�سقاء )العط�س). 
ومن ذلك اأّن رجاًل من ع�سكر عمر ابن �سعد قال لالإمام Q: »يا ح�سني! لن تذوق 
 :Q الإمام  له  الأمري.« فقال  تنزل على حكم  اأو  الفرات قطرًة حّتى متوت,  من 
»اللهم اقتله عط�سًا, ول تغفر له اأبدًا«, فغلب عليه العط�س, فكان يعّب املياه, ويقول: 

واعط�ساه, حّتى تقّطع)5).
ويف روايٍة اأّنه ملّا رماه الدارمّي ب�سهم, فاأ�ساب حنكه جعل يتلّقى الدم ثّم يقول: 
هكذا اإىل ال�سماء, فكان هذا الدارمّي ي�سيح من احلّر يف بطنه والربد يف ظهره, 
بني يديه املراوح والثلج, وخلفه الكانون والّنار, وهو يقول: ا�سقوين! في�سرب الع�س 

  1- انظر: كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س1)1, باب17, ح8؛ �سرح الأخبار, م�سدر �سابق, ج), �س169, ح.1114
ج45,  الأنوار,  بحار  املجل�سّي,  �س57؛  �سابق,  م�سدر  الأحزان,  �س15)؛ مثري  ج),  �سابق,  م�سدر  اأبي  طالب,  اآل  مناقب   -(  

�س.01)
  -  )مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.15)

  4- امل�سدر نف�سه, �س.14)
  5- امل�سدر نف�سه,.
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ثّم يقول: ا�سقوين اأهلكني العط�س! حّتى انقّد بطنه)1).
ع�ساكر يف  ابن  يروي  مثاًل:  قطعه.  اأو  ع�سٍو  بنق�س  هوؤلء  بع�س  اأ�سيب  وقد 
تاريخ دم�سق: جاء رجل يب�ّسر النا�س بقتل احل�سني, فراأيته اأعمى ُيقاد))). و�سوف 
اآخر  �سخ�سًا  اأّن  على  تدّل  التي  القا�سي  رباح  بن  لرواية عبد اهلل  نعر�س لحقًا 
مّمن �سارك يف قتل الإمام احل�سني Q, اأُ�سيب بالعمى. وُيروى اأّن �سنان بن اأن�س 
افتخر بني يدي احلّجاج, وو�سف قْتَلُه الإماَم احل�سنَي Q, باأّنه »بالء ح�سن«, ثّم 

رجع اإىل منزله فاعتقل ل�سانه وذهب عقله, فكان ياأكل ويحدث يف مكانه))).
كما اأّن بع�س امل�ساركني يف قتال الإمام احل�سني Q, ابتالهم اهلل, م�سافًا اإىل 
الرواية  اأ�ساب ظاهر وجوههم. ومن ذلك هذه  ب�سواد  الباطنّية,  �سواد وجوههم 
التي يرويها القا�سم بن الأ�سبغ بن نباتة, حيث يقول: »قِدم علينا رجل من بني 
دارم مّمن �سهد قتل احل�سني Q م�سوّد الوجه وكان رجاًل جمياًل �سديد البيا�س, 
احل�سني  اأ�سحاب  من  رجاًل  قتلت  فقال:  لونك.  لتغرّي  اأعرفك  كدت  ما  له  فقلت 
ليلًة منذ قتلته  ثّم قال: ما نت  ال�سجود وجئت براأ�سه...,  اأثر  ر بني عينيه  ُيب�سَ
اإّل اأتاين يف منامي حّتى ياأخذ بكتفي, ويقول انطلق فينطلق بي اإىل جهّنم فيقذف 
الليل  �سيئًا من  ننام  يدعنا  ما  له, فقالت:  بذلك جارة  قال ف�سمعت  فاأ�سيح.  بي 
من �سياحه, قال: فقمت يف �سباب من احلّي, فاأتينا امراأته ف�ساألناها, فقالت: قد 
اأبدى على نف�سه قد �سدقكم. ومّما فعله هذا الرجل اأّنه حمل راأ�س ال�سهيد الذي 

عّلقه على راأ�س الفر�س وهو ي�سرب ركبتيها)4).
 وينقل ابن عطّية, عن جّده قوله: »كّنا نّر ونحن غلمان زمَن خالد على رجٍل 
على  يقولون: خرج  النا�س  وكان  الوجه,  اأ�سود  اأبي�س اجل�سد  الطريق جال�س,  يف 

.(5(»Q احل�سني

  1- امل�سدر نف�سه, �س14)؛ ابن  نا, مثري الأحزان, �س)5؛ الطربّي, ذخائر العقبى, �س144؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, 
�س.01)

  )- ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س56), ح.94)
  )-  ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني  Q, �س.68)
  4- حمّمد بن  علي ّ بن  بابويه ال�سدوق القّمي, ثواب الأعمال, �س18)-.19)

  5- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س7)7, ح9)15؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س08), ح7, ج45, �س))), ح.17
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ب- الّنار يف الدنيا والروؤى املخيفة
عا�سوراء,  يف  القتال  يف  �ساركوا  الذين  بها  اهلل  اأ�ساب  التي  العقوبات  من 
ابتالوؤهم بالّنار يف الدنيا قبل نار جهّنم يف الآخرة. ومن هذه الروايات ما ُينَقل يف 
امل�سادر الروائّية والتاريخّية, عن حاجب ابن زياد, اأّنه قال: دخلت الق�سر خلف 
عبيد اهلل بن زياد حني قِتل احل�سني فا�سطرم يف وجهه نارًا, فقال: هكذا َبَكَمه 
على وجهه, فقال: هل راأيت؟ قلت: نعم. فاأمرين اأن اأكتم ذلك.)1) وهذه الرواية 
رغم اأّنها ل تّت�سف ب�سّحة ال�سند بالنظر اإىل راويها, اإّل اأّن �سعف �سندها ل ي�سّر 
م�سمونها  اأّن  اإىل  م�سافًا  الروايات,  من  بغريها  موؤّيدة  لأّنها  ت�سديقها؛  باإمكان 
ي�سبه الإقرار على النف�س؛ لأّن راويها من اأعداء الإمام Q ولي�س له م�سلحة يف 

الكذب, اأو دافع يدعوه اإىل ذلك.
اأماليه,  الطو�سّي, يف  ال�سيخ  الالفتة يف هذا املجال, ما يرويه  الروايات  ومن 
عن حمّمد بن �سليمان, وهو عن عّمه, قال: »ملّا خفنا اأّيام احلّجاج, خرج نفٌر مّنا 
من الكوفة م�سترتين, وخرجت معهم ف�سرنا اإىل كربالء ولي�س بها مو�سع ن�سكنه, 
اإذ جاءنا رجٌل  اإليه. فبينا نحن فيه  فبنينا كوخًا على �ساطئ الفرات وقلنا ناأوي 
الليلة فاإيّن عابر �سبيل. فاأجبناه وقلنا  اأ�سري معكم يف هذا الكوخ  غريب, فقال: 
اأ�سعلنا, فكّنا ن�سعل بالنفط,  الليل  غريب منقطع به. فلّما غربت ال�سم�س واأظلم 
ثّم جل�سنا نتذاكر اأمر احل�سني ابن علّي Q وم�سيبته وقتله ومن توّله, فقلنا: ما 
بقي اأحد من قتلة احل�سني اإّل رماه اهلل ببلّية يف بدنه. فقال ذلك الرجل: فاأنا قد 
كنت يف من قتله, واهلل ما اأ�سابني �سوء له, واإّنكم يا قوم تكذبون. فاأم�سكنا عنه, 
وقّل �سوء النفط, فقام ذلك الرجل لي�سلح الفتيلة باإ�سبعه, فاأخذت الّنار كّفه, 
فخرج ونادى حّتى األقى نف�سه يف الفرات يتغّو�س به, فواهلل لقد راأيناه يدخل راأ�َسه 
يف املاء والّنار على وجه املاء, فاإذا اأخرج راأ�َسه �َسَرت الّنار اإليه فتغّو�سه اإىل املاء, 

ثّم يخرج فتعود اإليه, فلم يزل ذلك داأبه حّتى هلك))).

1- �سليمان  بن  اأحمد الطربايّن, املعجم الكبري, ج), �س)11, ح1)8)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س09), ح.11
)- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س)16, ح69), �سرح الأخبار, م�سدر �سابق, ج), �س544, ح1114؛ اخلوارزمّي, مقتل 
احل�سني  ,Qج), �س110, ح)4؛ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ترجمة الإمام احل�سني Q, �س71), ح)1)؛ الطربّي, ذخائر 
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يف  حّتى  الق�ساة,  القتلة  تالحق   Q احل�سني  الإمام  قتل  جرمية  ظّلت  وقد 
منامهم, فتحّول نومهم واأحالمهم اإىل كوابي�س مزعجة, تنبئ عن ماآلهم وعاقبتهم 
رباح  بن  يرويه عبد اهلل  ما  الإطار,  تندرج يف هذا  التي  النماذج  ومن  املوت.  بعد 
القا�سي, عندما �ُسِئل عن �سبب عماه, فقال: »كنت ح�سرت كربالء وما قاتلت فنمت 
اإىل ر�سول  اأطيق, فجّرين  اأجب ر�سول اهلل, فقلت: ل  فراأيت �سخ�سًا هائاًل, قال: 
اهلل, فوجدته حزينًا ويف يده حربة وُب�ِسط قّدامه نطع, وملك قبله قائم يف يده �سيف 
من الّنار ي�سرب اأعناق القوم وتقع الّنار فيهم فتحرقهم, ثّم يحيون ويقتلهم اأي�سًا 
هكذا, فقلت: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل, واهلل ما �سربت ب�سيف ول طعنت برمح 
ول رميت �سهمًا, فقال النبّي P: األ�ست كرّثت ال�سواد, ف�سّلمني واأخذ من ط�ست فيه 

دم فكّحلني من ذلك الدم, فاحرتقت عيناي فلّما انتبهت كنت اأعمى«)1).

ج- ت�شليط احليوانات 
ملّا كان الوجود كلّه خا�سعًا لإرادة اهلل, وكّل اأجزائه جنوده �سبحانه وتعاىل, فاإّن بع�س 
اجلناة الذين �ساركوا يف القتال �سّد الإمام احل�سني Q يف كربالء, نالوا عقابهم بو�ساطة 
بع�س احليوانات. وهو ما �سوف نعر�س له يف هذا الق�سم من املقالة. ومن ذلك ما ُينَقل 
يف امل�سادر ال�سنّية وال�سيعّية, عن عمارة بن عمري التميمّي, حول راأ�س ابن زياد بعد قتله 

على يد املختار.
يروي الرتمذّي يف �سننه: »ملّا جيء براأ�س عبيد اهلل بن زياد واأ�سحابه, ن�سدت يف 
امل�سجد يف الرحبة, فانتهيت اإليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت, فاإذا حّية قد جاءت 
تخلل الروؤو�س حّتى دخلت منخرْي عبيد اهلل بن زياد, فمكثت هنيهة ثّم خرجت فذهبت 
رواية  حّتى تغّيبت, ثّم قالوا قد جاءت قد جاءت, ففعلت ذلك مّرتني اأو ثالثًا«))). ويف 
ال�سيخ الطو�سّي يف الأمايل, قال الراوي: »راأينا حّيًة بي�ساَء تخّلل الروؤو�س حّتى دخلت 

العقبي, �س145؛ مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.16)
الأحزان, �س61؛ علّي  بن  مو�سى )ابن  طاوو�س), اللهوف,  ابن نا, مثري  �سابق, ج), �س16)؛  اأبي  طالب, م�سدر  اآل  1 - مناقب 
�س81؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س06)؛ ويروي القا�سي النعمان التميمّي املغربّي, يف: �سرح الأخبار, ج), �س171, ح0)11 

هذه الرواية ب�سيء من الخت�سار عن جوير بن �سعيد.
)ابن  يحيى  بن  ح�سن  �س18)؛  ج),  �سابق,  م�سدر  اأبي  طالب,  اآل  ح869)؛ مناقب  �س5)),  ج5,  الرتمذّي, ال�سنن,   -(
الأنوار,  بحار  املجل�سّي,  باقر  حمّمد  �س15)؛  ج8,  والنهاية,  بن  كثري, البداية  اإ�سماعيل  اأبو  الفداء  �س404؛  البطريق), العمدة, 

ج45, �س.05)
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يف اأنف ابن زياد وخرجت من اأذنه, ودخلت يف اأذنه وخرجت من اأنفــه«! ويكمل 
ال�سيخ الطو�سّي فينقل اأّن املختار اأر�سل بع�س روؤو�س قتلة احل�سني Q اإىل حمّمد 
بن احلنفّية, ثّم و�سلت بعد نقلها من مكاٍن اإىل مكاٍن اإىل ابن الزبري, »فو�سعه 
راأ�س ابن زياد على ق�سبة, فحّركتها الريح ف�سقط, فخرجت حّية من حتت ال�ستار 
فاأزمت  ف�سقط فخرجت احلّية  الريح  الق�سبة فحّركتها  فاأعادوا  باأنفه,  فاأخذت 

باأنفه, فعل ذلك ثالث مّرات. فاأمر ابن الزبري فاألقي يف بع�س �سعاب مّكة)1) .
ا�سمه »عبد اهلل بن  اأحد احلا�سرين يف كربالء وكان  اأّن  اآخر))) يروى  ويف مورد 
اأفيكم  حويزة«))) �ساأل عن احل�سني Q فقال خماطبًا بع�س احلا�سرين يف كربالء: 
ح�سني؟ فقال: من اأنت؟ قال: اأب�سر بالّنار. فقال: بل رّب غفور �سفيع مطاع, قال: من 
اأنت؟ قال: ابن حويزة, فقال الإمام: اللهّم جّره اإىل الّنار. فذهب فنفر به فر�سه على 
�ساقيه فتقطع فما بقي من غري رجليه يف الركاب)4). ويف رواية اأخرى, اأّنه قال له: »اللهّم 
ُجّره اإىل الّنار واأذقه حّرها يف الدنيا قبل م�سريه اإىل الآخرة«. فنفر به فر�سه اإىل خندق 

فيه نار, فرماه فيهن واحرتق, ف�سجد الإمام احل�سني Q �سجدتي ال�سكر)5). 
ورِوي اأّن الإمام احل�سني قال يف كربالء: »اللهّم اإنا اأهل بيت نبّيك وذرّيته وقرابته, 
فاق�سم من ظلمنــا وغ�سبنا حّقنا اإّنك �سميع قريب.«, فقال حمّمد بن الأ�سعث, وهو 
اأحد امل�ساركني يف كربالء, وكان يف اخلبث كاأبيه: »واأّي قرابٍة بينك وبني حمّمد؟ فقراأ 
َطَفى اآَدَم َوُنوًحا َواآَل اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعلَى  احل�سني Q قوله تعاىل: {اإِنَّ اهلّلَ ا�سْ
ذّلً  اليوم  فيه يف هذا  اأرين  »اللهّم   :Q قال  ثّم  َبْع�ٍص})))  ِمن  َها  َبْع�سُ ًة  ُذرِّيَّ اْلَعامَلنَِي 
عاجاًل. فربز ابن الأ�سعث للحاجة فل�سعته عقرب ..., ف�سقط وهو ي�ستغيث ويتقلّب على 

حدثه«)7). 

1- حمّمد بن احل�سن الطو�سّي, الأمايل, �س.)4)
)- وهذا املورد ورمّبا املورد الالحق, قد ح�سل قبل �سهادة الإمام احل�سني Q, ولكن لغرابتهما نذكرهما يف هذا ال�سياق.

)- وقيل يف ا�سمه: ابن جويرة, وابن جوزة, وابن خوزة.
4- احلافظ  بن  عبد اهلل  بن  حمّمد )ابن اأبي  �سيبه), امل�سنف, ج8, �س40ـ41, ح17؛ ح�سني بن  عبد الوهاب, عيون املعجزات, 
�س57؛ مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س14)؛ حمّمد باقر املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س01)؛ وانظر: حمّمد بن 

 يو�سف ال�ساحلي ال�سامّي, �سبل الهدي والر�ساد, ج11, �س.79
5 - مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.14)

6- �سورة اآل  عمران: الآيتان )) و4).
7-  مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س15)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س.)0)
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د- ق�شر العمر وقّلة التوفيق يف الدنيا
 Q تتحّدث الروايات الواردة حول القتلة اأو امل�ساركني يف قتل الإمام احل�سني
اأّنه بعد تلك الفاجعة العظيمة قد نق�س الكثري من اأعمارهم وحرموا من ال�ستفادة 
مّما كانوا يرجونه ويتمنونه بقتل الإمام Q, ومل يحالف التوفيق كثريين منهم. 
فقد رِوي اأّن الإمام Q قال لعمر بن �سعد: »... اأما اأّنه يقّر عيني اأّل تاأكل من بّر 
العراق بعدي اإّل قلياًل!«)1) فقال م�ستهزئًا: »يا اأبا عبد اهلل, اإّن يف ال�سعري خلف.«))) 
وما ح�سل بعد اأحداث عا�سوراء يوؤّكد �سّحة توّقع الإمام احل�سني Q, حيث قتله 

املختار, قبل اأن تقّر عينه بنيل حلمه القدمي, ملك الرّي))). 
وعن يزيد نف�سه يحّدثنا اأحد الرواة فيقول: »فواهلل لقد عوجل امللعون يزيد ومل 
يتمّتع بعد قتله, ولقد اأخذ مغاف�سة بات �سكرانًا واأ�سبح ميتًا متغرّيًا كاأّنه مطليٌّ 

بقار...«)4). 
واأقدم عدٌد من املجرمني الطامعني يف متاع الدنيا, على الإغارة على مع�سكر 
الإمام احل�سني Q, طمعًا بنيل �سيء مّما كان مع الإمام اأو مع اأهل بيته, فابتالهم 
بن  مالك  ا�سمه  رجل  حول  ُيرَوى  ما  ذلك  ومن  اأرادوا.  ما  نالوا  وما  بالفقر  اهلل 
الي�سر اأتى احل�سني بعدما �سعف من كرثة اجلراحات, ف�سربه على راأ�سه بال�سيف 
مع  اهلل  وح�سرك  �سربت  ول  اأكلت  ل   :Q الإمام  فقال  خّز,  من  برن�س  وعليه 
الظاملني, فاألقى الربن�س من راأ�سه فاأخذه الكندّي فاأتى به اأهله, فقالت امراأته: 
اأ�سلب احل�سني تدخله بيتي؟! اخرج فواهلل ل تدخل بيتي اأبدًا, فلم يزل فقريًا حّتى 

هلك)5). 

 الوقائع املتعّلقة بج�صد الإمام Q وتربته الطاهرة
وردت يف عدٍد من الروايات بع�س الوقائع والأحداث اخلارقة للعادة املرتبطة 

�س18)؛  الغّمة,ج),  الإربلّي, ك�سف  �س48؛  ج45,  دم�سق,  مدينة  ابن ع�ساكر, تاريخ  �س))1؛  ج),  املفيد, الإر�ساد,  ال�سيخ   -1
الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج5, �س.195

)- مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س)1)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س00),  ح.1
)- الطربّي, تاريخ الطربّي, ج4, �س1)5-.))5

4-  كامل الزيارات, م�سدر �سابق, �س1)1ـ))1, باب 17, ح8؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س09), ح.10
5-  مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س15)؛ ابن  الدم�سقّي, جواهر املطالب, �س87)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, 

�س.)0)
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بج�سد الإمام احل�سني Q, اأو برتبته الطاهرة, ومزاره ال�سريف. وهذه الروايات 
مقبولة على نحو الإجمال؛ لأّنها منقولة بطرق متنّوعة, وبع�سها ينتهي �سنده اإىل 
R, وقد تكّررت الوقائع التي تتحّدث عنها هذه الروايات يف  الأئّمة املع�سومني 
املوؤّيدة  ال�سواهد  كّله من  وذلك  اإىل ع�سرنا هذا,  بع�سها  ع�سور خمتلفة, ميتّد 
مل�سامني هذه الروايات. هذا ول ننفي وجوَد بع�س الروايات ال�سعيفة ال�سند, يف 
هذا ال�سنف الذي نتحّدث عنه, اأو بع�س امل�سامني التي ي�سعب ت�سديقها, اإّل اأّننا 

يف غنًى عن نقلها, وال�ستناد اإليها.

اأ- تكّلم الراأ�س ال�شريف وقراءته القراآن
الإمام  راأ�س  من  القراآن  �سوت  �سماع  عن  تتحّدث  الروايات  من  عدد  هناك 
احل�سني Q, يف الكوفة وال�سام وكذلك خالل م�سري قافلة ال�سبايا والروؤو�س من 
الكوفة اإىل ال�سام. ومن هذه الروايات ما يرويه زيد بن اأرقم عن �سماعه قراءة 
القراآن من الراأ�س ال�سريف يف اأزّقة الكوفة: »مّر به )براأ�س الإمام) علّي وهوعلى 
َحاَب اْلَكْهِف  اأَ�سْ اأَنَّ  رمح, واأنا يف غرفة, فلما حاذاين �سمعته يقراأ: {اأَْم َح�ِسْبَت 
ِقيِم َكاُنوا ِمْن اآَياِتَنا َعَجًبا}))) فقّف واهلل �سعري, وناديت: راأ�سك واهلل يا  َوالرَّ

ابن ر�سول اهلل اأعجب واأعجب.«)))
ويروي ابن �سهر اآ�سوب, فيقول: »روى اأبو خمنف عن ال�سعبّي, اأّنه �سِلب راأ�س 
احل�سني بال�سيارف يف الكوفة, فتنحنح الراأ�س وقراأ �سورة الكهف, اإىل قوله تعاىل: 
ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى} فلم يزدهم اإّل �سالًل كذا يف املناقب.   {اإّنهم ِفْتَيٌة اآَمُنوا ِبَربِّ
الَِّذيَن  {َو�َسَيْعَلُم  منه:  �سمع  ال�سجرة  على  راأ�سه  �سلبوا  ملّا  اأّنهم  اآخر  اأثر  ويف 
َظَلُموا اأّي ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن}))) وقد تكّررت قراءة القراآن من الراأ�س ال�سريف يف 
ال�سام كما يف الكوفة, والآيات التي تن�سب اإليه قراءتها هي هذه الآيات من �سورة 

1- �سورة الكهف: الآية 9.
)- ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج), �س117؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س.1)1

)- مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.18)



147

الكهف.)1) 
تنقله  ما  ال�سبايا,  م�سرية  يف  ال�سريف  الراأ�س  بتكّلم  املرتبطة  الروايات  ومن 
بع�س امل�سادر على النحو الآتي: »ملّا جاوؤوا براأ�س احل�سني ونزلوا منزًل يقال له 
الراأ�س فراأى نورًا �ساطعًا يخرج من فيه  اإىل  اّطلع راهب من �سومعته  قّن�سرين, 
�سومعته  واأدخله  الراأ�س  واأخذ  درهم  اآلف  بع�سرة  فاأتاهم  ال�سماء,  اإىل  وي�سعد 
فرفع  حرمته,  عرف  ملن  وطوبى  لك,  طوبى  قال  �سخ�سًا,  ير  ومل  �سوتًا  ف�سمع 
الراهب راأ�سه وقال: يا رّب بحّق عي�سى تاأمر هذا الراأ�س بالتكّلم معي, فتكّلم الراأ�س 
وقال: يا راهب اأّي �سيء تريد؟ قال: من اأنت؟ قال: اأنا ابن حمّمد امل�سطفى, واأنا 
املظلوم  اأنا  بكربالء,  املقتول  واأنا  الزهراء,  فاطمة  ابن  واأنا  املرت�سى,  علّي  ابن 
اأنا العط�سان. ف�سكت, فو�سع الراهب وجهه على وجهه, فقال ل اأرفع وجهي عن 
اإىل دين  الراأ�س, فقال: ارجع  القيامة, فتكّلم  يوم  اأنا �سفيعك  وجهك حّتى تقول 
جّدي حمّمد, فقال الراهب: اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل, واأ�سهد اأّن حمّمدًا ر�سول اهلل. 

فقبل له ال�سفاعة.))) 
الآتي  اخلرب  تروي  وال�سنّية,  ال�سيعّية  امل�سادر  بع�س  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
اإليها):  الإ�سارة  دون  بع�سها  ويف  اأعاله,  اإليها  امل�سار  الراهب  حادثة  ذكر  )قبل 
»...اأنا اأحد من كان يف الع�سكر امل�سوؤوم, ع�سكر عمر بن �سعد عليه اللعنة, حني 
قِتل احل�سني بن علّي Q, وكنت اأحد الأربعني الذين حملوا الراأ�س اإىل يزيد من 
الكوفة, فلّما حملناه على طريق ال�سام, نزلنا على دير للن�سارى, كان الراأ�س معنا 
مركوزًا على رمح, ومعه الأحرا�س, فو�سعنا الطعام وجل�سنا لناأكل, فاإذا بكفٍّ يف 

حائط الدير تكتب:
يــــــوم احل�ســــــاِب �سفــاعَة جـــــــّده  اأتـــــرجــــو اأّمــــــٌة قتلــــــت ح�سـيـــنـــًا 

1- وقد رِويت هذه الرواية عن املنهال بن عمرو بطريقتني, تفيد اإحداهما اأّن الراأ�س ال�سريف قراأ الآية والرجل الذي راأى امل�سهد 
عّلق بقوله: »راأ�سك اأعجب يا ابن ر�سول اهلل!«, وتفيد الأخرى اأّن �سخ�سًا اآخر تال الآية, فاأنطق اهلل تعاىل الراأ�س فقال: اأمري 
اأعجب من اأمر اأ�سحاب الكهف والرقيم. انظر: ابن  حمزة الطو�سّي, الثاقب يف املناقب, �س))), ح 1 و)؛ وابن ع�ساكر, تاريخ 

دم�سق, ج60, �س70)؛ وال�ساحلي ال�سامّي, �سبل الهدى والر�ساد, ج11, �س.76
)-  مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق,  ج), �س.17)
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لياأخذها,  الكّف  اإىل  بع�سنا  واأهوى  �سديدًا,  جزعًا  ذلك  من  فجزعنا  قال: 
فغابت, ثّم عاد اأ�سحابي اإىل الطعام, فاإذا الكّف قد عادت تكتب مثل الأّول:

وهــم يـوم  القــيامـــة يف العــــــــذاِب فــــــــال واهلل ليـــ�ـــس لهـــــم �سفــــيٌع 
فقام اأ�سحابنا اإليها, فغابت ثّم عادوا اإىل الطعام فعادت تكتب:

وخالـــَف حكُمهـــــم حــكـــَم الكتـاِب وقـــد قتلوا احل�ســــــــني بحــكم جوٍر 
فامتنعت عن الطعام, وما هناأين اأكله)1).

ب- انبعاث النور وفوح العطر من الراأ�س ال�شريف
تقّدم يف رواية �سابقٍة اأّن الراهب الن�سرايّن اّطلع من �سومعته ونظر اإىل الراأ�س, 
فراأى نورًا �ساطعًا يخرج ِمْن فيه وي�سعد اإىل ال�سماء, وكان هذا الأمر اأّول ما �سّده 
للتعّرف على �ساحب الراأ�س.))) وهناك روايات اأخرى تتحّدث عن الأمر عينه غري 
هذه الرواية التي تتحّدث عن انبعاث النور من وجهه وفمه ال�سريف Q. منها رواية 
الطربّي التي يرويها عن امراأة خويل بن يزيد الأ�سبحّي التي تقول: »... فقمت من 
اأنظر اإىل نور ي�سطع  اأنظر, فواهلل ما زلت  فرا�سي فخرجت اإىل الدار..., فجل�ست 
مثل العمود من ال�سماء اإىل الأجانة وراأيت طيورًا بي�سًا ترفرف حولها...«))) ويروي 
اأّيام  خروجي  ف�سادف  املقد�س,  بيت  اأريد  �سهرزور)4)  من  خرجت  �سعد  بن  �سهل 
Q, فدخلت ال�سام, فراأيت الأبواب مفّتحة والدكاكني مغلّقة واخليل  قتل احل�سني 
منهم  امتالأت  قد  اأفواجًا  والنا�س  م�سهورة,  والرايات  من�سورة,  والأعالم  م�سّرجة, 

اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س18)؛ حمّمد بن   اآل  الراوندّي, اخلرائج واجلرائح, ج), �س578؛  مناقب    1- قطب  الّدين 
العاملّي, ال�سراط  البيا�سي  �س145؛  العقبى,  الطربّي, ذخائر  املوؤمنني  ,Q�س)58؛  اأمري  الإمام  الكويّف, مناقب  �سليمان 
ابن كثري, البداية  الإ�سالم, ج5, �س107؛  الذهبّي, تاريخ  بغداد, ج4, �س159؛  تاريخ  النجار, ذيل  ابن  امل�ستقيم, ج), �س179؛ 

والنهاية, ج8, �س18)؛ ابن حامت العاملّي, الدّر النظيم, �س.)56
) -  مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.17)

)- حمّمد بن جرير الطربّي, تاريخ الطربّي, ج4,  �س48)؛ ابن كثري, البداية والنهاية, ج8, �س06)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, 
�س.5)1

 4- �سهرزور: بالفتح ثّم ال�سكون و راء مفتوحة بعدها..., هي كورة وا�سعة يف اجلبال بني اإربل وهمدان..., واأهل هذه النواحي كّلهم 
اأكراد. وهي تقع غرب اإيران احلالية. انظر: ياقوت احلموّي, معجم البلدان, ج) �س .75)
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اأظّن  لبع�سهم:  زينٍة يفرحون وي�سحكون. فقلت  اأح�سن  والأ�سواق, وهم يف  ال�سكك 
كاّفة فرحني م�سرورين؟  النا�س  بال  قالوا: ل. قلت: فما  نعرفه؟  لكم عيد ل  حدث 
فقالوا: اأغريب اأنت اأم ل عهد لك بالبلد؟ قلت: نعم, فماذا؟ قالوا: فتح لأمري املوؤمنني 
فتح عظيم, قلت: وما هذا الفتح؟ قالوا: خرج عليه يف اأر�س العراق خارجّي, فقتله, 
واملّنة هلل تعاىل, وله احلمد. قلت: وَمْن هذا اخلارجّي؟ قالوا: احل�سني بن علّي بن 
بــن فاطمة بنت ر�سول  الـــح�ســني  اإليه راجعون, قلت:  واإّنا  اإّنا هلل  اأبي طالب. قلت: 
اهلل P. واإّن هذا الفرح والزينة لقتل ابن بنت نبّيكم, اأَوَما كفاكم قْتُله حّتى �سّميتموه 
خارجيًا؟! فقالوا: يا هذا, اأم�سك عن هذا الكالم, واحفظ نف�سك, فاإّنه ما من اأحٍد 
يذكر احل�سني بخرٍي اإّل �سِربت عنقه. ف�سكت عنهم باكيًا حزينًا, فراأيت بابًا عظيمًا, 
قد دخلت فيه الأعالم والطبول, فقالوا: الراأ�س يدخل من هذا الباب؛ فوقفت هناك 
براأ�س  واإذا  اأ�سواتــهــم,  وارتفـــعــت  لفرحــهــم,  اأ�ســّد  كــان  بالراأ�س  تقّدموا  وكلّما 
 فلطمت على وجهي, وقّطعت 

P والنور ي�سطع ِمْن فيه, كنور ر�سول اهلل ,Q احل�سني
اأطماري, وعال بكائي ونحيبي... ثّم يتابع روايته, فيقول: وكان معي رفيق ن�سرايّن 
يريد بيت املقد�س, وهو متقلّد �سيفًا حتت ثيابه, فك�سف اهلل عن ب�سره, ف�سمع راأ�س 
احل�سني, وهو يقراأ القراآن ويقول: {ول حت�سّب اهلل غافاًل عّما يعمل الظاملون}))), 
فاأدركته ال�سعادة وقال: اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل, واأ�سهد اأّن حمّمدًا عبده ور�سوله, ثّم 

انت�سى �سيفه و�سّد به على القوم...)))
ومن الأمور التي تندرج يف هذا ال�سياق ق�سّية َفْوح العطر من الراأ�س ال�سريف, 
وهو الأمر الذي تتحّدث عنه بع�س الأخبار, ومنها ما ينقله ابن �سهر اآ�سوب عن وقوع 
مثل هذا الأمر يف جمل�س يزيد بحيث غّطت رائحة عطره على العطور التي كانت تفوح 

من املجل�س!)))

ج- طيب رائحة تربة االإمام احل�شني Q وخ�شو�شّيتها ال�شفائّية

1- �سورة اإبراهيم , الآية )4 .
)- اخلوارزمّي, مقتل احل�سني  ,Qج), �س67, ح1)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س7)1ـ.8)1

) -  مناقب اآل اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س18)؛ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج45, �س.05)
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كان بع�س النا�س ي�سّمون من تربة الإمام احل�سني Q رائحة زكّيًة, وقد نقل 
عدٌد منهم مثل هذا الأمر ودّونه املحّدثون يف كتبهم. ومن ذلك ما يرويه ابن كثري: 
اأّن املاء ملّا اأجِري على قرب احل�سني؛ ليمحو اأثره ن�سب املاء بعد اأربعني يومًا, فجاء 
اأعرابّي من بني اأ�سد فجعل ياأخذ قب�سًة قب�سًة وي�سّمها حّتى وقع على قرب احل�سني, 

فبكى وقال: باأبي اأنت واأّمي ما كان اأطيبك واأطيب تربتك! ثّم اأن�ساأ يقول:

      اأرادوا ليخفوا قربه عن عدّوه)1)   فطيُب تراب القرب دّل على القرب)))   

وخا�سّية ال�سفاء يف تربة قرب الإمام احل�سني Q اإحدى اخل�سائ�س والمتيازات 
Q, وقد دّلت على هذا املعنى روايات كثرية  التي اخت�س اهلل تعاىل بها الإمام 
ومعتربة.))) وقد �ُسفي الكثري من الأ�سخا�س عرب التاريخ وحّتى ع�سرنا احلا�سر, 
بربكة تراب قربه Q. ونكتفي ها هنا- كنموذج على ذلك- بذكر روايتني نقلهما 

ال�سيخ الطو�سّي يف كتابه الأمايل:
قال:  اأّنه  �سامل  له  يقال  �سخ�س  اأماليه, عن  ال�سيخ يف  ينقلها  الأوىل  الرواية 
فقال  ال�سفر,  ثياب  اأحدهما  على  رجالن  جانبي  واإىل  املدينة  جامع  يف  �سّليت 
اأحدهما ل�ساحبه: يا فالن, اأما علمت اأّن طني قرب احل�سني Q �سفاء من كّل داء, 
اأجد فيه عافيًة, وخفت  اأّنه كان بي وجع اجلوف فتعاجلت بكّل دواء, فلم  وذلك 
على نف�سي واأي�ست منها. وكانت عندنا امراأة من اأهل الكوفة عجوز كبرية, فدخلت 
علّي, واأنا يف اأ�سّد ما بي من العّلة, فقالت: يا �سامل, ما اأرى عّلتك كّل يوٍم اإّل زائدًة. 
باإذن اهلل )عزَّ وجّل)؟ فقلت  اأعاجلك فترباأ  اأن  فقلت لها: نعم. قالت: فهل لك 
لها: ما اأنا اإىل �سٍي اأحوج مّني اإىل هذا. ف�سقتني ماًء يف قدح ف�سكتت عّني العّلة, 
وبرئت حّتى كاأن مل تكن بي عّلة قط. فلّما كان بعد اأ�سهر دخلت علّي العجوز, فقلت 
لها: باهلل عليك يا �سلمة, مباذا داويتني؟ فقالت: بواحدٍة مّما يف هذه ال�سبحة, 
من �سبحـــة كانــت يف يدها. فقلت: وما هذه ال�سبحة؟ فقالت: اإّنها من طني قرب 

1- يف بع�س امل�سادر : عداوًة , ويف بع�سها الآخر : ولّيه. 
)- ابن كثري الدم�سقّي, البداية والنهاية, جزء 8, �س ))).

)- كنموذج انظر: كامل الزيارات, �س465, باب )9, حتت عنوان: اإّن طني قرب احل�سني �سفاء واأمان.
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من  فخرجت  احل�سني!  قرب  بطني  داويتني  راف�سّية  يا  لها:  فقلت   .Q احل�سني 
عندي مغ�سبة ورجعت واهلل عّلتي كاأ�سّد ما كانت, واأنا اأقا�سي منها اجلهد والبالء, 

وقد واهلل خ�سيت على نف�سي.)1) 
يف  والتاأّمل  عندها  التوّقف  اإىل  تدعو  اأخرى  روايًة  الطو�سّي  ال�سيخ  وينقل 
ة جلهة ما ت�ستمل عليه من احلديث عن اآثار ال�ستهتار برتبة القرب  دللتها, وخا�سّ
ال�سريف, ويبدو اأّن احرتام �سيعة الأئّمة R, كان يثري حنق اأعداء الت�سّيع. وهذه 
الرواية ينقلها اأبو مو�سى بن عبد العزيز عن طبيب ن�سرايّن, يقول فيها: لقيني 
يوحّنا بن �سراقيون الن�سرايّن املتطّبب يف �سارع اأبي اأحمد فا�ستوقفني, وقال يل: 
بحّق نبّيك ودينك, من هذا الذي يزور قربه قوم منكم بناحية ق�سر ابن هبرية؟ 
من هو من اأ�سحاب نبّيكم؟ قلت: لي�س هو من اأ�سحابه, هو ابن بنته, فما دعاك 
امل�ساألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف. فقلت: حّدثني به. فقال: وّجه  اإىل 
اإيّل �سابور الكبري اخلادم الر�سيدّي يف الليل, ف�سرت اإليه, فقال يل: تعال معي, 
فم�سى واأنا معه حّتى دخلنا على مو�سى بن عي�سى الها�سمّي, فوجدناه زائل العقل 
واإذا بني يديه ط�ست فيها ح�سو جوفه... فقال �سابور خلادم  مّتكئًا على و�سادة, 
ة مو�سى الها�سمّي: ويحك ما خربه؟ فقال له: اأخربك اأّنه كان من �ساعة  من خا�سّ
جال�سًا وحوله ندماوؤه, وهو من اأ�سّح النا�س ج�سمًا واأطيبهم نف�سًا, اإذ جرى ذكر 
يجعلون  ما عرفت,  اأّنهم, يف  فيه حّتى  لتغلو  الراف�سة  اإّن  فقال:   ...Q احل�سني 
تربته دواء يتداوون به. فقال رجل من بني ها�سم كان حا�سرًا: قد كانت بي عّلة 
غليظة فتعاجلت لها بكّل عالج, فما نفعني حّتى و�سف يل كاتبي اأن اآخذ من هذه 
الرتبة, فاأخذتها فنفعني اهلل بها وزال عّني ما كنت اأجده. قال: فبقي عندك �سيء 
فاأخذها,  بن عي�سى  فناولها مو�سى  بقطعٍة  فوّجه فجاوؤوه منها  نعم.  قال:  منها؟ 
الذي  الرجل  لهذا  بها واحتقارًا وت�سغريًا  ا�ستهزاًء مبن تداوى  فا�ستدخلها دبره 
هذه تربته )يعني احل�سني Q), فما هو اإّل اأن ا�ستدخلها دبره حّتى �ساح: الّنار 
الّنار, الط�ست الط�ست, فجئناه بالط�ست فاأخرج فيها ما ترى, فان�سرف الندماء 

  1- ال�سيخ الطو�سّي, الأمايل, �س19), ح648؛ مناقب اآل  اأبي  طالب, م�سدر �سابق, ج), �س.0))

 درا�شة وحتقيق
Q حزن املوجودات على �شّيد ال�شهداء
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و�سار املجل�س ماأمتًا, فاأقبل علّي �سابور, فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت 
ب�سمعٍة فنظرت فاإذا كبده وطحاله ورئته وفوؤاده)1) خرج منه يف الط�ست, فنظرت 
اإىل اأمٍر عظيم, فقلت: ما لأحٍد يف هذا �سنع, اإّل اأن يكون لعي�سى الذي كان يحيي 
املوتى. فقال يل �سابور: �سدقت ولكن كن هاهنا يف الدار اإىل اأن يتبنّي ما يكون من 

اأمره. فبّت عندهم وهو بتلك احلال ما رفع راأ�سه, فمات وقت ال�سحر.)))

النتيجة
الوقائع  بع�س  تتحّدث عن  التي  للروايات  ا�ستعرا�سنا  بعد  تقّدم,  مّما  يّت�سح 
النقاط نوجزها يف  Q, جمموعة من  العجيبة املرتبطة ب�سهادة الإمام احل�سني 

ما ياأتي:
لها  لي�س  التاريخ  يف  فريدة  واقعة   Q احل�سني  الإمام  ا�ست�سهاد  واقعة  اإّن   -

نظري يف م�سرية الب�سرّية كّلها على م�ستوى الآثار والنتائج والأمور املرتتبة عليها.
ب�سكل  منها  وال�ستنباط  ال�ستفادة  ميكن  ا�ستعر�سناها  التي  الروايات  اإّن   -
جّيد, ارتباَط اأجزاء الكون بع�سها ببع�س, وكون هذه املوجودات ذات �سعور, هذا 
والروائّية  القراآنّية  الأدّلة  من  املجال,  هذا  يف  ا�ستفادته,  ميكن  ما  اإىل  م�سافًا 

والعقلّية.
- عقوبة الظلم ل تقت�سر على الآخرة, والآثار التي ترتّتب يف ذلك العامل, بل 
اإّن ما يجنيه الإن�سان بيديه من اآثام ينال عقابه يف الدنيا قبل الآخرة, كما حّذر 
َمِعي�َسًة  َلُه  نَّ  َفاإِ ِذْكِري  اأَْعَر�َص َعن  بقوله تعاىل: {َوَمْن  الكرمي من ذلك  القراآن 

نًكا}.)))  �سَ
- اإّن املكانة اخلا�سة لالإمام احل�سني Q وثورته اخلالدة, اأ�سفتا على مزاره 
ًا, بحيث اإن النا�س, على طول اأدوار التاريخ, كانوا  وتربته ال�سريفة اأي�سًا اأثرًا خا�سّ

قد �ساهدوا ظهور خوارق العادات والآثار العجيبة من هذا املكان املقّد�س.

1- ل �سّك اأّنها مبالغة من الراوي لعظم ما راآه يف الط�ست, واإّل فال ي�ستقيم ما ذكره, ف�ساًل عن بقائه حّيًا كما هو ظاهر.فتدّبر.
 )- ال�سيخ الطو�سّي, الأمايل, �س0))؛ مناقب اآل اأبي  طالب, ج), �س.0))

  )- �سورة طه: الآية 4)1.
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محّمد بن الحنفّية والنهضة الحسينّية)))

متهيد:
اإّن الأحداث التاريخّية املهّمة واملوؤّثرة, مبقدار ما تكون عظيمة ومهّمة مبقدار 
تقع  فعندما  املجتمع.  يف  البارزة  ال�سخ�سّيات  غربلة  يف  اأكرب  تاأثريها  يكون  ما 
يف  التدقيق  اإىل  النا�س  عاّمة  وحّتى  الباحثون  يتوّجه  عا�سوراء,  كحادثة  حادثة 
مواقف الأفراد �سواء كانت اإيجابّية اأم �سلبّية. ومن هنا كان وما زال يطرح على 
الباحثني يف ق�سّية عا�سوراء ال�سوؤال الآتي: ملاذا تخّلف بع�س املقّربني من احل�سني 
بن علّي Q عن هذه القافلة املباركة, فلم يكونوا من جملة العا�سورائّيني, مع اأّنه 

كان يتوّقع منهم اأن يكونوا ال�سّباقني واملتقّدمني على غريهم.
ال�سخ�سّيات  هذه  اإحدى   Q احل�سني  الإمام  اأخو  وهو  احلنفّية,  بن  وحمّمد 
عن  غاب  ملاذا  ال�سائلني:  اأذهان  يف  �سوؤاًل  كربالء,  يف  ح�سورها  عدم  اأثار  التي 
املحور  ال�سوؤال هي  الإجابة عن هذا  اإّن  اأخيه؟  مرافقة  ُحرم من  وملاذا  كربالء؟ 
للتاريخ  الأ�سا�س الذي تدور حوله هذه املقالة, وفقًا ملا جاء يف امل�سادر القدمية 

الإ�سالمّي.

ن�صب حمّمد بن احلنفّية
Q املعروف مبحّمد بن احلنفّية, من بني  اأبي طالب  هو حمّمد بن علّي بن 
ها�سم. اأخو الإمامني احل�سن واحل�سني L. اإّل اأّن والدة الإمامني احل�سنني هي 

  1- علّي غالمي دهقّي )فريدين) اأ�ستاذ م�ساعد وع�سو الهيئة العلمّية يف جامعة العلوم الطبّية ـ اأ�سفهان.
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ال�سّيدة فاطمة O , بينما والدة حمّمد هي خولة بنت جعفر بن قي�س بن م�سلمة 
الإمامني  من  لتمييزه  احلنفّية  بن  حمّمد  فقيل  والدته  اإىل  ن�سب  وقد  احلنفّية. 

.( P الُهمامني )وهما من ذرّية الر�سول الأعظم
وهناك  املدينة.  قدمت  التي  اليمن  قبائل  من  وهي  حنيفة,  بني  من  والدته 
روايتان خمتلفتان حول زمان جميئها اإىل املدينة. وقد اأورد البالذرّي معتمدًا على 
اليمن فح�سل هناك على خولة,  اإىل  علّيًا  اأر�سل   P الر�سول  اأّن  للمدائنّي  رواية 
وكانت بني بني زبيد برفقة عمرو بن معدي كرب املرتّد. وكانت خولة من ن�سيب 
اإن ولدت لك غالمًا ف�سّمه   P P. فقال له ر�سول اهلل  P يف حياة الر�سول  علّي 
با�سمي وكّنه بكنيتي, فولدت له بعد موت فاطمة O غالمًا ف�سماه حمّمدًا وكّناه 
اأبا القا�سم)1). وورد يف رواية اأخرى: اأغارت بنو اأ�سد بن خزمية على بني حنيفة 
ف�سبوا خولة بنت جعفر ثّم قدموا بها اإىل املدينة يف اأّول خالفة اأبي بكر فباعوها 
لعلّي. وبلغ اخلرب قومها فقدموا املدينة على علّي فعرفوها واأخربوه مبو�سعها منهم 
اخلرب  وهذا  البالذرّي:  قال  ابنه.  حمّمدًا  له  فولدت  وتزّوجها  ومهرها  فاأعتقها 
اأثبت من خرب املدائنّي))). وذكر بع�س املوؤّرخني اأن خولة اأ�سرت يف عهد اأبي بكر 
وحروب الرّدة يف اليمامة بيد خالد بن الوليد وكانت من ن�سيب علّي Q فولدت له 

حمّمدًا))). وقد ذكر �ساحب تاريخ الطربّي هذا الراأي بعبارة »قيل«)4).
واختار ال�سّيد حم�سن الأمني هذا القول, من بني الأقوال املختلفة, وقد ن�ّس 
العلم  مع   .(5(  Q علّي  وتزّوجها  بكر  اأبي  خالفة  زمان  يف  اأُ�ِسرت  خولة  اأن  على 
اأن ال�سّيد املرت�سى علم الهدى يعتقد باأّن خولة مل تكن اأ�سرية, بل كانت حمّررة 

لعتناقها الإ�سالم)6).

  1- اعترب ابن �سعد اأّن كنيته اأبو القا�سم, وذكر الأندل�سّي اأّن كنيته اأبو عبد اهلل. )ابن �سعد, الطبقات الكربى, ج 5, 68/ابن 
حزم, جمهرة اأن�ساب العرب, �س 7)).

  )- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 00) ـ 01).
  )- ابن كثري, البداية والنهاية, ج 7, �س 1))/ املقد�سّي, البدء والتاريخ, ج 5, �س 74/ الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج 6, �س 181. 

  4- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 11, �س 8)6.
  5- ال�سّيد حم�سن الأمني, اأعيان ال�سيعة, ج 1, �س ))4.

  6- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج )4, �س 108.
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R املوقف ال�صيا�صّي ملحّمد بن احلنفّية يف زمان الأئّمة
ح�سر حمّمد بن احلنفّية حربي اجلمل و�سّفني, وهما احلربان اللتان خا�سهما 
علّي Q يف مواجهة الناكثني والقا�سطني, وكان يف بع�س احلالت �ساحب لواء)1). 
باحلـ�سـن  ويـ�سـّح  الـحـرب  يف  بـك  ي�سـمــح  اأبـوك  احلــنــفيــّة:  بـن  ملحّمد  وقيل 
واحل�سني L فقال: هما عيناه واأنا يده والإن�سان يقي عينيه بيده))). وكان الإمام 
علّي Q يخ�سى اأن يقتل حمّمد يف �سّفني لذلك نزل بنف�سه ملواجهة عبيد اهلل بن 

عمر))).
ل يوجد من الأخبار الكثري حول حياته بعد �سهادة والده الإمام علّي Q. كان- 
وكما يجب- اإىل جانب اأخويه الإمام احل�سن  Q والإمام احل�سني Q ومل يذكر 
له موقف خالفهما فيه. وجاء يف بع�س امل�سادر اأّن الإمام احل�سن Q اأو�سى اإىل 
اأخيه احل�سني Q قائاًل: يا اأخي اأو�سيك مبحّمد اأخيك خريًا فاإّنه جلدة ما بني 

العينني, ثّم قال: يا حمّمد, واأنا اأو�سيك باحل�سني,كاِنْفه ووازره)4).
وعندما طلب منه الكوفّيون النهو�س, امتنع حمّمد وت�ساور يف امل�ساألة مع اأخيه 

.(5( Q احل�سني
وذكره ابن �سعد فقال عنه: كثري العلم والورع)6). وكتب الطربّي وا�سفًا اإّياه: 
»وكان فا�ساًل دّينًا ذا علم جم ّوورع)7)«. ولعّل املوؤّرخني كابن �سعد ي�ستعملون �سفة 
الورع للذين ل يتعاطون يف امل�سائل ال�سيا�سّية. وين�سب موؤّلف الطبقات الكربى اإىل 
حمّمد راأيًا يقول فيه: ما اأ�سهد على اأحٍد بالنجاة ول اأّنه من اأهل اجلّنة بعد ر�سول 
اهلل P ول على اأبي الذي ولدين)8), اإّل اأّن هذا الكالم ل يتنا�سب مع ح�سوره يف 

1- ابن �سعد, الطبقات الكربى, ج 5, �س 69/ الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 147 و 149 و 174/ القّمي, تاريخ قم, �س 6)).
)- الأربلّي, ك�سف الغّمة, ج ), �س 5))/ الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج 6, �س 184.

)- املنقرّي, وقعة �سّفني, �س 00).
4- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 1)).

5- ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س 161.
6- ابن �سعد, الطبقات الكربى, ج 5, �س 68.

7- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 11, �س 8)6.
8- ابن �سعد, الطبقات الكربى, ج 5, �س 69.

حمّمد بن احلنفّية والنه�شة احل�شينّية



156

نه�شة عا�شوراء 

اأّن  والعجيب  ال�سيا�سّي.  النزاع  فيها  يربز  التي  الأخرى  واملواقف  و�سّفني  اجلمل 
�ساحب الطبقات نف�سه يروي باأّن حمّمدًا كان يقول: وددت لو َفديُت �سيعتنا هوؤلء 
ولو ببع�س دمي, كان على ا�ستعداد اأن يقّدم روحه يف �سبيل ال�سيعة, وكان يعترب اأن 

اأعمال الأموّيني اأ�سرع فيهم من �سيوف امل�سلمني)1).
 Q قّدم املوؤّرخون روايات خمتلفة حول موقف حمّمد بعد �سلح الإمام احل�سن
مع معاوية. يتحّدث ابن خلدون باأّن املعار�سني لل�سلح ذهبوا اإىل حمّمد وبايعوه 
�سّرًا ليطلب اخلالفة لنف�سه عندما ت�سمح الظروف, وقد عنّي حمّمد �سخ�سًا له يف 
ح باأن حمّمدًا عار�س م�ساألة التعاون مع  كّل مدينة))). مع العلم اأّن ابن �سعد �سرَّ
املعرت�سني, ل بل حتّدث يف املو�سوع مع اأخيه احل�سني Q ))). وقد اأّيد ابن ع�ساكر 
املدينة يف  ثوار  امتنع عن م�ساعدة  اأّن حمّمدًا  ابن كثري  �سعد)4). وذكر  ابن  قول 
زمان خالفة يزيد حيث طلبوا منه الوقوف معهم. وعندما �ساألوه كيف حاربت اإىل 
جانب اأبيك؟ قال: اآتوين ب�سبيه اأبي لأحارب معه)5). يعتقد ال�سيعة باأن حمّمدًا بعد 
حادثة عا�سوراء, كان يرى باأّن الإمامة هي لعلّي بن احل�سني Q. ونقل يف بع�س 
Q وحمّمد  R حماورة ح�سلت بني الإمام ال�سّجاد  امل�سادر, عن بع�س الأئّمة 
ابن احلنفّية. وقد توّجها معًا اإىل احلجر الأ�سود طلبًا للتحاكم, فاأنطق اهلل احلجر 
حمّققو  وذكر  اإمامته)6).  احلنفّية  بن  حمّمد  فقبل   ,Q العابدين  زين  باإمامة 
ال�سيعة اأّن �سند هذه الرواية �سحيح وفيها دللة على اإميان حمّمد واعتقاده باإمامة 
مل  حمّمدًا  اأّن   Q ال�سادق  الإمام  عن  رواية  يف  وجاء   .(7(  Q ال�سّجاد  الإمام 
ميت حّتى اعرتف باإمامة علّي بن احل�سني Q )8). وتكت�سب رّدة فعل حمّمد على 

1- ابن �سعد, الطبقات الكربى, �س )7.
)- ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج ), �س 15) ـ 16).

)- ابن �سعد, الطبقات الكربى, الطبقة اخلام�سة, ج 1, �س 9)4.
4- ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج 14, �س 05).

5- ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س ))).
6- الكلينّي, الكايف, ج 1, �س 48)/ الفّتال الني�سابورّي, رو�سة الواعظني, �س 197/ ال�سّفار, ب�سائر الدرجات, �س ))5, ابن 

بابويه, الإمامة والتب�سرة, �س )6.
7- اخلوئّي, معجم رجال احلديث, ج 17, �س 55 ـ 56.

8- ال�سدوق, كمال الّدين ومتام النعمة, �س 6).



157

حوادث ما بعد عا�سوراء اأهمّية كبرية. فقد خالف ابن الزبري ومل ير�س بالتعاون 
ابن  حمّمد  باعتقال  قام  الزبري,  ابن  اإىل  املختار  ثورة  خرب  و�سل  وعندما  معه. 
احلنفّية وطلب منه البيعة والطاعة. واملعروف اأّن حمّمدًا قد واجهه باأّن امل�ساألة اإذا 
كانت ذات عالقة باخلالفة فاأنا اأحّق منك بها)1). وقد امتنع حمّمد وابن عّبا�س 
الكي�سانّية  ويعتقد  الطائف))).  اإىل  متوّجهني  مّكة  فرتكا  الزبري,  ابن  بيعة  عن 
باإمامة حمّمد بن احلنفّية ويحتّجون على ذلك باأّن علّيًا Q يوم اجلمل قد دفع 
اإليه اللواء))). وقد كان املختار هو اأّول �سخ�س دعا النا�س اإىل اإمامته)4).كما قيل.
اأّنه �سكن الأيلة بعد موت ابن عّبا�س وتويّف هناك)5).  وجاء يف بع�س الأخبار 
الأقوال  القّمي  ال�سيخ  نقل  وقد  املدينة)6).  اأو  الطائف  يف  تويّف  اأّنه  البع�س  وذكر 
اأّنه تويّف يف العام 81 اأو )8 هـ ق عن  الثالثة من دون الرتجيح بينها)7). وذكروا 

عمر 65 �سنة)8).
اإّن الذي لفت انتباه الباحثني واملرتجمني يف �سرية حمّمد هو حادثتان تاريخّيتان 
مهّمتان: الأوىل: غيابه عن كربالء وعدم مرافقته الإمام احل�سني Q, والثانية: 
ظهور فرقة من ال�سيعة تدعى الكي�سانّية وتّدعي مهدوّيته. وت�سّكل احلادثة الأوىل 
ال�سّنة  اأهل  موؤّلفي  راأي  على  الإطاللة  بدايًة,  و�سنحاول,  املقال)9).  هذا  مو�سوع 
يف امل�ساألة, وجنيب عن بع�س ما ين�سب اإليه من اأمور ل واقعّية لها, ثّم نعّرج على 
راأي ال�سيعة, ونقّدم نقدًا وحتلياًل لبع�س الأ�سباب املحتملة لعدم مرافقته الإمام 

احل�سني  Q يف كربالء.

1 - املقد�سّي, البدء والتاريخ, ج 6, �س 0).
)- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 64) و 09).

)- املقد�سّي, البدء والتاريخ, ج 5, �س 1)1.
4- الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, ج 1, �س )4).

5- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 09).
6- امل�سعودّي, مروج الذهب ومعادن اجلوهر, ج ), �س 116/ امل�سعودّي, التنبيه والإ�سراف, �س )7).

7- ال�سيخ عّبا�س القّمي, منتهى الآمال, ج 1, �س 186. يقول ياقوت احلموّي اإّن يف جزيرة خارك قربًا يعتقد اأهل املنطقة اأّنه قرب 
حمّمد بن احلنفّية مع اأّن التواريخ ل توؤّيد ذلك, معجم البلدان, )/7)).

8- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 01) وج ), �س 95). 
اأبو  العزيز اجللودّي,  اأحمد عبد  اأبو  اأ�سخا�س هم  اأخبار حمّمد بن احلنفّية وقد �سارك فيه ثالثة  9- كتب احلنفّية كتابًا حول 
خمنف لوط ابن يحيى الأزدّي )م 157 هـ) واأبو املنذر ه�سام بن حمّمد بن ال�سائب الكلبّي )م 06) هـ). )اآغا بزرك الطهرايّن, 

الذريعة, ج 1, �س 47)).
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اأ. راأي موؤّلفي اأهل ال�شنة
كتب بع�س موؤّلفي اأهل ال�سّنة اأّن حمّمدًا مل يرافق الإمام احل�سني Q عندما 
توّجه من املدينة اإىل مّكة, واقرتح عليه الإبتعاد عن يزيد وعن املدن, واأن ير�سل 
 Q الإمام  ولكّن  املدينة.  تلك  بايعوه دخل  فاإذا  اإليه,  النا�س يدعوهم  اإىل  ر�سله 
اأجابه باأّنه ما�ٍس يف طريقه, فطلب منه حمّمد اأن يذهب اإىل مّكة. فقال له الإمام: 

»يا اأخي ن�سحت واأ�سفقت«.)1) 
وذكر ابن كثري اأّن الإمام احل�سني Q كتب اإىل اأهل املدينة فالتحق به ت�سعة 
ع�سر �سخ�سًا من بني ها�سم يف مّكة, وكان معهم حمّمد بن احلنفّية. ثّم اأظهر 
خمالفته التوّجه نحو العراق بعد لقائه الإمام))). وينقل الطربّي عن اأبي خمنف 
اأن الإمام احل�سني Q عندما حتّرك من مّكة اإىل الكوفة, و�سل اخلرب اإىل حمّمد 
اأّن  اإىل  ي�سري  وهذا  �سديدًا))).  بكاءً  فبكى  اأ  يتو�سّ وكان  املدينة,  يف  احلنفّية  بن 
حمّمدًا مل ياأت اإىل مّكة. ومل يكن عنده ترّدد يف عدم مرافقة الإمام. بالإ�سافة 
اإىل ما ذكره اأهل ال�سّنة من خمالفة حمّمد مرافقة اأخيه, ذكروا اأمرًا اآخر وهو اأّنه 
مل يكتف بعدم مرافقة الإمام, بل منع اأبناءه من مرافقته.)4) وقد رف�س حمّققو 

ال�سيعة املعا�سرين هذا الإدعاء لأ�سباب:
اأوًل: مل ُيذكر هكذا اأمر يف كتب ال�سيعة.

ثانيًا: اإّن هذا الأمر مل يذكره من اأهل ال�سّنة �سوى ابن ع�ساكر واملّزي والذهبّي. 
ثّم اإّن رواية الذهبّي واملّزي مر�سلة, ولعّلهما نقالها عن ابن ع�ساكر, بالإ�سافة اإىل 
اأن اأغلب رواة هذا اخلرب جمهولون, حّتى اإّن ابن ع�ساكر قد اعترب بع�سهم �سعيفًا. 
الب�سرية-  اأهل  الثالثة- كما ل يخفى على  املوؤّرخني  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وهنا يجب 
�سعد,  بابن  ال�سديد  تاأّثرهم  تظهر  بطريقة  �سعد  ابن  عن  الأخبار  ينقلون  كانوا 

1- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 8))/ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ج ), �س 6)/ ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س 
.148 -147

)- ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س 165.
)- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 5, �س 49).

4- ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س 165/ الذهبّي, تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم, ج 5, �س 9/ املّزي, تهذيب 
الكمال, ج 6, �س 1)4/ ابن ع�ساكر, تاريخ مدينة دم�سق, ج 14, �س 11).
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ب الأخري لالأموّيني. وتظهر تع�سّ
ثالثًا: يبدو اأّن هذه الرواية من مو�سوعات الأموّيني الذين اأرادوا ت�سويه �سورة 
وحدة �سفوف الها�سمّيني يف النه�سة احل�سينّية. لذلك اأ�ساءوا اإىل ابن احلنفّية مع 
اأّنه كان يعتقد باإمامة احل�سنني Q واإمامة ال�سّجاد )Q(1. اإ�سافة اإىل ما �سبق 
معنا من الأدّلة, فاإّن بع�س املوؤّرخني امل�سهورين, اأمثال الطربّي ويتبُعه ابن الأثري, 
مل ينقلوا �سيئًا من م�ساألة منع اأبنائه من اللتحاق بالإمام Q بل ذكروا فقط اأن 
حمّمدًا مل يرافق الإمام))). وكتب الدينورّي اأّنه بقي يف املدينة ومل يذكر �سيئًا من 
منعه لأولده اأو حديثه باأمور توؤذي الإمام))). وهذا يعني اأّنه لي�س ببعيد اأن تكون 
بني اأمثال ابن �سعد,  ق�سّية منع اأبنائه من جملة الأمور التي اأدخلها بع�س املتع�سّ
ثّم نقلها عنه اآخرون. ومّما يوؤ�سف له اأن بع�س املوؤّرخني املعا�سرين قد تلّقوا ق�سّية 

منع حمّمد اأبناءه من اللتحاق بالإمام احل�سني Q وكاأّنها من امل�سّلمات!!)4).
اأخيه  على  اقرتح  اأّنه  احلنفّية  بن  حمّمد  عــــن  الكـــويّف  الأعثــم  ابن  وكتب 
واأحّب,  حتّب  الذي  فذاك  الدار  بك  اطماأّنت  فاإن  مّكة  اإىل  اأُخرج   :Q احل�سني 
واإن تكن الأخرى خرجت اإىل بالد اليمن فاإّنهم اأن�سار جّدك واأخيك واأبيك, فاإن 

اطماأّنت بك اأر�س اليمن واإّل حلقت بالرمال و�سعوب اجلبال)5)...

ب ـ راأي ال�شيعة ـ اقرتاحات حمّمد بن احلنفّية
كتب موؤّرخو ال�سيعة اأّن حمّمد بن احلنفّية امتنع عن مرافقة الإمام Q وقّدم 

له اقرتاحات.
�سيذهب  اأين  يعرف  يكن  لــــم  احلنفــــّية  بـــن  حمّمد  اأّن  املفيد  ال�سيخ  وذكر 
ير�سل  واأن  املدن,  اإىل  والذهاب  يزيد  بيعة  المتناع عن  واقرتح عليه   Q الإمام 

1- الطب�سّي, الإمام احل�سني Q يف مّكة املكّرمة, �س 64) ـ 65).
)- الطربّي, امل�سدر نف�سه, ج 5, �س 41)/ ابن الأثري, الكامل يف التاريخ, ج 4, �س 16.

)- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 8)).
  4- حمّمد علّي جلونكر, حمّمد بن احلنفّية وثورة عا�سوراء, �س 149.

  5- ابن الأعثم الكويّف, الفتوح, ج 5, �س 0) ـ 1).
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اجتمعوا  واإذا  �سكر اهلل,  وبايعوه  قبلوا منه  فاإذا  اإليه,  النا�س يدعوهم  اإىل  ر�سله 
على �سخ�س اآخر, فاإّن اهلل لن ينق�س من دينك وعقلك �سيئًا, وبهذا النحو يتمّكن 
اأذهب؟  اأين  اإىل   :Q الإمام  �ساأله  وقد  اأن يحتفظ مبروءته وف�سله.   Q الإمام 
قال: اأخرج اإىل مّكة, فاإن اطماأّنت بك الّدار بقيت فيها, واإّل فاخرج اإىل مدينة 

ة)1). اأخرى, وامتنع عن بيعة يزيد. فمحّمد كان يخالف احلركة نحو مدينة خا�سّ
الإمام  يرافق  مل  حمّمدًا  اأن  من  اأي�سًا  املفيد  ذكـــر  مـــا  الطبـــر�سّي  واأورد 
احل�سني Q يف حركته نحو العراق, وكان ل يعرف اأين يّتجه الإمام )))Q. وذكر 
بع�س اآخر من موؤّرخي ال�سيعة اأّن الإمام Q عندما حتّرك نحو الكوفة, جاء حمّمد 
اإىل مّكة وحّذر الإمام من خداع الكوفّيني لأبيه واأخيه واأخربه باأّنه يخاف عليه اأن 
يوؤول اأمره اإىل ما و�سل اإليه اأمر اأبيه واأخيه, فاإذا بقيت يف مّكة كنت اأعّز اإن�سان 
باأّنه   Q الإمام  فاأخربه  و�سوب.  حدب  كّل  من  اإليك  النا�س  و�سيفد  احلرم,  يف 
يخ�سى الإغتيال, فاقرتح عليه حمّمد الذهاب اإىل اليمن))). وميكن �سرد وتلخي�س 
يزيد,  بيعة  عن  المتناع  ياأتي:  ما  يف  احلنفّية  بن  حمّمد  وحتذيرات  اقرتاحات 
خمالفة التوّجه نحو الكوفة, التحذير من خداع الكوفّيني, الإقامة يف مّكة واحلركة 

نحو اليمن اأو اإىل اأماكن اأخرى)4).

ج ـ اأ�شباب عدم ح�شور حمّمد يف كربالء.
ذكرت الأ�سباب الآتية, يف م�ساألة عدم ح�سور حمّمد يف كربالء:

1 ـ مر�س حمّمد.
) ـ نيابته عن الإمام يف املدينة.

) ـ عدم وجود ا�سمه بني اأ�سماء �سهداء كربالء يف اللوح املحفوظ.
4 ـ التخّلف عن الفتح.

  1- املفيد, الإر�ساد, ج ), �س )) ـ 5).
  )- الطرب�سّي, اإعالم الورى باأعالم الهدى, ج 1, �س 4)4.

  )- ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج ), �س 40)/ الطب�سّي, الإمام احل�سني Q يف مّكة املكّرمة, �س 55).
4- ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف على قتلى الطفوف, �س 40).
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) ـ املر�ص:
خروج  اأثناء  مري�سًا  كان  احلنفّية  بن  حمّمد  اأّن  ال�سيعة  علماء  بع�س  يعتقد 
الإمام احل�سني Q. وقد جاء يف كتاب حمل عنوان »حكاية املختار يف الأخذ بالثار« 
واملطبوع مرفقًا باللهوف, اأّن حمّمدًا كان قد اأ�سيب يف يده بحيث ل ميكنه حمل 
اإن كان من جملة الف�سول  اأّن هذا الكالم ل يعلم  الوا�سح  ال�سيف)1). ولكن من 
اإليه. ويظهر من كالم بع�س مرتجمي  اأ�سافه  البع�س قد  اأن  اأو  للهوف,  الأخرية 
اللهوف, اأّن هذا الق�سم من الكتاب منف�سل))) عن اللهوف, وقد طبع ملحقًا به))). 
لذلك ل ميكن ن�سبة هذا الكالم اإىل ال�سّيد ابن طاوو�س. ونقل اأي�سًا العاّلمة احلّلي 
والفا�سل الدربندّي وحبيب اهلل الكا�سايّن, م�ساألة مر�س حمّمد)4). وكتب العاّلمة 
املجل�سّي اأّن العاّلمة احلّلي قد �سئل عن �سبب تخّلف حمّمد بن احلنفّية, فاأجاب: 
... ال�سّيد حمّمد بن احلنفّية وعبد اهلل بن جعفر واأمثالهما اأجّل قدرًا واأعظم �ساأنًا 
اأّنه  Q فقد نقل  من اعتقادهم خالف احلّق... واأّما تخّلفه عن ن�سرة احل�سني 
كان مري�سًا)5). وذكر بع�س اأ�سحاب املقاتل, نقاًل عن ابن نا احلّلي, اأّن مر�س 

.Q(6( العيون هو الذي منع حمّمدًا من مرافقة الإمام
بعدالة  ليقول  )املحّمدّيون))7)  املحامدة  مديح  رواية  على  املامقايّن  واعتمد 
حمّمد واعترب اأّن رواية مر�س حمّمد عند نه�سة الإمام احل�سني Q غري �سحيحة, 
واإذا كان مر�سه �سحيحًا فاإّن ذلك كان بعد �سهادة الإمام احل�سني Q وعودة اأهل 
البيت R اإىل املدينة)8), وهذا ما نقل عن ل�سان حمّمد ابن احلنفّية)9). واعترب 

1- ابن طاوو�س, اللهوف, �س 164.
)- يفهم من تعليقة عبد الرزاق املقّرم اأّن ابن نا كان لديه كتاب بهذا العنوان. املقّرم, مقتل احل�سني Q, �س 5)1.

)- ال�سّيد ابن طاوو�س, اللهوف, ترجمة عقيقي بخ�ساي�سي, �س )5).
4- الطب�سّي, الإمام احل�سني Q يف مّكة املكّرمة, �س )6) ـ )6).

5- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج )4, �س 110.
.Q 6- راجع: املقّرم, مقتل احل�سني

  7- جاء يف رواية عن الإمام الر�سا Q: كان اأمري املوؤمنني Q يقول: اإّن املحامدة تاأبى اأن يع�سى اهلل عزَّ وجّل. قلت من 
املحامدة؟ قال: حمّمد بن جعفر, حمّمد بن حذيفة, حمّمد بن اأبي بكر, وحمّمد بن اأمري املوؤمنني. )ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة 

الرجال, 1, 86)/ بحار الأنوار ))/ )4) و ج 4)/ )8)). 
  8- ر�سوي اأردكايّن, ماهّية ثورة املختار, �س 164 ـ 165 نقالً عن املامقايّن, تنقيح املقال, ج ), �س 111 ـ )11.

  9- ابن �سهر اآ�سوب, املناقب, ج ), �س 11)/ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �س 185.
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املامقايّن, يف عبارة اأخرى, اأّن �سبب عدم جميئه اإىل كربالء هو عذر وم�سلحة 
ة)1). ومّما يجدر العلم به اأّن امل�سادر املتقّدمة التي ذكرت احلوار الذي دار  خا�سّ

بني الإمام احل�سني Q وحمّمد, مل تتحّدث عن مر�سه.

)- نيابته عن الإمام يف املدينة
عن  الأثري,  ابن  كامل  وبعده  الطربّي  كتاريخ  القدمية,  امل�سادر  تتحّدث  مل 
اإجازة الإمام Q ملحّمد بالبقاء يف املدينة, ليكون عينًا له فيها))). واأّما امل�سدر 
الأعثم, وتبعه يف  ابن  اإىل  الأمر فيعود  الذي نقل هذا  والوحيد  القدمي  التاريخّي 
ذلك امل�ستويف الهروّي يف ترجمة فتوح ابن الأعثم))). وقد ذكرت بع�س امل�سادر 
املتاأّخرة اأّن الإمام خاطب حمّمدًا قائاًل: »...واأّما اأنت يا اأخي فال عليك اأن تقيم يف 
املدينة, فتكون يل عينًا ل تخفي عّني �سيئًا من اأمورهم)4). واأ�سار بع�س املحّققني 
املعا�سرين اإىل اأّن هذه الرواية تو�سح �سبب عدم مرافقته الإمام, لأّن حمّمدًا قد 

بقي يف املدينة باأمر من الإمام)5).
يبدو اأّنه ل ميكن العتماد على هذه الرواية للقول باأّن حمّمدًا كان مطلوبًا منه 
البقاء. وال�سيء الوحيد الذي ميكن قوله اأّنه, على فر�س �سّحة هذا اخلرب, فاإّن 
اأن  بذلك, فطلب منه  الرغبة  اأظهر عدم  بعدما  الإمام مل يجربه على مرافقته, 
يكون عينًا له يف املدينة. ولو ظهر من حمّمد رغبته يف مرافقته, لكان الإمام قد 

ا�ستقبل ذلك بكّل تاأكيد.

  1- ر�سوي, ماهّية ثورة املختار, �س 165 نقالً عن املامقايّن.
  )- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 5, �س 1) ـ )), ج 5, �س 41) ـ )4)/ ابن الأثري, الكامل يف التاريخ, ج 4, �س 16 ـ 17.

  )- ابن الأعثم, كتاب الفتوح, ج 5, �س 1).
املو�سوّي  اأبي طالب احل�سينّي  لل�سّيد حمّمد بن  ت�سلية املجال�س وزينة املجال�س    4- املجل�سّي, 41, ج 4), �س 9)) )نقالً  عن 
احلائرّي) / ال�سيخ عبد اهلل البحرايّن, العوامل, الإمام احل�سني Q, �س 178 ـ 179 / ال�سّيد حم�سن الأمني/ اأعيان ال�سيعة, 

ج 1, 588.
  5- ر�سوي اأردكاين, ماهّية ثورة املختار, �س 170.
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3- عدم وجود ا�صم حمّمد بن احلنفّية يف اللوح املحفوظ
اأي�سًا  الآخرون  نقل  اآ�سوب م�ساألة عن حمّمد بن احلنفّية وقد  �سهر  ابن  نقل 
كربالء:  يف  الإمام  مرافقته  عدم  عن  حمّمد  قال  يقول:  حيث  عنه  امل�ساألة  هذه 
»اإّن اأ�سحابه عندنا ملكتوبون باأ�سمائهم واأ�سماء اآبائهم »)1). وكتب املامقايّن باأّن 
اجلواب ال�سحيح عن ذلك اأّن اأ�سحاب الإمام احل�سني Q ال�سهداء هم اأ�سخا�س 
حمدودون عددهم )7 �سخ�سًا, اأو�سلهم التقدير الإلهّي اإىل هذه املفخرة العظيمة 

وهذا ما نقل عن حمّمد بن احلنفّية))).
�سائاًل  البع�س  تناوله  عّبا�س عندما  ابن  الذي ذكره  التوجيه  ال�سبب هو  هذا 
عن عدم مرافقته الإمام Q فاعترب اأّن اأ�سحاب الإمام Q هم هوؤلء مل يزدادوا 

�سخ�سًا ومل ينق�سوا اآخر, واأّننا كّنا نعرفهم باأ�سمائهم قبل �سهادتهم))).
طبعًا هذا ال�سبب غري مقبول اأي�سًا؛ لأّنه:

اأّوًل: اإذا كان هذا العلم موجودًا فهو خا�ّس باملع�سوم Q ولي�س لأحٍد �سواه, 
 ,Q والآخرون قد �سمعوا يف الروايات باأّن هكذا حادثة �ستح�سل لالإمام احل�سني
واأّما يف ما يتعّلق باأ�سحابه وعددهم فهذا جمهول على الأقل عند ابن عّبا�س وابن 

احلنفّية.
)على   Q الإمام  غري  اأو   Q لالإمام  ح�سلت  �سواء  معرفة  هكذا  اإّن  ثانيًا: 
فر�س وجودها), فال يرتّتب عليها اأّي تكليف. واملع�سومون R اأعّم من الأنبياء 
والر�سل كانوا ي�ستعينون بهذا النوع من املعرفة لإثبات النبّوة والإمامة وما �سابههما 
اأرادوا  من الأمور املهّمة, ومل ي�ستفيدوا منها يف احلياة العادّية وال�سخ�سّية, فلو 
ب�سرّيتهم  عن  خلرجوا  الأمور,  كاّفة  يف  العلم,  وهذا  املعرفة  هذه  من  الإ�ستفادة 

وبالتايل لن يكونوا اأ�سوة لالآخرين.
الإمام  عن  تخّلف  من  كّل  يقّدمه  توجيهًا  الإّدعاء  هذا  يكون  اأن  ميكن  ثالثًا: 

.Q احل�سني

  1- ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج ), �س 11)/ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �س 185.
  )- ر�سوي, ماهّية ثورة املختار, �س 165 نقالً عن املامقايّن, ج ), �س )11.

  )- ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج ), �س 11)/ املجل�سّي بحار الأنوار, ج 44, 185.
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4- التخّلف عن الفتح
مل تذكر �سوى رواية واحدة عن اأئّمة ال�سيعة R بهذا اخل�سو�س. يف هذه الرواية 
ي�ساأل حمزة بن حمران )اأو عمران) الباقر Q اأو ال�سادق Q حول خروج الإمام 
اإيّن  Q: »يا حمزة  احل�سني وتخّلف حمّمد بن احلنفّية عن مرافقته. فقال الإمام 
�ساأحّدثك يف هذا احلديث ل ت�ساأل عنه بعد جمل�سنا هذا اأن احل�سني بن علّي Q ملّا 
ف�سل متوّجهًا دعا بقرطا�س فكتب فيه: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من احل�سني بن 
علّي اإىل بني ها�سم, اأّما بعد فاإّنه من حلق بي منكم ا�ست�سهد, ومن تخّلف مل يدرك 

الفتح, وال�سالم)1).
ابن  ال�سّيد  وكذلك  الزيارات.  كامل  يف  اأي�سًا,  الرواية  هذه  قولويه  ابن  وذكر 

طاوو�س نقلها بعينها يف اللهوف))).
ووردت الرواية املتقّدمة, يف م�سادر اأخرى مع بع�س الإختالف, ونقل املوؤّرخون 
بهذا  ر�سالة من كربالء  بن احلنفّية  اأخيه حمّمد  اإىل  كتب   Q الإمام احل�سني  اأّن 
امل�سمون: »من احل�سني بن علّي Q  اإىل حمّمد بن علّي ومن قبله من بني ها�سم. 

اأّما بعد, فاإّن من حلق بي ا�ست�سهد ومن تخّلف مل يدرك الفتح, وال�سالم«))).
الإمام  عن  روى  فقد  املتقّدمة.  العبارة  عن  فيختلف  قولويه  ابــــن  نقـــله  ما  اأّما 
ها�سم  وبني  حمّمد  اأخيه  اإىل  كربالء  من  كتب   Q احل�سني  الإمام  اأّن   Q الباقر 
نقل  وقد  وال�سالم«)4),  تزل.  مل  الآخرة  وكاأّن  تكن  مل  الدنيا  فكاأّن  بعد  »اأما  وقال: 

املجل�سّي وال�سيخ عبد اهلل البحرايّن الروايتني عن ابن قولويه)5).
ودّون العالمة املجل�سّي تعليقتني على الرواية الأوىل: 

اأي مل يبلغ ما يتمّناه من فتوح الدنيا والتمّتع بها, وظاهر هذا  الفتح  اأ-مل يبلغ 
اإثّم على من  هم يف ذلك, فال  Q خريَّ اأّنه  املعنى  يكون  اأن  ويحتمل  ذّمه,  اجلواب 

تخّلف.

  1- ال�سّفار, ب�سائر الدرجات, �س 501/ احلّلي, خمت�سر الب�سائر, �س 76/ ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج ), �س 8))/ 
الطربّي, دلئل الإمامة, �س )18.

  )- كامل الزيارات, �س 157, بحار 44/�س 0)) و ج 45 �س 87/ ابن طاوو�س, اللهوف, �س 9) ـ 40.
  )- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 87/ البحرايّن, العوامل, �س 155 و 196.

  4- ابن قولويه, كامل الزيارات, )1, �س 158, , املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 87.
  5- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �س 87/ البحرايّن, العوامل, �س 55 و 156.
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ن�سيب  من  يكون  ل  والآخرة  الدنيا  يف  الفتح  اإمكان  اأّن  الثاين  املعنى  ب. 
املتخّلف)1). واأ�سار بع�س الباحثني اإىل اأّن العبارة الواردة يف هذه الرواية وهي: )مل 
يبلغ الفتح) ت�سري مبا ل يرتك جمالً للرتّدد اأّن من مل يلحق بالإمام ف�سيحرم من 
الفتح, �سواء كان معذورًا اأم غري معذور, ول تدّل على اأن كّل متخّلف غري معذور. 
ولعّل الإمام ال�سادق Q اأراد اإر�ساد املتحاورين يف هذه امل�ساألة اإىل اأّن املهّم هو 
 Q الإ�سارة اإىل اأ�سل مهّم وهو احلرمان من الو�سول اإىل ن�سرة الإمام احل�سني
ومل يكن يف وارد تو�سيح �سبب تخّلف حمّمد بن احلنفّية, بل من حّق كّل موؤمن 
اإظهار احل�سرة على حرمانه من هذا الفوز العظيم))). وحتّدث باحث اآخر فاعترب 
اأّن رواية مل يبلغ الفتح ت�سري اإىل اأّن املتخّلفني عن الإمام Q لن ي�سلوا اإىل مقام 

ال�سهادة, ل اأّنهم موؤاخذون ومعاقبون))).
على كّل حاٍل فاإّن عدم مرافقة حمّمد لأخيه الإمام احل�سني Q وحرمانه من 
على  بناًء  الكرمي  تعاطيه  خالل  ومن   Q الإمام  اأّما  توفيقًا,  منه  �سلب  اجلهاد, 
رواية نيابته لالإمام Q فقد قبل بقاءه يف املدينة, وجعل ذلك كامل�سوؤولّية امللقاة 
على عاتق حمّمد. لقد اأدرك الإمام اأّنه يرغب بالبقاء يف املدينة, لذلك تركه ومل 

يكّلفه مرافقته.
ومع رّد فر�سّيات: مر�س ابن احلنفّية, ونيابته عن الإمام, وعدم وجود ا�سمه 

يف لوح �سهداء كربالء املحفوظ, وتخّلفه عن الفتح, فقد طرحت اآراء اأخرى:
1- املخالفة لأّي �سكل من اأ�سكال الثورة �سّد الأموّيني.

)- اعتقاده مب�سروعّية حكومة الأموّيني.
)- عدم قبوله اأ�سلوب الإمام يف مواجهة الأموّيني.

امتالكه  وعدم  الأخطار  ملواجهة  ا�ستعداده  وعدم  والنجاة  للعافية  طلبه   -4
فكرًا ثورّيًا.

فاإّن الفر�سّيات الثالث الأوىل مرفو�سة, لأّن  من بني هذه الفر�سّيات الأربع 

  1- املجل�سّي, بحار الأنوار, ج )4, �س 81.
  )- الطب�سّي, الإمام احل�سني Q يف مّكة املكّرمة, �س 59) ـ 60).

  )- ر�سوي, ماهّية ثورة املختار, �س 169.
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حمّمدًا قد اقرتح على الإمام احل�سني Q عدم بيعة يزيد, وهذا ما نقله املوؤّرخون 
والنتقال من  للحركة   Q الإمام  دعا  اإّنه  ثّم  �سابقًا.  معنا  مّر  كما  و�سيعة,  �سّنة 
الأموّيني. وقد اقرتح  اأخرى, وهذا يدّل على اعتقاده بعدم م�سروعّية  اإىل  مدينة 
على الإمام التوّجه نحو اليمن, وهذا يعني اأّنه مل يخالف الثورة �سّد الأموّيني. فمن 
املمكن اأن ن�سل اإىل النتيجة الآتية وهي: اأّن ابن احلنفّية مل يخالف اأ�سل الثورة 
على بني اأمّية, بل- كما يبدو من التحليل الظاهرّي- اإّنه كان يخالف توّجه الإمام 
L وخداعهم لهما,  واأخيه  وال�سبب يف ذلك هو عدم وفائهم لأبيه  العراق,  اإىل 
بينما كان الإمام احل�سني Q يفّكر باأ�سلوب اآخر. اإّن موقفه هذا من حركة الإمام 
هو الذي جعله يتخّلف عن الفتح, وهذا ما �سّرحت به الرواية املتقّدمة. اإّل اأّنه يجب 
الإ�سارة اإىل اأن احلديث مل يكن يجري عن الذهاب اإىل العراق, منذ بداية حركة 
الإمام من املدينة اإىل مّكة, ثّم هو مل يرافق الإمام, وهذا يعني اأّن اخليار الثالث 
اأّن  اأي  اإىل احلقيقة,  الأقرب  هو  الرابع  اأّن اخليار  والظاهر  به.  القبول  ل ميكن 
حمّمد بن احلنفّية كان ينق�سه التفكري الثورّي وروحّية مواجهة الأخطار, مع اأّنه 
كان يعترب حركة الإمام م�سروعة, ومبا اأن الإمام Q مل يكّلفه ومل يلزمه مرافقته, 

لذلك بقي يف املدينة وتقّرر اأن يبعث اإىل الإمام Q بكّل الأخبار امل�ستجّدة فيها.

النتيجة
تخّلف  قد   Q الإمام احل�سني  اأخا  بن احلنفّية  اأّن حمّمد  تقدم  مّما  يظهر   
عن احل�سور يف كربالء. وقد ُذكر خلرب لقاء الإمام احل�سني Q مبحّمد مكانان, 
فاعترب البع�س اأّن هذا اللقاء قد ح�سل يف املدينة وقال البع�س الآخر اأّنه ح�سل 
يف مّكة. وبناًء على اأّن اللقاء ح�سل يف املدينة, فاإّن حمّمدًا اأو�سى الإمام اأن ينتقل 
اإىل مّكة, اأو يرحل من مدينة اإىل اأخرى. وبناًء على اأّنه ح�سل يف مّكة فقد اأو�سى 
Q باأّنه يخ�سى الغتيال يف  حمّمد الإماَم البقاء يف مّكة, وعندما اأخربه الإمام 
مّكة, ذّكره حمّمد بخداع اأهل الكوفة لأبيه ولأخيه. واأو�ساه بالتوّجه نحو اليمن. 
بعد هذا احلوار ترك الإمام Q حمّمدًا حّرًا ليختار البقاء يف املدينة اأو مرافقته.
مرافقــة  عــن  حمـــّمد  لتخّلف  كثيــرة  اأ�سبابًا  واملحّققون  الباحثون  ذكر  وقد 
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ا�سمه  وجود  عدم   ,Q الإمام  عن  نيابته  حمّمد,  مر�س  )اأبرزها:   Q الإمـــام 
�سّد  الثورة  اأ�سكال  من  �سكل  لأّي  املخالفة  تعاىل,  اهلل  عند  ال�سهداء  يف �سحيفة 
الأموّيني, طلبه للعافية وعدم ا�ستعداده للمخاطرة بنف�سه, وعدم امتالكه للروح 
واإعتقاده  الأموّيني,  مواجهة  يف  الإمام  وطريقة  لأ�سلوب  قبوله  وعدم  الثورّية, 
مب�سروعّية حكومة الأموّيني). ويف عقيدة الكاتب فاإّن طلب حمّمد للعافية, وعدم 
لعدم  دفعته  التي  هي  الثورّي,  للتفكري  امتالكه  وعدم  اخلطر,  يف  نف�سه  اإلقاء 

امل�ساركة يف كربالء.

حمّمد بن احلنفّية والنه�شة احل�شينّية
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عبد الله بن جعفر وثورة كربالء)))

متهيد
اأبي طالب من جملة ال�سخ�سّيات املعروفة يف التاريخ  عبد اهلل بن جعفر بن 
الإ�سالمّي, وهو واحد من الأ�سحاب املقّربني من اأئّمة ال�سيعة الأوائل. اأدرك ر�سول 
وال�سّنة  ال�سيعة  موؤّرخي  لدى  مكانة مرموقة  اهلل  عبد  ويحتّل  عنه.  وروى   P اهلل 
حيث يذكره اجلميع مبزيد من الإحرتام. ُنقلت عنه روايات عديدة. ومع اأّن عبد 
اهلل من اأ�سحاب الإمام احل�سني Q اخلوا�ّس واملقّربني منه ومن الوجوه الها�سمّية 
البارزة, اإّل اأّنه مل ي�سارك يف ثورة كربالء. اختلفت الآراء حول عّلة عدم م�ساركته 

يف ثورة كربالء, وهذا ما �سنبحثه يف هذا املقال الذي بني اأيدينا.

املقّدمة
عبد اهلل بن جعفر بن اأبي طالب اأّول مولود لالإ�سالم يف اأر�س احلب�سة واأكرب 
اأبناء جعفر الطّيار. ولد يف ال�سنة الثالثة للبعثة. كان له من العمر ع�سر �سنوات 
عندما هاجر ر�سول اهلل اإىل املدينة, وتويّف عام 80 هـ ق )مع بع�س الإختالفات يف 
�سنة وفاته) عن عمر ناهز الت�سعني عامًا ودفن يف املدينة اأو يف الأبواء))). امل�سهور 
عن عبد اهلل بن جعفر اأّنه �سخ�س فا�سل جواد كرمي. لقب يف التاريخ الإ�سالمّي 

اآبادي, حوزوّي وحائز على �سهادة ماج�ستري يف التاريخ الإ�سالمّي من موؤ�ّس�سة الإمام اخلمينّي  اأبو زيد   1 - عبد الر�سا عرب 
التعليمّية والتحقيقّية.

  )- يو�سف بن عبد اهلل القرطبّي, الإ�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب, ج ), �س 17/ اأحمد بن علّي بن حجر الع�سقاليّن, الإ�سابة 
يف متييز ال�سحابة, ج 4, �س 6).



170

نه�شة عا�شوراء 

 P بـ »اجلواد, وبحر اجلود وقطب ال�سخاء)1)«. كان حمّل احرتام عند ر�سول اهلل
والإمام علّي لقرابته ومقام والده العظيم عندهما. وبعد �سهادة والده اأتى ر�سول 
 :P اأبنائه وي�سملهم بعطفــه وحنــــانـــه ثّم قــال  اأحوال  P اإىل منزله يتفّقد  اهلل 
»اأنا اإمامهم يف الدنيا والآخرة«, وقال: اإّن عبد اهلل �سبيهي يف خلقي, وقد دعا له 
النبّي P اأي�سًا يف بع�س الأّيام, قائاًل: »األلهّم, اخلف جعفرًا يف اأهله وبارك لعبد 

اهلل يف �سفقة ميينه«))).
كان الإمام اأمري املوؤمنني Q والأئّمة الآخرون ي�ست�سريون عبد اهلل بن جعفر 
يف ال�سلح واحلرب حيث كان مورد ثقة عندهم. وكان يف حرب �سّفني اأحد قادة 
جي�س الإمام علي))) Q وهو من ال�سهود الذين اأر�سلهم الإمام علّي Q يف م�ساألة 
اإىل  وكان  القادة)4).  وتن�سيب  ي�ست�سريه يف عزل   Q علّي  الإمام  كان  التحكيم. 
جانب الإمام علّي Q عند اإبعاد اأبي ذّر اإىل الربذة حيث قام بتوديعه)5). واأجرى 
الإمام  )Q(6. وح�سر غ�سل وتكفني  الإمام  باأمر من  الوليد بن عقبة  احلّد على 

اأمري املوؤمنني Q حيث جرى ذلك لياًل, بعيدًا عن اأعني النا�س ودون علمهم)7).
اأميـــر  الإمــــام  �سهادة  بعد   Q احل�سن  الإمام  جانب  اإىل  اهلل  عبد  وقف 
 Q وكان من جملة الأ�سخا�س املوكلني الدفاع عن حرم اأهل البيت .Q املوؤمنــني
عند حركة جي�س الإمام نحو جي�س معاوية)8). اأظهر يف كثري من الأحيان الع�سق 
واحلّب والتعّلق بالإمام احل�سني Q, وعندما اأراد معاوية خطبة ابنة عبد اهلل بن 
جعفر )اأّم كلثوم) ليزيد اأجابه باأّن لنا اأمريًا ل نفعل �سيئًا من غري اإذنه)9), وبهذا 

  1- يو�سف بن عبد اهلل القرطبّي, الإ�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب, ج ), �س 17.
  )- اأحمد بن يحيى البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 98)/ اأحمد بن علّي بن حجر الع�سقاليّن, الإ�سابة يف متييز ال�سحابة, 

ج 4, �س 6) ـ 7).
  )- ابن الأعثم, الفتوح, ج ), �س 4)/ ن�سر بن مزاحم املنقرّي, وقعة �سّفني, �س )7).

  4- ن�سر بن مزاحم املنقرّي, وقعة �سّفني, �س 0)5.
  5- ابن الأعثم, الفتوح, ج ), �س 6))/ ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, ج 1, �س )10.

  6- ابن الأعثم, الفتوح, ج ), �س )8).
  7- ابن الأثري, الكامل يف التاريخ, ج ), �س 6)4.

  8- امل�سدر نف�سه, ج ), �س 445.
  9- البالذرّي اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 67.
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.L النحو و�سع اأمر تزويج ابنته اإىل احل�سني بن علّي
وعبد اهلل بن جعفر من جملة الأ�سخا�س الذين مت�ّسكوا بحديث الغدير لإثبات 

ولية الإمام اأمري املوؤمنني Q واأدرج ا�سمه بني رواة حديث الغدير)1).
اإميانه  على  الولية,  عن  الدفاع  يف  القاطعة  واحتجاجاته  مناظراته  وتدّل 
اإن�سانًا يف قول احلّق, وحتّدث  والولية. كان ل يخ�سى  بالإمامة  الكامل  واعتقاده 
مرارًا, يف جمل�س معاوية, مو�سحًا حقانّية اأهل البيت وعدم �سرعّية حكومة بني 
اأمّية))). وقد �سّجل التاريخ مناظراته العديدة مع بني اأمّية. وكانت طريقته املهّمة 

يف العمل ال�سيا�سّي هي الإمتناع عن بيعة يزيد. وكان معاوية قد كتب له:
»اأّما بعد, فقد عرفت اأثرتي اإّياك على من �سواك وح�سن راأيي فيك ويف اأهل 
بيتك, وقد اأتاين عنك ما اأكره, فاإن بايعت ُت�سكر واإن تاأب جُترب«. اأجاب عبد اهلل: 
»اأّما بعد, فقد جاءين كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من اأثرتك على من �سواي, فاإن 
رت. واأّما ما ذكرت من جربك اإّياي  تفعل فبحّظك اأ�سبت, واإن تاأب فبنف�سك ق�سّ
على البيعة ليزيد, فلعمري لئن اأجربتني عليها لقد اأجربناك واأباك على الإ�سالم 

حّتى اأدخلناكما كارهني غري طائعني«))).
عندما انتقل معاوية, عام 50 هـ ق اإىل املدينة لأخذ البيعة ليزيد, التقى بكبار 
عبد  عّبا�س,  بن  اهلل  عبد  ومنهم:  ال�سخ�سّيات  بع�س  مع  خا�ّس  وب�سكل  القبائل 
البيعة  اإىل  اهلل بن جعفر, عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري. حيث دعاهم 
ليزيد, وقد حتّدث عبد اهلل بن جعفر بحديٍث قاطٍع وحا�سٍم ف�سح فيه خمّططات 
بالولية   R البيت  اأهل  حّقانّية  على  واأّكد  ليزيد,  البيعة  اإعطاء  ورف�س  معاوية, 
واخلالفة)4). ومن هنا فاإّن املواقف ال�سيا�سّية لعبد اهلل وخمالفته لبني اأمّية دليل 

وا�سح على اعتقاده الرا�سخ ب�سرورة مواجهة وحماربة الأموّيني.
 ,R ومبا اأّن عبد اهلل من جملة خوا�ّس ال�سيعة ومن املقّربني اإىل اأهل البيت

  1- الطرب�سّي, الإحتجاج, ج ), �س )/ عبد احل�سني الأمينّي, الغدير, ج 1, �س 199.
  )- ابن اأبي احلديد, �سرح نهج البالغة, ج 6, �س 180 ـ 181.

  )- الدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج 1, �س 155 و 01)/ الأمينّي, الغدير, ج 10, �س 41). 
  4- الدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج 1, �س 149 ـ 195.

عبد اهلل بن جعفر وثورة كربالء
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ة. ويف هذا اخل�سو�س اأحيط عمله  فاإّن مطالعة حياته و�سريته حتوز اأهمّية خا�سّ
املتعّلق بنه�سة الإمام احل�سني Q بهالة من الإبهام. واحلقيقة اأّن ال�سوؤال الذي 
ثورة  بن جعفر يف  ي�سارك عبد اهلل  ملاذا مل  الباحثني هو,  اأذهان  يطرق  زال  ما 
عا�سوراء ومل يلتحق بركب الإمام احل�سني Q؟ وقد قّدم الباحثون اأ�سبابًا واآراًء 
خمتلفة يف تعليل عدم ح�سوره كربالء, وعدم مرافقته الإمام احل�سني Q. وحاول 
بع�سهم- من خالل �سواهد تاريخّية عّدة- تقدمي اإجابات بنحٍو ل مت�ّس ول تخد�س 
باإميان عبد اهلل واعتقاده ووفائه لالإمام احل�سني Q. ويعتقد اآخرون اأّن راأي عبد 
اهلل بن جعفر يف خ�سو�س ثورة كربالء يختلف عن راأي الإمام احل�سني Q؛ ولذا 
مل يرافق الإمام Q. ويعتمد كال الراأيني على �سواهد وقرائن تاريخّية �سنتعر�س 

لها يف ما ياأتي.

اأ- ال�صواهد والقرائن التاريخّية الداّلة على موافقة عبد اهلل على 
النه�صة احل�صينّية.

.Q 1- اإر�شال زوجته واأبنائه برفقة االإمام احل�شني
اإّن الذي ميكنه اأن يو�سح موقف عبد اهلل من حركة الإمام احل�سني Q اإر�سال 
عائلته يف قافلة الإمام Q. كيف ميكن ل�سخ�س خمالف للثورة ول يعتقد بها اأن 
لو  اأّنه  املوؤّكد  وي�سّجعهم على ذلك؟ من  بل  ل  اإليه,  النا�س  اأعّز  ركابها  ير�سل يف 
كان عبد اهلل بن جعفر خمالفًا لثورة الإمام احل�سني Q وملواجهة بني اأمّية, فاإّنه 
لن يقّدم اأبناءه قرابني يف هذا الطريق, مع العلم اأّنه اأر�سل زوجته زينب الكربى 
يف  �سخاء  بكّل  بهم  و�سّحى   Q احل�سني  الإمام  ركب  مع  وحمّمدًا  عونًا  وولديه: 

�سبيل اإمامهم)1). 

  1- ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج ), �س 68/ اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 69 ـ 70/ ابن كثري, البداية والنهاية, ج 8, �س 
180 ـ 181.

 اأّما احلديث اأّن زينب ا�سرتطت للزواج من عبد اهلل اأن ترافق اأخيها يف كربالء فهذا غري موجود يف امل�سادر التاريخّية املعتربة.
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:Q 2- رّدة فعل عبد اهلل بن جعفر بعد �شهادة االإمام احل�شني
 Q احل�سني  الإمام  �سهادة  نباأ  �سماعه  بعد  جعفر,  بن  اهلل  عبد  فعل  رّدة  ت�سري 
وابنيه عون وحمّمد, اإىل اإميانه واعتقاده بالثورة احل�سينّية. ويذكر املوؤّرخون اأّنه- بعد 
عودة قافلة املتبّقني من حادثة كربالء وو�سولهم اإىل املدينة- اأ�سرع اأبو ال�سال�سل وهو 
غالم عبد اهلل بن جعفر ليخربه ب�سهادة ابنيه. ا�سرتجع عبد اهلل عندما �سمع النباأ. 
فقال الغالم: هذا ما لقيناه من احل�سني. فحذفه ابن جعفر بنعله قائاًل: يا بن اللخناء, 
اإّنه  واهلل  اأُقتل معه.  اأفارقه حّتى  ل  اأن  لأحببت  �سهدته  لو  واهلل  تقول هذا؟  األلح�سني 
وابن عّمي  اأخي  اأ�سيبا مع  اأّنهما  بهما  ويهّون علّي امل�ساب  بنف�سي منهما  ي�سخي  ملّما 

موا�سيني له �سابرين معه.
ثّم قال: اإن مل تكن اآ�ست احل�سني يدي فقد اآ�ساه ولدي)1). اإّن هذا الكالم ل 
يرتك جماًل لل�سّك والإبهام حول راأي عبد اهلل يف ثورة الإمام احل�سني Q ويو�سح 
اعتقاد عبد اهلل بن جعفر الكبري بثورة الإمام Q ويبنّي اأي�سًا معرفته بالنه�سة 
و�سجاعة  بو�سوح  حتّدث  لقد  ال�سهداء.  تركها  التي  والف�سائل  والقيم  احل�سينّية 
حول ا�ستعداده لل�سهادة يف ركاب الإمام احل�سني Q وهذا يعني اأّن اأّي خوف اأو 

وجل بعيد عنه.
3- ر�شالة عبد اهلل بن جعفر اإىل االإمام احل�شني:

يّت�سح مّما تقّدم اأ�سل اعتقاد عبد اهلل بن جعفر بالثورة �سّد بني اأمّية, ومع 
ذلك فاإّن من جملة الأمور التي اأّدت اإىل وجود اإبهام يف امل�ساألة, ر�سالته لالإمام 
Q يدعوه فيها لعدم الذهاب اإىل العراق. بدايًة نذكر ر�سالة عبد اهلل  احل�سني 

وجواب الإمام, ثّم نحاول درا�سة وحتليل الر�سالتني:

:Q ر�سالة عبد اهلل اإىل الإمام احل�سني
»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ... اأّما بعد, فاإيّن اأ�ساألك باهلل ملا ان�سرفت حني 
تقراأ كتابي هذا, فاإيّن م�سفق عليك من هذا الوجه اأن يكون فيه هالكك وا�ستئ�سال 

1- ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج ), �س 4)1/ ابن الأثري, الكامل يف التاريخ, ج ), �س 579/ الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, 
�س 57).

عبد اهلل بن جعفر وثورة كربالء
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اأهل بيتك, اإن هلكت اليوم ُطفئ نور الأر�س فاإّنك علم املهتدين ورجاء املوؤمنني, 
فال تعجل بال�سري فاإيّن يف اأثر كتابي, وال�سالم«)1).

:Q جواب الإمام احل�سني
راأيت  اأيّن  واأعلمك  كتابك ورد علّي فقراأته وفهمت ما ذكرت,  فاإن ّ »اأّما بعد! 
ر�سول اهلل P يف منامي فخربين باأمر واأنا ما�س له, يل كان اأو علّي, واهلل يا بن 
عّمي لو كنت يف جحر هامة من هوامِّ الأر�س ل�ستخرجوين يقتلوين, واهلل يا بن 

عّمي ليعدين علّي كما عدت اليهود على ال�سبت, وال�سالم«))).
ُي�ستفاد من ر�سالة عبد اهلل اإىل الإمام احل�سني Q مطالب عّدة:

1- اعتقاده مبقام الإمامة و�ساأنه وعظمته. ويدّل على هذا الأمر العبارات التي 
ذكرها اأمثال: »نور الأر�س« و »علم املهتدين«.

)- تعّلقه بالإمام ووفاوؤه له حيث كان خائفًا عليه وم�سفقًا من �سهادته و�سهادة 
اأ�سحابه واأهل بيته R: »فاإيّن م�سفق عليك من هذا الوجه اأن يكون فيه هالكك 
وا�ستئ�سال اأهل بيتك« وكان يخ�سى من الناحية الجتماعّية وال�سيا�سّية على و�سع 
العامل الإ�سالمّي وم�ستقبله بعد �سهادة الإمام احل�سني Q ويراه عاملًا مظلمًا: »اإن 

هلكت طفىء نور الأر�س فاإّنك علم املهتدين ورجاء املوؤمنني«.
)- طلبه من الإمام تغيري اأ�سلوب جهاده. ويفوح من ر�سالة عبد اهلل بن جعفر 
جانب  اإىل  يقف  كان  اهلل  عبد  اأّن  وكما  اخليـر.  واإرادة  امل�ســاورة  رائحـة  لالإمام 
روؤيته  تقدمي  موقع  فهو يف  هنا,  كذلك  امل�سورة,  لهم  يقّدم  املتقّدمني   R الأئّمة 
Q حول طريقة واأ�سلوب الثورة التي �سينطلق بها. وكان على علم دقيق  لالإمام 
مب�سري حركة الإمام اإىل العراق, وكان يدرك جّيدًا اأّن هذه احلركة �ستحمل معها 
�سهادة الإمام Q واأ�سحابه. كان يخ�سى اأن ي�ست�سهد الإمام Q فينفرط النظام 
فيكون العامل الإ�سالمّي يف مواجهة حالة فقدان الإمام والقائد الإلهّي. لذلك عمل 
جاهدًا على تغيري راأي الإمام يف اخلروج اإىل العراق, وبالتايل احلوؤول دون وقوع 

  1- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س 91): »فال تعجل بال�سري فاإيّن يف اأثر الكتاب«.
  )- الطربّي, امل�سدر نف�سه, ج 4, �س )9)/ ابن الأعثم, الفتوح, ج 5, �س 67.
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تلك احلادثة الأليمة, ولو عن طريق احلوار وامل�ساحلة بني الإمام Q وبني اأمّية.

4- عذر عبد اهلل يف عدم االإلتحاق باالإمام:
يثبت مّما تقّدم اأ�سل اعتقاد عبد اهلل بثورة كربالء وع�سقه لل�سهادة يف ركاب 
الإمام احل�سني Q وتعّلقه بها, ولكن ملاذا مل يح�سر عبد اهلل بنف�سه يف عا�سوراء 
ومل يرافق الإمام؟ هنا جند اأّن التاريخ �ساكت عن اإبداء الراأي بحيث ل نح�سل 
على جواب من الن�سو�س التاريخّية الأ�سلّية. طبعًا طرح املتاأخّرون, يف اآثارهم, 
بع�س الإحتمالت التي هي عبارة عن اأعذار �ساهمت يف عدم م�ساركة عبد اهلل بن 

جعفر يف ثورة كربالء واأهّم هذه الأعذار:
َره عن ح�سور الطّف ذهاُب ب�سره«)1). 1- يقول البع�س: »وكان تاأَخُّ

باأمر ما, وكان عليه   Q الإمام  اأن يكون مكّلفًا من قبل  الثاين  )- الإحتمال 
وجود  يتوّقع  كان  حيث  ها�سم  بني  على  املحافظة  ذلك  مثال  املدينة,  يف  البقاء 
موؤامرة للق�ساء على بني ها�سم بعد خروج الإمام وكبار بني ها�سم من املدينة؛ 
لذلك فاإّن وجود �سخ�سّيات مثل عبد اهلل بن جعفر كان باإمكانها احلوؤول دون وقوع 

اأي خطر �سّد بني ها�سم))).
)- كهولته, حيث كان له من العمر اآنذاك �سبعون عامًا, وهذا يعني اأّنه مل يكن 

قادرًا على امل�ستوى اجل�سدّي, من احل�سور يف �ساحة اجلهاد))).
التاريخّية  وال�سواهد  واحلد�س,  الظّن  على  تعتمد  املتقّدمة  الأمور  طبعًا 
امل�سادر  يف  يذكر  مل  والذي  الب�سر  اهلل  عبد  فقدان  ذلك  جملة  من  توؤّيدها.  ل 
التاريخّية الأ�سا�سّية, كذلك احلال يف م�ساألة كهولته والتي ل تعترب مانعًا حقيقّيًا 
اأمام م�ساركته, فهو كان له من العمر حينها 71 عامًا وكان باإمكانه املهاجرة مع 
الإمام, وقد جاء يف بع�س الأخبار اأّنه �سافر من املدينة اإىل دم�سق بعد عّدة �سنوات 
على حادثة عا�سوراء. ي�ساف اإىل ذلك اأّن جي�س الإمام كان فيه اأ�سخا�س كبار يف 

  1- ابن عنبة, عمدة الطالب, �س 7), حا�سية حمّمد ح�سن اآل الطالقايّن.
  )- ال�سّيد نور الّدين اجلزائرّي, اخل�سائ�س الزينبّية, �س 194.

  )- جمموعة من املحّققني, درا�سة يف ثورة عا�سوراء, �س 4).

عبد اهلل بن جعفر وثورة كربالء
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ال�سّن اأمثال حبيب بن مظاهر, وم�سلم بن عو�سجة واأن�س بن حارث و...
اأّما احتمال تكليفه من قبل الإمام باأمر ما فهو, واإن كان منا�سبًا ل�سخ�سّيته 
ومكانته, اإّل اأّن ال�سواهد والقرائن التاريخّية ل تدل عليه. وي�ساف اإىل ذلك اأّنه 
اإذا ثبت باأّن حمّمد بن احلنفّية كان مكّلفًا من قبل الإمام مراقبة اأو�ساع املدينة, 
فال معنى بعد ذلك لتكليف عبد اهلل بن جعفر بذلك. طبعًا مل تثبت م�ساألة تكليف 
بقائه يف  وافق على  الإمام  بل  اأي�سًا,  املدينة  اأو�ساع  بن احلنفّية مبراقبة  حمّمد 
املدينة وطلب منه اإي�سال اأخبارها اإليه, بعد اأن راأى منه عدم ا�ستعداده ملرافقته 

اإىل مّكة.

اهلل  عبد  الداّلة على خمالفة  التاريخّية  والقرائن  ال�صواهد  ـ   ب 
للثورة احل�صينّية:

 هناك بع�س ال�سواهد التي تبني اأّن عبد اهلل بن جعفر كان ينظر اإىل اأ�سلوب 
اأمّية,  بني  مواجهة  باأ�سل  واعتقاده  اإميانه  مع  الرتّدد,  بعني   Q الإمام احل�سني 

ومن جملة هذه ال�سواهد:

      1- طلب االأمان من بني اأمّية
 ,Q بغ�ّس النظر عن الر�سالة التي كتبها عبد اهلل بن جعفر لالإمام احل�سني
فاإّن طلبه  بالثورة,  الإمام  اأّنها نوع من معار�سة قرار  اأن تف�ّسر على  والتي ميكن 
الأمان من بني اأمّية بهدف احلفاظ على اأرواح واأموال وعائلة الإمام, �سيء غريب.
جاءت ر�سالته لالإمام وطلبه الأمان من بني اأمّية بعد اأن اأخرب الإمام اجلميع 
بعزمه القاطع على اخلروج من مّكة اإىل العراق. وكان املجتمع الإ�سالمّي على علم 
كامل بعزم الإمام حيث جتّلى هذا الأمر يف مواقف عّدة, من جملتها: كالم الإمام 
اإىل روؤ�ساء القبائل يف الكوفة والب�سرة, الدعوات املتتالية التي  يف مّكة, ر�سائله 
جاءت من العراق اإىل الإمام, ر�سالة الإمام اإىل حمّمد بن احلنفّية ودعوته بني 
ها�سم اإىل مرافقته وم�ساركته يف الثورة. بناًء على ما تقّدم فعبد اهلل بن جعفر بداأ 
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ن�ساطه متاأّخرًا عن بداية نه�سة الإمام احل�سني Q. ويبقى ال�سوؤال امللّح: ملاذا مل 
يكتب ر�سالة لالإمام ومل يبداأ ن�ساطه يف ثني الإمام عن ال�سفر اإىل العراق, عندما 

كان الإمام ل يزال يف املدينة, اأو على الأقل يف مّكة؟ وملاذا مل ي�سر عليه بذلك؟
اإّن رف�س عبد اهلل, يف مقابل ت�سميم الإمام Q القاطع, اأمر غري قابل للفهم, 
Q فوقف مرتّددًا وعمل من ثّم  فهل كان ي�سّك يف معرفة وعلم وع�سمة الإمام 
على ثنيه عن ت�سميمه وعزمه على اخلروج؟ هذا الأمر بعيد عن عبد اهلل فهو كان 

.Q معروفًا باأّنه من ال�سيعة املقّربني لالإمام
على كّل حال فاإّن من امل�سّلم به اأن عبد اهلل بن جعفر عمل ب�سكل جاّد على طلب 

الأمان من بني اأمّية لالإمام احل�سني Q. يكتب الطربّي يف هذا ال�ساأن:
اأمانًا  اأن يكتب للح�سني  و�سار عبد اهلل بن جعفر اإىل عمرو بن �سعيد ف�ساأله 
وميّنيه لريجع عن وجهه, فكتب اإليه عمرو بن �سعيد كتابًا ميّنيه فيه ال�سلة ويوؤمنه 
على نف�سه, واأنفذه مع اأخيه يحيى بن �سعيد, فلحقه يحيى وعبد اهلل بن جعفر, بعد 
 P نفوذ ابنيه, ودفعا اإليه الكتاب وجهدا به يف الرجوع فقال: »اإيّن راأيت ر�سول اهلل
واأمرين مبا اأنا ما�س له«, فقال له: فما تلك الروؤيا؟ قال: »ما حدثت اأحدًا بها, ول 

اأنا حمّدث اأحدًا حّتى األقى رّبي عزَّ وجّل«)1).
اأّما ر�سالة عمرو بن �سعيد اإىل الإمام احل�سني بن علّي, فكانت على النحو الآتي: 
من عمرو بن �سعيد اإىل احل�سني بن علّي, اأّما بعد, فاإيّن اأ�ساأل اهلل اأن ي�سرفك عّما 
يوبقك, واأن يهديك ملّا ير�سدك, بلغني اأّنك قد توّجهت اإىل العراق, واإيّن اأعيذك 
من ال�سقاق, فاإيّن اأخاف عليك فيه الهالك, وقد بعثت اإليك عبد اهلل بن جعفر 
ويحيى بن �سعيد, فاأقبل علّي معهما, فاإّن لك عندي الأمان وال�سلة والرّب وح�سن 

اجلوار, لك اهلل بذلك �سهيد وكفيل ومراع ووكيل, وال�سالم.
:Q وكتب اإليه الإمام احل�سني

واأّما بعد, فاإّنه مل ي�ساقق اهلل ور�سوله من دعا اإىل اهلل عزَّ وجّل وعمل �ساحلًا 
وقال اإّنني من امل�سلمني, وقد دعوت اإىل الأمان والرّب وال�سلة, فخري الأمان اأمان 

  1- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س 91) ـ )9)/ ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج ), �س 69.
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فن�ساأل اهلل خمافة يف  الدنيا,  يخفه يف  القيامة من مل  يوم  يوؤمن اهلل  ولن  اهلل, 
الدنيا توجب لنا اأمانة يوم القيامة, فاإن كنت نويت بالكتاب �سلتي وبّري فُجزيت 

خريًا يف الدنيا والآخرة, وال�سالم«)1).
نح�سل, من خالل درا�سة هذه الر�سالة, على الآتي:

 .Q اأّوًل: اإّن هذه الر�سالة حتتوي على م�سمون غري موؤّدب جتاه مقام الإمام
اأّنها مل تكتب بيد عبد اهلل بن  اللغة غري املوؤّدبة التي كتبت بها الر�سالة  وتو�سح 
يعتربون  كانوا  لأّنهم  الأموّيني  وثقافة  اأ�سلوب  مع  تّتفق  الر�سالة  لغة  بل  جعفر, 
اخلروج عن نظام يزيد الظامل يوؤّدي اإىل الهالك, وهو عامل تفرقة و�سبب يف عدم 
وحدة كلمة امل�سلمني. وهذه الر�سالة تختلف ب�سكل كبري عن الر�سالة التي كان قد 
اأّن  اأ�سرنا  Q وقد مّرت معنا �سابقًا, حيث  كتبها عبد اهلل بن جعفر اإىل الإمام 
عبد اهلل بن جعفر اعترب الإمام يف ر�سالته نور الأر�س, وعلم املهتدين... بينما 
اعتربت هذه الر�سالة الإمام عامل و�سبب التفرقة, ل بل طلب عمرو بن �سعيد من 

اهلل هداية الإمام من ال�سالل!
ي�ساف اإىل ذلك: تاأكيد ابن الأعثم اأّن كاتب الر�سالة هو عمرو بن �سعيد, واأّن 
الذي حملها لالإمام هو يحيى بن �سعيد وحيدًا حيث مل يرافقه اأحد))). فاإذا كان 
كاتب الر�سالة وحاملها هو عبد اهلل بن جعفر كما يقول الطربّي فال جمال للدفاع 
اهلل,  عبد  وروحّيات  اأفكار  مع  يتنا�سبان  ل  ولغتها  الر�سالة  م�سمون  اأّن  اإّل  عنه, 

بالإ�سافة اإىل رف�س ابن الأعثم اعتباره كاتبًا وحامالً  لها.
وبغ�ّس النظر عن م�سمون ولغة الر�سالة, فاإّن الذي يدعو للتاأّمل هو حماولة 
ال�سلح التي قام بها عبد اهلل بن جعفر. فلو قبلنا باأّن عبد اهلل بن جعفر هو اليد 
اإدراج ر�سالته  R, بالأخ�ّس على م�ستوى امل�سورة, فيمكن حينها  اليمنى لالأئّمة 
الأوىل يف هذا الإطار, اأّما حماولته طلب الأمان والعمل لإيجاد ال�سلح بني الإمام 
تعيني  نوع من  بل هي  ل  امل�ساورة,  اأكرب من  فهي خطوة  اأمّية  وبني   Q احل�سني 

  1- الطربّي, تاريخ الطربّي, ج 4, �س )9).
  )- ابن الأعثم, الفتوح, ج 5, �س 67 ـ 68.
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التكليف لالإمام ووقوف يف وجهه. لذلك ينبغي اإّما اإنكار حادثة طلبه الأمان من 
اأو الرتّدد  بني اأمّية, واعتبار ذلك من الأمور التي طالتها التحريفات التاريخّية, 
يف ب�سرية عبد اهلل ودرايته ال�سيا�سّية. كيف ميكنه اأن يطلب من عمرو بن �سعيد 
بن العا�س الأموّي الظامل الفا�سد, الأمان لالإمام احل�سني Q على روحه وماله 
ويعده بالهدايا واجلوائز ليعود عن قراره؟! هل امل�سكلة بني الإمام Q وبني اأمّية 
باملال  باإمداده  اأمّية  بني  وعود  وهل  والروح؟  املال  على  الأمان  عدم  جمّرد  هي 
والوعود الدنيوّية ميكنها اأن ت�سرف الإمام احل�سني عن ر�سالته الإلهّية؟ وما معنى 
يفّكرون بحفظ  كانوا  و�سيعته  الإمام  واأّن  بالأخ�ّس,  واليزيدّيني  يزيد  ال�سلح مع 
باملعروف  الأمر  ويعتربون  ليزيد,  واملنحرفة  الفا�سدة  احلكومة  ومواجهة  الّدين 
والنهي عن املنكر واجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل من جملة وظائفهم؟ مّما ل �سّك 
فيه اأن �سّيد ال�سهداء Q كان بني خيارين: اإّما م�ساحلة بني اأمّية وحماورتهم, 
واإّما احلفاظ على دين اهلل واإ�سالح املجتمع وجناة الأّمة الإ�سالمّية, والتي تعني 
ال�سهادة يف �سبيل اهلل. وكان جواب الإمام على ر�سالة عمرو بن �سعيد بن العا�س 
وا�سحًا يف رف�س كّل اأنواع التذّلل للم�ستكربين. فكيف ميكن اأن يقبل الإمام الأمان 
املذّل الذي يقّدمه له الفا�سق والفاجر والظامل وامل�ستبّد؟ مع العلم اأّنه اعترب يف 
ر�سالته اأّن طلب الأمان من بني اأمّية ما هو اإّل فقدان لالأمان الإلهّي: »فخري الأمان 
اأمان اهلل«, »ولن يوؤمن اهلل يوم القيامة من مل يخفه يف الدنيا«. ويف نهاية ر�سالة 
الإمام نراه ينظر بعني ال�سّك والرتّدد اإىل هذه احليلة امل�سوؤومة والأمان املذّل الذي 
...«. من خالل  بالكتاب �سلتي وبّري  نويت  الأمان: »فاإن كنت  اأطلق عليه عنوان 
هذه العبارة جند اأّن الإمام يك�سف القناع, اأمام املالأ, عن نفاق بني اأمّية لالأجيال 

القادمة.

2- روحّية عبد اهلل بن جعفر يف ال�شلح واإقامة العالقات مع بني 
اأمّية

باقي  من  جراأة  اأكرث  كان  جعفر  بن  اهلل  عبد  اأّن  اإىل  ال�سواهد  بع�س  ت�سري 

عبد اهلل بن جعفر وثورة كربالء
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اأمّية. كان عبد اهلل حمّل احرتام اخللفاء  اإقامة عالقات مع بني  الأ�سحاب, يف 
اآنذاك ب�سبب موقعه الإجتماعّي املمّيز. وقد ذكروا اأّن معاوية كان ير�سل له كّل عام 
وكانت هدايا معاوية  مليونني)1).  اإىل  املبلغ  زاد  يزيد  مليون درهم, وعندما جاء 
لعبد اهلل ت�سل بع�س الأحيان اإىل درجة اعرتا�س الأموّيني. كان بنو اأمّية يتحّدثون 
مع معاوية باأّنك تعطي عبد اهلل هذه املبالغ الطائلة بينما ل يتجاوز ما ي�سل اإلينا, 
نحن املقّربني, مئة األف درهم))). �سحيح اأّن عبد اهلل- ب�سبب جوده وكرمه- كان 
ة, اإّل اأّن  يوّزع هذه الأموال بني الفقراء واملحتاجني, ول ي�ستعملها يف �سوؤونه اخلا�سّ
ة. ومن  ال�سيء الذي ل ترّدد فيه اأّن عطايا معاوية مل تكن من دون اأهداف خا�سّ
هنا, قد ي�سّح القول, يف خ�سو�س العالقات املالّية بني معاوية وعبد اهلل, اأّن اأحد 
اأهداف معاوية هو اإظهار عظمة عبد اهلل بهدف احلّط والتقليل من �ساأن وقيمة 

اأبناء علّي Q وقد اأ�سار معاوية يف اأحاديثه اإىل هذا الأمر:
»روى �سليم بن قي�س قال: �سمعت عبد اهلل بن جعفر بن اأبي طالب قال: قال 
اأبوهما  ول  ما هما بخري منك,  واحل�سني,  للح�سن  تعظيمك  اأ�سّد  ما  معاوية:  يل 
بخري من اأبيك, ولول اأّن فاطمة بنت ر�سول اهلل لقلت: ما اأّمك اأ�سماء بنت عمي�س 

بدونها.
اأنت لقليل املعرفة بهما  اأملك فقلت:  قال: فغ�سبت من مقالته واأخذين ما ل 

وباأبيهما واأّمهما, بلى واهلل اإّنهما خلري مّني ...«))).
على كّل حال, يظهر من عالقاته مع بني اأمّية وتعاطيه الدائم معهم, ذهابًا 
واإيابًا, اأّنه كانت ت�سيطر عليه روحّية الت�ساهل والت�سامح على امل�ستوى ال�سيا�سّي. 
واأّنه كان, مع مرور الزمان, مييل اإىل ال�سلح والهدنة اأكرث من النزاع واخل�سومة. 
حتّدث  حيث  احلرب  بروز  دون  للحوؤول  جاهدًا  يعمل  احلّرة  وقعة  يف  نراه  لذلك 
اآنذاك مع يزيد يف امل�ساألة فاأجابه يزيد باأّن جي�سه ي�ستعّد للحرب مع الزبري بن 
العوام يف مّكة, فاإذا رغب اأهل املدينة يف العودة للطاعة, فالأمان لهم. عند ذلك 

  1- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 00)/ ابن حجر الع�سقاليّن, الإ�سابة, ج 4, �س 9).
  )- البالذرّي, امل�سدر نف�سه, ج ), �س 09).

  )- الطرب�سّي, الإحتجاج, ج ), �س )/ العاّلمة الأمينّي, الغدير, ج 1, �س 199/ املجل�سّي, بحار الأنوار, ج )), �س 65).
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كتب عبد اهلل اإىل قادة املدينة يخربهم بطلب يزيد ولكّنهم رف�سوا ذلك)1).
ويف ما بعد اأي�سًا جند عبد اهلل قد اأخذ الأمان لعبيد اهلل بن قي�س الرقيات))), 
وهو من اأ�سحاب م�سعب بن الزبري وقد اأ�سدر عبد امللك بن مروان حكم قتله, 
اإىل روحّية  ت�سري  التاريخ موارد متعّددة  �سّجل  امللك))). وقد  له عند عبد  وت�سّفع 
ال�سلح التي كان يعمل بها اأحيانًا يف النزاعات الجتماعّية وال�سيا�سّية, وهذا كّله 
ي�سري اإىل ميله لل�سلح, رغم �سجاعته وطلبه للحّق. اأّما ر�سائله اإىل الإمام و�سعيه 
لل�سلح بني الإمام Q وبني اأمّية, في�سري ذلك اإىل اعتقاده بالأ�ساليب الأخرى غري 

احلرب واجلهاد.

النتيجة
عبد اهلل بن جعفر الطّيار واحد من ال�سخ�سّيات املمّيزة وامل�سهورة يف التاريخ 
الإ�سالمّي, وله �سوابق م�سّرفة يف الدفاع عن اأئّمة اأهل البيت R. اأظهر يف اأقواله 
مواجهة  ال�سيا�سّية يف  مواقفه  R وحتكي  البيت  باأهل  واعتقاده  اإميانه  واأفعاله, 
بني اأمّية عن اعتقاده ووفائه ملدر�سة اأهل البيت R وخمالفته حلاكمّية بني اأمّية. 
وهو واحد من ال�سخ�سّيات التي مل توّفق للم�ساركة يف نه�سة عا�سوراء, ومل يو�سح 
التاريخ �سبب عدم التحاقه بالإمام احل�سني Q. مع العلم اأّن زوجته وابنيه كان 
بعد  عنه,  ُنِقَل  فقد  اهلل  عبد  اأّما   .Q احل�سني  الإمام  ن�سرة  يف  مهّم  دور  لهم 
يتمّنى  وكان  الإمام,  �سهادة  خرب  �سماعه  بعد  وتاأ�ّسفه  ح�سرته  عا�سوراء,  حادثة 
اأّن ولديه  امل�ساركة يف ركاب الإمام يف كربالء, وقد �سعر بال�سعادة عندما عرف 
ومع  مكانه يف كربالء.  قد حاّل  واعتربهما   Q ا�ست�سهدا يف طريق احل�سني  قد 
ذلك ل ميكن اإنكار ر�سائله التي توّجه بها اإىل الإمام يطلب منه عدم اخلروج اإىل 
على  باخلروج  والقاطع  احلا�سم  ت�سميمه  عن  الإمام  لثني  جاهدًا  عمل  العراق. 

  1- الطربّي, تاريخ الطربّي, ج 5, �س 146.
  )- عبيد اهلل بن قي�س بن �سريح بن مالك الرقيات �ساعر قري�س يف الع�سر الأموّي.كان مقيمًا يف املدينة وقد ينزل الرّقة. وخرج 
مع م�سعب بن الزبري على عبد امللك بن مروان. ثّم ان�سرف اإىل الكوفة بعد مقتل الزبري فاأقام �سنة. وق�سد ال�سام فلجاأ اإىل عبد 

اهلل بن جعفر بن اأبي طالب, ف�ساأل عبد امللك يف اأمره, فاأّمنه, فاأقام اإىل اأن تويف. )الزركلّي, الأعالم, ج 4, �س 06)).
  )- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 15).

عبد اهلل بن جعفر وثورة كربالء
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يزيد, والتوّجه نحو العراق, حّتى و�سل الأمر اإىل توا�سله مع بني اأمّية تو�ّساًل منه 
بالأ�ساليب الدبلوما�سّية, بل وباإعطاء الأمان لالإمام Q ووعده بالعطايا واجلوائز 
لل�سلح فتدّل على مدى اخلوف من  اأّما حماولته  العراق.  التوّجه نحو  ملنعه من 

تداعيات نه�سة الإمام, واأّنه كان يفّكر باأ�سلوب اآخر غري اجلهاد والثورة.
اإدراك وحتليل حركة  بني ها�سم عن  وكبار  ال�سيعة  العديد من خوا�ّس  عجز 
الإلهّية من خالل ح�ساباتهم  الثورة  اإىل  فنظروا  ب�سكل �سحيح,  اآنذاك,  الإمام, 
اأ�سحابه و�سيعته  اأحدًا من  العادّية فحكموا عليها بالف�سل. طبعًا الإمام مل يجرب 
الب�سرية  اأ�سحاب  فقط  فرافقه  النه�سة,  هذه  امل�ساركة يف  على  منه,  واملقّربني 

والإميان والإخال�س الكبري الذين اأدركوا حقيقة الولية.
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سليمان بن صرد الخزاعّي وعدم 
حضوره في كربالء)))

متهيد
ومن  وقادتهم,  العراق  �سيعة  عظماء  من  واحد  اخلزاعّي  �سرد  بن  �سليمان 
 Q علّي  الإمام  عهد  يف  �سارك  وقد  الأوائل.  ال�سيعة  لأئّمة  املقّربني  الأ�سحاب 
والإمام احل�سن Q يف اأغلب الأحداث ال�سيا�سّية واحلروب التي ح�سلت اآنذاك, 
اأوائل  اأّن �سليمان بن �سرد كان من  فكان له �سوابق م�سيئة يف هذا الإطار. ومع 
الذين عملوا على دعوة الإمام احل�سني Q للقدوم اإىل العراق, اإّل اأّنه تغيَّب عن 
عدم  حول  وخمتلفة  متعّددة  اأ�سباب  طرحت  وقد  عا�سوراء.  حادثة  يف  امل�ساركة 
ح�سوره, وهذا ما �سنحاول حتليله ونقده يف هذا املقال. ويّت�سح من خالل النظرة 
الواقعّية اإىل �سريته العملّية, وجود حمّطات تاريخّية ي�ستفاد منها الدرو�س والعرب, 
التاريخ.  م�سري  يف  التاأثري  م�ستوى  على  وذلك  باخلوا�ّس,  يتعّلق  ما  يف  بالأخ�ّس 
�سحيح اأّن الأقوال تعّددت يف توجيه وبيان �سبب عدم ح�سوره كربالء, اإّل اأّنه ميكن 

.Q رًا يف ن�سرة الإمام احل�سني ال�ستنتاج اأّنه كان مق�سّ

املقّدمة
التي  الالحقة  التبليغّية  والنه�سة  الدامية  عا�سوراء  ثورة  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 
األقت  O قد  Q وزينب الكربى  R بقيادة الإمام ال�سّجاد  اأهل البيت  قام بها 

1 - عبد الر�سا عرب اأبو زيد اآبادي, حوزوّي وماج�ستري يف تاريخ الإ�سالم.
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واملقاومة  الظلم,  ورف�س  والتحّرر  اليقظة  روح  املّيت ج�سدّيًا  الإ�سالمّي  باملجتمع 
الإ�سالمّي  املجتمع  ق�سمًا كبريًا من  فاأيقظت  �سبيل احلّق,  والت�سحية يف  والإيثار 
امل�سلمني ول  اأّثرت يف جمتمع  اإّن هذه احلادثة قد  الغفلة.  الذي كان يعي�س حالة 
�سّيما اخلوا�ّس منهم الذين تخّلفوا عن قافلة كربالء, ومل يوؤّدوا ر�سالتهم املهّمة, 
كما يجب, عن اإمامهم يف ظروف ح�سا�سة وم�سريّية. لقد تخّلف �سيعة العراق عن 
احلركة الإ�سالحّية لالإمام احل�سني Q ب�سبب عدم قدرتهم على اّتخاذ املوقف 
وكبريًا  وا�سحًا  تاأثريًا  ن�ساهد  لن  لذلك  املنا�سب؛  الوقت  يف  والتحّرك  املنا�سب 
ما  يف  امل�ساركة  م�ستوى  على  عا�سوراء,  حادثة  بعد  ال�سيعة,  اأطلقها  التي  للدعوة 
 Q يعرف بثورة التّوابني الدامية. واإذا نظرنا اإىل اختيار العراق من قبل الإمام
باأو�ساع  تتعّلق  ومعقولة  عقالنّية  ح�سابات  على  بناًء  املعادلة  هذه  على  واإ�سراره 
�سفري  اإىل  العراق  اأهل  اأر�ســـلها  التـــي  الر�ســـائل  �ســـيل  فـــاإّن  العــراق,  وظروف 
التي  الأ�سباب  جملة  من  له,  الوا�سعة  وبيعتهم  عقيل,  بن  م�سلم  اأي   ,Q الإمام 
�ساهمت يف اختيار الإمام Q احلركة نحو العراق. �سحيح اأّن الر�سائل الكثرية التي 
اأر�سلت لالإمام Q كانت تتعّلق مبجموعات �سيا�سّية متنّوعة حتمل دوافع خمتلفة, 
اإّل اأّن ال�سباقني يف اإر�سال الر�سائل اإىل الإمام Q ويف دعوته اإىل العراق, كانوا 
روا يف احل�سور اإىل كربالء.  �سيعة العراق املعروفني والبارزين, وهم الذين ق�سّ
وتعترب ثورة التّوابني بقيادة �سليمان بن �سرد اخلزاعّي هي احللقة الأ�سا�سّية يف 
الثورات ال�سيعّية التي ح�سلت يف العراق, وهي واحدة من اأبرز النتائج الجتماعّية 
حلادثة عا�سوراء على امل�ستوى الجتماعّي. اأّما املنطق الذي كان يحمله التّوابون, 
فهو التعوي�س من اخلطاأ التاريخّي الذي جتّلى يف عدم ن�سرة الإمام Q, فكانوا 
يعتربون عدم ن�سرته مع�سية ل تغفر اإّل من خالل قتل كاّفة الذين �ساركوا يف قتل 
الإمام, اأو من خالل ا�ست�سهادهم. وعلى هذا الأ�سا�س فاإّن ال�سوؤال الأّول الذي يدور 
حول التّوابني هو �سبب عدم م�ساركتهم يف كربالء, وهو �سوؤال ُيطرح يف مكان اآخر 
حول بع�س خوا�ّس ال�سيعة اأمثال حمّمد بن احلنفّية, وعبد اهلل بن عّبا�س, وعبد 

اهلل بن جعفر, حيث قّدمت اإجابات متعّددة عليه. 
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اأيدينا, درا�سة م�ساألة عدم ح�سور �سليمان بن  �سنحاول, يف املقال الذي بني 
�سرد وهو من كبار �سيعة الكوفة يف ثورة كربالء م�ستفيدين, يف ذلك, من معايري 

قة. النقد التاريخّي, من دون اللجوء اإىل الأحكام امل�سبَّ

اأ- اإطاللة اإجمالّية على �صخ�صّية �صليمان بن �صرد
�سليمان بن �سرد بن اجلون بن اأبي اجلون اخلزاعّي من كبار ال�سيعة واأ�سحاب 
مطرف.  اأبا  ويكّنى   .L واحل�سني  احل�سن  والإمامني   Q املوؤمنني  اأمري  الإمام 
ويقال كان ا�سمه يف اجلاهلّية ي�سار فلّما اأ�سلم �سّماه ر�سول اهلل P �سليمان. وهو 
)هـ.   65 عام  تويّف  دارًا.  فيها  واّتخذ  الكوفة  �سكنوا  الذين  الأوائل  امل�سلمني  من 
ق.) عن عمر )9 �سنة)1). من هنا ميكن القول اإّنه ولد قبل 8) عامًا من الهجرة. 
ال�سنة من �سحابة  اأهل  اأغلب م�سادر  اعتربته  الآراء يف كونه �سحابّيًا.  اختلفت 
 ,P ويف احلّد الأدنى حتّدثت عنه على اأّنه مّمن اأدرك ر�سول اهلل P ر�سول اهلل
عن  الروايات  بع�س  نقل  فقد  بها.  معتّد  �سحبة  اهلل  بر�سول  تربطه  ل  اأّنه  ومع 
الر�سول )))P. ولكن الف�سل ابن �ساذان �سّرح باأّن �سليمان من التابعني ولي�س من 
ال�سحابة))). وقد ذكره موؤّرخو ال�سيعة وال�سّنة باحل�سنى, وعّرفوه باأو�ساف عديدة 

كالف�سل وال�سرف والزهد والتقوى ونفوذ الراأي.
كان �سليمان بن �سرد من خوا�ّس �سيعة اأمري املوؤمنني Q. �سارك اإىل جانب 
الإمام يف جميع حروبه اأو يف اأغلبها)4). وتبنّي ر�سالة اأمري املوؤمنني Q ل�سليمان 
م�سّرفة  مواقف  �سريته  ويف  املنطقة)5).  تلك  يف  عّماله  اأحد  كان  اأّنه  اجلبل,  يف 

1- حمّمد بن �سعد, الطبقات الكربى, ج 4, �س )9)/ ابن عبد الرّب, الإ�ستيعاب, ج ), �س 10) ـ 11)/ ابن الأثري, اأ�سد الغابة, ج 
), �س 97) ـ 98)/ ابن حجر الع�سقاليّن, الإ�سابة يف متييز ال�سحابة, ج ), �س 144.

)- اأحمد بن حنبل, م�سند اأحمد, ج 4, �س )6)/ ابن حجر الع�سقاليّن, فتح الباري, ج 1, �س 16)/ الطربايّن, املعجم الكبري, ج 
), �س )11/ ال�سيوطّي, الدّر املنثور, ج 4, �س ))).

)- »ومن التابعني الكبار وروؤ�سائهم وزهادهم« )ال�سيخ الطو�سّي, اختيار معرفة الرجال, ج 1, �س 86)/ الأردبيلّي, جامع الّرواة, 
ج 1, �س 18)). 

4- �سم�س الّدين حمّمد الذهبّي, تاريخ الإ�سالم, ج 5, �س 46.
5- »وكتب اإىل �سليمان بن �سرد وهو باجلبل: ذكرت ما �سار يف يديك من حقوق امل�سلمني واإّن من قبلك وقبلنا يف احلّق �سواء 
فاأعلمني ما اجتمع عندك من ذلك فاأعط كّل ذي حّق حّقه وابعث اإلينا مبا �سوى ذلك لنق�سمه فيمن قبلنا اإن �ساء اهلل«. )ابن قتيبة 
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وم�سيئة, كقيادته ق�سمًا من جي�س الإمام يف �سّفني, وقتاله ب�سجاعة, ومبارزته مع 
حو�سب وجهًا لوجه وقتله اإّياه)1). بعد اأن قبل الإمام Q بالتحكيم جاءه �سليمان 
بوجه جمروح. وعندما �ساهده الإمام على هذه احلال وهو ملّطخ بالدماء تال قوله 
ُلوْا َتْبِدياًل}))), وخاطبه  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم مَّ ن َق�سَ تعاىل: {َفِمْنُهْم مَّ
قائاًل: »اأنت مّمن ينتظر ومّمن مل يبّدل, فقال له �سليمان بن �سرد: طبعًا يا اأمري 
املوؤمنني لو كان لديك اأن�سار ملا قبلت بالتحكيم اأبدًا, واهلل لقد م�سيت يف الع�سكر 
لأن األتم�س اأعوانًا ولأن يعودوا اإىل اأمرهم الأّول فما وجدت اإّل قليال ً, وما يف النا�س 

خري«))).
واأّما ما يثري الإبهام حول �سليمان فهو ر�سالة كتبها اإليه عبد اهلل بن م�سعود, 
اأ�سار اإىل الآية الع�سرين من �سورة  اأن  يدعوه فيها حلرب �سّفني يقول فيها, بعد 
اأو يعيدوكم ف مّلتهم ولن تفلحوا  اإن يظهروا عليكم يرجموكم  الكهف:{اإّنهم 
اإذًا اأبدًا}))), قال له: فعليك باجلهاد وال�سرب مع اأمري املوؤمنني)5). اإّن هذا القول 
الذي يحمل حلن الرتغيب يف اجلهاد, ميكن اأن يوؤّيد الراأي القائل باأّن �سليمان كان 

مرّددًا يف ذلك.
من جهة اأخرى, فاإّن م�ساألة ح�سوره حرب اجلمل اأو عدم ح�سوره, من امل�سائل 
التي اأثارت الكثري من الختالفات واللغط بني املوؤّرخني حوله. فقد حتّدثت اأغلب 
امل�سادر عن تخّلفه عن امل�ساركة يف حرب اجلمل وقد عاتبه الإمام علّي Q ب�سبب 

ذلك. طبعًا اختلف ن�ّس الروايات التي حتّدثت حول هذا الأمر)6).
 Q يقول البالذرّي: »]بعد حرب اجلمل[ تلّقى �سليمان بن �سرد اخلزاعّي علّيًا
وراء جنران الكوفة ف�سرف علّي Q وجهه عنه حّتى دخل الكوفة, وذلك اأّنه كان 

الدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج 1, �س )16).
1- ابو حنيفة الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 171/ ن�سر بن مزاحم املنقرّي, وقعة �سّفني, �س 05).

)- �سورة الأحزاب , الآية )) .
)- ن�سر بن مزاحم املنقرّي, امل�سدر نف�سه, �س 197/ حمّمد بن عبد اهلل الأ�سكايّف, املعيار واملوازنة, �س 181.

4 - �سورة الكهف , الآية 0) .
5- ن�سر بن مزاحم املنقرّي, وقعة �سّفني, �س )1).

الرزاق  عبد  بكر  اأبو   /105 �س   ,( ج  البالغة,  نهج  �سرح  احلديد,  اأبي  ابن   /(71 �س   ,( ج  الأ�سراف,  اأن�ساب  البالذرّي,   -6
ال�سنعايّن, امل�سنف, ج 8, �س 717.
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مّمن تخّلف عنه. فلّما دخل الكوفة عاتبه وقال له: كنت من اأوثق النا�س يف نف�سي, 
فاعتذر وقال: يا اأمري املوؤمنني ا�ستبق موّدتي تخل�س لك ن�سيحتي«)1).

وذكر البالذرّي يف كتابه اأخبارًا اأخرى عن احلادثة, ميكن اخلد�س يف م�سمون 
بع�سها. بالإ�سافة اإىل وجود اأ�سخا�س يف �سل�سلة �سند هذه الرواية, ح�سب بع�س 
الأخبار, مّتهمني بالكذب والو�سع. من هنا رف�س بع�س علماء ال�سيعة اأمثال ال�سّيد 
اخلوئّي هذه الرواية, واعترب اأن تخّلفه عن حرب اجلمل كان ب�سبب عذر مقبول 

عند �سليمان))).
وميكن اعتبار الدوافع القبلّية هي التي كانت وراء اإعرا�س �سليمان عن حرب 
النزاعات  اإىل  الأمر  هذا  اإرجاع  وميكن  �سّفني.  حرب  على  واإ�سراره  اجلمل, 
النزاع  قالب  بعد يف  ما  والتي جتّددت يف  والعدنانّيني,  القحطانّيني  القدمية بني 
بني العراقّيني وال�سامّيني, حيث ميكن, من خالل ذلك, اإدراك ال�سلوك ال�سيا�سّي 

لأ�سخا�س مثل �سليمان الذي كان يعترب واحدًا من القبائل العربّية اجلنوبّية. 
اإ�سرار  خالل  من  ميكن  �سلبّية,  نظرة  ننظر  اأن  اأردنا  اإذا  حال,  كّل  وعلى 
فيها,  ال�سلح  وخمالفته  �سّفني,  يف  ال�سامّيني  مع  احلرب  ا�ستمرار  على  �سليمان 
وكذلك اإ�سراره على ا�ستمرار احلرب يف عهد الإمام احل�سن Q �سّد ال�سامّيني 
اأي�سًا.  والقومّية  القبلّية  بالدوافع  التّوابني  ثورة  ظهور  نف�ّسر  اأن  الكوفّيني,  ولي�س 
طبعًا يجب الإلتفات اإىل م�ساألة وهي اأّن التاريخ عاجز عن ك�سف الدوافع احلقيقّية 

والداخلّية لالأ�سخا�س.
 Q املجتبى  احل�سن  الإمام  اأ�سحاب  جملة  من  هو  �سليمان  اأّن  اإىل  اأ�سرنا 
و�سيعته, اإّل اأّنه كان يعرت�س على الإمام, بعد ال�سلح مع معاوية, حّتى اإّنه خاطب 

ح لالإمام Q راأيه يف ال�سلح قائاًل: الإمام بعبارة »مذّل املوؤمنني«. وقد و�سّ
ما ينق�سي تعّجبنا منك, بايعت معاوية ومعك اأربعون األف مقاتل من الكوفة 
�سوى اأهل الب�سرة واحلجاز! ثّم مل تاأخذ لنف�سك, ول لأهل بيتك, ول ل�سيعتك, منه 

1- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س )7).
)- اخلوئّي, معجم رجال احلديث, ج 8, �س 71).
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اإّنه تكّلم مبا قد  عهدًا وميثاقًا يف عقد ظاهر, لكّنه اأعطاك اأمرًا بينك وبينه ثّم 
�سمعت... ثّم قال: اأرى واهلل اأن ترجع اإىل ما كنت عليه وتنق�س هذه البيعة, فقد 

نق�س ما كان بينك وبينه!
فخاطبهم  تقدم  كالذي  بكالم  اأخرى  وجمموعة  جنّية  بن  امل�سّيـب  وحتّدث 
الإمام Q: اإّن الغدر ل خري فيه, ولو اأردت ملا فعلت. لكّني اأردت بذلك �سالحكم 

وكّف بع�سكم عن بع�س)1).
الإمام  اأّيام  يف  ال�سيا�سّية  ال�ساحة  على  جّدي  ب�سكل  �سليمان  �سخ�سّية  برزت 
احل�سني Q. فكان يف مقّدمة الذين كتبوا يدعون الإمام احل�سني Q للثورة. وذلك 
لع ال�سيعة على عدم  عندما و�سل خرب هالك معاوية وخالفة يزيد اإىل الكوفة, واطَّ
الأموّي,  النظام  للثورة �سّد  يتجّهز  الإمام  اأّن  ليزيد, وعرفوا  البيعة  الإمام  قبول 
اجتمعوا يف منزل �سليمان حيث بداأوا يتباحثون حول م�ستقبل الأّمة الإ�سالمّية))). 
اإّن اختيار منزل �سليمان كمركز للتنظيم والإعداد الفكرّي, على م�ستوى ال�سيعة, 
يوؤّكد ويبنّي املنزلة املهّمة ل�سليمان عند �سيعة الكوفة؛ لذلك مّت اختياره يف ما بعد 

قائدًا لثورة التّوابني ال�سيعّية))).
على  Q- ح�سل  الإمام  اإىل  يكتب  اأن  قبل  �سليمان-  اأّن  اإىل  الإ�سارة  ينبغي 

تعّهد من ال�سيعة بن�سرة الإمام واأن ل يرتكوه وحيدًا)4).
اإّن �سليمان كان يتوّقع تراجع اأهل الكوفة وعدم وفائهم بالعهد, وهذا التوّقع مل 
يكن اأمرًا �سعبًا باعتبار اأّن الكوفّيني لهم تاريخ يف الغدر, ونق�س املواثيق مع الأئّمة 

ال�سابقني, وهي مدّونة على ال�سفحات ال�سوداء من تاريخهم.
مل   Q احل�سني  لالإمام  كتبوا  من  اأوائل  من  كانوا  الذين  ال�سيعة  وجهاء  اإّن 
ي�ستطع اأحد منهم اأو مل ي�سع للح�سور اإىل كربالء, اإّل حبيب بن مظاهر وم�سلم بن 

  1- ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج ), �س 197.
تاريخ  اليعقوبّي,  وامللوك, ج 4, �س 61)/  الأمم  تاريخ  الطربّي,  بن جرير  الإر�ساد, ج ), �س 6)/ حمّمد  املفيد,  ال�سيخ   -(  

اليعقوبّي, ج ), �س 8))/ اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 15.
Q, �س )6)/ ابن حجر الع�سقاليّن, الإ�سابة يف متييز ال�سحابة, ج ), �س 144/ ابن كثري  اأبو خمنف, مقتل احل�سني   -(

الدم�سقّي, البداية والنهاية, ج 8, �س 79).
4- »... فاإن كنتم تعلمون اأّنكم نا�سروه وجماهدو عدّوه فاكتبوا اإليه, واإن خفتم الوهن والف�سل فال تغّروا الرجل من نف�سه. قالوا 

ل! بل نقاتل عدّوه ونقتل اأنف�سنا دونه« )اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 15).
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عو�سجة, واأّما من تبّقى من اأولئك فقد تخّلف عن امل�ساركة يف كربالء!
يف  �سليمان  ومنهم  ال�سيعة,  قادة  م�ساركة  عدم  �سبب  يف  الآراء  اختلفت  وقد 

كربالء, حيث �سنحاول يف ما يلي تو�سيح هذه الآراء ونقدها.

ب- اأ�صباب عدم ح�صور �صليمان يف واقعة عا�صوراء

1ـ و�شع قادة ال�شيعة يف ال�شجون، منذ حتّرك م�شلم اإىل ما بعد 
عا�شوراء: 

ما  نحو  فاجّتهت  زياد,  بن  اهلل  عبيد  جميء  بعد  الكوفة  يف  الأو�ساع  تغرّيت 
فيه �سرر لل�سيعة. قّرر عبيد اهلل التخّل�س من م�سلم واأتباعه, ف�سجن عددًا كبريًا 
املعتربة  التاريخّية  امل�سادر  اأّن  من  الرغم  وعلى  ال�سيعّية)1).  ال�سخ�سّيات  من 
من  الآخرين  والقادة  ورفاعة  وامل�سّيب,  �سليمان,  وجود  عن  منها  اأّي  يتحّدث  مل 
التّوابني يف ال�سجن, اإّل اأّن بع�س علماء ال�سيعة يعتقد باأّن اأمثال �سليمان مل يتمّكنوا 
من ن�سرة م�سلم, ب�سبب وجودهم يف ال�سجن, وبذلك مل يتمّكنوا من احل�سور يف 
كربالء. ويقول بع�س الباحثني يف تاريخ ال�سيعة: »ومن َثّم جتد قّلة يف اأن�ساره مع 
كرثة ال�سيعة بالكوفة, ولقد كان يف حب�سه اثنا ع�سر األفًا كما قيل, وما اأكرث الوجوه 
والزعماء فيهم, اأمثال املختار, و�سليمان بن �سرد اخلزاعي, وامل�سّيب ابن جنبة, 

ورفاعة بن �سّداد, واإبراهيم بن مالك الأ�سرت«))).
ويوؤّيد هذا الإحتمال جمموعة من ال�سواهد التاريخّية:

يف  بالأخ�ّس  العظماء,  لهوؤلء  امل�سّرف  التاريخ  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  اأ- 
والثبات  الع�سكرّية, بل  ال�ساحات  البارز يف  ال�سيعة, وح�سورهم  مالزمتهم لأئّمة 
بو�سوح  واأ�سرنا, وقد جتّلى ذلك  �سبق  القتال- كما  لبع�سهم يف ميادين  العظيم 

1- اتفقت الآراء حول بع�س الأفراد اأمثال ميثم التّمار وعبد اهلل بن احلارث واملختار, على الرغم من اأّن ميثم قد ا�ست�سهد قبل 
حادثة عا�سوراء.

  )- حمّمد ح�سني املظّفر, تاريخ ال�سيعة, �س )4.
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نداء مظلومّية  �سمعوا  قد  يكونوا  اأن  جّدًا  البعيد  فمن  الدامية-  التّوابني  ثورة  يف 
اإمامهم  اأو الرتّدد, تركوا  وا�ستغاثة �سّيد ال�سهداء و�سفرائه, ثّم, وب�سبب اخلوف 

وحيدًا مع اأّنهم اأ�سّروا على دعوته يف بادئ الأمر.
ب- عندما توّقف الإمام احل�سني Q يف كربالء, خاطب ابن زياد النا�س يف 
الكوفة طالبًا منهم امل�سري نحو كربالء, لقتال الإمام احل�سني Q وهّددهم قائاًل: 

فاأمّيا رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخّلفًا عن الع�سكر برئت منه الذّمة«)1).
اأّن كّل من مل يلتحق به �سيقتل, لذلك اأمر ابن زياد  ويق�سد من هذا الكالم 
القعقاع بن �سويد التجّول يف املدينة ومراقبة من تخّلف عن الع�سكر. واأثناء جتواله 
وجد �سخ�سًا من قبيلة همدان قدم الكوفة طلبًا لإرث له. اأخذه اإىل عبيد اهلل فاأمر 
بقتله, فلم ُير بالٌغ يتجّول يف الكوفة بعد ذلك اإّل وقد التحق مبع�سكر الكوفة, اأي 

اأّنه ذهب اإىل النخيلة))).
بناًء على ما تقّدم, فاأهل الكوفة مل يكن با�ستطاعتهم عدم الذهاب اإىل كربالء؛ 
لأّن عدم ذهابهم يعني مقتلهم. اأّما ال�سيعة الذين كانوا يرف�سون الإلتحاق بجي�س 
عبيد اهلل بن زياد, فكان اأمامهم طريقان: اإّما اللتحاق بالإمام �سّرًا, اأو الهروب 
من الكوفة. ومبا اأّن �سليمان واأ�سحابه مل يكونوا يف كربالء, ومل يتحّدث اأحد عن 
لذلك  الع�سكرّية,  وقدراتهم  �سجاعتهم  مع  يتنا�سب  ل  الهروب  اإّن  هروبهم حيث 

فالإحتمال الأقوى اأن يكونوا يف ال�سجن.
اأر�سلوا  Q يوم عا�سوراء عددًا كبريًا من الذين  ـ خاطب الإمام احل�سني   ج 
اإليه بالر�سائل وعاتبهم كيف دعوه للمجيء ثّم خذلوه))). اإّل اأّنه مل ياأت على ذكر 
روا يف حّق الإمام, لكانوا ي�ستحّقون العتاب اأكرث من  كبار ال�سيعة, فلو كانوا ق�سّ
الآخرين. وهذا يعني اأّن اأمثال �سليمان قطعًا كانت لهم اأعذارهم يف عدم التحاقهم 

  1- اأبو حنيفة الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 54) ـ 55).
  )- مرت�سى الع�سكرّي, معامل املدر�ستني, ج ), �س )8.

  )- خاطب الإمام احل�سني Q يوم عا�سوراء جي�س عمر بن �سعد فقال: »... يا �سبث بن ربعّي يا حّجار ابن اأبجر ويا قي�س بن 
الأ�سعث ويا يزيد بن احلارث اأمل تكتبوا اإيّل اأن قد اأينعت الثمار واخ�سّرت اجلنات وطّمت اجلمام واإّنا تقدم على جند لك جمند 

فاقبل. قالوا له: »مل نفعل... » )اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 118).
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بالإمام. اإّل اأّنه, وكما اأ�سرنا �سابقًا, فاإّن اأّيًا من امل�سادر التاريخّية املعتربة ل يوؤّيد 
ذلك. ي�ساف اإىل ذلك اأّن بع�س عظماء ال�سيعة الآخرين اأمثال حبيب بن مظاهر 
مل يكونوا يف ال�سجن, مع اأّنهم كانوا من قادة ال�سيعة املعروفني, ومن الذين دعوا 
الإمام احل�سني Q  للقدوم, فاإذا كان الكالم يف اأّن قادة ال�سيعة كانوا م�سجونني 

لكان يجب وجود حبيب بن مظاهر معهم.

2- وجود مانع لعدم احل�شور يف كربالء:
منع  �ساأنها  من  التي  الإجراءات  من  العديد  زياد  بن  اهلل  عبيد  اتخذ  لقد 
النا�س من الإلتحاق بالإمام Q. و�سع الكوفة حتت مراقبة م�سّددة)1), واعترب اأّن 
النقباء))) هم امل�سوؤولون عن كّل ما يجري يف الكوفة, وهّددهم باأّن كّل من يخفي 
باأّن كّل من ي�ستبه بتعاونه مع  عنه �سيئًا ف�سيكون م�سريه الإعدام. وحّذر النا�س 
الإمام احل�سني Q فاإّن م�سريه القتل من دون حماكمة و�سيحرق منزله وت�سادر 
اإىل  واخلارج  الداخل  على  اخلناق  �سّددت  ة  اأمنّية خا�سّ واأ�ّس�س جلانًا  اأمواله))). 
الكوفة. واأمر احل�سني بن نري مبراقبة املنطقة املمتّدة بني القاد�سّية وقطقطانة 
وكتب  بالإمام)4).  يلتحق  ل  حّتى  احلجاز  ناحية  اإىل  العبور  يريد  من  مينع  واأن 
ياأمره ببّث العيون ومراقبة الطرق واعتقال كّل من يعرب  اإىل واليه على الب�سرة 
عنها)5). وكذلك اأمر مبراقبة الطرق بني الواق�سة نحو ال�سام اإىل طريق الب�سرة 
واأن ل ي�سمح لأحد بالعبور يف تلك املنطقة)6). ومّما يذكر اأّن حبيب بن مظاهر, 
الإمام  اإىل ن�سرة  املنطقة,  تلك  بالقرب من  ي�سكنون  الذين كانوا  اأ�سد  بني  دعا 
احل�سني Q. اإّل اأّن جي�س عبيد اهلل منع �سبعني �سخ�سًا منهم اأرادوا الو�سول اإىل 

  1- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س )6).
) - النقباء هم املكّلفون مالحقة ومراقبة اأمور القبيلة والعالقة بني القبيلة واحلكومة حيث يتوىّل احلاكم النظارة على القبيلة 

بوا�سطته )ابن الأثري, النهاية يف غريب احلديث والأثر, ج 5, �س 101/ ابن منظور, ل�سان العرب, ج 5, �س 769).
  )- امل�سدر نف�سه, ج 4, �س 67).

  4- اأبو حنيفة الدينورّي, الأخبار الطوال, �س )4).
  5- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 5, �س )6).

  6- امل�سدر نف�سه, �س 95).
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.(1( Q كربالء واللتحاق بالإمام
بناًء على ما تقّدم كيف ميكن لل�سيعة اللتحاق بالإمام ون�سرته؟ ومن الوا�سح 
ال�سعوبات  وبرغم  اأ�سرنا-  كما  لأّنه-  كافيًا,  ول  �سحيحًا  لي�س  اجلواب  هذا  اأّن 
اأمثال حبيب بن مظاهر وم�سلم  واملراقبة ال�سديدة, فقد متّكن بع�س الأ�سخا�س 

بن عو�سجة واآخرين من اللتحاق بالإمام))).

:Q 3- عدم توّقع �شهادة االإمام احل�شني
منذ اأن و�سل الإمام احل�سني Q اإىل كربالء, كان قد بقي اإىل اليوم العا�سر 
يتوّقع ح�سول  النا�س  اأحد من  يكن  املّدة, مل  تلك  اأّيام. خالل  ثمانية  من حمّرم 
احلرب والقتل, وكانوا يعتربون جي�س عبيد اهلل ابن زياد هو اأقرب اإىل اأن يكون 
تهديدًا ع�سكرّيًا من اأن يرتكب فاجعة اأو مذبحة قتالّية. حّتى اإّن بع�س قادة مع�سكر 
عبيد اهلل بن زياد كاحلّر بن يزيد تعّجب يوم العا�سر من �سدور الأمر بقتل الإمام, 
 .(((  Q بالإمام  التحق   R البيت  اأهل  وقتل  قتال  الأمر جّديًا يف  اأن وجد  فبعد 
اإّل هو ما  اإله  ل  الذي  »واهلل  له:  وقال  الإمام بحالة من اخلجل  حتّدث احلّر مع 
ظننت اأّن القوم يرّدون عليك ما عر�ست عليهم اأبدًا, ول يبلغون منك هذه املنزلة, 
فقلت يف نف�سي ل اأبايل اأن اأطيع القوم يف بع�س اأمرهم ول يرون اأيّن خرجت عن 

طاعتهم«)4).
الظاهر اأّن الكثري من ال�سيعة كانوا يعتقدون باأّن اخلالف بني الإمام Q وبني 
اأمّية ميكن حّله من خالل ال�سلح واحلوار وكانوا ل يتوّقعون اأن ت�سل دناءة يزيد 
وانحطاطه اإىل م�ستوى اإراقة دماء اأف�سل عباد اهلل وبقّية ر�سول اهلل P الوحيد 
العربّية  العادات  يف  كان  �سواء  القتال,  فيه  يحرم  �سهر  يف  وذلك  الأر�س,  على 

القدمية, اأو طبقًا لأحكام وتعاليم الإ�سالم.

  1- البالذرّي, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 180/ ابن اأعثم الكويّف, الفتوح, ج 5, �س 159.
  )- ابن قتيبة الدينورّي, الإمامة وال�سيا�سة, ج ), �س 7.

  )- اأحمد بن حمّمد م�سكويه, جتارب الأمم, ج ), �س 70.
  4- اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 1)1/ ال�سيخ املفيد, الإر�ساد, ج ), �س 99.
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ومعاوية   Q احل�سن  الإمام  بني  ال�سلح  �ساهدوا  قد  ذلك  قبل  ال�سيعة  وكان 
يتوّقعون  Q ومعاوية, فكانوا  املوؤمنني  اأمري  التحكيم بني الإمام  وح�سروا ق�سّية 
اأي�سًا حّل هذا اخلالف طبق الأ�سلوب ال�سابق, ولكّنهم غفلوا عن اأن يزيد مل يكن 
كمعاوية, واأّن الظروف احلاكمة يف هذه املرحلة ل ت�سبه تلك التي كانت يف زمن 

الأئّمة R ال�سابقني.
�سحيح اأّن هذا الإحتمال عند مقارنته بالحتمالت الأخرى يبدو هو الأقرب, 
اإّل اأّنه لي�س تاّمًا اأي�سًا؛ لأّننا جند اأّن الكثريين قد حّذروا من التوّجه نحو الكوفة 
اأّن  اإىل  بالإ�سافــة  واأ�سحابــه,  الإمام  �سهادة  وتوّقعوا  الكوفّيني,  بخداع  وذّكروه 
الإمام Q قد اأخرب مرارًا عن �سهادته يف هذا ال�سفر. بناًء على هذا فاإّن �سهادة 
والقرائن  الظروف  ظّل  يف  ب�سرية  �ساحب  كّل  على  خافية  تكن  مل   Q الإمام 
هناك  كان  الحتمالت  اأقّل  ويف  يزيد,  قبل  من  العراق  على  احلاكمة  والأجواء 
Q من قبل جي�س يزيد املجرم الذي مل يكن  احتمال وجود خطر يتهّدد الإمام 
ًا من قبل  مقّيدًا باأي من الأحكام والقيم الإ�سالمّية, وهذا يتطّلب ا�ستعدادًا خا�سّ
ال�سيعة. وقد مّت اختبار هوؤلء النا�س يف ق�سّية م�سلم فكانت الفر�سة موؤاتية للوفاء 
اإّن  اأّي عمل موؤّثر. لذلك ميكن القول  بوعودهم ودعواتهم, ولكن مل يظهر منهم 
انعداٍم لالإرادة وحالة حرية وفقدان  يعي�سون حالة  تلك املرحلة كانوا  ال�سيعة يف 
للقائد املفّكر ال�سجاع يف الكوفة, والذي ميكنه اإيجاد حالة الإحتاد والإن�سجام بني 
ال�سيعة, بالأخ�ّس بعد �سهادة م�سلم بن عقيل وفقدان القائد الذي ميكنه تو�سيح 
التوّجه ال�سيا�سّي لهم يف تلك املرحلة احل�ّسا�سة, وهذا ما دفع بال�سيعة اإىل مواجهة 
ال�سكوت  �سيا�سة  املرحلة,  اّتبعوا, يف هذه  ال�سيعة قد  فاإّن  الواقع  اأزمة كبرية. يف 
اأّن كبار ال�سيعة, يف الكوفة, تخّلفوا عن  والإنتظار وال�ست�سالم للقدر. واملالحظ 
ووعدوه   Q الإمام  بايعوا  اأّنهم  بحّجة  كان  ذلك  ولعّل  اإليها,  قدومه  عند  م�سلم 

بالن�سرة ومل يبايعوا م�سلمًا! لذلك امتنعوا عن ن�سرته)1).
اإّن ق�ساوة عبيد اهلل بن زياد كما ذكرنا وت�سييقه على ال�سيعة و�سهادة �سفري 

  1- حمّمد �سرور مولئّي, �سّيد ال�سهداء, برواية الطربّي واإن�ساء البلعمّي, �س )1.
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الإمام Q يف الكوفة, �ساهم يف وجود خطر حقيقّي يهّدد حياة الإمام, لذلك كان 
يتوّقع من ال�سيعة الإلتحاق بالإمام ون�سرته عند بروز اخلطر ومل يكن يتوّقع منهم 
التوبة  اأحيا  الذي  هو  ال�سكوت  هذا  ولعّل  للقدر.  وال�ست�سالم  والإنتظار  ال�سكوت 
والندم والإح�سا�س بالذنب بني ال�سيعة. ونقلت بع�س امل�سادر اأّن بع�س اأهل الكوفة 
كان, يوم العا�سر, يعتلي اجلبل ويتوّجه اإىل اهلل تعاىل بالدعاء: »اللهم انزل عليه 

ن�سرك«, وقد �ساهدوا باأنف�سهم غربة ووحدة اإمامهم)1).

:Q 4- خطاأ التّوابني يف خذالن االإمام 
اأّما الحتمال احلقيقّي الآخر الذي ميكنه اأن يكون ال�سبب يف عدم ح�سور قادة 
ن�سرة  يف  تق�سريهم  فهو  كربالء  يف  �سرد,  بن  �سليمان  جملتهم  ومن  التّوابني, 
الإمام احل�سني Q. لقد اأ�سيب هوؤلء القادة بالرعب فامتنعوا بكامل اختيارهم 
باإمكانهم ذلك. من هنا وقعوا يف خطاأ ومع�سية  اأّنه كان  عن ن�سرة الإمام, مع 

كبريين يف التاريخ. ويوؤّيد هذا الإحتمال �سواهد متعّددة:

اأ- اعرتاف التّوابني بذنبهم:
يف  ال�سيعة  بخطاأ  حكموا  الذين  املوؤّرخني  بع�س  به  �سّرح  ما  اإىل  فبالإ�سافة   
عدم ن�سرة الإمام))), فاإّن خطابات ال�سيعة وكلماتهم القوّية تبنّي اعرتافهم بهذا 

اخلطاأ. نقل عن امل�سّيب بن جنبة, وكان اأّول املتحّدثني:
»وقد كّنا مغرمني بتزكية اأنف�سنا وتقريظ �سيعتنا حّتى بلى اهلل اأخيارنا فوجدنا 
كاذبني يف موطنني من مواطن ابن بنت ر�سول اهلل P, وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه 
وقدمت علينا ر�سله واأعذر اإلينا ي�ساألنا ن�سره عودًا وبدءًا وعالنّية و�سّرًا, فبخلنا 
عنه باأنف�سنا حّتى قتل اإىل جانبنا ل نحن ن�سرناه باأيدينا ول جادلنا عنه باأل�سنتنا 
ول قّويناه باأموالنا ول طلبنا له الن�سرة اإىل ع�سائرنا, فما عذرنا اإىل رّبنا وعند لقاء 

  1- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س 95).
) - »تالقت ال�سيعة بالتالوم والتنّدم وراأت اأّنها قد اأخطاأت خطاأً  كبريًا« )اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 48)/ الطربّي, 

تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س 6)4).
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نبّينا P وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ون�سله؟!, ل واهلل ل عذر دون اأن تقتلوا 
قاتله واملوالني عليه اأو تقتلوا يف طلب ذلك فع�سى رّبنا اأن ير�سى عّنا...)1)«. يبدو 
من ظاهر عبارات �سليمان واأ�سحابه اأّنهم كانوا على خطاأ واأّنهم ارتكبوا مع�سية 
التوبة يف الأ�سا�س هو  اأّن معنى  Q عدا عن  وا�ستباهًا يف عدم ن�سرتهم الإمام 
الإعرتاف باقرتاف املع�سية, وهي التي �سّكلت القاعدة الأ�سا�س حلركة التّوابني 

كما اأّنها ت�سري اإىل حقيقة اأخرى وهي اأّنهم كانوا واقعني يف ورطة م�سرتكة.
 اأّما الذين اأّيدوا احتمال وجود التّوابني يف ال�سجون اأثناء ثورة عا�سوراء فاأ�ساروا 
ال�سرورّية  الأر�سّية  تهيئة  الأ�سخا�س على  لعدم قدرة هوؤلء  التوبة كانت  اأّن  اإىل 
حل�سور الإمام يف العراق, وهذا يعني اأّنهم ملّا مل يتمّكنوا من اتخاذ موقف �سحيح, 
يف تلك املرحلة احل�ّسا�سة, ومل يعملوا بكّل ما اأوتوا من قّوة لتنظيم ال�سيعة ملا من 
 ,P ساأنه اإخراج ال�سلطة من اأيدي بني اأمّية, واإرجاع اخلالفة اإىل اأبناء ر�سول اهلل�
رين. ولكن وكما اأ�سرنا فاإّنهم حتّدثوا ب�سراحة  لذلك كانوا يعتربون اأنف�سهم مق�سّ
عن عدم ن�سرهم الإمام باأموالهم وع�سائرهم, وهذا يعود اإىل ما قبل عا�سوراء 

وقبل حادثة م�سلم بن عقيل.

 :Q ب- �سليمان و�سابقة خمالفة الإمام علّي
يتحـــّدث بـعـــ�س املوؤّرخني عن �سليمان باأّنه كان قد تخّلف عن ن�سرة الإمام 
Q على ذلك. وي�سري عتاب الإمام  Q يف حرب اجلمل وقد عاتبه الإمام  علّي 
رًا. وكذلــــك يّت�ســـح من خالل اعرتا�سه على �سلح الإمام  اأّنه كان مق�سّ له اإىل 
احل�سن  Q ودعوته الإمام احل�سني Q للحرب مع معاوية, اأّنه كان �سخ�سًا �سعيف 
العتقاد بالولية, ويفتقد للروؤية ال�سيا�سّية الثاقبة. هذا بالإ�سافة اإىل وجود اإبهام 
كبري يف اأو�ساعه املتعّلقة مب�ساعدة م�سلم بن عقيل. وينطبق هذا الأمر اأي�سًا على 
امل�سّيب بن جنبة الذي تخّلف عن اأوامر الإمام علّي Q يف املا�سي, وذلك عندما 
اأر�سله الإمام للق�ساء على حركة عبد اهلل بن م�سعدة, يف مّكة, فكان �سديد احلذر 

  1- اأبو خمنف, مقتل احل�سني Q, �س 48) ـ 49).
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يف التعامل معه, باعتبار اأّن عبد اهلل بن م�سعدة كان ينتمي اإىل قبيلته, وبالرغم 
من تاأكيد الإمام Q وت�سديده على امل�سّيب يف التعامل مع عبد اهلل, فاإّن امل�سّيب 
ر يف تعامله معه وهّياأ الأجواء للفرار. ولذلك عاتبه  وب�سبب الروابط القبلّية ق�سّ
Q على ذلك و�سجنه, ثّم عفا عنه بعد مّدة, واأطلق �سراحه وجعله  الإمام علّي 

م�سوؤول الزكاة يف الكوفة)1).
يعترب ابن �سعد من الأ�سخا�س الذين يعتقدون اأّن �سليمان مل يتمّكن من اتخاذ 

ف به من روحّية مفرطة يف ال�سّك والرتّدد. قرار ن�سرة الإمام ملا كان يت�سّ
ولكن  الكوفة,  اإىل  للقدوم  يدعونه   Q الإمام  اإىل  كتبوا  الذين  و�سليمان من 
وهو  ركابه,  يف  يحارب  ومل  ن�سرته  عن  امتنع   Q احل�سني  الإمام  جاء  عندما 

.Q سخ�س كثري ال�سّك والرتّدد لذلك ظهر عليه الندم بعد مقتل احل�سني�
اإيجابّية.  نظرة  اأّنها  على  هذه  �سعد  ابن  نظرّية  مع  التعاطي  ينبغي  ل  طبعًا 
وبالتايل ل بّد من اللتفات اإىل م�ساألة مهّمة وهي اأّن العديد من موؤّرخي وموؤّلفي 
عاتق  على   Q احل�سني  الإمام  �سهادة  م�ساألة  و�سع  حاولوا جاهدين  ال�سنة  اأهل 
ن�سرة  عدم  يف  ال�سيعة  ارتكبها  التي  املع�سية  ت�سخيم  على  عملوا  حيث  ال�سيعة 
الإمام  مع  جرى  ما  يف  بوا  ت�سبَّ الذين  هم  ال�سيعة  باأّن  القول  وبالتايل  اإمامهم, 
احل�سني Q من م�سائب يف اأر�س كربالء. ومن الوا�سح اأّن ما يتحّدث عنه هوؤلء 
اإّل موؤامرة كبرية حتاول حجب الأب�سار عن احلقائق التاريخّية  املوؤّرخون ما هو 
البّينة. فعلى الرغم من اأّن يزيد قتل الإمام احل�سني Q ب�سيوف اأهل الكوفة, اإّل 
الأموّيني وقادتهم,  اأتباع  تواجد كبار  الكوفة هي حمّل  اأن  اإىل  الإلتفات  اأّنه يجب 
فال�سيعة مل يكونوا الوحيدين يف هذه املدينة, بل كان فيها قبائل غري متجان�سة من 
اأّن �سيعة  ناحية امليول والتوّجهات. كذلك يجب الإلتفات اإىل م�ساألة اأخرى, وهي 
الكوفة مل يكونوا الوحيدين اأي�سًا الذين دعوا الإمام للح�سور, بل قام بذلك كبار 
اأهل الكوفة والأ�سراف فيها, حيث كتبوا لالإمام ثّم �سّلوا �سيوفهم عليه يوم العا�سر 

من املحّرم.

  1- اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, ج ), �س 196/ الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س )10. )كان ]�سليمان[ يف من كتب اإىل 
احل�سني بن علّي اأن يقدم الكوفة, فلّما قدمها اأم�سك عنه ومل يقاتل معه, كان كثري ال�سّك والوقوف, فلّما قتل احل�سني ندم). 
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ج - تقييم ثورة التّوابني:
 اإّن تقييم ثورة التّوابني بقيادة �سليمان بن �سرد, هي م�ساألة ميكنها اأن حتّدد 
راأينا يف كيفّية �سلوك �سليمان. وعلى الرغم من اأّن ثورة التّوابني هي من النتائج 
الإ�سالمّي  املجتمع  يف  اأيقظت  التي  )الثورة  عا�سوراء  لثورة  املهّمة  الجتماعّية 
اأ�سعلت  والتي  الدينّية,  والغرية  الظلم  وحماربة  اجلهاد  روح  واملنهزم,  املنكو�س 
كانت  اأّنها  اإّل  الالحقة),  للثورات  الأر�سّية  فهّياأت  الأموّيني,  الإعرتا�س على  نار 
تت�سّمن الكثري من العرب والكثري من النقاط املريرة والتي تو�سح لنا بع�س اأبعاد 
�سخ�سّية �سليمان. ميكن القول, من خالل كلمات قادة التّوابني, اإّن هذه الثورة ما 
هي اإّل رّدة فعل روحّية ونف�سّية ن�ساأت من اإح�سا�س مقّد�س, اإّل اأّنها مل ت�سل اإىل 
اإّن من  قادتها ع�سكرّيًا.  اأهلّية  الالزمة وعدم  الب�سرية  لعدم وجود  نتائج عملّية 
اأهّم العيوب املوجودة يف هذه النه�سة ال�سيعّية هو: عدم قبول احلرب �سّد قاتلي 
بات القبلّية والقومّية)1), وكذلك  الإمام احل�سني Q يف الكوفة النا�سىء من التع�سّ
والأهّم  للثورة.  ال�سحيح  التخطيط  وعدم  ال�سطحّي  والتفكري  العاطفي  التعاطي 
وترجيحه  �سليمان,  اأ�سلوب  وعن  الثورة,  عن  البيت  اأهل  دفاع خمالفي  ذلك  من 
مع  وحربه  الكوفة  من  وخروجه  �سليمان  لثورة  الزبري  اآل  )ت�سجيع  املختار  على 
ال�سامّيني), وعدم تاأييد الإمام ال�سّجاد Q ال�سريح للثورة. لذلك ل ميكن اعتبار 
�سليمان  اأّن  فيه  �سّك  ل  ومّما  بالكامل.  موّفقة  حركة  كانت  اأّنها  التّوابني  حركة 
واملقّربني منه لو متّكنوا من النطالق بثورتهم بب�سرية وتخطيط وتنظيم اأف�سل 

لكان اأمكن اأن ُيكتب لل�سيعة م�سري اآخر.
واإذا اأخذنا بعني الإعتبار وقبلنا راأي املختار بن اأبي عبيدة الثقفّي يف �سليمان 
بن �سرد, لتمكّنا من الإجابة عن الكثري من الأ�سئلة والإبهامات حوله. كان املختار 
من الذين جاءوا اإىل الكوفة اأثناء ثورة التّوابني و�ساهد عن قرب بداية ت�سكّلها, 
حول  يتحّدث  كان  اإّنه  حّتى  �سليمان,  ثورة  يف  امل�ساركة  من  ال�سيعة  يحّذر  وكان 
�سخ�س �سليمان ويقول: »ل علم له باحلروب وال�سيا�سة«. وكتب املوؤّرخون اأّن راأي 

  1- الطربّي, تاريخ الأمم وامللوك, ج 4, �س ))4.
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املختار يف �سليمان �ساهم يف تفريق الكثري من ال�سيعة عن �سليمان. اإّن راأي املختار 
بن اأبي عبيدة الذي حتّقق وظهر يف اأحداث ثورة التّوابني يبنّي حقيقة مّرة, وهي اأّن 
اخلوا�ّس- على الرغم من اعتقادهم بالإمامة والتاريخ الطويل لبع�سهم يف الدفاع 
الزمان,  ومعرفة  وال�سجاعة,  ال�سيا�سّية,  الب�سرية  يفتقدون  كانوا  الولية-  عن 
والثبات يف اتخاذ القرارات. وهذا ما اأّدى اإىل ترّددهم يف احل�سور اإىل كربالء, 

وعدم توّفقهم اأي�سًا يف التعوي�س من اخلطاأ الذي ارتكبوه.

النتيجة
عر�ست عّدة احتمالت لعدم ح�سور �سليمان بن �سرد يف حادثة عا�سوراء:

الأول: اأّن �سليمان وباقي وجهاء ال�سيعة كانوا يف �سجون عبيد اهلل بن زياد منذ 
اأّن هذا  الكوفة. �سحيح  بن عقيل  م�سلم  ودخول   Q الإمام احل�سني  ثورة  بداية 
الإحتمال ممكن ويرّبئ �سليمان واأ�سحابه من كّل مع�سية, اإّل اأّن اأّيًا من امل�سادر 

التاريخّية املعتربة مل توؤّيده.
الثاين: وجود مانع ب�سبب التدابري الأمنّية امل�سّددة التي اتخذها عبيد اهلل بن 
من  واأ�سحابه  �سليمان  يتمّكن  مل  وبذلك  الكوفة,  اإىل  ال�سيعة  و�سول  مينع  زياد, 
الو�سول. وينتفي هذا الإحتمال عند مالحظة اأّن بع�س ال�سخ�سّيات اأمثال حبيب 
اإىل كربالء, ووجود حبيب يف كربالء هو دليل قوّي على  بن مظاهر, قد و�سلوا 

اإمكان ح�سور ال�سيعة فيها.
احلرب  عدم  احتمال  وظهور   Q احل�سني  الإمام  �سهادة  توّقع  عدم  الثالث: 
بني الإمام Q  وجي�س يزيد. وهذا بحّد ذاته عذر اأقبح من ذنب؛ لأّن احلوادث 
التي وقعت اأمثال: الظروف امل�سيطرة على الكوفة, ت�سييق الأموّيني, �سهادة م�سلم 
الإمام  ملواجهة  كبري  جي�س  واإعداد  واآخرين,  يقطر  بن  اهلل  وعبد  وقي�س  وهاين 
احل�سني Q, كّل ذلك يو�سح لكّل �ساحب ب�سرية وقوع حرب عظيمة دامية, وهذا 

يتطّلب مزيدًا من اليقظة والتحّرك من قبل خوا�ّس ال�سيعة.
ال�سريح  التّوابني  قادة  اعرتاف  الإعتبار  بعني  اأخذنا  فاإذا  حال,  كّل  وعلى 
ق�سّية  يف  حركتهم  �سعف  على  ندمهم  واإظهار  الإمام  ن�سرة  عدم  يف  بخطئهم 
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كربالء, واإ�سابتهم بعذاب الوجدان يف تركهم الإمام وحيدًا, حيث مل يجدوا ما 
يعّو�س من ذلك �سوى مقتلهم, وكذلك �سابقة تخّلفهم عن الأئّمة املتقّدمني, كّل 
رين يف ن�سرة  ذلك يو�سح لنا اأّن �سليمان واأ�سحابه من خوا�ّس ال�سيعة كانوا مق�سّ
القليلة  الثمار  التّوابني, وعلى الرغم من  واأّما حركة  الإمام, حيث تركوه وحيدًا. 
تكون  اأن  منها  اأكرث  ووجدانّية  عاطفّية  بثورة  تكون  ما  اأ�سبه  فهي  حملتها,  التي 

اإ�سالحّية لها اآثارها الجتماعّية.

�شليمان بن �شرد اخلزاعّي وعدم ح�شوره يف كربالء
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الضّحاك بن عبد الله المشرقّي)))

درا�صة وحتليل ملوقفه يف كربالء
اَقْت  ا َرُحَبْت َو�سَ اَقْت َعَلْيِهُم الأَْر�ُص ِبَ  {َوَعَلى الّثاَلَثِة اّلِذيَن ُخّلُفوا حّتى  اإَِذا �سَ
َعَلْيِهْم اأَْنُف�ُسُهْم َوَظّنوا اأَن َل َمْلَجاأَ ِمَن اهلّلِ اإّل اإَِلْيِه ثّم َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا اإِّن اهلّلَ ُهَو 

الّتّواُب الّرِحيُم }))).

ال�صراع يف مرحلَتي التنزيل والتاأويل:
ت هذه الدعوة- خالل م�سريتها- مبرحلَتني من ال�سراع: مرحلة التنزيل,  مرَّ

ومرحلة التاأويل.
.P الأُوىل: يف حياة ر�سول اهلل

.Q والثانية: تبداأ بخالفة اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب
يف املرحلة الأُوىل كان ال�سراع يدور حول حمَور )التنزيل), وكانت اجلاهلّية 
املُتمّثلة, يوم ذاك يف م�سركي قري�س وُحلفائها, واليهود وُحلفائهم, يت�سّدون لنفي 
ين باهلل تعاىل, ونزول القراآن من َلُدِن اهلل تعاىل. )التنزيل) واإنكار عالقة هذا الدِّ
وا�ستمرَّ هذا ال�سراع قائمًا يف حياة ر�سول اهلل P كّلها, واجنلى هذا ال�سراع 

العنوان,  Q من  الإمام احل�سني  ثورة  املتخّلفون عن  الآ�سفّي. وقد ت�سّرفنا بحذف جملة:  ال�سيخ حمّمد مهدي  العاّلمة   - 1
ل�سرورات فنّية.

) - �سورة التوبة الآية 118.
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عن هزمية قري�س واليهود اأمام الدعوة, وانت�سارها.
اأمام حركة  الهجومّية  ان�سحبت عن مواقعها  اأّن اجلاهلّية  َوهلة,  ويبدو, لأّول 
الدعوة, وا�ست�سلمت وانقادت, اإّل اأّننا عندما ُنِعن النظر يف تاريخ الإ�سالم, جند 
ط- بعد وفاة ر�سول اهلل P- لاللتفاف على هذه الدعوة,  اأّن اجلاهلّية بداأت ُتخطِّ

وحتريفها والَد�ّس فيها, وت�سويه مفاهيمها.
وبداأت  املوؤامرة,  قادة  وعرفوا  اجلديدة,  املوؤامرة  بهذه  الثورة  َوَرثة  واأح�سَّ 
املرحلة الثانية من ال�سراع حول حمَور )التاأويل), واأبرز املعارك يف هذه املرحلة 
الإ�سالمي,  التاأريخ  يف  النظر  ُينِعم  والذي  )الَطّف)  و  ني)  فِّ )�سِ ال�سراع:  من 
يجد اأّن )�سّفني) و )الطّف) امتداد لـ )بدر) و )اأُحد), واأّن الذين حاربوا علّيًا 
واحل�سن واحل�سني R, يف �سّفني والطّف, هم اّلذين قاتلوا ر�سول اهلل P من قبل, 

يف بدر واأُحد.
عليه  اأنكر  َمن  لبع�س  �سّفني,  يف  يقول  كان  فقد  يا�سر,  بن  عّمار  اهلل  ورحم 
حماربة معاوية وعمرو بن العا�س: هل تعرف �ساحب الراية ال�سوداء املقابلة يل؟! 
فاإّنها راية عمرو بن العا�س, قاتلُتها مع ر�سول اهلل ثالث مّرات, وهذه الرابعة, ما 

. هّن, بل هي �َسّرهّن واأفجرُهنَّ هي بخرِيهّن ول اأبرَّ
د يومئٍذ يف قتال معاوية مع الإمام علّي Q: اأ�سهدَت بدرًا واأُحدًا  وقال مَلن تردَّ
وُحنينًا, اأو �سهدها لك اأب فُيخرَبك عنها؟ قال: ل. قال: فاإّن مراكزنا على مراكز 
رايات ر�سول اهلل P, يوم بدر ويوم اأُحد ويوم ُحَنني, واإّن هوؤلء على مراكز رايات 

امل�سركني من الأحزاب. 
هل ترى هذا املع�سكر وَمن فيه؟! فواهلل لَوددُت اأّن جميع َمن اأقبل مع معاوية, 
ن يرى قتالنا ُمفارقًا لّلذي نحن عليه, كانوا َخلقًا واحدًا فقّطعُته وذبحُته, واهلل  ممَّ

َلدماوؤهم جميعًا اأحّل من دم ع�سفور, اأفرتى دم ع�سفور حرامًا؟!)1)

ّفني لن�سر بن مزاحم, حتقيق عبد ال�سالم حمّمد هارون: �س 1)) ـ))). 1 - وقعة �سِ
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�صريحة امُلتخلِّفني عن ال�صراع:
ج  املُتفرِّ والطرف  املت�سارعان,  الطرفان  اأطراف:  ثالثة  �سراع  كّل  ويف 
املُتخلِّف, والطرف الثالث اأكرث تعقيدًا من الطرفني الآَخَرين املُتقاتَلني يف �ساحة 
ال�سْرع والقتال, وَفْهم هذا الطرف )املُتفّرج) على ال�ساحة اأ�سّق من َفهِم الطرفني 

الآخَرين.
وقد اأعطى القراآن الكرمي اهتمامًا كبريًا بتحليل هذا الطرف بالذات, والآية 
رنا بها احلديث- من �سورة التوبة املباركة- واحدة من الآيات  دَّ اّلتي �سَ املباركة 
القراآنّية, يف ا�ستعرا�س وحتليل هذه ال�سريحة املُتخّلفة من املجتمع الإ�سالمي, يوم 

ذاك.
ونحن, يف هذه الدرا�سة, نحاول اأن ن�ستعر�س نوذجًا من املُتخّلفني عن ثورة 

احل�سني Q, )و) ندر�س وُنحلِّل مواقفهم.
معركة  عن  املتخّلفني  عن  )الطّف)  معركة  عن  املتخّلفون  يختلف  يكاد  ول 
)ُحنني) يف عهد ر�سول اهلل P, اإّل اأّن ُحنني تدور حول حمور )التنزيل) والطّف 

تدور حول حمور )التاأويل).
وال�سراع هو ال�سراع, لي�س على اأر�س ول على مال, واإّنا هو �سراع ح�ساري 

حول الإ�سالم واجلاهلّية.
ة- بعد اأن انك�سرت �سوكتها يف بدر, واأُحد, والأحزاب,  وتعود اجلاهلّية هذه املرَّ
وُحنني من داخل �سفوف امل�سلمني- لُتعاود ال�سراع مع الإ�سالم, بتحريف الإ�سالم 

عن م�سريه ال�سحيح, وت�سويه مفاهيمه واأفكاره واأُ�سوله, والد�ّس فيه.
وال�سراع هذه املّرة, كاأيِّ �سراع ح�سارّي, يحمل نف�س ال�سراوة والُعنف, ول 

يقبل الهدنة ول ال�سلح.
هم  هنا  املُتخّلفني  فاإّن  ُحنني,  يف  ال�سراع  نف�س  الطّف  يف  ال�سراع  كان  وملّا 
من �سريحة املُتخّلفني هناك, واملواقف نف�س املواقف, والقوانني وال�ُسنَن يف هوؤلء 

.Q واأُولئك نف�سها, ولنتاأّمل يف نوذج ِمن هوؤلء املُتخّلفني عن احل�سني

ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي
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خرب ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي:
ته معروفة يف ُكتِب ال�سرية. وهذا نوذج من املُتخّلفني عن احل�سني Q, وق�سّ

رافق الإمام احل�سني Q اإىل �ساحة املعركة, ودخل املعركة معه, وقاتل ِقتال 
على  ا�سرتط  ولكّنــه  الإمـــام,  ا�ستح�َسَنــه  القتال,  يف  ح�سنًا  بالًء  واأبلى  الأبطال 
اإذا دارت دائرة احلرب  اأن يجعله يف حلٍّ منه,  به-  التحق  اأن  Q- منذ  الإمام 

عليه ومل يعد ينفعه قتاله ودفاعه عنه.
فلّما راأى اأّن املعركة قد دارت على احل�سني Q, ووجد اأّن احل�سني واأهل بيته 
ا�ستاأذن  ودفاعه,  قتاله  ينفع احل�سني  يعد  R ل حَماَلة مقتولون, ومل  واأ�سحابه 
وَعَده  كما  له احل�سني  فاأذَن  بنف�سه,  وينجو  القتال  �ساحة  اأن يرتك   Q احل�سني 
من قْبل, فهرب ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي بنف�سه من �ساحة املعركة, وترك 

الإمام وَمن معه من اأهل بيته واأ�سحابه للقْتل يف �ساحة املعركة, وجَنا بنف�سه.
اأبي  من  الطربّي  برواية  امل�سرقّي,  اهلل  عبد  بن  ال�سّحاك  خرب  اأّوًل  فلنقراأ 

خَمَنف, ثّم نحاول اأن ُنحلِّل هذا اخلرب.
اأبو خَمَنف عن ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, قال: قدمُت ومالك بن  روى 
الن�سر الأرحبّي على احل�سني, ثّم جل�سنا اإليه, فرّد علينا فرّحب بنا, و�ساأَلنا عّما 
لُن�سّلم عليك, وندعو اهلل لك بالعافية, وُنحِدث بك عهدًا,  جئنا له. فقلنا: جئنا 
ثك اأّنهم قد اأجمعوا على حربك, َفِر راأيك. فقال  وُنخربك خرب النا�س. واإّنا ُنحدِّ
ودعونا  عليه,  و�سلَّمنا  نا,  فَتذممَّ قال:  الوكيل.  وِنعــــم  اهلل  َح�سبــي   :Q احل�سني 

اهلل له.
قال: فما مَينُعكما من ُن�سرتي؟

يَل  واإّن  َدينًا  علّي  اإّن  له:  فقلُت  ِعيال,  ويِل  َدين  علّي  الن�سر:  بن  مالك  فقال 
َلعياًل, ولكّنك اإن َجعلَتني يف حلٍّ من الن�سراف اإذا مل اأجد مقاتاًل, قاتلُت عنك 

ما كان لك نافعًا وعنك دافعًا, قال: فاأنت يف حّل)1).
ثني عبد اهلل بن عا�سم عن ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي,  قال اأبو خَمَنف: حدَّ

1 - تاأريخ الطربّي, طبعة ليدن: ج7 �س 1)).
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قال: ملّا راأيُت اأ�سحاب احل�سني قد اأُ�سيبوا وقد خُل�َس اإليه واإىل اأهل بيته, ومل يبَق 
وب�سري بن عمرو احل�سرمّي,  املُطاع اخلثعمّي,  اأبي  �سويد بن عمرو بن  معه غري 
اأُقاتل عنك  وبينك: قلت لك:  بيني  ر�سول اهلل, قد علمت ما كان  بن  يا  له:  قلت 
ما راأيت مقاتاًل, فاإذا مل اأَر مقاتاًل فاأنا يف حلٍّ من الن�سراف, فقلت يل: نعم؟! 
فقال: �سدقَت, وكيف لك بالنجاة؟ اإن قدرت على ذلك فاأنت يف حّل. قال: فاأقبلت 
اأدخلتها  بها حّتى  اأقبلت  ُتعَقر,  اأ�سحابنا  راأيت خيل  كنت حيث  وقد  فَر�سي,  اإىل 
ف�سطاطًا لأ�سحابنا بني البيوت, واأقبلت اأُقاتل معهم راجاًل, فقتلُت يومئٍذ بني يدي 
احل�سني رُجَلني وقطعُت يد اآخر. وقال يل احل�سني يومئٍذ مرارًا: ل ت�سلل, ل يقطع 
ا�ستخرجت  يل,  اأذن  فلّما   .P نبّيك  بيت  اأهل  عن  خريًا  اهلل  جزاك  يدك,  اهلل 
على  قامت  اإذا  حّتى  ثّم �سربتها,  متنها  على  ا�ستَويت  ثّم  الُف�سطاط  من  الفَر�س 
ال�سنابك رميُت بها َعر�س القوم, فاأفرجوا يل, واأتبعني منهم خم�سة ع�سر رُجاًل, 
حّتى انتهيت اإىل )�سفّية)- قرية قريبة من �ساطئ الفرات- فلّما حلقوين عطفت 
عليهم, فَعرفني كثري بن عبد اهلل ال�سعبّي, واأّيوب بن م�سرح اخليوايّن, وقي�س بن 
عبد اهلل ال�سائدّي, فقالوا: هذا ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, هذا ابن عّمنا, 
نن�سدكم اهلل ملّا َكَففتم عنـه. فقال ثالثة نَفر من بني متيم كانوا معهم: بلى, واهلل 
لُنجينّب اإخواننا واأهل دعوتنا اإىل ما اأحّبوا من الكّف عن �ساحبهم. قال: فلّما تابع 

التميمّيون اأ�سحابي, كفَّ الآخرون. قال: فَنّجاين اهلل)1).
مع  امل�سرقّي  بن عبد اهلل  ال�سّحاك  بقَي  العني):  )اإب�سار  ال�سماوّي يف  وقال 
وعقروا  اأ�سحاب احل�سني,  فرموا  بالُرماة  �سعد  ابن  اأمر  اإذا  Q, حّتى  احل�سني 
خيولهم, اأخفى َفَر�سه يف ُف�سطاط, ثّم نظر فاإذا مل يبَق مع احل�سني اإّل �سويد بن 
عمر, وب�سر بن عمرو احل�سرمّي, فا�ستاأذن احل�سني, فقال له: كيف لك النجاة؟ 
ب, فاأركُبه واأجنو, فقال له: �ساأنك, فركب وجنا  قال: اإّن فَر�سي قد اأخفيُته فلم ُي�سَ

َبْعد لأٍي))). 

1 - تاأريخ الطربّي, الطبعة الأوربّية: ج 7 / �س  54)- 55). وَنَف�س املهموم لل�سيخ عّبا�س القّمي: �س 98)ـ 00).
) - اإب�سار العني: �س 101.
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تاأّمالت يف خرَب ال�شّحاك: 
على  الأرحبّي  الن�ســر  بـــن  ومالـــك  امل�سرقّي,  اهلل  عبد  بن  ال�سّحاك  اأقبل 
دا به العهد- كما يف رواية اأبي خَمَنف- ويظهر  احل�سني Q, لُي�سّلما عليه ولُيجدِّ
باأهله   Q احل�سني  ا�ستقّر  بعدما  )الطف),  كربالء  موقع  يف  مّت  اللقاء  هذا  اأّن 
ر احل�سني Q, فقد ا�ستاأذن  واأ�سحابه فيه, ومل يكن يف الطريق, وقبل اأن ُيحا�سَ
مالك بن الن�سر الأرحبّي احل�سني Q يف الن�سراف, وان�سرف من دون اأن يواجه 

م�سكلة من ِقبل اجلي�س الأَُموّي.
ويظهر من الرواية اأّنهما كانا عارَفني مبوقع احل�سني Q, وَحّقه وذّمته وُحرمته 

.P يف الإ�سالم, وموقعه من ر�سول اهلل
ففي رواية اأبي خَمَنف: فتذمّمنا, و�سّلمنا عليه, ودعونا اهلل له.

نات  والتذمّم مبعنى: حفظ الذمام, وحفظ العهد واحَلّق واحُلرمة, كما يف املُدوَّ
الُلغوّية.

اإذًا, فهما قد عظما واأكربا ما على ذّمتهما من حّق احل�سني وُحرمته وعهده, 
من  مينعكما  فما  لهما:  وقال   Q احل�سني  ا�ستوقفهما  الن�سراف,  اأرادا  فلّما 

ُن�سرتي؟.
ي�ساألهما  اأن  ُن�سرته, قبل  ي�ساألهما عّما مينعهما من  الإمام  اأّن  وَيلِفت نظرنا 

الن�سرة ويدعوهما اإليها.
اإىل العراق  Q على يزيد- بتلك الع�سابة القليلة-  وكاأّن يف خروج احل�سني 
اأحدًا  ي�ستن�سر  اأن  اإىل  ذلك,  مع  حاجة  فال  وال�ستن�سار,  الدعوة  عن  ُيغني  ما 
امل�سلمني,  لكّل  وا�ستن�سار  دعوة  العراق  اإىل   Q احل�سني  خروج  ففي  يدعوه,  اأو 

وللح�سني Q َحّق وُحرمة على ذّمة كّل امل�سلمني.
اإذًا, ي�ساأل ال�سّحاَك و�ساحَبه: فما مينعكما من ُن�سرتي؟.

و�سراحته  بو�سوحه  واأراحنا  نف�سه  اأراح  فقد  الأرحبّي,  الن�سر  بن  مالك  اأّما 
عيال,  ويِلَ  َدين  علّي  فقال:  عنه,  والتخّلف  للُح�سني  ال�ستجابة  عن  العتذار  يف 
والتوفيق  ال�سعادة  اأقبلت  فقد  ل�ساأنه,  هو  وان�سرف   ,Q احل�سني  عنه  فاأعَر�س 

عليه فاأعر�َس عنهما.
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د, �سديد  واأّما ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, فاأجاب احل�سني Q بجواٍب ُمعقَّ
ها �ساحُبه  اللتواء والتعقيد, فال هو رف�َس دعوة احل�سني واأعَر�س عنها, كما رف�سَ
واأعر�َس عنه, ول هو ا�ستجاب للح�سني Q وقِبل عنه, كما ا�ستجاب له اأهل بيته 

واأ�سحابه.
ولنتاأّمل يف جواب ال�سّحاك, فاإّنه مُيثِّل �سريحة وا�سعة من النفو�س واملواقف 

اإزاء »الدعوة«.
خالل  ومن  الطّف,  موقع  يف  اهلل  عبد  بن  ال�سّحاك  خالل  من  ندر�س,  واإّننا 
كبرية  و�سريحة  الإ�سالمي,  التاريخ  يف  كبرية  �سريحة  ُحنني,  موقع  يف  املُتخّلفني 
يف تاأريخنا املعا�سر, ونحاول اأن نر�سم اأبعاد هذه ال�سريحة يف حياتنا املعا�سرة, 
ميكن  ما  �سلوكها  من  م  نقوِّ اأن  ع�سى  تها,  �سخ�سيَّ يف  ال�سعف  نقاط  �س  وُن�سخِّ

تقوميه.
و�سوف جنعل جواب ال�سّحاك للح�سني Q يف مو�سع التاأّمل والدرا�سة, �سمن 

جمموعة من النقاط:

النقطة الأُوىل »العتذار«:
ومال,  ديون  من  عليه  مبا   ,Q لالإمام  العتذار  قّدم  ما  اأّول  ال�سّحاك  قّدم 

�ساأنه يف ذلك �ساأن �ساحبه, فقال: اإّن علّي َدينًا, واإّن يل َلعياًل.
واأّول ما َيلِفت نظرنا يف هذا اجلواب: اأّن ال�سّحاك ومالك بن الن�سر مل يختلفا 
يف اجلواب, فكّل منهما اعتذر عن تلبية دعوة احل�سني Q بالعيال والَدين, غري 
اأّن ال�سّحاك ا�ستجاب لدعوة احل�سني, ا�ستجابًة حمدودة وُمقيَّدة وم�سروطة, بعد 

اأن اعتذر اأّوًل, واأّما �ساحبه الأرحبّي, فلم َي�ستجب ُمطَلقًا لدعوته.
ويف هذا العتذار وال�ستجابة امل�سروطة, من التعقيد ما لي�س يف موقف �ساحبه, 
وقد كان اأحرى به اأن ي�ستجيب ا�ستجابة حمدودة ثّم يعتذر. فلماذا قّدم العتذار 
على ال�ستجابة؟ اإّن يف الأمر ل�سّرًا كامنًا يف اأعماق نف�س ال�سّحاك, فعندما طلب 
Q منه الن�سرة, تزاحمت يف نف�سه حالة ال�ُسّح وحالة الإنفاق, فغلبت  احل�سني 
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الأُخرى  ُت�ساِدر احلالة  اإىل الربوز, ولكن مل  الإنفاق, و�سبقتها  ال�سّح حالة  حالة 
متامًا, كما كان يف موقف مالك بن الن�سر الأرحبّي.

ولنتاأّمل اإذًا يف اعتذار ال�سّحاك بعياله وديونه:
عنه  ي�سّذ  وقّلما  الإن�سان,  حياة  يف  اهلل  �ُسنَن  من  والعيال  بالَدين  البتالء  اإّن 

اإن�سان, �ساأنهما يف ذلك �ساأن غريهما من �ُسنَن اهلل تعاىل يف حياة الإن�سان.
فيكون  و�سراء,  بيع  النا�س يف  اأن يدخل مع  ولبّد  لالإن�سان من عيال,  بّد  فال 

دائنًا وَمدينًا, يطلب النا�س ويطلبونه.

وجها احلياة الدنيا:
والَدين والعيال هما وجهان خُمتلفان للدنيا, فالعيال تعبري عن تعّلق الإن�سان 
)ال�سَهوات),  بـ  الكرمي  القراآن  ُي�سّميه  ما  وهو  الدنيا,  وجَهي  اأحد  وهو  بالدنيا, 

وجتمع هذه الآية الكرمية طائفة من هذه التعّلقات: 
ِمَن  امْلَُقْنَطَرِة  َواْلَقَناِطرِي  َواْلَبِننَي  الّن�َساِء  ِمَن  ال�ّسَهَواِت  ُحّب  ِللّنا�ِص  {ُزّيَن 
الّدْنَيا  َياِة  احْلَ َمَتاُع  ذِلَك  ْرِث  َواحْلَ َوالأَْنَعاِم  امْلُ�َسّوَمِة  ْيِل  َواْلَ ِة  َواْلِف�سّ الّذَهِب 

َواهلّلُ ِعْنَدُه ُح�ْسُن امْلَاآِب}))).
والَدين هو الوجه الآخر للدنيا, وهو وجه الَتبعات وامل�سوؤولّيات.

والدنيا هي عبارة عن تعّلقات وَتبعات, ومن اأجل لّذة التعّلقات يتحّمل الإن�سان 
مرارة الَتبعات, ولبّد لكّل اإن�سان من هذه التعّلقات ومن هذه التبعات, ول ي�سّذ عن 

هذه ال�ُسّنة الإلهّية يف احلياة اإّل القليل.
الإن�سان  طريق  يف  العوائق  هي  مبجموعها,  )الَتبعات)  و  )التعّلقات)  وهذه 
هذه  يف  اأعاقتا-  وقد  �سبحانه,  اهلل  عن  الإن�سان  ُتعيق  تعاىل,  اهلل  اإىل  وحركته 
الق�سّية- مالك بن الن�سر الأرحبّي, اإعاقة كاملة, واأعاقتا ال�سّحاك بن عبد اهلل 

امل�سرقّي اإعاقة ناق�سة.
فكيف نتعامل نحن, يف الدنيا, مع هذه العوائق؟ وما هو موقف الإ�سالم منها؟

1 - �سورة اآل عمران: الآية 14.
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اإّن احلّل الذي ُيعطيه الإ�سالم للتعامل مع هذه العوائق )التعّلقات والَتبعات) 
الدنيا  مل�ساألة  الإ�سالمي  احلّل  فْهِم  �َسّطوا يف  اّلذين  واأكرث  الدّقة,  غاية  دقيق يف 

بوجهيها, كانوا �سحّية عدم الدّقة يف تناول هذا احلّل باأبعاده الكاملة.
يتخّفف  اأن  حّتى  اأو  َدين,  اأو  عيال  عن  الإن�سان  يتخّلى  اأن  الإ�سالم  يف  فلي�س 
عنهما, والتخّلي اأو التخّفف من العيال واملال من الرهبانّية اّلتي يرف�سها الإ�سالم.
وقد كان ر�سول اهلل P يعي�س مع النا�س, ويتزّوج ويتعامل مع الدنيا, كما يتعامل 
غريه. وكان له عيال وعليه ديون وتِبعات, كما كان لغريه, وكان له بيت ي�سّم عياله, 

وكان يدخل ال�سوق يف حاجاته و�سوؤونه, كما كان الآخرون يعملون.
ولي�س  واملال,  العيال  اأ�سِر  من  الإن�سان  ر  يتحرَّ اأن  هو:  الإ�سالمي  احلّل  وِقوام 
اأن يتخّلى اأو يتخّفف منهما, وبني الأمرين َبْون بعيد؛ فلي�س من الإ�سالم اأن يتخّلى 
الإن�سان اأو يتخّفف من عياله وماله, ولكن من �سلِب الإ�سالم وتعليماته وتوجيهاته 

ر الإن�سان من �سلطان عياله وماله. اأن يتحرَّ
يعتزل  اأن  ياأمره  ول  الإن�سان,  حياة  يف  ال�سوق  اأو  البيت  الإ�سالم  يرف�س  فال 
ل البيت اأو ال�سوق اإىل �سجن يف حياة الإن�سان,  هذا اأو ذاك, ولكن يرف�س اأن يتحوَّ

يقيِّدان حركته ومينعانه عن النطالق, ويحجزانه وُيعيقانه عن اهلل تعاىل.
وب�سكل اأو�سح وتعبري اأدّق, اإّن الإ�سالم يرف�س اأن يتحوّل العيال واملال يف حياة 
الن�سر  بن  مالك  حركة  اأعاقت  كما  الإن�سان,  حركة  تعيق  عوائق,  اإىل  الإن�سان 

الأرحبّي, وال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي.

كيف تتحّول العوائق اإىل ُمنطلَقات؟:
ومن عَجٍب اأّن الطريقة الإ�سالمّية ال�سحيحة للتعامل مع وجهي احلياة الدنيا, 
حتوُّل هذين الوجهني من الدنيا )التِبعات والتعّلقات) من عوائق اإىل ُمنطَلقات, 
فتكون الدنيا لالإن�سان ُمنطَلقًا اإىل اهلل �سبحانه ولي�ست عائقًا, ويكون ماله وعياله 

ماّدة حلركته اإىل اهلل تعاىل, وُمنطَلقًا لعروجه اإليه عّز وجّل.
Q يف كلمته, وقد �سمع  املوؤمنني  اأمري  الإمام علّي  ُي�سري  واإىل هذه احلقيقة 

ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي
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رجاًل يذّم الدنيا, فقال له يف ما قال:
مَلن  ِغنى  َفِهَم عنها, ودار  مَلن  َدقها, ودار عافية  مِلَن �سَ الدنيا دار �سدٍق  )اإّن 
د منها, ودار موعظة مَلن اّتعَظ بها, م�سجد اأحّباء اهلل, وُم�سّلى مالئكة اهلل,  تزوَّ
وَمهبط وحي اهلل, وَمتجر اأولياء اهلل, اكت�سبوا فيها الرحمة, وربحوا فيها اجلّنة, 
ها, وقد اآذنت ِبَبيِنها)1), ونادت بِفراقها, ونَعْت نف�سها واأهلها, فمثَّلت  فَمن ذا يذمُّ
وابَتَكَرت)))  ال�سرور, راحت بعافية,  اإىل  قتهم ب�سرورها  البالء, و�سوَّ لهم ببالئها 
ها رجال َغَداَة الندامة, وحمدها  بفجيعٍة ترغيبًا وترهيبًا, وتخويفًا وحتذيرًا, فذمَّ
وَوعظتُهم  قوا,  ف�سدَّ ثتهم  وحدَّ فتذّكروا,  الدنيا  رتُهم  ذكَّ القيامة,  يوم  اآخرون 

فاّتعظوا))).
, والنا�س فيها َرُجالن,  , ل دار َمقرٍّ رٍّ ويقول Q يف كلمة اأُخرى: الدنيا دار مَمَ

رجٌل باع نف�سه فاأوَبَقها, ورجٌل ابتاَع نف�سه فاأعَتَقها)4).

مقارنة بني ُزهري بن الَقني رحمه اهلل وال�صّحاك:
والعيال ما كان ميلكه  املال  القني, رحمه اهلل, ميلك من  ولقد كان زهري بن 
ال�سّحاك ابن عبد اهلل, وكان يعي�س يف دنياه كما كان يعي�س ال�سّحاك يف دنياه, بل 
قد يكون حّظ زهري من الدنيا اأعظم من حظِّ ال�سّحاك, فقد كان زهري بن القني, 
ال�سّحاك  باأمر  خون  املوؤرِّ َبَلِده, ومل يحفل  رحمه اهلل, زعيمًا يف قومه, وجيهًا يف 
و�ساحبه يف �ساأٍن من �سوؤون الدنيا, وكان ال�سّحاك اأقرب اإىل احل�سني Q, واأكرث 
َمياًل اإليه من زهري, فقد كان زهري, رحمه اهلل, ُعثمايّن الهوى, كما يذكر اأ�سحاب 
فاإذا  العراق,  اإىل  Q مبنزٍل يف طريقه  يلتقي احل�سني  اأّل  ال�ِسرَي, وكان يحر�س 
وجد احل�سني قد نزل منزًل فيه ماء, نزل غريه. واأّما ال�سّحاك و�ساحبه مالك بن 
اإليه وَدعوا له, ومل يكن يحدث  الن�سري, فقد ق�سدا احل�سني يف كربالء, وجل�سا 

1 - َبيِنها: ُبعدها وزوالها عنهم.
) - ابَتَكَرت: اأ�سبحت تبتكر, اأي ت�سيح. 

) - نهج البالغة: باب احِلَكم/ احلكمة رقم: . 6)1
4 - نهج البالغة: باب احِلَكم/ احلكمة رقم: 8)1.
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 ,Q احل�سني  �سيعة  من  الن�سر  بن  ومالك  ال�سّحاك  يكن  مل  لو  ذلك  من  �سيء 
اأعاقاهما عن  قد  واملال)  )العيال  فاإّن  كّله,  ذلك  ومع  قلوبهم.  اإليه  ن متيل  وممَّ

اللتحاق به ب�سكٍل كامل, اأو ب�سكٍل ناق�س.
واأّما زهري بن الَقني, رحمه اهلل, فقد رجع من عند احل�سني Q, ومل ي�ستغرق 
ع دقائق, وقد اأعّد نف�سه للوفود على اهلل مع  اجتماعه بالإمام يف اأغلب الظنِّ ِب�سْ
احل�سني, والن�سراف الكامل عن الدنيا, فاأقبل اإىل زوجته )َدْلهم) بنت عمرو, 
رحمها اهلل, وقال لها بقّوة وعزم, ويف نف�س الوقت ب�سهولة وراحة: )احلقي باأهلك, 
فايّن ل اأُحّب اأن ُي�سيبك ب�سببي اإّل خرٌي, ثّم قال ملن معه: )َمن اأحبَّ منكم ن�سرة 

ابن ر�سول اهلل P, واإّل فهو اآخر العهد))1), ومل َيعقه عن ذلك مال ول عيال.
عته على ال�ستجابة  وقد كانت زوجته )دْلهم), رحمها اهلل, هي اّلتي دفعته و�سجَّ
ر�سول  جاء  عندما  غريب  ُذعر  ِرفاقه  واأ�ساب  اأ�سابه  فقد   ,Q احل�سني  لدعوة 
احل�سني Q, وهو على الطعام, يدعوه اإىل زيارة الإمام, ف�سمَت و�سمتوا, وكاأّن 

على روؤو�سِهم الطري.
هذا  اهلل,  رحمها  عمرو),  بنت  )دلهم  ال�سجاعة  املوؤمنة  املراأة  فاخرتقت 
وي�سهد  ي�سمعها   Q احل�سني  ور�سول  لزوجها-  وقالت  بقّوة,  والذعر  ال�سمت 
اأتيته  لو  تاأتيه,  ل  ثّم  اهلل  ر�سول  بنت  ابن  اإليك  اأيبعث  اهلل,  )�سبحان  املوقف-: 

ف�سمعت كالمه؟!!)))).
مع  تعـــاىل  اهلل  علـــى  الوفــــود  ر  قرَّ عنــــدما  زهيـــر-  َيَتوان  فلم  ذلك,  ومع 

احل�سني Q- اأن يقول لزوجته دلهم, هذه املراأة ال�سجاعة: )اإحْلقي باأهلك).
اإذًا, لي�ست امل�ساألة م�ساألة املال والعيال, واإّنا امل�ساألة يف اأمر اآخر, يف طريقة 

التعامل مع املال والعيال.
والفْرق بني ال�سّحاك وزهري, رحمه اهلل,مل يكن يف اأّن الأّول كان ميلك من املال 
والعيال ما ل ميلكه الثاين, واإّنا كان يف طريقة تعاملهما مع املال والعيال. فقد 

1 - مقتل احل�سني Q, لل�سّيد عبد الرزاق املقّرم: �س . 188
) - حياة الإمام احل�سني Q, لل�سيخ القر�سّي: ج ) / �س 67.
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كان ال�سّحاك و�ساحبه الأرحبّي اأ�سرَيين للمال والعيال, فاأعاقاهما عن النطالق 
رًا من اأَ�سِر املال والعيال, فلم ُيعيقاه عن  مع احل�سني, وكان زهري بن الَقني ُمتحرِّ

احلركة مع احل�سني Q للوفود على اهلل.

النقطة الثانية: )ال�صتجابة امَل�صروطة(:
جانب  اإىل  القتال  يرف�س  لــم  اأّنه  ال�ســـّحاك  جـــواب  يف  الثانيـــة  والنقطة 
احل�سني Q, ومل يعتذر ب�سورة ُمطَلقـة, كما اعتذر �ساحبه مالك بن الن�سر, بل 

.Q قاتل مع احل�سني, و�سرَب الأعداء بني يديه, ودعا له احل�سني
من  لي�س  فهو  احل�سني,  من  ال�سّحاك  موقف  يف  ُم�سِرقة  اأُخرى  نقطة  وهذه 
واإّنا  عليك),  و�سيوفهم  معك  )قلوبهم  بقوله:  ال�ساعر  الفرزدق  و�سَفهم  الذين 
اأّنه مل يعط  اإّل  كان قلبه و�سيفه مع الإمام احل�سني, وهو �ســـادق يف هذا وذاك, 
د لذلك  �سيفه للح�سني Q, ومل ي�سع �سيفه حتت اأمر احل�سني Q اإّل مبقدار, وحدَّ
�َسرَطني: )اإذا مل اأجد ُمقاتاًل, قاتلت عنك ما كان لك نافعًا وعنك دافعًا, وهذا 

�سرط غريب!
اإّن ال�سّحاك يح�سر ن�سرته للح�سني Q بني �سرَطني:

1- اأن يكون احل�سني Q بحاجة اإليه, ول ُيغني عنه غريه.
)- واأن يكون قتاله دون احل�سني Q نافعًا له, فاإن مل يكن هذا اأو مل يكن ذلك, 

فاإّن ال�سّحاك يف حلِّ من اأمره.
دق نّية ال�سّحاك يف موقفه من الإمام, َرغَم  ك يف �سِ ونحن ل ُيعجبنا اأّن ن�سكِّ
فراره من الزحف, يف اللحظات الأخرية, وتركه الإمام Q يف اأحرِج اللحظات, 
واإيثاره للعافية, فاإّن لدينا- مع كّل ذلك- من ال�سواهد ما يكفي لإثبات ُح�سن نّية 
اأّننا جند عنده  اإّل  دقه يف الوقوف اإىل جنِب الإمام والدفاع عنه,  ال�سّحاك, و�سِ
اإح�سا�سًا حمدودًا بامل�سوؤولّية جتاه املوقف, وَتقِتريًا �سديدًا يف العطاء يف اإطاِر هذه 
امل�سوؤولّية, وحماولة جاّدة يف اإخ�ساع الإنفاق يف �سبيل اهلل ملُعاَدلت دقيقة �سديدة 

التعقيد.
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وبح�ساب,  وحمدود  م�سروط  عطاء  ولكّنه  تعاىل,  هلل  نف�سه  من  ُيعطي  فهو 
ى  ِمَن امْلُوؤِْمِننَي  و�سمن تقديرات دقيقة, ولي�س كما يقول اهلل تعاىل: {اإِّن اهلّلَ ا�ْسرَتَ

اأَْنُف�َسُهْم َواأَْمَواَلُهم ِباأَّن َلُهُم اجلّنة}))).
والدّقة يف املحا�سبة, واملحا�سبة الدقيقة اأمٌر جّيد, ل ن�سّك يف ُح�سنه وفائدته, 
ولكن عندما يكون طرف املحا�سبة هو نف�س الإن�سان, وقد ورد يف احلديث: )حا�سبوا 
اأنف�سكم قبل اأن حُتا�َسبوا), واأّما عندما يكون طرف احل�ساب هو اهلل تعاىل, فاإّن 

املحا�سبة بهذه الدّقة, و�سمن هذه ال�سروط والقيود, اأمر قبيح مع اهلل �سبحانه.
وال�سّحاك هنا يتعامل مع اهلل تعاىل, واإن كان طرف التعامل, يف ظاهر الأمر, 

.Q هو احل�سني
ول يطلب احل�سني Q اأمثال ال�سّحاك يف حركته هذه, واإّنا يطلب لن�سرته 
اأُولئك اّلذين يبذلون كّل ما عندهم من الأنُف�س والأموال هلل تعاىل, من دون ح�ساب 
اإىل  مّكة  من  اخلروج  اأراد  ملّا  النا�س  Q يف  فقد خطب  وقيود,  وحدود  و�سروط 

العراق وقال:
نًا على لقاء اهلل نف�سه, فلريحل معنا,  )األ وَمن كان فينا باذًل ُمهجته, موطِّ

فاإيّن راحل م�سبحـًا اإن �سـاء اهلل)))).
ول �سّك اأّن هذا العطاء ال�سحيح خري من الن�سوب, على كّل حال, ولكن اأ�سحاب 

هذه العطاء املحدود ل ي�ستطيعون اأن ُي�سايروا احل�سني Q يف مثل هذه املرحلة.
واأعتقد اأّن عبارة )مل يوافق) يف هذا املو�سوع ت�ساوي عبارة )مل ي�ستطع), فاإّن 
ال�سّحاك )مل يوافق) اأن ُيقاِتل من دون احل�سني بال حدود وقيود, وبنف�س املالك 

)مل ي�ستطع) اأن ُي�ساير احل�سني اإىل ال�سوط الأخري من رحلته.

العالقة بني العمل واجلزاء:
اإّن العمل واجلزاء نوعان من العطاء, العمل: ما يقّدمه الإن�سان هلل تعاىل: {

1 - �سورة التوبة: الآية 111.
) - مقتل احل�سني Q , لل�سّيد املقّرم, من�سورات موؤ�ّس�سة البعثة- طهران: �س 166. واللهوف على قتلى الطفوف, لل�سّيد ابن 

طاوو�س: �س )). وابن نا: �س . 0)
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عمله.  مقابل  يف  لالإن�سان  اهلل  عطاء  واجلزاء:  اْلَعامَلنَِي}))),  َعِن  َغِنّي  اهلّلَ  فاإِنَّ 
لة وعالقة  العمل من الإن�سان, واجلزاء من اهلل �سبحانه, وبني اجلزاء والعمل �سِ
ي�ستعر�سها القراآن الكرمي بدّقة وتف�سيل, ول�سنا الآن ب�سَددها, واإّنا نحن ب�سَدد 
حيث  من  الإن�سان,  جانب  من  العمل  باختالف  اهلل  عند  من  اجلزاء  اختالف 
احل�ساب والالح�ساب, وهي م�ساألة جديرة بالهتمام ومو�سع ال�ساهد يف حديثنا 
هذا, فاإّن عطاء الإن�سان حمدود على كّل حال, اإّل اأّنه قد ُيعطى هلل تعاىل بح�ساب 

ومقدار, وقد يعطى من دون ح�ساب وتقدير.

وهاتان طائفتان من النا�س:
طائفة تعطي هلل بح�ساب وتقدير, كال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, يعطي هلل 
�سيئًا ويحتفظ لنف�سه ب�سيء, واإذا تواردت على �سيء اإرادة اهلل تعاىل وهواه, قّدَم 

هواه على اإرادة اهلل �سبحانه.
تقدير,  ول  ح�ساب  غري  من  تعاىل,  اهلل  اآتاها  ما  هلل  تعطي  اأُخرى  وطائفة 
ى  ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَْنُف�َسُهْم  وهوؤلء هم اّلذين تقول عنهم الآية الكرمية: {اإِّن اهلّلَ ا�ْسرَتَ

ّن َلُهُم اجلّنة}))). َواأَْمَواَلُهم ِباأَ
عالقتهم  وقطعوا  تعاىل,  هلل  وباعوها  اأنف�سهم,  اهلل  منهم  ا�سرتى  هوؤلء 
باأنف�سهم, فهي هلل عّز وجّل, ا�سرتاها منهم, ول �ساأن لهم بها بعد, ي�سنع بها ما 

ي�ساء, والثمن مقبو�س {باأّن لهم اجلّنة}.
فقد مّت البيع ومّت ال�سراء, ومّت ا�ستالم الثمن, فال ميلك املوؤمن من نف�سه وماله 
اإذًا �سيئًا, ليملك التقدير واحل�ساب يف عطائه وَبذِله, فهي كّلها هلل تعاىل, ياأخذ 
منها ما ي�ساء ويدع منها ما ي�ساء, واهلل تعاىل يجزي هوؤلء واأُولئك على نحوين من 
اجلزاء: جزاء حم�سوب وحمدود, وجزاء من غري ح�ساب, وها نحن ن�سرح تف�سيل 

هذا الأمر:

1 - �سورة اآل عمران: الآية 97.
) - �سورة التوبة: الآية111.
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وكبري  وعظيم,  كرمي  اأعمالهم  مقابل  يف  لعباده  اهلل  يعطيه  الذي  الأْجر  اإّن 
على  عباده  اهلل  يرزق  الذي  لالأجر  اأو�ساف  خم�سة  وهذه  ممنون,  وغري  وح�سن 

ح�سناِتهم.
اِعَفُه َلُه َوَلُه  1- فهو اأْجر كرمي: {َمن َذا اّلِذي ُيْقِر�ُص اهلّلَ َقْر�سًا َح�َسنًا َفُي�سَ

اأَْجٌر َكِرمٌي}))).
{َواإِن  َعِظيٌم},  ْجٌر  اأَ َواّتَقْوا  ِمْنُهْم  اأَْح�َسُنوا  {ِلّلِذيَن  عظيم:  اأجر  وهو   -(

ُتوؤِْمُنوا َوَتّتُقوا َفَلُكْم اأَْجٌر َعِظيٌم}))).
ْجٌر  َواأَ ّمْغِفَرٌة  َلُهم  اِت  احِلَ ال�سّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  {َواّلِذيَن  كبري:  اأجر  وهو   -(

َكِبرٌي}))), {َفاّلِذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َواأَنَفُقوا َلُهْم اأَْجٌر َكِبرٌي}))).
ْجرًا َح�َسنًا}))). 4- وهو اأجر ح�َسن: {َفاإِن ُتِطيُعوا ُيوؤِْتُكُم اهلّلُ اأَ

ُنوٍن}))),{اإّل اّلِذيَن اآَمُنوا  5- وهو اأجر غري ممنون: {َواإِّن َلَك لأَْجرًا َغرْيَ َمْ
ُنوٍن}))). اِت فَلُهْم اأَْجٌر َغرْيُ َمْ احِلَ َوَعِمُلوا ال�سّ

ن يعطي  وهذه الأو�ساف اخلم�سة عاّمة �ساملة لكّل اأْجٍر يرزقه اهلل عباده, ممَّ
هلل بال ح�ساب اأو بح�ساب. اإّل اأّن الذين يعطون هلل تعاىل من دون ح�ساب وتقدير, 
ُيحا�سبهم اهلل يف ال�سّيئات ح�سابًا ي�سريًا: {َفاأَّما َمْن اأُوِتَى ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه - َف�َسْوَف 

ُيَحا�َسُب ِح�َسابًا َي�ِسريًا}))).
اأّما يف احل�سنات, فاإّن هلل تعاىل نوعني من الأجر:  هذا يف ح�ساب ال�سّيئات, 

اأجرًا حمدودًا وبح�ساب, واأجرًا غري حمدود, ومن دون ح�ساب.
لّلذين  لّلذين يعطون هلل تعاىل بح�ساب وتقدير, والثاين منهما  والأّول منهما 

يعطون هلل تعاىل من اأموالهم واأنف�سهم بال ح�ساب وتقدير.

1 - �سورة احلديد: الآية 11.
) - �سورة اآل عمران: الآيتان )17 و179.

) - �سورة فاطر: الآية 7.
4 - �سورة احلديد: . 7

5 - �سورة الفتح: الآية . 16
6 - �سورة القلم: الآية . )
7 - �سورة التني: الآية . 6

8 - �سورة الن�سقاق: الآيتان 7 و . 8
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ولي�س معنى احل�ساب والتقدير, من جانب اهلل, امل�ساواة بني العمل واجلزاء, 
يف احلجم والَكم, واإّنا معناه: وجود التنا�سب بني العمل والأجر.

له  تعاىل  فاإّن جزاء اهلل  العبد هلل من دون ح�ساب,  يكون عطاء  واأّما عندما 
ْجَرُهم  اأَ اِبُروَن  ال�سّ ُيَوّفى  ا  {اإِّنَ �سبحانه:  يقول  وتقدير.  ح�ساب  غري  من  يكون 

ِبَغرْيِ ِح�َساٍب}))).
وت�ستوقفنا هذه الآية املباركة من �سورة النور طوياًل يف �ساأن اجلزاء, عندما 
َوَل  اَرٌة  ِتَ ُتْلِهيِهْم  ل  {ِرَجاٌل  ح�ساب:  غري  من  الإن�سان  جانب  من  العمل  يكون 
اَلِة َواإِيَتاِء الّزَكاِة َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقّلُب ِفيِه اْلُقُلوُب  َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلّلِ َواإَِقاِم ال�سّ
ِلِه َواهلّلُ َيْرُزُق َمن  اُر - ِلَيْجِزَيُهُم اهلّلُ اأَْح�َسَن َما َعِمُلوا َوَيزيَدُهم ِمن َف�سْ َوالأَْب�سَ

َي�َساُء ِبَغرْيِ ِح�َساٍب}))).

وهذه ثالث خ�شائ�س للجزاء االإلهّي:
اخلا�سّية الأُوىل: {ِلَيْجِزَيُهُم اهلّلُ اأَْح�َسَن َما َعِمُلوا}, فاجلزاء من عند اهلل 

لي�س باأ�سواأ ما يعمل العبد, ول مبتو�ّسط ما يعمل العبد, واإّنا باأح�سن ما يعمله.
ولبّد من تو�سيٍح لهذه الفقرة من الآية الكرمية:

فاإّن للنا�س يف اجلزاء طريقني معروفني:
اجلزاء باأ�سَواأ ما يعمل الطرف الآخر. فقد ُيح�ِسن الإن�سان اإىل �ساحبه ُعْمرًا 
طوياًل, ثّم ُي�سيء اإليه مّرة واحدة, فيجعل �ساحبه هذه الإ�ساءة ميزانًا لعالقته به, 

وين�سى كّل ما �سبق له من ف�سل واإح�سان اإليه, وهذا هو اجلزاء بالأ�سواأ.
�سون  املُدرِّ ر  ُيقدِّ كما  يفعلون.  ما  باأو�سط  النا�س  بني  ما  اجلزاء يف  يكون  وقد 

لت. درجات طاّلِبهم باأو�سط اإجاباتهم يف المتحانات, وهو احل�ساب باملُعدَّ
واهلل تعاىل ل يجزي عباده باأ�سواأ ما يعملون, ول يجزيهم باأو�سط ما يعملون, 

واإّنا يجزيهم باأح�سن ما عملوا, وله احلمد رّب العاملني.

1 - �سورة الزمر: الآية 10.
) - �سورة النور: الآيتان 7)- 8).
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ِلِه}.  واخلا�سّية الثانية للجزاء, يف هذه الآية املباركة هي: {َوَيزيَدُهم ِمن َف�سْ
اإطالقًا, فهو تعاىل يزيدهم يف اجلزاء من ف�سله مبا  باأعمالهم  لهذا  ول عالقة 

ي�ساء وكيفما ي�ساء.
واخلا�سّية الثالثة: {َواهلّلُ َيْرُزُق َمن َي�َساُء ِبَغرْيِ ِح�َساٍب}. وهذا اأعظم ما يف 
هذه الآية, فاإّن رزق اهلل تعاىل لعباده يوم القيامة, يف مقابل ح�سناتهم, رزق من 
ه مّما اآتاه من غري حدود ول  غري ح�ساب ول تقدير, فاإّن العبد لو كان يعطي لربِّ
ول  حدود  غري  من  القيامة,  يوم  عبده,  يعطي  باأن  اأوىل  تعاىل  اهلل  فاإّن  ح�ساب, 

ح�ساب.

النقطة الثالثة: )الَتحّلل من اللتزام(:
بعد اأن يعتذر ال�سّحاك اإىل احل�سني Q بديونه وعياله, يطلب من الإمام اأن 
من  حلٍّ  يف  جعلَتني  اإن  )ولكّنك  فيقول:  �ساء,  اإذا  الن�سراف  من  حلٍّ  يف  يجعله 
الن�سراف, اإذا مل اأجد مقاتاًل قاتلُت عنك). واحلّل يف مقابل اللتزام, ول ميكن 
اأن يرتبط الإن�سان بالتزامني ُمتعاك�َسني يف وقت واحد, فاإذا كان ال�سّحاك ُملتِزمًا 
الإمام,  جتاه  ُملتِزمًا  يكون  اأن  ي�ستطيع  ل  اأّنه  الطبيعي  فمن  وعياله,  ديونه  جتاه 
جِتاه  التزامه  من  ر  يتحرَّ اأن  اآثر  وقد  اللتزاَمني,  اأحد  من  ر  يتحــرَّ اأن  من  ولبّد 
احل�سني Q, دون التزامه جتاه ديونه وعياله, واللتزام جتاه احل�سني هو اللتزام 

جتاه الدعوة واجلهاد.

)التزام) و )ِحّل):
عياله  مع  وتعامله  �سلوكه  موقف غريب, يف  هنا, عن  لنا,  يك�سف  وال�سّحاك 

وماله من طرف, ومع اهلل تعاىل من طرٍف اآخر.
ولبّد من اأن نك�سف يف هذه الوقفة هذا املوقف, لتكتمل عندنا ال�سورة اّلتي 
نريد اأن نر�سمها لل�سّحاك, من خالل جوابه للح�سني Q. فهو يطرح اأّوًل ُعذره 
من خالل التزامه بالن�سبة اإىل عياله وديونه, ثّم يطلب ثانيًا منه اأن يكون يف ِحلٍّ 
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من اأمره عندما يريد الن�سراف, اإذا مل يجد قتاله من دونه نافعًا له.
ثّم يعر�س على احل�سني Q ا�ستعداده للقتال والدفاع عنه, ب�سورة حمدودة 
م التزامه  وُمقيَّدة, فهو- ح�سب هذا الت�سل�سل اّلذي جنده يف جوابه لالإمام- ُيقدِّ
جتاه عياله وديونه اأّوًل, ثّم يطلب اإىل احل�سني Q  اأن يكون يف حلٍّ من اأمرِه ثانيًا.
وهذا  الدنيا,  جتاه  ال�سّحاك  عليه  يحر�س  اّلذي  اللتزام  هذا  اأّن  ووا�سح 
احِلّل اّلذي يطلبه ال�سّحاك من احل�سني Q جتـاه اهلل, اأمٌر غريب يف �سخ�سّية 
اللتزام جتاه اهلل,  بهذا  يكون حري�سًا  اأن  واأجدر  به  اأحرى  كان  وقد  ال�سّحاك, 

وبهذا احللِّ والتحلُّل والتحّرر جتاه الدنيا.
ظ ب�سورة  اإّن تفكري ال�سّحاك بن عبد اهلل يف هذا املوقف تفكري حُمتاط وُمتحفِّ
غريبة, فهو يف الوقت الذي ي�ستجيب فيه لدعوة الإمام, ُيبقي الأبواب من َخلِفه 
مفتوحة, ليتمّكن من العودة اإىل الدنيا, عندما يبلغ املُفرَتق اّلذي ل ي�ستطيع بعده 
اأن يجمع بني الدنيا والآخرة, ولبّد من اأن يختار اإحداهما, اإّما ديونه وعياله, واإّما 
يف  الدنيا  اإىل  يرجع  اأن  من  ليتمّكن  مفتوحة,  ورائه  من  الأبواب  فُيبِقي  الآخرة, 

اللحظة احَلِرجة من امَل�سري.
وَي�سّدون  اهلل,  �سراط  غري  على  كون  يتحرَّ اّلذين  اأُولئك  ا�ستثنينا  اإذا  ونحن 
النا�س عن احلركة اإىل اهلل تعاىل, جند اأّن �سائر النا�س يف حتّركهم اإىل اهلل على 

طائفتني:
من  تهدم  و�سدق,  وَعزم  جدٍّ  يف  �سبحانه,  اهلل  اإىل  تتحّرك  الأُوىل:  الطائفة 
اإذا  ولكّنهم  يهجرونها,  ول  الدنيا  يطردون  ل  الدنيا,  اإىل  العودة  ج�سور  ورائها 
بلغوا املُفرَتق اّلذي لُبّد لهم من اأن يختاروا عنده الدنيا اأو الآخرة, ل ُيوؤثرون على 

الآخرة �سيئًا.
َدُقوا َما  وهوؤلء هم )ال�سادقون) يف التحّرك اإىل اهلل {ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ
ْدٍق  َ َعَلْيِه}))), وموقعهم من اهلل عّز وجّل يف الآخرة {ِف َمْقَعِد �سِ َعاَهُدوا اهللَّ

1 -  �سورة الأحزاب: الآية . ))
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ْقَتِدٍر}))). ِعنَد َمِليٍك مُّ
ُيحّبون اهلل  واحتياط,  َحذٍر  اإىل اهلل يف  كون  يتحرَّ النا�س:  اأُخرى من  وطائفة 
ور�سوله ولكن, ما مل ُيزاحم دنياهم, وما مل ي�سلبهم دنياهم, فاإذا بلغوا املُفرَتق 
الذي لُبّد فيه من الختيار ال�سعب, اآثروا الدنيا على الآخرة, واختاروا �سقَّ الدنيا 
وعادوا اإليها. ولكيال ينقطع طريق العودة عليهم, يف اللحظات الأخرية, ل يهدمون 

من ورائهم اجل�سور التي تنقلهم اإىل الدنيا.
هذه  يف  و�سدقهم-  تهم  نيِّ يف  ن�سّك  ول  �سبحانه,  اهلل  اإىل  يتحّركون  فهوؤلء 
بقدره ج�سرًا  ورائهم  َمّدوا من  الطريق,  �سوطًا من  كّلما قطعوا  ولكن  احلدود-, 

ينقلهم اإىل الدنيا.
وهكذا كان ال�سّحاك بن عبد اهلل, ا�سرتط على احل�سني Q- قبل كّل �سيء- 
Q يف ما  َديِنه وعياله, فدخل مع احل�سني  اإىل  اأن يكون يف حلٍّ من الن�سراف 
دخل فيه من قتال جي�س بني اأُمية, وقاتل بني يدي احل�سني Q, وقتل منهم وجرح 
عددًا, ولكّنه قد حتوَّط لنف�سه منذ اأّول �ساعة, فاأخفى فر�سه داخل ف�سطاط بني 
البيوت, وقاتَل راِجاًل بني يدي احل�سني Q, لَت�ْسَلم له فر�سه ولريكبها ويفّر بها اإىل 
خارج �ساحة املعركة, ويهرب عن جند ابن زياد, يف اللحظة احَلِرجة اّلتي لُبّد له 
َر الإمام احل�سنيQ باإذنه  , ذكَّ فيها من اأن يختار اأحد الأمرين.. فلّما جدَّ اجِلدُّ
قه  له يف الن�سراف متى �ساء, ومتى مل ينفعه دفاعه عنه وقتاله من دونه, ف�سدَّ

احل�سني Q, فركب فَر�سه وهرب من الآخرة اإىل الدنيا.
 Q ُي�ساير احل�سني  اأن  ي�ستطيع  اّلتي  امل�سافة  الرجل دقيق يف تقدير  اإّن هذا 
فيها, ي�سبط ح�ساباته يف هذه احلركة ب�سكٍل دقيق, وَيَتحوَّط للعودة اإىل الدنيا, 

عندما ي�سل اإىل املُفرَتق الذي ُيوؤثر عنده الدنيا على الآخرة.
بدّقة,   Q فيها احل�سني  ُي�ساير  اّلتي  امل�سافة  د  وُيحدِّ بدّقة,  املُفرَتق  �س  ُي�سخِّ
وهو  ورائه-  وُيبِقي من  املنا�سبة,  اللحظة  الدنيا يف  اإىل  للعودة من اهلل  وَيَتحّوط 
يتحّرك مع احل�سني Q اإىل اهلل- باَبني مفتوحني, يرجع من خاللهما اإىل الدنيا 

1 - �سورة القمر: الآية 55.

ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي
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عندما يريد:
اأحدهما: ُمواَفقة احل�سني Q اأن يكون يف حّل من اأمره عندما يريد الن�سراف 

اإىل الدنيا.
حا�سر  عندما  البيوت,  داخل  ف�سطاط  يف  بها  احتفظ  التي  َفر�سه  وثانيهما: 
جي�س بني اأمّية احل�سني Q, لي�ستطيع اأن يركبها يف اللحظة املنا�سبة من الآخرة 

اإىل الدنيا.
ومّرة اأُخرى نريد اأن ُنقاِرن- يف هذه النقطة من البحث- بني ال�سّحاك وُزهري: 

.Q كّل منهما اأقبَل على اهلل تعاىل مع احل�سني
ال�سّحاك دخل معركة الطفِّ اإىل جنب الإمام, وقاتل وجاهد بني يديه, وزهري, 
وذاك,  هذا  بني  الفرق  ولكّن  وقاتل.  وجاهد    Q احل�سني  مع  اأقبَل  اهلل,  رحمه 
اأّن ال�سّحاك اأقبل على اهلل واأبقى الأبواب مفتوحة من خلفه, بكّل دّقة واحتياط, 
واأبقى اجل�سور قائمة من ورائه اإىل الدنيا, ليعود اإليها يف اللحظة التي يريد. واأّما 
زهري, فعندما قّرر الوفود على اهلل تعاىل مع احل�سني Q, قطع كّل ما كان بينه 
وبني الدنيا من ج�سور, واأغلق كّل باب بينه وبني الدنيا, وقال لزوجته )دلهم) يف 

عزم وقّوة وُي�سر: )اإحْلقي باأهلك). 
لنف�سه يف مثل  ال�سّحاك من احتياط  اأخذه  وما  ال�سّحاك,  نتابع تفكري  واإّننا 
تلك ال�ساعة وتلك املعركة, فرنى اأّن هذه الدّقة يف التقدير وال�سبط يف احل�ساب, 
الإن�سان  عالقة  يف  كان  لو  بالحرتام  جديرة  ال�سديَدين,  والحتياط  والتحفُّظ 

بنف�سه وحما�سبته لها.
اأّما عندما يكون التعامل مع اهلل تعاىل, فمثل هذا التقدير والدّقة والحتياط 

للعودة اإىل الدنيا, هو من ال�ُسحِّ يف العطاء, ومن الرتّدد يف العمل وفْقدان الَعزم.

ه ال�شّحاك اإىل الدنيا من ُعمق )الطّف): اجل�شر الذي مدَّ
ولن�ستمع اإليه مّرة اأُخرى:

 )ملّا راأيُت اأ�سحاب احل�سني قد اأُ�سيبوا, وقد خُل�س اإليه واإىل اأهل بيته, ومل 
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يبَق معه غري �سويد بن ُعَمر احلنفـي, وب�سري بن عمرو احل�سرمي, قلُت له: يابن 
ر�سول اهلل, قد علمَت ما كان بيني وبينك, قلت لك: )اأُقاتل عنك ما راأيت مقاتاًل, 
فاإذا مل اأَر مقاتاًل فاأنا يف حلٍّ من الن�سراف, فقلَت يل: )نعم)؟! فقال: )�سدقت, 
). قال: فاأقبلُت اإىل فَر�سي,  وكيف لك النجاة؟ اإن قدرَت على ذلك فاأنت يف حلٍّ
وقد كنت حيث راأيت َخيل )اأ�سحابنـا))1) ُتعَقـر, اأقبلت بها حّتى اأدخلُتها ف�سطاطًا 
ا�ستخرجُت  يل,  اأِذَن  فلّما  راجاًل...  معهم  اأُقاتل  واأقبلُت  البيوت,  بني  لأ�سحابنا 
اإذا قامت على  الفَر�َس من الف�سطاط, ثّم ا�ستويُت على متِنها, ثّم �سربُتها حّتى 

ال�سنابك , رميُت بها عر�س القوم, فاأفرجوا يل..)))).
اإّن اأمر ال�سّحاك لغريب يف نوعه, فهو ميّد ج�سور الدنيا اإىل ُعمِق معركة الطّف, 
واإىل داخل خيام احل�سني Q, حيث ل يوجد فيها غري الآخرة! فهذه الفَر�س التي 
البيوت يوم عا�سوراء,  Q بني  ال�سّحاك يف ف�سطاط لأ�سحاب احل�سني  اأخفاها 

هي اجل�سر الذي مّده ال�سّحاك لينقله اإىل الدنيا.
خمتلف  يف  النف�س,  اأعماق  اإىل  الدنيا  امتداد  عن  كثريًا  و�سمعنا  راأينا  وقد 
نا مل نَر يف ما راأينا, ومل ن�سمع يف ما �سمعنا,  مراحل الطريق اإىل اهلل �سبحانه, ولكنَّ
الإن�سان  فيدخل  احلّد,  هذا  اإىل  الإن�سان  نف�س  يف  وتكُمن  ومتتّد  تنفذ  الدنيا  اأّن 
بني  �سرعى  واأ�سحابه   Q احل�سني  بيت  اأهل  وي�سقط  الإمام,  مع  الطّف  معركة 
يديه, وُيقاِتل بني يديه, ويدعو له احل�سني Q, وهو يرى الإمام واقفًا وحده بني 
يدي الأعداء, ثّم مل ُيفارقه ُحّب الدنيا ونفوذ الدنيا, و�سلطانها على نف�سه, يف هذه 

املراحل جميعًا.
اإّن الت�ساق الدنيا بنف�س الإن�سان َلغريب, ومن اخلطاأ اأن يغرتَّ الإن�سان بنف�سه, 
معاناة  اإىل  بحاجة  يعد  ومل  ونفوذها,  الدنيا  �سلطان  من  ر  حترَّ قد  اأّنه  فيت�سّور 

وتزكية وجهاد للنف�س.
الدنيا,  ُحّب  فيها  يكُمن  واأعماقًا جمهولة,  الإن�سان خبايا عميقة  نف�س  اإّن يف 

اأن فارَقهم  حبة يا ُترى بعد  1- يقول ال�سّحاك: خيل )اأ�سحابنا), وهو عازم على مفارقتهم والنفالت من م�سريهم! واأّي �سُ
وهَجرهم اإىل َدينه وعياله, وحَلَق ب�ساحبه مالك بن الن�سر الأرحبّي؟!

)- تاريخ الطربّي, الطبعة الأوربّية: ج 7/ �س54) ـ 55). ونف�س امَلهموم, لل�سيخ عّبا�س القّمي: �س 98) ـ 00).

ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي
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ويبقى هذا التعّلق ُيطاِرد الإن�سان يف حركته اإىل اهلل تعاىل, من حيث يعلم الإن�سان 
اأو ل يعلم, حّتى اإذا بلغ الإن�سان نقطة الختيار ال�سعب, برَز ُحّب الدنيا من اأعماق 
النف�س املجهولة اإىل ال�سطح البارز للنف�س, وغريَّ وْجَهة الإن�سان وحركته, من اهلل 

تعاىل اإىل الدنيا.
اإّن ُحّب الدنيا يالحق الإن�سان اإىل هذه النقطة, اّلتي ل يكاد اأن يبلغها الإن�سان 
اإّل بعد اأن يخرج من م�سفاة البتالء ع�سرات املّرات, ومع ذلك كّله, يبقى هذا 

احُلّب كامنًا يف نف�سه.
مـــن  وليــ�س   ,Q للح�ســــني  وُحّبه  �سدقِه  يف  ال�سّحاك  نتَّهم  اأن  نريد  ل  اإّننا 
�سبـــٍب يدعونا اإىل اأن نّتهم هذا الرجل الذي وقف هذا املوقف يوم عا�سوراء من 
 يف نّيِته و�سدِقه, فلم يطلب ال�سّحاك من الدفاع عن احل�سني Q ومن 

Q احل�سني
القتال بني يديه, دنيا. وهذا حّق يجب اأن نقول به ونعرتف له به. لكّنه مع ذلك 
ر من ُحّب الدنيا, ومن التعّلق بالدنيا, ومن تِبعات الدنيا, حّتى عندما  كّله, مل يتحرَّ
�ساقه التوفيق وال�سعادة الإلهّية اإىل هذه املعركة احلا�سمة بني احلّق والباطل يف 
عه اهلل تعاىل يف اأ�سرِف موِقع يت�سّوره الإن�سان, وهو موقع الدفاع عن  التاريخ, وو�سَ

.P الإ�سالم اإىل جْنب ابن بنت ر�سول اهلل
والآن, بعد هذا التحليل النف�سي ملوقف ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, يجب 
اأن نوجز مّرة اأُخرى العنا�سر التي تدخل يف تكوين هذا املوقف الغريب, واأهّم هذه 

العنا�سر هي:
�سيء  اأّول  وهو  جميعًا,  العنا�سر  هذه  راأ�س  وهو  بها:  والتعّلق  الدنيا  حّب   -1
ومل  يتخّفف  فلم  ون�سرته,  م�سايرته  عن   Q احل�سني  اإىل  ال�سّحاك  به  اعتذر 
تخّفف  كما  امل�سريّية,  املعركة  هذه  و�سط  يف  وهو  الدنيا,  من  ال�سّحاك  ر  يتحرَّ

ر منها )زهري) من قبل. وحترَّ
)- �سّحة العطاء: وهي غري ن�سوب النف�س, ففي حالة الن�سوب واجلفاف ينقطع 
كّل خري عن نف�س الإن�سان, اأّما يف حالة )ال�سّح), فيبقى لالإن�سان عطاء حمدود 
 �سمن جمموعة من 

Q و�سحيح. وقد راأينا كيف و�سع ال�سّحاك ن�سرته للح�سني
ن  ال�سروط, ومل يبذل ن�سرته َبذًل, كما �سنع �سائر اأ�سحاب احل�سني Q, ومل ُيوطِّ
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مة. نف�سه لقاء اهلل, كما طلب الإمام احل�سني Q من امل�سلمني يف مّكة املكرَّ
)- التحّرر من اللتزامات التي تفر�سها الدعوة واجلهاد: والتحّلل من القيود 

والعهود التي يفر�سها الولء هلل تعالـى, ولر�سوله ولأئّمة امل�سلمني.
ي اإىل ظواهر �سلبّية كثرية يف �سخ�سّية الإن�سان, من  وهذه العنا�سر الثالثة توؤدِّ
قبيل: اخلوف, واجُلنب, واخل�سوع, والنقياد للطاغوت, وانح�سار �ُسلطان ال�سمري 

عن حياة الإن�سان و�سلوكه.
موِقف  يف  جمتمعة  موجودة  كانت  العنا�سر  هذه  اإّن  نقول:  اأن  نريد  ول�سنا 
نا نريد اأن نقول: اإّن اأمثال هذه املواقف مُيكن اأن تنحلَّ  ال�سّحاك بن عبد اهلل, ولكنَّ

اإىل هذه املجموعة من العنا�سر ال�سلبّية.
الت, نعتذر اإىل ال�سّحاك بن عبد اهلل امل�سرقّي, اإذا كّنا  ويف ختام هذه التاأمُّ
ال�سورة,  والنْقد بهذه  بالتحليل   Q وتناولنا موقفه من احل�سني  اإليه,  اأ�ساأنا  قد 
ول نريد اأن نبخ�سه حّقه, فقد نال ما ُحِرمنا منه نحن, من �سرِف القتال بني يدي 
احل�سني Q , ومن دعاء احل�سني Q له..., واإّنا كّنا نريد اأن جنعل من نقاط 

عف يف موقفه, و�سيلة لتقومي نقاط ال�سعف يف مواقفنا و�سلوكنا. ال�سَ

ال�شّحاك بن عبد اهلل امل�شرقّي
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((( Q أهل الكوفة في عصر اإلمام الحسين

Q اإعطاء البيعة ليزيد, اغتنم اأهل الكوفة     بعد اأن رف�س الإمام احل�سني 
الفر�سة وبعثوا اإىل الإمام ر�سائل كثرية يطلبون منه ت�سكيل احلكومة يف الكوفة. 
متّكن  اأن  بعد  اأو�ساعها.  لدرا�سة  الكوفة  اإىل  عقيل  بن  م�سلم   Q الإمام  اأر�سل 
م�سلم من احل�سول على البيعة ا�ستطاع مب�ساندة اأهل الكوفة حما�سرة احلاكم يف 
ق�سره, اإّل اأّنهم تخّلوا عن م�سلم دفعة واحدة, وانتهى به الأمر اإىل ال�ست�سهاد على 
يدي احلاكم. بالإ�سافة اإىل ذلك انحاز اأهل الكوفة اإىل �سفوف العدّو يف حماربة 

.Q الإمام
الكويّف,  الأذهان عن املجتمع  ارت�سمت �سورة يف  امل�ساألة, فقد  اأهمّية  وب�سبب 
�سورة غري متعارف عليها. لذلك كان ينبغي درا�سة هذا البلد وتقييمه يف �سوء علم 

الجتماع لتت�سح اأ�سباب وعلل عدم الوفاء عند اأهل الكوفة.
ح�سلت حادثة عا�سوراء بعد ع�سرين �سنة من �سهادة الإمام علّي Q و�سنتحّدث 
فقتل  ال�سغوطات,  اأنواع  لأق�سى  تعّر�سوا  املّدة,  هذه  يف  الكوفة,  اأهل  اأن  لحقًا 
اآخرون. فلو مل تقع هذه احلوادث, لكان جيل ع�سر الإمام  الكثري منهم وهاجر 
هم  لي�سوا   Q الإمام  ع�سر  يف  الكوفة  فاأهل  لذلك  جديدًا.  جياًل   Q احل�سني 
اأهل الكوفة يف الع�سور ال�سابقة, ولذا ومن اأجل التعّرف على هوؤلء يف العام �سّتني 
للهجرة ل ميكن التم�ّسك بكّل الأخبار التي تتحّدث عن ال�سنني ال�سابقة. واإذا كان 

1- ال�سّيد ح�سن فاطمّي موّحد.
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الإمام علّي Q قد حتّدث حول وفاء اأهل الكوفة اأو عدم وفائهم, فاملق�سود من 
هذا احلديث هو النا�س الذين كانوا يعي�سون يف ع�سره ولي�س يف الع�سور الالحقة. 
منه  املقّربني  بع�س  حّذره  الكوفة  نحو  احلركة   Q احل�سني  الإمام  اأراد  وعندما 
الذي  ال�سبب  ولعّل   .  Q Q والإمام احل�سن  روه بعدم وفائهم لالإمام علّي  وذكَّ
جعل الإمام احل�سني Q ي�سّر على احلركة باجتاه الكوفة, هو اأّن اأهل الكوفة يف 
ع�سر الإمام احل�سني Q هم غري اأهلها الذين عا�سوا يف ما م�سى, اأي يف ع�سر 

. L اأبيه واأخيه
اأهل الكوفة يف كّل ع�سر وزمان,  بناًء على ما تقّدم ينبغي درا�سة عدم وفاء 
املجتمع  ومعرفة  درا�سة  املقال,  هذا  يف  و�سنحاول,  الأخرى.  الأزمنة  عن  بعيدًا 
الكويّف يف ع�سر الإمام احل�سني Q اأي يف العام �سّتني للهجرة ولن نعتني كثريًا 

باأو�ساع اأهل الكوفة قبل ذلك.
واأّما امل�سكلة الأ�سا�سّية يف معرفة جمتمع الكوفة, فهي وجود اأغرا�س واأهداف 
ة �سيطرت على املوؤّرخني فكان الو�سول اإىل تفا�سيل �سحيحة لأخبار الكوفة  خا�سّ
�سنحت  قد  الفر�سة  اأّن  من  التاريخّية  الكتب  بع�س  ذكرته  ما  ذلك  مثال  �سعبًا. 
الأخبار  اأّن  اأّنه مل يفعل ذلك. ومبا  اإّل  اأن يقتل عبيد اهلل  مل�سلم يف منزل هاين, 
عدم  �سبب  على  دقيق  ب�سكل  الإطالع  ميكننا  فال  م�سطربة,  احلادثة  هذه  حول 
قيام م�سلم بذلك. فهل كان الأمر مراعاة لهاين حيث اأراد اأن ل يقتل عبيد اهلل 
يف منزله؟ وهل قتل عبيد اهلل وهو يعود هاين, �سيمنع من التفاف عواطف النا�س 
حول م�سلم؟ وهل اأراد العمل بو�سّية الر�سول P الذي نهى عن الغدر؟ وعلى كّل 

حال لي�س مبقدورنا اإ�سدار حكم قطعّي يف هذا اخل�سو�س.
اأّن م�سلمًا وبعد حما�سرته  املثال الآخر الذي ميكن ذكره يف هذا اخل�سو�س 
الق�سر, تفّرق النا�س عنه فلم يبق معه اأحد. مع العلم اأّن من جملة الذين بايعوا 
م�سلمًا جمموعة من الأ�سخا�س كانوا على ا�ستعداد للت�سحية باأرواحهم من اأجل 
الإمام, وقد �سهدنا ذلك يف كربالء من اأمثال حبيب بن مظاهر وم�سلم بن عو�سجة 
واأبي ثمامة. اأّما امل�سادر التاريخّية فلم تذكر �سيئًا عن هوؤلء الأ�سخا�س يف تلك 

الربهة الزمنّية احل�ّسا�سة.
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النادرة  الأخبار  هذه  على  تعتمد  املوجودة  التحليالت  فاإّن  حال,  كّل  على 
والبعيدة عن ال�سواب. ومن املوؤّكد اأّننا لو كّنا نتلك من الأخبار التي تتحّدث عن 

تلك املرحلة الزمنّية, عددًا اأكرب, ل�ستطعنا تقدمي حتليل اأدّق واأو�سح.

جمتمع الكوفة
ل ميكن العتماد على الإح�ساءات التي حتّدثت عن عدد �سكان الكوفة قبل 
ثورة الإمام احل�سني Q ملعرفة عدد �سّكانها يف ع�سر الثورة, وال�سبب يف ذلك اأّنه 
وبعد �سهادة الإمام علّي Q وتويّل زياد ابن اأبيه )م )5 ق) الكوفة حيث ن�سبه 
معاوية واليًا عليها يف العام خم�سني, فقد عمد اإىل ممار�سة ال�سغوطات القا�سية 
على ال�سيعة. وقد عمل زياد على مالحقة ال�سيعة وقتلهم اأينما وجدهم وحتت كّل 
حجر ومدر. كان زياد ميار�س اأق�سى اأنواع التعذيب �سّد ال�سيعة, فيقطع الأيادي 
والأرجل ويعّلق على امل�سانق, وي�سمل الأعني باحلديد املحّمى بالّنار, وينفيهم اإىل 

اأماكن خمتلفة, بحيث مل يبق يف العراق اأّي �سخ�س من ال�سيعة امل�سهورين)1).
ع�سر  يف  ح�سلت  التي  الإح�ساءات  اإىل  الرجوع  ينبغي  تقّدم,  ما  على  بناًء 
دّونها  التي  العبارات  بع�س  واأّما  الكوفة.  �سّكان  عدد  ملعرفة   Q احل�سني  الإمام 
الآتي:  النحو  الإمام احل�سني, فكانت على  الكوفة يف ر�سائلهم عند دعوتهم  اأهل 
»اإّنا معك مائة األف«))), »اأقدم علينا فنحن يف مائة األف«))). ومبا اأّن جميع اأهل 
الكوفة مل يكونوا موالني لالإمام احل�سني Q لذلك ميكن احلد�س باأّن عدد �سّكان 
الكبري وال�سغري,  اأعّم من املحارب وغري املحارب,   Q الإمام  الكوفة يف ع�سر 
املراأة والرجل, كانوا حوايل مائه وخم�سني األف ن�سمة. وقد جاء يف بع�س املروّيات 
اأّنهم كتبوا لالإمام Q فقالوا: »اإّن لك ها هنا مائة األف �سيف«)4), وهذا من جملة 
املبالغات اأو الأخطاء حيث ت�سري اأعلى الإح�ساءات والتقديرات باأّن الذين بايعوا 

  1- الإحتجاج, ج ), �س 17.
  )- مثري الأحزان, �س 5).

  )- تذكرة اخلوا�ّس, �س 7)).
  4- الإر�ساد, ج ), �س 69, بحار الأنوار, ج 44, �س 70).

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني



228

نه�شة عا�شوراء 

الإمام Q مل يتجاوز عددهم الأربعني األفًا)1).

تركيب املجتمع الكويّف
بنيت الكوفة عام 17 ق باأمر من عمر باعتبارها مدينة ع�سكرّية))), فاجتمع 
فيها عدد من القبائل التي وفدت من اأماكن متعّددة وثقافات خمتلفة. وعلى هذا 
الأ�سا�س فهذه املدينة احلديثة الوجود كانت تفتقد للهوّية التاريخّية, وهي مليئة 
بالأخطار ب�سبب عدم التنا�سب والن�سجام بني �ساكنيها. وقد كتب اأحد املحّققني 

حول الذين �سكنوا الكوفة وطوائفها والأديان املنت�سرة فيها ما ياأتي: 
وعاداتها  لغاتها  يف  خمتلفة  عنا�سر  فيها  امتزجت  قد  اأممّية  الكوفة  كانت 
العبيد  جانب  اإىل  وال�سريايّن  والنبطّي  والفار�سّي  العربّي  فيها  فكان  وتقاليدها 

وغريهم.
واأّما القبائل العربّية التي �سكنت الكوفة فكانت عبارة عن القبائل اليمنّية وهي 
الأزد, مذحج, حمري,  ت�سمل: ق�ساعة, غ�سان, بجيلة, خثعم, كندة, ح�سرموت, 
فيها  كان  وكذلك  الع�سر.  وبني  وت�سمل: متيم  العدنانّية  والقبائل  ونخع.  همدان 

قبائل بني بكر وهي عبارة عن: بني اأ�سد, غطفان, وحمارب ونري.
و�سبيعة,  وجديلة  كنانة  وهي:  الكوفة  ا�ستوطنت  اأخرى  عربّية  قبائل  وهناك 

وعبد قي�س وتغلب واأياد وطي, وثقيف وعامر ومزينة.
قبيلة  كّل  فكانت  القبلّية,  الروح  الكوفة  يف  العربّي  املجتمع  قبائل  يف  و�سادت 
تنزل يف حيٍّ معنّي لها ل ي�ساركها فيها اإّل حلفاوؤها, كما كان لكّل قبيلة م�سجدها 
اأتباع عدد من الأديان, فكان اإىل  ة, وعا�س يف الكوفة  اخلا�ّس, ومقربتها اخلا�سّ

جانب امل�سلمني بفرقهم املختلفة, امل�سيحّيون واليهود))).
وقد دفعت احل�سا�سّيات والع�سبّيات القبلّية اأهل الكوفة اإىل الإ�سراع يف اتخاذ 

  1- تاريخ مدينة دم�سق, ج 14, �س )0), بغية الطلب يف تاريخ حلب, ج 6, �س 604), البداية والنهاية, ج 8, �س 161, مثري 
الأحزان, �س 5).

  )- تاريخ الطربّي, ج ), �س 144 ـ 145.
  )- راجع: حياة الإمام احل�سني Q, ج ), �س ))4 ـ 445.
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الأخرى.  القبائل  عليها  تتقّدم  ل  كي  �سرر  اأو  نفع  اأقّل  م�ساهدة  عند  القرارات 
اتخاذ  ميكنهم  ل  مت�سّرعني,  اأ�سخا�سًا  الع�سبّيات  تلك  جعلتهم  اأخرى:  وبعبارة 

قرارات انطالقًا من التعّمق والدرا�سة, وبالتايل وقعوا يف املهلكات.
حّتى  اجتماعّي,  وفاق  حالة  وجود  عدم  يف  القبلّية  الع�سبّيات  �ساهمت  وقد 
اإذا ح�سل وفاق يف مكان ما كان �سريعًا ما يتّم الق�ساء عليه, حيث كان الأ�سا�س 
بع�س  منح  قد  املدينة,  هذه  على  والغالب  املتوازن  غري  الرتكيب  اإّن  التاآمر.  هو 
املجتمع  يجذب  واأن  اآن,  كّل  ال�سيا�سة احلاكمة يف  تغيري  على  القدرة  املجموعات 

نحو جهة معّينة اأخرى.
عدُم  لل�سالح,  واحلاملني  الع�سكرّيني  لالأفراد  الأخرى  اخل�سائ�س  ومن 
اأبي  ابن  يقول  الكوفة.  باأهل  خمت�ّس  غري  وهذا  للحاكم,  والطاعة  الن�سباط 

احلديد:
وكانوا  املوؤمنني,  اأمري  خالفة  اآخر  يف  ف�سدوا  قد  كانوا  الكوفة  اأهل  اإّن  »قيل: 
قبائل يف الكوفة, فكان الرجل يخرج من منازل قبيلة فيمر مبنازل اأخرى فينادي 
با�سم قبيلته: يا للنخع مثاًل اأو يا لكندة نداًء عاليًا يق�سد به الفتنة واإثارة ال�سّر, 
فيتاأّلب عليه فتيان القبيلة التي مّر بها فينادون: يا لتميم ويا لربيعة ويقبلون اإىل 
ذلك ال�سائح في�سربونه, فيم�سي اإىل قبيلته في�ست�سرخها, فت�سّل ال�سيوف وتثور 

الفنت«)1).
�سهد  وقد  حلّكامهم,  حّتى  منقادين  يكونوا  اأن  ميكن  ل  كهوؤلء  اأ�سخا�سًا  اإّن 
التاريخ اأّن اأهل الكوفة- بعد موت زياد ابن اأبيه- بّدلوا حاكم الكوفة خم�س مّرات, 

منذ العام )5 اإىل العام 60.

فقدان االإدارة ال�شحيحة للنه�شة 
اإذا كان من غري املمكن اإدارة وهداية احلركات ال�سعبّية ب�سكل �سحيح, فاإّنها 
تفقد بريقها عند اأّي حادثة فجائّية, وي�ساب النا�س بال�سياع, ل بل قد يتغرّي م�سري 

  1- �سرح نهج البالغة, ج )1, �س 167.
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الثورة. ومبا اأّن الإمام احل�سني Q   كان بعيدًا عن الكوفة فهذا يعني اأّنه كان غري 
البع�س وجود �سعف يف  احتمل  وقد  الكوفة و�سبطها,  الثورة يف  اإدارة  قادر على 

اإدارة م�سلم بن عقيل.
واأّما الذي يجعل احتمال �سعف اإدارة م�سلم بعيدًا فهو اأّن الإمام Q اأر�سله, 
بعد ورود الر�سائل والدعوات وات�ساح ح�سا�سّية املوقف. لو كان م�سلم عاجزًا عن 
اإدارة الثورة, ملا اأر�سله الإمام Q اإليها. حّتى اإّن الدخول الكبري والقوّي لعبيد اهلل 
من  متنعه  الق�سر,مل  حما�سرة  حني  اإىل  اأطلقها  التي  والتهديدات  الكوفة,  اإىل 
اإّن الطريقة التي عمل بها عبيد اهلل, واحلوادث التي وقعت  ال�ستمرار بن�ساطه. 
جتعل اأقوى اإن�سان, على م�ستوى الإدارة, عاجزًا عن املواجهة! وقد ح�سل ما ي�سبه 
Q يف حرب �سّفني, عندما كان على  اأمري املوؤمنني  هذا الأمر يف ع�سر الإمام 

مقربة من النت�سار فيها.

الق�شوة واإدارة عبيد اهلل 
بعد اأن بايعت جموع اأهل الكوفة م�سلمًا, كتب عدد من اأتباع احلكومة اإىل يزيد 
اأن النعمان بن ب�سري عاجز عن اإدارة املدينة, وطلبوا منه اأن ير�سل �سخ�سًا اأكرث 

قّوة لذلك)1).
كانت  فقد  معاوية,  عهد  منذ  جتربة,  متتلك  امل�ستبّدة  يزيد  حكومة  اأّن  ومبا 
الر�سالة  والقادة يف خمتلف املجالت. وقد و�سلت هذه  الولة  قادرة على معرفة 
اإىل يزيد, يف وقت ح�سلت فيه جمموعة من الأمور, من جملتها اإر�سال ر�سالة اإىل 
الإمام Q, وبيعة النا�س مل�سلم. هنا, كان يدرك يزيد ما هي طبيعة وموا�سفات 
يزيد مع �سرجون غالمه وكاتب  ت�ساور  الكوفة.  اإىل  اإر�ساله  ينبغي  الذي  احلاكم 
معاوية, فوقع الختيار على عبيد اهلل بن زياد وايل الب�سرة, لإر�ساله اإىل الكوفة, 

  1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س 54), الكامل يف التاريخ, ج ), �س 5)5, الإر�ساد, ج ), �س )1, رو�سة الواعظني, �س )19, مناقب, 
ابن �سهر اآ�سوب, ج 1, �س 91, اإعالم الورى, ج 1, �س 7)1, �س 4)), الفتوح, ج 5, �س 5), مقتل احل�سني, Q اخلوارزمّي, ج 

1, �س 198, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 5)), ت�سلية املجال�س, ج ), �س 178, بحار الأنوار, ج 11.
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اأّن  مع احتفاظه مبوقعه ال�سابق, فاأوكل اإليه اأمر الكوفة)1). وتذكر بع�س الأخبار 
يزيد قد �ساور اأهل ال�سام يف هذا الأمر))).

اإدارة  وقّوة  به عبيد اهلل بن زياد من دهاء  الغفلة عن ما كان ميتاز  ل يجب 
و�سلوك خ�سن, ومعرفته ال�سابقة بالكوفة, عند حتليل اأ�سباب تخّلف اأهل الكوفة. 
الكوفة, فوّجه �سربات  اأبيه واليًا على  وقبل �سنوات من ذلك كان والده زياد بن 
موؤملة لل�سيعة. مبجّرد دخول عبيد اهلل بن زياد الكوفة ترك اآثارًا �سلبّية يف نفو�س 
ال�سعداء.  اأمّية  بني  اأتباع  تنّف�س  العك�س من ذلك  وعلى   Q الإمام  الذين دعوا 
وقد ذكرت بع�س الأخبار مدى الأذى الذي �سعر به اأهل الكوفة مبجّرد معرفتهم 

بدخول عبيد اهلل))), وهذا ي�سري اإىل التاأثري الذي تركه عبيد اهلل يف النا�س.  
اإّن الت�ساهل الذي امتاز به حاكم الكوفة ال�سابق, اأّي النعمان بن ب�سري, كان له 
التاأثري الكبري يف التفاف النا�س حول الإمام وم�سلم. ولو كان عبيد اهلل حاكمًا على 
اإر�سال دعوات من  اأو  الكوفة منذ البداية, فمن امل�ستبعد ح�سول حركات ثورّية, 
قبل اأهل الكوفة لالإمام Q. وال�ساهد على ذلك- اإ�سافة اإىل اإر�ساله م�سلمًا اإىل 
اأر�سل �سليمان اإىل الب�سرة يحمل ر�سائل اإىل كبارها يدعوهم فيها  اأّنه  الكوفة- 
للن�سرة. وهذا ي�سري اإىل اأّن لالإمام Q اأتباعًا واأن�سارًا اأي�سًا يف هذه املدينة, ل 
بل كان ياأمل مب�ساعدتهم. يف تلك الفرتة كان عبيد اهلل حاكمًا على الب�سرة التي 
الر�سائل حر�سوا على بقائها  تلّقوا  الذين  اإّن  كانت تخ�سع ملراقبة �سديدة, حّتى 
خمفّية, ومل يتمّكنوا من الإتيان باأّي حركة. وقد ذكر التاريخ اأّن املنذر بن جارود- 
بن  اهلل  عبيد  بها  يقوم  اإليه هي خدعة  و�سلت  التي  الر�سالة  تكون  اأن  من  خوفًا 

زياد- اأخرب عبيد اهلل بر�سول الإمام Q حيث قام ب�سرب عنقه)4).

1- الفتوح, ج 5, �س 4), تاريخ الطربّي, ج 5, �س 18) و 54), الإر�ساد, ج ), �س )1, رو�سة الواعظني, �س )19, اإعالم الورى, ج 
1, �س 7)1, تهذيب الكمال, ج 4, �س ))1, الكامل يف التاريخ, ج ), �س 5)5, تهذيب التهذيب, ج 1, �س 591, البداية والنهاية, 

ج 8, �س )15, مقتل احل�سني Q, اخلوارزمّي, ج 1, �س 198, ت�سلية املجال�س, ج ), �س 178, بحار الأنوار, ج 11, �س 4)).
)- املحا�سن وامل�ساوئ, �س 59, العقد الفريد, ج ), �س 41), الإمامة وال�سيا�سة, ج ), �س 8, املحن, �س 111, جواهر املطالب, 

ج ), �س 45).
البداية  الورى, ج 1, �س 7)1,  اإعالم  الواعظني, �س )19,  الإر�ساد, ج ), �س )1, رو�سة  الطربّي, ج 5, �س 58),  تاريخ   -(

والنهاية, ج 8, �س )15, بحار الأنوار, ج 11, �س 10). 
4- تاريخ الطربّي, ج 5, �س 57), اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 5)), البداية والنهاية, ج 8, �س 157, الفتوح, ج 5, �س 7), مثري 

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني
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 Q عندما دخل عبيد اهلل الكوفة غّطى وجهه, فظّن النا�س اأّنه الإمام احل�سني
فا�ستقبلوه بحرارة. يف هذه الأثناء, اأعلن اأحد مرافقي عبيد اهلل اأّن هذا ال�سخ�س 
هو عبيد اهلل احلاكم اجلديد للمدينة, فاأ�سيب النا�س بالذهول واحلزن من جراء 
 Q الإمام احل�سني  هو  الداخل  اأّن  الكوفة ظّنوا  اأهل  اأّن  البع�س  وينقل  ذلك)1). 

لذلك قاموا بتقبيل يديه ورجليه))).
لقد ترك �سلوك عبيد اهلل هذا فوائد متعّددة منها: اأّنه قد تعّرف على اأو�ساع 
من  ماأمن  يف  وبقي  الثورّيني,  واأهان  املخالفني,  على  وتعّرف  ب�سرعة,  املدينة 
ا�ستهداف الكوفّيني. وبعد هذه املحاولة التي عمل من خاللها على توجيه �سربة 
لروحّية النا�س, حتّدث, يف اأّول منا�سبة, بكالم قوّي هّدد فيه اأهل الكوفة وحّذرهم 
من الع�سيان))). وهناك ناذج اأخرى تدّل على القدرة الإدارّية التي كان يتمّتع بها, 
من جملة ذلك اأّنه, عندما حا�سر م�سلم الق�سر, بداأ عبيد اهلل اإ�ساعة الأخبار يف 
املدينة متحّدثًا من اأعلى الق�سر عن قدوم قّوات كبرية من جي�س يزيد, مّما اأوجد 
حالة من الرعب ودفع بالنا�س لرفع لواء الإ�ست�سالم وطلب الأمان, وقد �ساهم هذا 
الأمر يف اإخماد الثورة دفعة واحدة. ثّم باإعدامه مل�سلم وهاين اأمام اأعني اجلميع 

اأخذ منهم الطاعة.
عندما اعتقل هاين واأر�سل اإىل ال�سجن, �ساع بني النا�س اأّنه قد قتل, فحا�سرت 
اجلموع الق�سر, مّما ا�سطّر عبيد اهلل لإر�سال �سريح ليتحّدث اإىل النا�س ويخربهم 
باأّنه ما زال حّيًا, فتفّرق اجلمع)4). وهاين كان ذاك الذي اإذا اعتلى �سهوة ح�سانه 
اأربعة اآلف فار�س وثمانية اآلف من امل�ساة. واإذا رافقه حلفاوؤه كان ي�سل  رافقه 
عدد املرافقني له اإىل ثالثني األف فار�س)5). بعد مّدة ت�سّلط عبيد اهلل على الكوفة, 

الأحزان, �س 7).
1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س 58).

)- الطبقات الكربى, الطبقة اخلام�سة من ال�سحابة, ج 1, �س 459.
)- الأخبار الطوال, �س ))), تاريخ الطربّي, ج 5, �س 58), اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 4)), الكامل يف التاريخ, ج ), �س 4)5, 
مقاتل الطالبّيني, �س 100, مقتل احل�سني Q, اخلوارزمّي, ج 1, �س 00), البداية والنهاية, ج 8, �س )15, الإر�ساد, ج ), �س 

11, اإعالم الورى, ج 1, �س 8)1, بحار الأنوار, ج 11, �س 11), امللهوف, �س 111.
4- تاريخ الطربّي, ج 4, �س 75), الإر�ساد, ج ), �س 50 ـ 51.

5- مروج الذهب, ج ), �س 69.



233

حّتى اإّنهم عندما جاءوا بهاين اإىل ال�سوق, خمفور اليدين, وقاموا بقتله اأمام اأعني 
اجلميع مل يجروؤ �سخ�س على الإعرتا�س)1). واإذا اأخذنا بعني الإعتبار الع�سبّيات 
القبلّية التي كانت موجودة يف ذلك الزمان, فكيف ميكن فهم �سكوت بني مراد, 
على الأقل, عن مقتل زعيمهم بهذا الأ�سلوب املهني؟! هذا الأمر يدّل على م�ستوى 

ال�سطراب الذي كان ي�سيطر على الأو�ساع.
اإّن اخل�سونة التي امتاز بها عبيد اهلل مل تقت�سر على اأعدائه, بل طالت اأقرب 
النا�س اإليه. فبعد اأن اأر�سل عمر بن �سعد اإىل كربالء, اأر�سل يف اأثره ال�سمر بن ذي 
واأن يحّل    ,Q الإمام احل�سني  اإذا رف�س قتال  اأن ي�سرب عنقه  واأمره  اجلو�سن 

مكانه يف قيادة اجلي�س))).
ومن جملة الأ�ساليب التي مار�سها عبيد اهلل بن زياد, من اأجل ال�سيطرة على 
الطرق,  مراقبة  واخلديعة,  التاآمر  واجلماعات,  الأفراد  قتل  التهديد,  الأو�ساع: 
اجلوا�سي�س,  ن�سر  الر�ساوي,  بو�ساطة  الأ�سراف  جلب  ال�سجن,  الإ�ساعات,  بّث 
اإف�ساء الأكاذيب, اإعطاء الأمان لل�سائرين مع م�سلم, اإعطاء اجلوائز على التعاون, 

اعتقال املخالفني, اإلزام قادة القبائل بالك�سف عن املخالفني ليزيد))).
يف اأجواء كهذه ميلوؤها الرعب واخلوف, يرتاجع العواّم عادة, عن الوعود التي 
التزموا بها, ويبقى عدد قليل من الأفراد, وهذا غري خمت�ّس باأهل الكوفة. فعندما 
املت�ساهل حاكمًا, وكان عدم  النعمان بن ب�سري  Q  كان  الإمام  اإىل  النا�س  كتب 

الوفاء بالعهود بعد ح�سور حاكم ظامل, كعبيد اهلل بن زياد.

1- راجع: تاريخ الطربّي, ج 5, �س 78).
)- ترجمة الإمام احل�سني ومقتله, �س 69.

ال�سوؤول, �س 71,  ـ 105, مطالب  5, �س 59)  ج  الطربّي,  تاريخ  ), �س )8),  ج  و  ـ 8))  ), �س 4))  ج  الأ�سراف,  اأن�ساب   -(
ـ )7, اإعالم الورى, ج 1, �س114-8)1, رو�سة  ك�سف الغّمة, ج ), �س 55), الف�سول املهّمة, �س )18, الإر�ساد, ج ), �س 11 
الواعظني, �س )19 ـ 194, الفتوح, ج 5, �س 50 ـ )8, الأخبار الطوال, �س 115 ـ )1), الكامل يف التاريخ, ج ), �س 4)5 ـ )55, 
البداية والنهاية, ج 8, �س )15 ـ )17, مثري الأحزان, �س )) و 11, مقاتل الطالبّيني, �س 100 ـ 105, مروج الذهب, ج ), �س 
47, تهذيب الكمال, ج 4, �س 1)1, تهذيب التهذيب, ج 1, �س 591, �سري اأعالم النبالء, ج ), �س 07), الإ�سابة, ج ), �س 70, 
تذكرة اخلوا�ّس, �س 11), اأمايل, �سجرّي, ج 1, �س 190, احلدائق الوردّية, ج 1, �س 115, بحار الأنوار, ج 11, �س 11) ـ 71), 
مناقب, ابن �سهر اآ�سوب, ج 1, �س 91 ـ )9, مقتل احل�سني, اخلوارزمّي, ج 1, �س 04) ـ 08), املخت�سر يف اأخبار الب�سر, ج 1, �س 

189 ـ 190, امللهوف, �س 119.

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني
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عدم البيعة مع �شخ�س م�شلم
كان تكليف م�سلم اأن يدر�س الأو�ساع يف الكوفة, فاإذا وجد اأّن الدعوات جّدّية 
الثورة �سّد عبيد  بتحريك  الكوفة, ومل يكن مكّلفًا  ليتوّجه نحو   Q الإمام  اأخرب 
اأحد  اهلل  عبيد  اأر�سل  وعندما  الإمام.  �سفري  باعتباره  م�سلمًا  النا�س  بايع  اهلل. 
جوا�سي�سه, ويدعى معقاًل, ليّطلع على مكان اختفاء م�سلم, �سمع النا�س يف امل�سجد 
وهم يتحّدثون عن م�سلم باأّنه ياأخذ البيعة لالإمام احل�سني )Q(1. وبعبارة اأخرى 
فاإّن اأهل الكوفة قد قبلوا قيادة الإمام Q ولي�س قيادة م�سلم. فهوؤلء مل يبايعوا 
م�سلمًا على اأن ين�سروه يف كّل ما اأراد فعله. ومن غري البعيد اأن يكون هذا الأمر 
هو اأحد اأ�سباب عدم تبعّية النا�س له. ولو كان الإمام Q حا�سرًا يف الكوفة بدًل 
من م�سلم لختلفت الأجواء, مع العلم اأّنه لي�س من ال�سالح ح�سور الإمام Q اإىل 

الكوفة قبل اإر�سال م�سلم.
جتدر الإ�سارة اإىل اأّنه من غري املعلوم ما اإذا كانت ثورة م�سلم هي لأجل الق�ساء 
اعتقال  خرب  �سمع  عندما  اهلل  عبيد  ق�سر  نحو  حتّرك  اإنه  بل  اهلل,  عبيد  على 
وال�ساهد على  اأّنه كان يرغب بتحرير هاين.  الأخبار  هاين))), ويظهر من بع�س 
هذا الأمر اأّنه عندما حا�سر الق�سر مع تلك اجلموع , كان هناك ثالثون �سخ�سًا 
هذا  على  التغّلب  ال�سعب  من  يكن  ومل  الأ�سراف))).  من  وع�سرون  احلرا�س  من 
العدد, لذلك فاإّن من ال�سعب القول اإّن حركة م�سلم كانت لأجل اإ�سقاط احلكومة 

يف الكوفة, فكان يتوّقع من النا�س امل�ساعدة.
و�ساهمت  معنوّياتهم,  النا�س  من  الكثري  فقد  الكوفة  اهلل  عبيد  دخل  عندما 
يفوا  فلم  النا�س,  على  الياأ�س  ف�سيطر  الأو�ساع,  �سوء  زيادة  يف  م�سلم  �سهادة 

.Q بوعودهم لالإمام

1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س )6).
)- الإر�ساد, ج ), �س 51, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 8)), مروج الذهب, ج ), �س 47, تاريخ الطربّي, ج 5, �س 50), تهذيب 
الكمال, ج 4, �س 4)1, تهذيب التهذيب, ج 1, �س 591, الإ�سابة, ج ), �س 70, بحار الأنوار, ج 11, �س 18), اإعالم الورى, ج 1, 
�س 111, �سري اأعالم النبالء, ج ), �س 07), تذكرة اخلوا�ّس, �س )1), احلدائق الوردّية, ج 1, �س 115, البداية والنهاية, ج 8, 

�س 151, مناقب, ابن �سهر اآ�سوب, ج 1, �س )9.
)- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 8)), تاريخ الطربّي, ج 5, �س 49), الكامل يف التاريخ, ج ), �س 510, رو�سة الواعظني, �س )19, 

مقاتل الطالبّيني, �س )19, املخت�سر يف اأخبار الب�سر, ج 1, �س 189. 
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قّوة عبيد اهلل  اأ�سبحت  بعد ذلك  اأ�سبح م�سلم وحيدًا.  الثورة عندما  خمدت 
تزداد �سيئًا ف�سيئًا. هنا عاود �سربته الأ�سا�سّية جمّددًا. لعّل الكثري من النا�س مل 
يكن يتوّقع اأّن ما ح�سل �سيوؤّدي اإىل �سهادة الإمام واأ�سحابه, كما ح�سل مع احلّر 
عندما التحق �سبيحة يوم عا�سوراء بالإمام Q وقال له يف معر�س حديثه معه: 
هذه  منك  يبلغون  ول  اأبدًا,  عليهم  عر�ست  ما  عليك  يرّدون  القوم  اأّن  ظننت  ما 

املنزلة)1).
بعد اأن �سيطرت اأجواء الرعب واخلوف على الكوفة, اأثناء حما�سرة الق�سر, 
فلي�س ببعيد اأن يكون البع�س قد اعتقد باأّن هذه احلركة ال�سريعة لن تكون موّفقة, 
ال�ستمرار  بهدف   Q الإمام  اإىل  والو�سول  م�سلم  عن  الفرتاق  حاولوا  لذلك 
باجلهاد. وقد جنح بع�س هوؤلء الأ�سخا�س اأمثال حبيب بن مظاهر يف الإلتحاق 

بالإمام Q ومل ينجح اآخرون ب�سبب احل�سار الذي فر�سه ابن زياد.
الحتمال الآخر هو اأّن البع�س كان يظّن باأّن البتعاد عن الثورة, وعدم ن�سرة 
م�سلم قد يوؤّديان اإىل خمود احلركة الثورّية, فيعود الإمام Q اإىل املدينة, حيث 
يهّيئ للثورة يف وقت لحق. ولعّل ال�ساهد على هذا هو حالة الندم التي �سيطرت 
عليهم, بعد حادثة كربالء, فخرجوا طالبني بالثار لالإمام احل�سني Q واأ�سحابه.

الدوافع من الدعوات
اإّن مدينة كبرية ي�سكنها طوائف وقبائل غري متجان�سة, �سيكون اأهلها فاقدين 
للهدف الواحد. بناًء على الأخبار الواردة, فاإّن اأهداف اأ�سحاب الدعوات تتجّلى 

يف الآتي:
من  هم  الدعوات  اأ�سحاب  اأغلب  اإّن  الإ�سالمّي:  العدل  حكومة  ت�سكيل  اأ- 
الأ�سخا�س الذين كانوا يرغبون, وب�سكل �سادق, يف ت�سكيل حكومة العدل الإ�سالمّي 

.Q من قبل الإمام

1- جتارب الأمم, ج ), �س 77.

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني
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يف احلركات الإعرتا�سّية, تتحّرك جمموعة قليلة, وبعد الو�سول اإىل م�ستويات 
اأّن حياتهم  النا�س  اإذا وجد  واأّما  الأقلّية.  تتبع اجلماهري هذه  التقّدم,  اأعلى من 
ال�سربات  لتحّمل  جاهزين  غري  وي�سبحون  ال�ساحة,  يرتكون  فاإّنهم  خطر,  يف 
املادّية واملعنوّية القا�سية. ويف العادة فاإّن عددًا قلياًل من الأ�سخا�س يكون جاهزًا 

للت�سحية حّتى النهاية.
ويف ما يتعّلق باأهل الكوفة, فاإّن النا�س اأي�سًا وّجهوا دعواتهم لالإمام Q ب�سكل 
�سادق, وبق�سد القربة, واإّل فاإّن الإمام Q مل يكن ليقبل دعوتهم. ولكن عندما 
�سمع  عندما  لذلك  القليل.  العدد  اإّل  يبق  فلم  خطر,  يف  الأفراد  حياة  اأ�سبحت 
الإمام ما قام به اأهل الكوفة, حتّدث ذاّمًا النا�س ب�سكل عاّم فقال: »النا�س عبيد 
�سوا  حُمّ فاإذا  معاي�ُسهم,  به  دّرت  ما  يحوطونه  األ�سنتهم,  على  لعق  والّدين  املال 

بالبالء قّل الدّيانون«)1).
بوعودهم,  النا�س  وفاء  يتوّقع عدم  كان  الذي  �سرد,  بن  �سليمان  ر�سائل  قبل 
النا�س  الكوفة, فاجتمعوا يف منزله, فخطب يف  اأهل  اإىل  و�سل خرب موت معاوية 
و�سّجعهم على الكتابة لالإمام اإذا رغبوا حقيقة يف م�ساعدة الإمام واجلهاد �سّد 
اأعدائه, واأّكد عليهم عدم خداع الإمام اإذا وجدوا يف اأنف�سهم �سعفًا. اأّما النا�س 
فاأجابوا باأّنهم جاهزون ملحاربة عدّوه حّتى اآخر حلظات حياتهم))). اإّن اأ�سخا�سًا 

يتحّدثون اإىل �سليمان بهذه اللهجة, ل يتحّدثون بذلك من باب النفاق.
يبكون  التّل  على  َلُوقوف  الكوفة  اأهل  من  اأ�سياخًا  اإّن  عبيدة:  بن  �سعد  يقول 

ويقولون: اللهّم اأنزل ن�سرك, فقلت: يا اأعداء اهلل األ تنزلون فتن�سرونه؟)))
ويف الوقت نف�سه الذي كانت فيه هذه املعنوّيات هي التي حتكم عموم النا�س, 
كبرية  موانع  هناك  يكن  ومل  �سحيح,  ب�سكل  بهدايتها  يقوم  من  ُوجد  اإذا  فاإّنه 

1- ك�سف الغّمة, ج ), �س 44).
)- تاريخ الطربّي, ج 5, �س )5), الكامل يف التاريخ, ج ), �س ))5, الإر�ساد, ج ), �س 4), مناقب, ابن �سهر اآ�سوب, ج 1, �س 89, 
رو�سة الواعظني, �س 190, بحار الأنوار, ج 11, �س ))), الإمامة وال�سيا�سة, ج ), �س 7, اإعالم الورى, ج 1, �س 4)1, الفتوح, ج 

5, �س 7), مقتل احل�سني Q, اخلوارزمّي, ج 1, �س )19, امللهوف, �س )10, مثري الأحزان, �س 5).
  )- تاريخ الطربّي, ج 5, �س )9).
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اأهل الكوفة  اإيجاد حتّولت عجيبة. ويف الواقع فاإّن دعوة  اأمامها, فاإّن مبقدورها 
لالإمام, كانت دعوة �سادقة لت�سكيل حكومة العدل الإ�سالمّي حيث كانت الأكرثّية 
 Q الإمام  الذي �سدر عن  املنطقّي  ي�سّوغ الهتمام  ذلـــك, وهـذا ما  اإلــى  ترمي 
اأرواحهم على املحّك,  اأّن  Qمل يقع يف خديعة. فلو كان معلومًا من البداية  فهو 
واأّن الق�سّية �ستنتهي ب�سهادة الإمام واأ�سحابه, ملا كتب اأكرث اأهل الكوفة له يدعونه 
كانوا  الذين  املنافقون  اأحدهما:  �سنفان:  الكالم  هذا  من  ي�ستثنى  نعم,  للقدوم. 
يريدون هالك الإمام Q, وال�سنف الآخر: الذين حملوا دماءهم على اأكّفهم من 

اأمثال حبيب بن مظاهر.
ة للكوفة: كانت هذه املدينة عا�سمة احلكومة  بـ  اإعادة العتبار واملكانة اخلا�سّ
 Q وكانت تتمّتع مبوقع خا�ّس. بعد �سهادة الإمام علّي Q يف زمان الإمام علّي
ال�سام  ونه�ست  والقت�سادّي,  والجتماعّي  ال�سيا�سّي  املوقع  ذاك  املدينة  فقدت 

ملناف�ستها ولتكون بدياًل منها.
جعلت  التي  الدوافع  من  واحدة  هي  الكوفة,  اإىل  العتبار  اإعادة  م�ساألة  لعّل 
البع�س يكتب لالإمام ويدعوه اإليها. الوا�سح اأّن دوافع كهذه هي دوافع دنيوّية, ومن 
اإىل  الو�سول  بهدف  باأنف�سهم  للت�سحية  ا�ستعداد  على  اأ�سخا�سًا  جند  اأن  القليل 

الدنيا, ول يرتاجعون اأمام التهديدات احلقيقّية.
ج ـ احل�سول على املال واجلاه: عندما يكون هناك اأمل يف انت�سار اأّي ثورة, 
املادّية.  املنافع  على  احل�سول  بهدف  عنها  يدافعون  اأ�سخا�سًا  داخلها  يف  جند 
هوؤلء الأ�سخا�س هم اأ�سرع انهزامًا اأمام التهديدات اأو املطامع. ويعترب الكثريون 
يحمل  ل  العادة  يف  املجموعة.  هذه  جملة  من  وقادتها  الكوفة  قبائل  اأ�سراف  من 
هوؤلء الأ�سخا�س دوافَع تقودهم لرتويج العدل والّدين, بل التعّلق باملادّيات والتعّلق 
بال�سلطة يجعل منهم اأ�سخا�سًا يف نهاية ال�سعف, ل يفّكرون اإّل مب�ساحلهم, بحيث 
ي�سرتيهم عبيد اهلل. وقد ح�سر بع�س الأ�سراف واأخربوا الإمام Q باأّن عبيد اهلل 
ي�سرتي الأ�سراف بالر�ساوي واأّن العديد منهم قد اأ�سبح عدّوًا لك. هوؤلء كتبوا لك 
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يدعونك لأجل احل�سول على منافعهم املادّية)1).
لقد �سمع اأ�سراف القبائل وزعماوؤها وراأوا اأّن الإمام علّيًا Q مل يكن يفّرق بني 
العايل والداين. فلم ي�ست�سغ هوؤلء الأفراد مثل هذه ال�سرية. من هنا ميكن القول 
اإّنهم كانوا, ومنذ البداية, غري جاّدين يف دعوة الإمام احل�سني Q ليقوم بتاأ�سي�س 

حكومة كحكومة والده.
اإّن الياأ�س الذي عا�سه هوؤلء وكذلك ابتعادهم عن ال�ساحة, مل يوؤّثرا فقط يف 
اإ�سعاف معنوّيات اجلبهة الثورّية, بل اإّن بع�س اجلماعات قد التحقت بهم اأي�سًا.

د. اأتباع اجلماعة: عندما حت�سل حالة عاّمة يف جمتمع ما, فاإّن بع�س العواّم 
يكون عملهم هذا  اأن  دون  فيتحّركون �سمن اجلّو احلاكم من  اتباعها,  يحاولون 
الإعالم  تاأثري  حتت  يقعون  الأ�سخا�س  هوؤلء  اعتقاد.  اأو  معرفة  من  منطلقًا 

فيتحّركون طبق اجلّو احلاكم على املجتمع.
باجلماعة  التاأ�ّسي  يحاولون  القبائل  قادة  بع�س  فاإّن  العواّم,  اإىل  بالإ�سافة 
الدافع  اإّن  القول  ميكن  هنا  من  امل�ستقبلّية.  ومواقعهم  م�ساحلهم  على  حفاظًا 
الذي دفع البع�س للكتابة ودعوة الإمام هو اتباع اجلماعة. فما دامت الأجواء يف 
الأجواء مل�سلحة  تغرّيت  ولكن عندما  يبايعون م�سلمًا  كانوا   ,Q الإمام  م�سلحة 

عبيد اهلل, غرّيوا مواقفهم.
هـ. النفاق وتوجيه �سربة لالإمام: كان من بني الذين وّجهوا الدعوة لالإمام, 
يرغبون  كانوا  لالإمام.  �سربة  توجيه  هدفهم  كان  الذين  املنافقني  من  جمموعة 
من  �سّدًا  يحّطمون  وبذلك  قتلهم,  ليتّم  الكوفة  اإىل  واأ�سحابه  الإمام  ا�ستدراج 
»اإّنا  وقال:  العا�سر  ليلة  الإمام  لذلك حتّدث  يزيد.  مواجهة  الواقفة يف  ال�سدود 
يل  مكيدة  اإّل  اأظّن  ما  يف  اإيّل  كتب  من  كتب  كانت  وما  وجدوين,  وقد  يطلبونني 

وتقّربًا اإىل ابن معاوية بي«))).
لقد قام هوؤلء بدوٍر بارٍز يف تغيري م�سار الثورة.

  1- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س )8).
  )- امل�سدر نف�سه, �س )9).
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 ما�شي االأحداث املريرة 
قّدم اأهل الكوفة الكثري من القتلى يف الأحداث املختلفة ومن جملتها حروب: 
اجلمل, �سّفني, والنهروان, حيث ترك هذا الأمر اآثارًا معنوّية عديدة, وما زالت 
اأّن  ذلك  اإىل  ي�ساف  اأعينهم.  اأمام  ماثلة  النف�سّية  وروا�سبها  الأحداث  تلك  اآثار 
اأهل  لأتباع  تعّر�س  خم�سني,  عاَم  الكوفة,  على  واليًا  اأ�سبح  عندما  اأبيه  بن  زياد 
البيت بالتعذيب والقتل والنفي. ولعّل هذه الذكرّيات املريرة كانت من الأمور التي 
جعلت اأهل الكوفة جادين يف البتعاد عن الأحداث اخلطرية؛ لأّنهم كان يحذرون 
اأهل  تفّرق  ال�سام  اأهل  قدوم  خرب  انت�سار  ومبجّرد  لذلك  ويخ�سونهم؛  ال�سامّيني 

الكوفة عن م�سلم بعد اأن كانوا يحا�سرون الق�سر.
الذين مل  امل�سّحني احلقيقّيني  الكثري من  ُقتل  ال�سابقة  املريرة  الأحداث  ويف 
 Q يكتفوا مبجّرد ال�سعارات فقط. ا�ست�سهد البع�س منهم يف زمان الإمام علّي 
ثّم تعّر�س معاوية بعد �سهادة الإمام Q ل�سيعته ول �سّيما �سيعة الكوفة. والبع�س 
اأخرى.  اأماكن  اإىل  اأّنهم هاجروا  اأو  الع�سرين �سنة  ا�ست�سهد يف مّدة  الآخر منهم 
لذلك فاإّن عددًا قلياًل من هوؤلء املخل�سني امل�ستعّدين لل�سهادة كان قد بقي حّتى 

.Q زمان الإمام احل�سني

ح�شور اأهل الكوفة يف جي�س ابن زياد
القبائل  قادة  بع�س  اإىل  طلب  كربالء  يف  �سعد  بن  عمر  عن  التاريخ  يتحّدث 
الذين كتبوا لالإمام احل�سني Q, الذهاب اإليه وال�ستعالم منه عن �سبب قدومه 
والهدف منه, اإّل اأّن احلياء كان مينعهم من الذهاب على اأ�سا�س اأّنهم كتبوا له)1).
يا  ربعّي,  بن  �سبث  يا  امل�سمون:  بهذا  العدّو   Q الإمام احل�سني  وقد خاطب 
حّجار بن اأبجر, يا قي�س بن الأ�سعث, يا يزيد بن احلارث, اأمل تكتبوا اإيّل اأن قد 
اأينعت الثمار واخ�سّر اجلناب, واإّنا تقدم على جند لك جمند؟))) ملاذا مل يِف 

  1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س 41, راجع: اإعالم الورى, ج 1, �س 451.
), �س  ج  الإر�ساد,  8, �س 178,  ج  والنهاية,  البداية  ), �س 541,  ج  التاريخ,  الكامل يف  5, �س 1)1,  ج  الطربّي,  تاريخ   -(  
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اأهل الكوفة بالبيعة, بل مل يكتفوا بذلك حّتى حاربوا الإمام Q؟ لعّل الأجدر بهم 
.Q اأن يجل�سوا يف بيوتهم- على الأقل- فال يهّبوا مل�ساعدة عدّو الإمام

اأّما اجلواب عن هذا ال�سوؤال فيتطّلب الإ�سارة اإىل عدد من النقاط املهّمة:
اأّننا ل نتلك دليالً على تهافت جميع الكوفّيني باختيارهم  اأ- بالإ�سافة اإىل 
للح�سور يف جي�س عمر بن �سعد, فاإّن امل�سادر التاريخّية توؤّكد اأّن ابن زياد اأجرب 
واأعلن  بالتحّرك مع اجلي�س  اأمر اجلميع  النا�س على احل�سور يف جي�سه)1). وقد 
اأّن ذّمته بريئة مّمن يتخّلف عنه. بعد ذلك, اأمر بع�س جنوده بالتجوال يف املدينة 
والطلب من النا�س الإ�سراع للح�سور مع اجلي�س وحتذيرهم من عواقب التخّلف))).
بعد ذلك اأمر ابن زياد �سويد بن عبد الرحمن النقرّي, مع عدد من الأ�سخا�س 
ح�سر  �سامّيًا  رجاًل  هوؤلء  وجد  وقد  متخّلف.  كّل  واإح�سار  الكوفة  يف  بالتجوال 

الكوفة لتح�سيل مال اإرث له, فجاءوا به اإىل ابن زياد الذي اأمر بقطع عنقه))).
مل يبق يف الكوفة اأّي �سخ�س بالغ, فخرج اجلميع منها حتت عنوان جي�س ابن 
زياد)4). لعّل يف هذا الأمر �سيئًا من املبالغة, اإّل اأّنه يحكي عن اأوج تخّلف النا�س 

وقعودهم عن الن�سرة.
من غري املعقول اأن ينقلب النا�س اإىل م�ستوى كبري �سّد الإمام وم�سلم, وهم 
الأمر حالة  اأّن يف  ندرك  هنا  ومن  عنهما!  املدافعني  من  معدودة  اأّيام  قبل  كانوا 
اإجبار. التقى الإمام احل�سني Q, يف الطريق, عددًا من الأ�سخا�س القادمني من 
اإّن  اأجاب جممع بن عبد اهلل:  اأهل تلك املدينة  اأحوال  الكوفة. وعندما �ساأل عن 
اأفئدتهم تهوي اإليك, و�سيوفهم غدًا م�سهورة عليك)5). وقد ُيفهم من هذا اجلواب 

97, اإعالم الورى, ج 1, �س 158, بحار الأنوار, ج 15, �س 4, اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 94), املنتظم, ج 5, �س 9)), تذكرة 
اخلوا�ّس, �س 51).

  1- الأخبار الطوال, �س 51), بغية الطلب يف تاريخ حلب, ج 4, �س 4)4), اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 84), الطبقات الكربى, 
الطبقة اخلام�سة من ال�سحابة, ج 1, �س 144.

  )- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 86).
  )- الأخبار الطوال, �س 54).

  4- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 86).
  5- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س )8), تاريخ الطربّي, ج 5, �س 105, الكامل يف التاريخ, ج ), �س )55, البداية والنهاية, ج 8, 

�س )17, مثري الأحزان, �س 11.
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وجود حالة من الإجبار.
بني  من  اأّن  الكوفة,  اأهل  لها  تعّر�س  التي  الإجبار  حالة  على  الآخر  ال�ساهد 
اأو  اإىل مق�سده, ثالث مائة  الكوفة كان ي�سل منهم,  األف �سخ�س خرج من  كّل 

اأربعمائة �سخ�س فقط, وكان الباقي يفّر من اجلي�س يف اأثناء الطريق)1).
يقول الدينورّي: »وكان ابن زياد اإذا وجه الرجل اإىل قتال احل�سني يف اجلمع 
الكثري, ي�سلون اإىل كربالء ومل يبق منهم اإّل القليل, كانوا يكرهون قتال احل�سني 

فريتدعون ويتخّلفون«))).
واإذا اأخذنا بعني الإعتبار اجلّو امل�سطرب الذي اأوجده عبيد اهلل, ندرك حينها 

اأهمّية انف�سال اأهل الكوفة عن جي�س عبيد اهلل.
بناًء على ما تقّدم, فاأغلب اأهل الكوفة ح�سروا بالإجبار يف جي�س عبيد اهلل, 
تابعوا  الذين  اأّما  الطريق.  اأثناء  عنه  النف�سال  من  منهم  الكبري  العدد  ومتّكن 
رون  امل�سري مع جي�س العدّو حّتى النهاية, فال عذر لهم يف عملهم, بل هم مق�سّ
باإمكانهم  وكان  اهلل,  عبيد  جي�س  عن  انف�سلوا  الذين  فاإّن  وكذلك  ومذمومون. 
الأ�سا�س, مل  اأي�سًا. وعلى هذا  يفعلوا ذلك, مذمومون  Q ومل  بالإمام  الإلتحاق 

يكن كاّفة اأهل الكوفة قد �سهروا ال�سيوف بوجه الإمام.
ب - مل يكتِف عبيد اهلل باإجبار النا�س على الإلتحاق بجي�سه, بل كان �سديد 

.Q((( املراقبة واملالحقة لئاّل يلتحق اأحد بالإمام
وعندما و�سل الإمام Q اإىل كربالء قام حبيب بن مظاهر وطلب من بني اأ�سد 
ن�سرة الإمام, فقبلوا ذلك. وعندما و�سل اخلرب اإىل عمر بن �سعد اأر�سل جمموعة 
متنع بني اأ�سد من الإلتحاق بالإمام Q حيث رجع بنو اأ�سد اإىل ديارهم)4). ومع 
وا�ست�سهدوا يف كربالء,   Q بالإمام  الإلتحاق  الكوفة من  اأهل  بع�س  ذلك متّكن 

  1- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 86).
  )- الدينورّي, الأخبار الطوال, �س 54).

)- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 84), الإر�ساد, ج ), �س )7, رو�سة الواعظني, �س 194, بحار الأنوار, ج 11, �س 71).
4- اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 8)), الفتوح, ج 5, �س 90, مقتل احل�سني Q, اخلوارزمّي, ج 1, �س )1), ت�سلية املجال�س, ج ), 

�س 40), بحار الأنوار, ج 11, �س 84).
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ويبدو اأّن عدد الذين كانوا �سيلتحقون بالإمام Q كان كبريًا لول الإجراءات التي 
قام بها ابن زياد.

اأ�سرنا اإىل اأّن اأغلب اأهل الكوفة قد فّروا من جي�س عبيد اهلل يف و�سط الطريق, 
واأّما الأرقام التي يتحّدث بها البع�س والتي ت�سري اإىل عدد جنوده, فاإّما فيها �سيء 
من املبالغة, اأو اأّنها تعود اإىل مرحلة بداية احلركة من الكوفة. فمن امل�ستبعد اأن 

يكون جي�س عبيد اهلل يف كربالء قد جتاوز ع�سرة اآلف �سخ�س.
بناًء على ما تقّدم, فاأغلب حماربي الكوفة, اإّما اأّنهم اختفوا ومل يح�سروا يف 
ملعرفة  الدّقة  يجب  هنا  الطريق.  يف  عنه  انف�سلوا  قد  اأّنهم  اأو  اهلل,  عبيد  جي�س 
حاربوه,  الذين  الأ�سخا�س  وملعرفة   Q لالإمام  كتبوا  الذين  الأ�سخا�س  طبيعة 
الذين  كّل  اأّن  ال�سحيح  لي�س من  Q مبذّمتهم.  البيت  اأهل  قام  الذين  ومن هم 
اأّن هناك عددًا معينًا من  به  امل�سّلم  نعم من  العدّو.  وقفوا مع   Q لالإمام  كتبوا 
الذين دعوه بقي مع العدّو حّتى النهاية. وال�ساهد على اأّن اأهل الكوفة مل ي�ساركوا 
باأجمعهم, يف احلرب �سّد الإمام Q بل القليل منهم من فعل ذلك, هو ثورة اأهل 
الكوفة ثاأرًا لالإمام Q حيث ح�سلوا على نتائج مهّمة يف تلك املرحلة. فاإذا كان 

اجلميع قد حارب �سّد الإمام, فمن هو الذي �سُينتقم منه؟
Q حيث �سّكل  ج- اأ�سرنا اإىل وجود بع�س املنافقني من الذين كتبوا لالإمام 

البع�س منهم جمموعة من املقّربني من عمر بن �سعد.
د- من املمكن اأن يكون البع�س قد رافق عمر بن �سعد بهدف امل�ساهدة فقط, 
رون اأي�سًا, لأّن اأقّل ما  وذلك انطالقًا من اجلهل الذي كان يحيط به. هوؤلء مق�سّ
يرتّتب على ذلك هو رفع م�ستوى جي�س ابن �سعد وترك اآثار �سلبّية على معنوّيات 

الطرف املقابل, واإن كان اأ�سحاب الإمام Q بعيدين كّل البعد عن التزلزل.
بعد  للفر�س.  ا�ستغالل  حالت  وجود  عادًة  الثورّية  احلركات  يف  يالحظ  هـ- 
خ�سارة الثّوار يحاول بع�س من �سارك يف الثورة, الت�سّرَف ب�سكل مفرط م�ستعملني 
القّوة وب�سكل اإفراطّي, لإبعاد تهمة م�ساعدة القوى الثورّية, عن اأنف�سهم, اأو لإثبات 
اأّنهم قد تخّلوا عن تاريخهم الثورّي؛ لذلك فمن املحتمل التحاق بع�س الأ�سخا�س 
بجي�س عمر بن �سعد, بعد ف�سل ثورة م�سلم, لإبعاد تهمة م�ساعدة م�سلم وللح�سول 
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ة. على بع�س املنافع اخلا�سّ
و- قد تكون احلرب عند بع�س املحاربني ذات بعد مادّي �سرف, حيث يكون 
هدفهم املال والغنائم, فتكون حروبهم بعيدة عن الأ�س�س العقائدّية. عندما اأراد 
Q حتّدث يف م�سجد الكوفة, واأعلن  عبيد اهلل تعبئة النا�س للحرب �سّد الإمام 
اأمام اجلميع باأّن يزيد اأر�سل له اأن ينفق بني النا�س اأربعة اآلف دينار ومائتي األف 

.Q(1( درهم للم�ساركة يف احلرب �سّد احل�سني بن علّي

املبالغات واالتهامات غري املقبولة
املعروف اأّن الكوفة مدينة ي�سكنها ال�سيعة وقد قّدم اأهلها خدمات جليلة ن�سرة 
للت�سّيع. من جهة اأخرى فاإّن التاريخ, يف القرون الأوىل, دّونه له غري ال�سيعة, الذين 
كانوا تابعني لبني اأمّية وبني العّبا�س, حيث كانوا يحملون الكثري من الكراهية لأهل 
اأحاط به الكثري من املبالغات, حيث  اأهل الكوفة  اأّن عدم وفاء  الكوفة. والظاهر 
ُت�سرب الأمثال يف عدم وفائهم من دون اأّي ذكر للدور الذي قاموا به, واخلدمات 

التي قّدموها.
ينقل التاريخ اأّنه عندما التقى الفرزدق بالإمام احل�سني Q يف الطريق اأخربه 

باأّن اأهل الكوفة قلوبهم معك و�سيوفهم عليك, فقال له الإمام:
الرحمان,  طاعة  وتركوا  ال�سيطان  طاعة  لزموا  قوم  هوؤلء  اإّن  فرزدق,  »يا 
واأظهروا الف�ساد يف الأر�س, واأبطلوا احلدود و�سربوا اخلمور, وا�ستاأثروا يف اأموال 
اأجاب  ملاذا  هو:  النقل  هذا  يحمله  الذي  الأّول  الإ�سكال  وامل�ساكني«))).  الفقراء 
اخلمور  و�ساربي  الأر�س,  يف  واملف�سدين  ال�سيطان  طاعة  لزم  من  دعوة  الإمام 
والغا�سبني؟! الإمام ل ير�سى باأ�سخا�س كهوؤلء على الإطالق. من جهة اأخرى فاإّن 
التاريخ ي�سهد على عدم �سّحة هذه التهامات لأهل الكوفة. وقد ُنقل كالم الإمام 

يف مكان اآخر ب�سكل خمتلف عن الأّول, واأكرث منطقّية ومعرفة بواقع املجتمع:

  1- الفتوح, ج 5, �س 89.
  )- تذكرة اخلوا�ّس, �س 40).

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني
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»النا�س عبيد املال والّدين لعق عن األ�سنتهم, يحوطونه ما دّرت به معاي�سهم 
�سوا بالبالء قّل الدّيانون«)1). فاإذا حُمّ

ة باأهل الكوفة بل ت�سُدق على كاّفة  الأمور التي حتّدث بها الإمام غري خمت�سّ
النا�س. وقد ُنقل كالم اآخر عن الإمام, عند لقائه الفرزدق, ل يتنافى مع العبارات 

الأخرية, حيث من املمكن اأن تكون تلك الكلمات قد �سدرت عنه اأي�سًا.
فمن ناحية, جند اأّن التاريخ يف القرون الأوىل قد خّطته اأيدي اأتباع احلكومة, 
اأّن حادثة عا�سوراء, منذ ع�سر ال�سفوّية وما بعد ذلك,  اأخرى نرى  ومن ناحية 
بداأ الهتمام بها بعنوان كونها حادثة عاطفّية حزينة, ومبا اأّن خرب عدم وفاء اأهل 

ة. الكوفة ي�ساهم يف حتريك العواطف, فقد اهتّموا به واأولوه عناية خا�سّ
غري  من  جمموعة  هناك  الإمام,  دعوا  الذين  بني  من  اأّن  اإىل  اأ�سرنا  وقد 
ال�سادقني, ولكن عند احلديث عن اأهل مدينة معّينة, يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار 

ة. عموم النا�س, ولي�س جمموعة خا�سّ

النتيجة
عمدة  ال�سيعة  ي�سّكل  التي  الكوفة  اأهل  عن  احلديث  يف  الإن�ساف  عدم  اإّن 
 Q اأّدى اإىل ر�سم �سورة عنهم تتمحور حول دعوتهم لالإمام احل�سني  �ساكنيها, 
للح�سور بهدف ت�سكيل حكومة, ثّم ندموا على ذلك, بعد قبوله من غري ح�سول 

اأمر مهّم, فتفّرقوا عن م�سلم, ل بل �ساعدوا يف قتل الإمام Q واأ�سحابه.
التي كانت موجودة ب�سكل منطقّي, يف  الكوفة ح�سب الظروف  اأهل  لقد عمل 
اهلل  عبيد  ح�سور  يتوّقعون  ل  كانوا  اأّنهم  اإّل  مل�سلم,  والبيعة  الإمام  دعوة  م�ساألة 
وممار�ساته القمعّية. اإّن اأّي جمتمع اآخر مكان اأهل الكوفة كان �سيقع منه عادة ما 
وقع من اأهل الكوفة من النهزام والتقهقر. وعند و�سول الر�سائل من الكوفة اإىل 
الإمام Q اأر�سل �سليمان اأي�سًا اإىل الب�سرة حيث دعا النا�س لن�سرة الإمام, اإّل 

  1- ك�سف الغمة, ج ), �س 44).
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اأّن اأمرًا مل يح�سل هناك)1). وهكذا مل ن�سهد, يف اأّي مدينة اأخرى, اأّي حركة ذات 
اأهمّية يف ن�سرة الإمام احل�سني Q. وعلى الرغم من اأّن حركة كبرية قد ظهرت 
يف الكوفة, واإن مل ت�سل اإىل النتائج املطلوبة, فاإّن اأكرب اللوم والذّم قد �سّجل با�سم 

اأهل الكوفة.
بناًء على بع�س الأ�سباب والعوامل الظاهرّية ميكن الو�سول اإىل النتيجة الآتية 
وهي: اأّنه لو مل ياأت عبيد اهلل بن زياد وبقي النعمان بن ب�سري واليًا على الكوفة, 
لكان عاجزًا عن مواجهة الثورة ال�سعبّية, ولتمّكن الإمام احل�سني Q بعد جميئه 

اإىل الكوفة من ت�سكيل حكومة اإ�سالمّية والو�سول اإىل نتيجة حممودة.
كانوا  وقد   Q بالإمام  التحاقهم  عدم  ب�سبب  الكوفة,  اأهل  بع�س  اأّن  �سحيح 
قادرين على ذلك ل �سّيما من �سارك يف القتال �سّد الإمام Q هم مورد ذّم ولوم, 
اإّل اأّن هوؤلء الأ�سخا�س مل يكونوا اأ�سخا�سًا ا�ستثنائّيني, اأو اأ�سحاب خ�سائ�س ل 
توجد يف غريهم. اإّن الظروف التي �سيطرت على الكوفة لو وجدت يف اأّي مكان اآخر 
اأّن العديد من وجوه ال�سبه  لكانت تركت الأثر نف�سه الذي تركته يف الكوفة, كما 
موجودة بني احلركة الثورّية لأهل الكوفة واحلركات الثورّية الأخرى التي ح�سلت 
Q يوم القيامة  يف اأماكن اأخرى. ولي�س ببعيد اأن ت�سمل �سفاعة الإمام احل�سني 
بع�س الذين كتبوا له من اأهل الكوفة, من الذين تخّلوا عنه حتت �سغط عبيد اهلل, 
ولكّنهم مل ي�ساركوا يف جي�س عمر بن �سعد, وذلك على الرغم من كونهم خمطئني. 
ولو نظرنا بعني الن�ساف, فالعجب لي�س من هوؤلء النا�س, بل العجب من اأ�سخا�س 
ال�سائدّي, كيف متّكنوا من  ثمامة  واأبي  بن عو�سجة  وم�سلم  بن مظاهر  كحبيب 

الثبات حّتى الرمق الأخري!
اإبراهيم  الدكتور حمّمد  الإ�سالم  للمرحوم حّجة  اإىل مقطع  ن�سري  يف اخلتام 
اآيتي بعنوان موؤّيد للتحليل املتقّدم: »مّرت قرون متعّددة والكثري من النا�س يوّجهون 
اللوم لأهل الكوفة ب�سبب عدم وفائهم بالعهود, وكما ير�سلون ال�سالم والتحّيات اإىل 

  1- تاريخ الطربّي, ج 5, �س 57), اأن�ساب الأ�سراف, ج ), �س 5)), البداية والنهاية, ج 8, �س 157, الفتوح, ج 5, �س 7), مثري 
الأحزان, �س 7).

Q اأهل الكوفة يف ع�شر االإمام احل�شني
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اأ�سحاب الإمام Q الأوفياء, فاإّنهم ير�سلون اللعن على من وعد الإمام بالن�سر 
وعاهده على امل�سّي معه ثّم تخّلى عن العهود واملواثيق, بل و�سهروا ال�سيوف اأي�سًا 
يف وجهه حّتى قتلوه. اإّل اأّن الإن�ساف يقت�سي القول اإّن اأهل الكوفة مل يت�سّرفوا 
خالفًا للمعتاد مّما يوجب احلرية, واإّن كال عمليهما كان طبق القاعدة: �سواء تلك 

الر�سائل التي كتبوها, اأو ال�سيوف التي رفعوها بوجه الإمام«)1).)))

1- درا�سة تاريخ عا�سوراء, �س 61.  
)-نلفت نظر القارئ الكرمي اأّن ما جاء من حتليل يف هذه املقالة, ميّثل وجهة نظر �ساحبها, وعهدته على مّدعيه,وكذلك �سائر 

.(Q ة. ) معهد �سيد ال�سهداء املقالت املتقدمة, وما احتوته من اآراء ونظريات خا�سً
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