ترمجة :الدكتورة دالل عبّاس
احلرّ بن يزيد الرياحيّ  ،قائد كتيبة من جيش عبيد اهلل بن زياد يف وقعة كربالء ،له تقدير خاصّ لدى الشييعة

ألنّ ه ندم على فعلته ،والتحق باإلمام احلسني عليه السالم .هو احلرّ بن يزيد بن ناجية بن قَعْنب بن عتّاب بن احلارث بن
عمرو بن مهّام ،يعود نسبه إىل بين رياح بن يَربوع بن حَنْظلة ،من بطون قبيلة متيم* (أورد امسَه كلٌّ من ابن الكليب ،مج
 ،1ص 312 ،312؛ الدواداري ،مج  ،4ص  78 ،78جَريرَ بن يزيد؛ اليافعي ،مج  ،1ص  ،107احليارث بين
يزيد ،وابن العماد ،مج  ،1ص  28احلرث بن يزيد ،وهذا غري صحيح) ،لذا سُ ّميَ الرياحيّ ،الريبيوعيّ ،احلنظلييّ،
والتميم ّي ( البالذريّ ،مج  ،3ص 478 ،472 ،483؛ الدينوريّ ،ص 348؛ الطربيّ ،مج  ،5ص  .)433عائلة
احلرّ بن يزيد كانت من كبار القوم يف اجلاهليّة وبعد اإلسالم ( السماوي ،ص  .)302تاريخ والدته غري معرو،،
أمّا إن صحّت الروايات القائلة إنّ أبناءه قد شاركوا يف وقعة كربالء ( تتمّة املقالة) فمن احملتمل أن يكون وُليد يف
السنوات األوىل للجرر..
قليلة هي املعلومات املتعلّقة حبيا .احلرّ؛ كان يف العام 20هي أحد أشجر احملاربني يف الكوفة ( الطربيّ ،مج ،5
ص 438 ،283؛ ابن كثري ،مج  ،7ص  .)185ذكرت بعض املصادر خطأً أنّه كان صاحب شُرطة عبيد اهلل بن زياد،
وايل الكوفة ( ابن اجلوزي ،مج  ،5ص 325؛ ابن الوردي ،مج  ،1ص  .)321مع ذلك فإنّ تعيينه قائدًا لكتيبةٍ يف
جيش عبيد اهلل بن زياد (مكوّنة من قبيليت متيم وهَمْدان) املتوجّه لقتال اإلمام احلسني عليه السالم (الطربيّ ،مج  ،5ص

 ،)433وانضباطه العسكريّ ،وإصراره على تنفيذ أوامر احلكم بدقّة ( البَالذُريّ ،مج  ،3ص 482؛ الدينوريّ ،ص
353؛ الطربيّ ،مج  ،5ص  ،)402-403ممّا يؤكّد حضوره مسؤولًا عسكريًّا يف حكومة ابن زياد (وليس بالضرور.
صاحب الشرطة) .يعزّز هذا الظن أنّه مل يكن يتدخّل يف السياسة ،ومل يرد يف أيّ مصدر حديثٌ عن عقييد .احليرّ أو
موقفه السياسيّ يف األوضاع املأزومة يف الكوفة يف العام 20هي ،باستثناء رواية مشكوك فيجا للبلعميّ عدّه فيجا مين
الشيعة ،الذين كانوا خيفون تشيّعجم (مج  ،4ص .)804

مقرب .منسوبة إىل احلرّ بن يزيد الرياحيّ ،تقع بالقرب من كربالء (الصور .لرضا برجي)
جابر عناصري ،سلطان كربالء ،طجران 1432هي3002 /م ،ص ،28الصور14 .
صنيَ بنَ متيم صاحب شرطة الكوفية إىل
مليّا وصل إىل ابن زياد خرب توجّه اإلمام احلسني إىل العراق ،أرسلَ احلُ َ
سم وجد اإلمامُ احلسيني
القادسيّة .ومن القادسيّة بعث احلصنيُ احلرَّ على رأس ألف فارس كمقدّمة للريش .يف ذي حُ ُ
1

نفسه يف مواججة احلرّ وجيشه (البالذريّ ،مج  ،3ص 483؛ الطربيّ ،مج  ،5ص  ،400قارن املفيد ،مج  ،3ص ،28
87؛ أخطب خوارزم ،مج  ،1ص  .)220 ،238مما صرّحت به املصادر أنّ الغاية من إرسال احلرّ مل تكن احلرب ،بل
سوق اإلمام إىل ابن زياد ،لذا اصطفّ وجنوده مقابل املكان حيث توقّفت قافلة اإلمام ( اليبالذريّ ،ميج ،3ص
482؛ الدينوريّ ،ص 350-348؛ املفيد ،مج  ،3ص 482؛ الدينوريّ ،ص 350-348؛ املفيد ،مج  ،3ص 70؛
أخطب خوارزم ،مج  ،1ص  ،)223على الرغم من هذا االصطفا ،العدائيّ ،كانت ردّ .فعل اإلمام سلميّة ،فقد أمر
أصحابه أن يرووا عطش اجلنود واخليل ،ومن ناحيته أظجر احلرّ رغبته بأن يأمتّ وجنده باإلمام يف الصال ،.فوافق اإلمام،
وبعد ذلك صرّح له ،بعد أن ذكر رسائل أهل الكوفة إليه ،وإحلاحجم يف دعوته لتسلّم زمام األمور يف الكوفة ،أنّه سيعود
من حيث أتى طاملا أنّ أهل الكوفة قد تراجعوا عن طلبجم .أعلن احلرّ أنّه جيجل وجود مثل هذه املكاتبات ،وأنّه ومين
معه ،ليسوا من ضمن الذين كتبوا تلك الرسائل ،ومجمّته تنحصر يف أخذ اإلمام إىل ابن زياد يف الكوفة .حني قرّر اإلمام
العود .مع أهله وأصحابه إىل املدينة ،حال احلرّ بينجم وبني االنصرا ،،واقترح أن يأخذَ اإلمام طريقًا آخير ال يُدخِلُيه
الكوفةَ ،وال يردّه إىل املدينة ،ليكتب هو إىل ابن زياد ،ويرى ما سيؤول إليه األمر .اختذ احلسني وأصحابه طريق العُذيب
والقادسية ،وسار احلرّ ُيسايره (البالذريّ ،مج  ،3ص 482-483؛ الدينوريّ ،ص 350-348؛ الطربيّ ،مج  ،5ص
يما انتجوا إىل العُذيب ،فإذا بأربعةٍ من أنصار اإلمام قد أقبلوا مين
402 -403؛ املفيد ،مج  ،3ص  .)70-87ول ّ
الكوفة لنصرته ،أراد احلرّ حبسجم أو ردّهم إىل الكوفة فمنعه اإلمام .وقد أخربوا اإلمام عن سوء األوضاع يف الكوفية،

وعن مقتل قيس بن مُسجّر الصيداويّ (رسول اإلمام إىل الكوفة) ،وإعداد جيش جلب لقتال اإلمام ( البالذريّ ،مج
 ،3ص 484-482؛ الطربيّ ،مج  ،5ص 404-402؛ أخطب خوارزم ،مج  ،1ص  .)222-221مين ناحيية
أخرى اتفاق احلرّ واإلمام احلسني انتجى يف اليوم الثاين من حمرّم (قارن الدينوريّ ،ص  :352األوّل من حمرّم)؛ وصيل
الفريقان إىل بلد .نينوى ،وإذا برسالة تصل إىل احلرّ من ابن زياد ،يأمره فيجا أن يُضيّق على احلسني وأصيحابه ،وأن ال
ُينزهلم إلّا بالعراء على غري ماء وال مرعى ويف غري حصن (الدينوريّ ،ص 351؛ الطربيّ ،ميج  ،5ص 408-407؛
املفيد ،مج  ،3ص 74-71؛ قارن أخطب خوارزم ،مج  ،1ص  .)224وجد احلرّ نفسه يف مأزق ،وابن زياد كان قد
أمر رسوله مبراقبته ،وجعله عليه عينًا ،فأوقف احلرّ قافلة اإلمام ومنعجم من السري ،وردّ طلب اإلمام وأصحابه أن ينزلوا يف
إحدى تلك النواحي يف نينوى ،أو الغاضريّة ،أو شفيَّة /سُقََّية) .واضطرّ اإلمام وصحبه أن حيطّوا رحاهلم يف كيربالء،
بالقرب من هنر الفرات (الدينوريّ ،ص 353-351؛ الطربيّ ،م.ن ،ص.ن؛ املفيد ،مج  ،3ص 74؛ أخطب خوارزم،
م.ن ،ص.ن).
يا قال ليه
إنّ سلوك احلرّ جتاه اإلمام احلسني ،على الرغم من الشدّ .والتضييق ،كان مُفعمًا باالحترام (حىت أنّه مل ّ
اإلمام ثكلتك أمّك ما تريد؟ جتنب الردّ على اإلمام احترامًا للسيد .الزهراء عليجا السالم ( البالذريّ ،ميج  ،3ص
482؛ الطربيّ ،مج  ،5ص  .)403كان يف قرار .نفسه يرجو الصلح ،لذا أثار تعرّبَه وصولُ عمر بن سيعد جبيشيه
املؤلّف من عدّ .آال ،،واستعداد أهل الكوفة حملاربة اإلمام احلسني (لالطالع على ما قاله احلرّ لعمرَ بنِ سعد ،وجواب
عمرَ املتضمّن عزمه على حرب ال تُبقي وال تذر ( املفيد ،مج  ،3ص 88؛ أخطب خوارزم ،مج  ،3ص .)13
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تأثّر احل ّر مبا مسعه من خطب اإلمام احلسني ،وتغيّر موقفه ( أخطب خوارزم ،م.ن ،ص.ن) ،ويف الوقت عينه
رأى نقضَ أهل الكوفة لعجودهم ،وإصرارَهم على القتال ،وجتاهلَجم خطب اإلمام ودعواته املتكرّر( .من األوّل حيىت
العاشر من حمرّم) ،ومنعَجم املاء عن اإلمام وأصحابه ،فلم يبق أيّ شك لديه أنّ مؤامر ً.دنيئة تُحبك ،فغيّر علنًا وججته يف
العاشر من حمرّم ،وغادر جيشه ،وانضمّ إىل اإلمام احلسني .قيل إنّه وقف قبالة اإلمام وهو يَرعَد ،معلنًا أنّه مل يسياوره
الظنّ أنّ أهل الكوف ة يرفضون ما عرضه اإلمام عليجم ،ويؤول أمرهم إىل احلرب ،وأنّه جاءه تائبًا إىل ربّه ممّا كان منيه،
مواسيًّا لإلمام بنفسه ،فاستغفر له اإلمام وقال له ،نعم يتوب اهلل عليك ،أنت حرّ يف الدينا واآلخر ( .البالذريّ ،مج
 ،3ص 488 ،482-485؛ الطربيّ ،مج  ،5ص 437-438 ،433 ،283؛ املفيد ،ميج  ،3ص 101-100؛
أخطب خوارزم ،مج  ،3ص 12-13؛ قارن ص  ،14حيث يرى أنّ مجلة اإلمام عن احلرّ قاهلا بعد مقتله).
إنّ تغيري موقف هذا القائد الكبري ،أحد قاد .جيش ابن زياد ،كان مثريًا للعرب ممّا حدا بالبعض إىل ردّ سببه إىل
عواملَ غيبيّة ،كتبشري مالك له ،أو إىل الرييا الصادقة ( ابن بابويه ،ص 317؛ ابن منا ،ص 58؛ احلائري اخلراساينّ،
ص  ،)82ومثل هذا التخريج ،سواء كان صحيحًا أو سقيمًا ،ال يقلّل من قيمة اخليار احلسّاس والصعب الذي اختذه احلرّ
(أيضًا  بيضون ،مج  ،1ص  ،288-287الذي عدّ تربية احلرّ الصحيحة كانت العامل األكثر تيأثريًا يف املوقيف
الذي اختذه) .ورأى البعض أنّ كالمه حني قرّر االنضمام إىل اإلمام احلسني يؤكّد صحّة القول إنّ ما قام به كان اختيارًا
شخصيًّا .من ذلك قوله :إنّي واهلل أخيّر نفسي بني اجلنّة والنار ،فواهلل إنّي ال أختار على اجلنّة شيئًا ،ولو ُق ّطعتُ وحُ ِّرقت
(ملزيد من االطالع  البالذريّ ،م.ن ،ص.ن؛ املفيد ،مج  ،3ص 88؛ أخطب خوارزم ،مج ،3ص  .)13مل يطيل
الوقت بني توبة احلرّ وبني استشجاده ،فإحدى الروايات تقول إنّ احلرّ استأذن اإلمام ،ألنّه كان أوّل من خرج عليه ،أن
يكون أوّل من يقاتل ويستشجد بني يديه ( ابن األعثم الكويفّ ،مج  ،5ص 101؛ أخطب خوارزم ،ميج  ،3ص
 .)12وبعد أن التحق باإلمام تقدّم مباشر ً.حنو ساحة القتال ،وجرى حوارٌ ثانٍ بينه وبني عمرَ بين سيعد مين دون
جدوى ،ووعظ أهل الكوفة وأنّبجم على فعلتجم ،مثّ محل على القوم وهو يرجتز ،وقاتل قتالًا شديدًا ،وبعد جوالت عدّ.
نال الشجاد ( .البالذريّ ،مج  ،3ص 518 ،484 ،478 ،482؛ الطربيّ ،ميج  ،5ص -424 ،438-437
441-440 ،428 ،425؛ املفيد ،مج  ،3ص 104-103؛ أيضًا كربالء* ،وقعة).

بناءً على بعض املراجع املتأخّر ،.حني انضمّ احلرّ إىل اإلمام احلسني ،كان معه أيضًا أبنيايه وأخيوه وغالميه،

واستشجدوا يف وقعة كربالء ( أخطب خوارزم ،مج  ،3ص 12؛ كاشفي ،ص 373-371؛ حائري اخلراسياينّ،
ص 138-130؛ قارن مشس الدين ،ص  ،)75-74لكنّ هذه األقوال ليست موثوقة كثريًا ،ألنّ أيًّا من املصادر القدمية
مل يشر إليجا.
هنالك أيضًا إشارات إىل أعقاب احلرّ .فحمد اهلل املستويف يعتقد أنّ آل املستويف يف قزوين ،الذين يتحدّر منيجم،
هم من أعقاب احلرّ بن يزيد الرياحيّ (حول نسبة عائلة احلرّ العامليّ إىل احلرّ بن يزيد  احلرّ العامليّ*).
يقول األمني (مج  ،1ص ،)212إنّ مجاعةً من قبيلة احلرّ ،بعد وقعة كربالء ،دفنوا جثمانه يف مكان بعيد مين

سائر الشجداء .يف القرن العاشر اهلرريّ ،عُر ،مزار احلرّ ،وقيل أنّ الشاه إمساعيل الصفويّ ،بىن ضيرحيًا فوقيه (
اجلزائريّ ،مج  ،2ص  .)322-325يف العصر القاجاريّ ،قامت والد .آغا خان احمللّايت بترميم الضريح ،وشيّدت ليه
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صحنًا شبيجًا بالقلعة ،يكون ملرأً للزوار يأمنون فيه خطر قطّياع الطيرق (أدييب املليك ،ص  .)312يف العيام
1235هي1808/م ،رقّم حسني خان شراع السلطنة ،مرقد احلرّ ،ويف العام 1220هي1811/م رقّم السيّد عبد
احلسني كليدوار إيوان الضريح (حسيين جاليل ،ص  .)88يقع هذا املزار اليوم على بعد بضعة كيلومترات من مرقيد
اإلمام احلسني (جلجة الغرب) ،وفوقه قبّة وصحن (األمني ،مج  ،4ص 214؛ مشس الدين ،ص  .)143لكنْ هناليك
شكّ يف صحّة نسبة هذا املزار إىل احلرّ .يعتقد البعض ،ممن ينكرون هذه النسبة ،أنّه مدفون إىل جانب غريه من شجداء
كربالء ،بالقرب من اإلمام احلسني ( املفيد ،مج  ،3ص 132 ،114؛ النوري ،ص  ،)102لكنّ السيّد حمسين
األمني (مج  ،1ص  )212يرى أنّ شجر .هذا املزار ،والتزام الناس بزيارته ،ليس من دون دليل.
املصادر واملراجع :ابن األعثم الكويفّ ،كتاب الفتوح ،طبعة علي شريي ،بريوت1411هي1881/م؛ ابن بابويه،
األمايل ،قم 1418هي1882/م؛ ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،ط .حممّد عبد القادر عطا ومصطفى
عبد القادر عطا ،بريوت 1413هي1883/م؛ ابن طاووس ،مقتل احلسني عليه السالم ،املسمّى باللجو ،يف قتلى
الطفو ،،قم 1418هي1882/م؛ ابن العماد؛ ابن كثري ،البداية والنجاية ،ط .علي شريي ،بريوت،
1407هي1877/م؛ ابن الكليب ،جَمْجَرَ .النسب ،مج  ،1ط .ناجي حسني ،بريوت 1408هي1872/م؛ ابن منا،
ُمثري األحزان ،قم 1402هي1875/م؛ ابن الوردي ،تاريخ ابن الوردي ،النرف 1278هي1828/م؛ موفّق بن أمحد
أخطب خوارزم ،مقتل احلسني عليه السالم للخوارزم ّي ،ط .حممّد السماوي[ ،قم] 1271ش [3003م]؛ عبد العلي
ديب امللك ،سفرنامهٔ أديب امللك به عتبات (دليل الزائرين) [رحلة أديب امللك إىل العتبات املقدّسة (دليل الزائرين)]،
طبعة مسعود غلزاري ،طجران 1224ش [1875م]؛ األمني؛ أمحد بن حيىي البالذريّ ،أنساب األشرا ،،ط .حممود
فردوس العظم ،دمشق 1430-1412هي3000-1882 /م؛ حممّد بن حممّد البلعميّ ،تارخينامهٔ طربى [تاريخ
الطربيّ] ،ط .حممّد روشن ،طجران 1270ش [3001م]؛ لبيب بيضون ،موسوعة كربالء ،بريوت
[1438هي3002/م]؛ نعمت اهلل بن عبد اهلل اجلزائريّ ،األنوار النعمانيّة ،بريوت [1404هي1874/م]؛ هادي
احلائريّ اخلراساينّ ،القول السديد بشأن احلرّ الشجيد ،ط .حممّد تقي احلسيين اجلاليل ،النرف [1284هي1884/م]؛
حممّد حسني احلسيين اجلاليل ،خاك پاكان :تاريخ آرمگاهجاى خاندان بيامرب عليجم السالم وصحابه خاص آن [أرض
الطاهرين :تاريخ أضرحة آل النيبّ عليجم السالم وخاصّة أصحابه ،ترمجه بالفارسيّة قربانعلي اإلمساعيلي ،مشجد
1270ش [3001م]؛ محد اهلل املستويف ،تاريخ گزيده [منتخب التاريخ]؛ أبو بكر بن عبد اهلل الدواداري ،كنز الدرر
وجامع الغرر ،مج  ،4ط .غوهنيل غرا ،،وأريكا غالسن ،بريوت 1415هي1884/م؛ أمحد بن داوود الدينوريّ،
األخبار الطوال ،ط .عبد املنعم عامر ،مصر 1288هي1858/م ،ط .أوفست بغداد [التا].؛ حممّد السماوي ،إبصار
العني يف أنصار احلسني عليه السالم ،ط .حممّد جعفر الطبسي[ ،قم] 1288ش [1887م]؛ حممّد مجدي مشس الدين،
أنصار احلسني :دراسة عن شجداء ثور .احلسني ،الرجال والدالالت[ ،بريوت] 1401هي1871/م؛ الطربيّ ،التاريخ
(بريوت)؛ حسني بن علي الكاشفي ،روضة الشجداء ،ط .حممّد رمضاين[ ،طجران] 1241ش [1823م] ،مُسكويه؛
حممّد بن حممّد املفيد ،اإلرشاد يف معرفة حرج اهلل على العباد ،قم 1412هي1883/م؛ حسني بن حممّد تقي النوري،
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لؤلؤ و مرجان :در آداب أهل منرب [اللؤلؤ واملرجان :يف آداب أهل املنرب] ،طجران 1288ش [3000م] ،عبد اهلل بن
أسعد اليافعي ،مرآ .اجلنان وعرب .اليقظان ،بريوت 1418هي1888/م.
/السيّدة رقيّة مري أبو القامسي/
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