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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة: 

 Fيزخـر تارخينا اإِلسالمي األَصـيل املـرتبط بَأهـل بـيت النبي 
بشخصيات عظيمة من النساء اللوايت كان هلنَّ األَثر العظيم والبصامت 
تلك  ضّمت  ملا  وذلك  التاريخ،  هذا  صفحات  عىل  الواضحة 
وشجاعة،  وصرب،  وتضحية،  تقوى،  من  جوانحها  بني  الشخصيات 
أمري  بنت  َزْينَب  وكانت  وكرمًا،  فضاًل  األُمة  عىل  وتدفقت  فاضت 
كبري  دور  هلا  كان  فقد  الشخصيات،  تلك  َأبرز  إِحدى   Cاملؤمنني
وفضح   ،Aاحلسني اإلمام  ثورة  وإمِتام  والظاملني،  الظلم  مناهضة  يف 
الفاسدين، وكشف القناع املزيف هلم، وبيان َأحقية َأهل البيتB يف 

اخلالفة اإِلهلية. 
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 :Dوالدتها

آل  فيها عقيلة  ُولدت  التي  السنة  املؤرخون والرواة يف  اختلف 
من  السادسة  السنة  يف  ولدت  َأهنا  يقول:  من  فهناك   ،Dطالب َأيب 
الشيخ  القول  التاسعة من اهلجرة، ورّد هذا  السنة  اهلجرة)1(، وقيل يف 
جعفر النقدي، فقال: وهذا القول غري صحيح؛ ألَّن فاطمةD توفيت 
بعد والدها يف السنة العارشة، َأو احلادية عرش، عىل اختالف الروايات، 
بناهتا  كربى  وهي  التاسعة،  السنة  يف  َزْينَب  السّيدة  والدة  كانت  فإِذا 
محلت  ومتى  بوجودها(؟  القول  )عىل  كلثوم  ُأّم  والدة  كانت  فمتى 

باملحسن الذي َأسقطته لستة َأشهر؟

 Dَزْينَب السيدة  والدة  َأّن  هو  عندنا  يرتّجح  والذي  وقال: 
وذكر  األوىل-  مجادى  شهر  -يف  اهلجرة  من  اخلامسة  السنة  يف  كانت 

مؤيدات أخرى ملا ذهب إليه)1).

 :Dالوليدة املباركة

ورسور،  فرح  -بكل  الطاهر  الفاطمي  العلوي  البيت  استقبل 
وغبطة وحبور- الوليد الثالث من َأوالِدهم، وهي البنت األُوىل لإِلمام 

)1)  زينب الكربىD من املهد اىل اللحد، املؤلف : السيد حممد كاظم القزويني: ج1، 
ص31.

الشيخ  للعالمة   )Dالكربى )زينب  كتاب  مراجعة  يمكن  ذلك  تفاصيل  ملعرفة   )2(
جعفر النقدي: ص17، وكتاب )رياحني الرشيعة( الشيخ املحاليت: ج3، ص33.
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األَصلني  هذين  ومن   ،Cالزهراء فاطمة  والسيدة  املؤمنني  َأمري 
املقدسني انبثقت هذه البذرة الطاهرة.

وليدهتا   Dالزهراء فاطمة  الطاهرة  الصّديقة  وضعت  حيث 
املباركة، التي مل تولد مثُلها امرأٌة يف اإِلسالم، إِيامنًا، ورشفًا، وطهارًة، 
وعفًة، وجهادًا، وقد استقبلها َأهُل البيِتB وسائُر الصحابة بمزيٍد 
املؤمننيA عىل  َأمرُي  اإِلماُم  االبتهاج والفرح والرسور، وَأجرى  من 

وليدتِه املراسيم الرشعية، فَأّذَن يف ُأذهِنا الُيمنى، وَأقام يف اليرسى.

، ال إِلَه إاِلّ اهللُ(  لقد كان َأّول صوت قرع سمعها هو: )اهللُ َأْكَبُ
وهذه الكلامت ُأنشودة األنبياء، وجوهر القيم العظيمة يف األَكوان.

 Dهراء  وقد روي يف والدهتا َأهنا ملا ولدت، جاءت هبا ُأمها الزَّ
 :Aفقال املولودَة،  هذه  َسمِّ  له:  وقالت   Aاملؤمنني َأمري  َأبيها  إىِل 
كنت  ما  قال:   Fالنبي وملا جاء   ،Fكنــُت ألَسبـق رسـول اهلل ما 
الم، وقال له: سمِّ  ألَسبق ريب تعاىل، فهبط جربائيل يقرُأ عىل النَّبي السَّ

هذه املولودة )َزْينَب)1)(، فقد اختار اهللُ هلا هذا االسم)2). 

)1)  قال ابن منظور يف لسان العرب: ج1، ص453 )الَزْينَب شجر َحَسُن امَلنَْظر، َطيُِّب 
القاموس املحيط:  آبادي صاحب  الفريوز  املرَأة(، وقد اختار  الرائحة، وبه سميت 
اهلمزة،  حذفت  بعدما  اإِلندماج  عند  ليصبح  وآب،  زين  من  مركب  َزْينَب  )اسم 

َزْينَب(.
)2)  وفيات األئمة، )من علامء البحرين والقطيف(: ص431.



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      6

وجوم النيبF وبكاؤه:

صدره  إىل  َضّمها  املباركة،  حفيدته   Fاهلل رسول  َسامَّ  بعدما 
الرشيف، وجعل يوسعها تقبياًل، ثم وضع خّده عىل خّدها، وبكى بكاًء 
شديدًا عاليًا، َأخذت دموعه تتبلور عىل سحنات وجهه الكريم، فبهرت 
سّيدة النساء فاطمةD من بكاء َأبيها، فانربت قائلًة: ِممَّ ُبكاؤَك؟ ال 
فاطمة،  )يا  النربات:  حزين  بصوت  فَأجاهبا  َأْبَتاُه،  َيا  َعْينََك  اهللُ  َأْبَكى 
املصائب  عليها  تنصبُّ  سوف  وبعدك  بعدي  البنت  هذه  َأّن  اعلمي 

والرزايا()1). وهو يتحّدث عاّم تعانيه ابنته من املآيس واخلطوب.

 :Dُكْنَيتها

إهِنا  وقيل:  كلثوم(،  بـ)ُأُّم   Dَزْينَب الطاهرة  الصّديقة  ُكنّيت 
أن  هلا  وحّق  امَلصائِِب(،  بـ)ُأمِّ  َأيضًا  ُتكنى  و  احلسن()2)،  بـ)ُأّم  تكنى 
ُأّمها  ُتسّمى بذلك، فقد شاَهَدت مصيبَة جّدها رسول اهللF، وحمنَة 
بن  عيلِّ  اإِلمام  َأبيها  مقتَل  وشاهدت  وفاهتا؛  ثّم   ،Dالزهراء فاطمة 
 ، بالسمِّ َقْتله  ثّم   ،A احلسن  َأخيها  حمنَة  شاهدت  ثّم   ،Aطالب أيب 
َأخيها  قتُل  وهي  الكربى،  والرزية  العظمى،  املصيبَة  َأيضًا  وشاهدت 
احلُسنيA وَأهل بيته، وِمْن بنِي َمن استشهد يف تلك الواقعة األَليمة 
ومُحلت  عينيها،  وَأمام   A احلسني  خاهلام  مع  وحمّمد(  )َعوٌن  ولداها 

)1)  الطراز املذّهب، للمريزا عباس قليخان: ص38.
)2)  َزْينَب الكربى، للشيخ جعفر النقدي: ص17.
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َأسريًة من كربالء إىِل الكوفة، وُأدخلت عىل ابن زياد يف جملس الرجال، 
وقابلها بام اقتضاه ُلؤُم عنرصِه، وِخّسُة َأصله من الكالم اخلشن املوجع 
وإظهار الشامتة امُلِمّضة، ومُحلت َأسريًة من الكوفة إىِل ابن آكلة األَكباد 
بالشام، ورأُس َأخيها ورؤوس ولَدهيا وَأهل بيتها َأمامها عىل رؤوس 
احلالة،  هذه  عىل  دمشق  دخلوا  حّتى  الشام،  إىِل  الطريق  طول  الرماح 

وُأدخلوا عىل يزيد يف جملس الرجال، وهم ُمقّرنون باحلبال.

 :Dَألقابها

َأما َألقاهبا فإهِّنا تنّم عن صفاهتا الكريمة، ونزعاهتا الرشيفة، حتى 
والعارفة،  واملوثقة،  هاشم،  بني  وعقيلة  الصغرى،  بالصديقة  بت  ُلقِّ

والكاملة، وعابدة آل عيل، وصاحبة الشورى، وغريها من األَلقاب.

تدل   Dالتي عرفت هبا موالتنا زينب الرائعة  األَلقاب  وهذه 
عىل معاٍن سامية وجليلة، فلقب:

قومها،  عىل  الكريمة  املرأة  هي:  و)العقيلة(  هاشم:  بني  عقيلة 
يلّقبون  فكانوا  لذّريتها،  وسامًا  اللقب  هذا  وكان  بيتها،  يف  والعزيزة 

بـ)بني العقيلة(.

األرُسة  يف  العاملات  السّيدات  من   Fالرسول حفيدة  العاملة: 
النبوية، فكانتD يرجعن إِليها نساء املسلمني يف شؤوهنن الدينية.

فلم  املسلمني،  نساء  عابدات  من  َزْينَب  كانت  عيّل:  آل  عابدة 
الرواة:  بعض  ويقول  هبا،  أتت  إاِلّ  اإلسالمية  النوافل  من  نافلة  ترتك 
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إهِنا صّلت النوافل يف َأقسى ليلة وَأمّرها، وهي ليلة احلادي عرش من 
املحرم.

الزلل  من  وطهارهتا  وعّفتها  فضلها  يف  كاملة  فهي  الكاملة: 
والزيغ.

الفاضلة: فهي الفاضلة يف جهادها وخدمتها لإلسالم، وبالئها 
يف سبيل اهلل. 

فهذه بعض َألقاهبا التي َأحصيناها، والتي تدّلل عىل سمّو ذاهتا 
وعظيم شأهنا)1).

:Dنشأتها وفضلها

ال  طاهر  بيت  كنف  يف  وترعرعت   Dالعقيلة َزْينَب  نشأت 
ُيذكر فيه إاِل اهلل تعاىل، وال ُيؤتى فيه إاِل الصاحلات من األَعامل، ألَنه 

بيت النبوة، ومهبط الوحي والتنزيل.

ومألْت  وحكمته،  بعلمه   Aطالب َأيب  بن  عيلُّ  َأداره  بيٌت 
َأنحاءه موالُتنا فاطمة الزهراءD بعطفها وحناهنا، ورافقها فيه سيدا 
شباب َأهل اجلنةC، وقد غّذهتا ُأمها سّيدة نساء العاملنيD بالعّفة، 
وعّلمتها  القرآن،  ظتها  وَحفَّ واآلداب،  األَخالق  وحماسن  والكرامة، 
َأحكام اإِلسالم، وَأفرغت عليها َأشعة من ُمُثِلها وِقَيمها، حّتى صارت 
صورًة صادقًة عنها، وحقٌّ للذي يرتبى يف مثل هذا البيت َأن يكون يف 

  (1(
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َأعىل مدارج الكامل اإِلنساين.

لقد قطعت شوطًا من طفولتها يف بيت الرشف والكرامة والرمحة 
ُأّمها  يشارك   Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  َأباها  شاهدت  فقد   واملودة، 
الزهراءD يف شؤون البيت، ويعينها يف مهامه، ومل ترتّدد يف َأجواء البيت 
Fَأّيُة كلمٍة من مّر القول وهجرِه، وشاهدت جّدها الرسول األَكرم 

ُيغدق عليهم بفيض من َتكريمِه، وتبجيلِه، وعطفِه، وحنانِه.

الرتبية  َألوان  وَأسمى  بَأروع   Fالرسول حفيدة  ظفرت  لقد 
اإِلسالمية، يف بيت يبّجل الصغري الكبري، ويعطف الكبري عىل الصغري، 

عطٌف واحرتاٌم متباَدٌل.

احلسَن  َأخوهيا  يعّظمون  وهم  َأبيها،  من  ُأخوهتا  شاهدت  وقد 
هي  وكانت  والتبجيل،  التكريم  آياِت  هلام  ويقّدمون   ،Cواحلسنَي
Aبالذات موضع احرتام ُأخوهتا، فكانت إِذا زارت َأخاها اإِلمام احلسني 
قام هلا إِجالالً وإِكبارًا، وَأجلسها يف مكانه، وكانت إِذا َأرادت اخلروج 
 A املؤمنني  َأمري  َأبوها  معها  خرج   Fاهلل رسول  جّدها  قرب  لزيارة 
وَأخواها احلسنانC، ويبادر َأمري املؤمننيA بنفسِه إىِل إمِخاد ضوء 
ذلك،  عن   Aاحلسن اإِلمام  فسأله  املعّظم،  املرقد  عىل  التي  القناديل 

فقال له: )َأْخَشى َأْن َينُْظَر َأَحٌد إىِل َشْخِص ُأْختَِك احَلْوَراء()1).

والتبجيل من  التعظيم  بني هاشم هبالة من  ُأحيطت عقيلة  لقد 
)1)  َزْينَب الكربى، للشيخ جعفر النقدي: ص22.
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وقيمِه  ُمُثلِه  ووريثُة   ،Fاألَعظم النبي  حفيدة  فهي  وُأخوهتا،  َأبيها 
وآدابِه.

عىل  حازت  قد  اجلليلة  الّصّديقة  تلك  َأن  عىل  يدل  ذلك  كل 
من  الكثري  ها  حقِّ يف  ورد  وقد  والكرامة،  الرشف  من  عالية  درجات 

املناقب والفضائل. 



11  ...........................................................Dخصاهلا النفسية

 :Dخصاهلا النفسية

َأو نزعٍة رشيفٍة يفتخر هبا اإِلنسان، ويسمو  ما من صفٍة كريمٍة 
هبا عىل غريه من الكائنات احلية إاِلّ وهي من عنارص عقيلة بني هاشم، 
وسيدة النساء َزْينَبD، فقد حتّلت بجميع الفضائل التي وهبها اهلل 
 ،Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  وَأبيها   ،Fاألَعظم الرسول  جلّدها  تعاىل 
وُأّمها سيدة نساء العاملنيD، وَأخوهيا احلسن واحلسني سيدي شباب 
َأهل اجلنة ورحيانتي رسول اهللF، فقد ورثت خصائصهم، وحكت 

مميزاهتم، وشاهبتهم يف سمّو ذاهتم، ومكارم َأخالقهم.

من  وخصائصها  مواريثها  بحكم  الرسول  حفيدة  كانت  لقد 
وشّيدت  العدل،  رصوح  َأقامت  فقد  اإِلسالم،  دنيا  يف  النساء  َأعظم 
معامل احلق، وَأبرزت قيم اإِلسالم ومبادئه عىل حقيقتها النازلة من رّب 
العاملني، فقد جاهدت هي وُأّمها الزهراءD كَأعظم ما يكون اجلهاد، 
ووقفتا بصالبة ال يعرف هلا مثيل َأمام التيارات الظاملة، التي حاولت 
بجميع ما متلك من وسائل القوة َأن تلقي الستار عىل قادة األُّمة وُهداهتا 
حلكمته  وخزنة  الُّمته،  َأعالمًا   Fالرسول َأقامهم  الذين  الواقعيني، 
وعلومه، فقد دافعت فاطمة الزهراءD بقوة وصالبة عن حّق سّيد 
اإِلسالم،  يف  االجتامعية  العدالة  رائد   ،Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  العرتة 
فناهضت حكومة َأيب بكر يف خطاهبا التأرخيي اخلالد، وسائر مواقفها 
،Bاملرّشفة التي وضعت فيها األَساس املرشق ملبادئ شيعة َأهل البيت 
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الذي  األَسود  األُموي  احلكم  َأمام   Dالعقيلة ابنتها  وقفت  وكذلك 
B استهدف قلع اإِلسالم من جذوره،  وحمو سطوره، وإِقصاء َأهل البيت 

عن واقعهم االجتامعي والسيايس، وإِبعادهم عن املجتمع اإِلسالمي، 
فوقفت حفيدة الرسولF مع َأخيها َأيب األَحرارA يف خندق واحد، 
فحّطم َأخوها بشهادته، وهي بخطبها يف َأروقة بالط احلكم األُموي، 

ذلك الكابوس املظلم الذي كان جاثاًم عىل رقاب املسلمني.

العنارص  لبعض  موجزة  بصورة  نعرض  فإِنا  حال،  َأي  وعىل 
التي  الفّذة،  القابليات  من  به  تتمّتع  وما   ،Fالرسول النفسية حلفيدة 

جعلتها يف طليعة نساء املسلمني، وفيام ييل ذلك:

السيدة زينب الصورة احلقيقية للمرأة الواعية:

التي  املتحّدية،  الّصابرة  الّرسالّية  املرأة  السّيدة زينبD، هذه 
 ،Aاستطاعت من خالل مواقفها يف كربالء مع َأخيها اإِلمام احلسني
َأن ُتربز الّصورة احلقيقّية للمرأة الواعية التي ترّبت يف حضن اإِلسالم، 
كانت  بل  اجلسدّي،  لضعفها  ختضع  ومل  عاطفتها،  عليها  تسيطر  فلم 
اإِلنسانة القوّية الّصلبة التي ال هتزمها اآلالم حتى لو كربت، وال ينال 
بل  الّطغيان،  ويامرسون  واجلربوت  الّسلطة  يملكون  الذين  كّل  منها 
وقفت َأمامهم بكّل جرأٍة، تكشف منطلقاهتم، وَأساليبهم، واألَهداف 
اّلتي يتحّركون من َأجلها، وتزيل عنهم غطاء الرّشعّية اإِلسالمّية التي 



13  ..................................   السيدة زينب الصورة احلقيقية للمرأة الواعية

كانوا يتغّطْون هبا.

ومل تغفل السّيدة زينبD عن دورها كزوجٍة وُأّم، بل َأّكدت 
هذا الّدور، ومع ذلك فإهِّنا كانت تعترب َأّن دور املرأة هو َأعّم من دورها 
يف البيت، َأو تربيتها ألَوالدها، وَأّن هناك واجبًا ينبغي َأن تقوم به، وهو 
َوامْلُْؤِمنَاُت  ﴿امْلُْؤِمنُوَن  تعاىل:  قال  املنكر،  عن  والنّهي  باملعروف  األَمر 

َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر﴾ )1).

يف  فاعلًة  املسلمة  املرأة  جعَل  اّلذي  هو  املتكامل  الّدور  وهذا 
، يقف َأمام الّظلم  كلِّ الّتاريخ اإلسالمّي، لتساهم يف بناء جمتمٍع قويٍّ

والّطغيان، ويكون فاعاًل يف َأّية مقاومٍة تواجه معتديًا وحمتاًل.

)1)  سورة التوبة: آية71.
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مواكبتهاD خطوات الّرسالة:

وقد انطلقت السّيدة زينبD يف بنائها الّذايّت ورسالّيتها، من 
 ،Dمع السّيدة الّزهراء Aهذا البيت الّرسايّل اّلذي بناه اإِلمام عيّل
يف ظّل رسول اهللF اّلذي َأضفى عىل هذا البيت رعايًة خاّصًة، ألَّنه 
كان يعيش يف عقل َأفراد هذا البيت، ويف نبضات قلوهبم، َفُهم تربيته 

وصناعته.

وهوF عندما كان يفّكر يف مستقبل اإِلسالم، كان يفّكر فيه من 
، وفاطمُة بضعٌة  ذّرّيتهم؛ فعيلٌّ منه، وهو من عيلٍّ خالهلم ومن خالل 
هو  زينب  والسّيدة  اجلنّة،  َأهل  شباب  سّيدا  واحلسنُي  واحلسُن  منه، 

م فيها شخصّيًة حتمل عطر هذا البيت. ساّمها وَأحّبها، وكان يتوسَّ

وَأخالقه،   Fاهلل رسول  رسالَة  محلت  فهي  كانت،  وهكذا 
َأخوهيا،  وَهْدي  وِعْلَمها،  ُأّمها  وعبادة   ،Aعيّل َأبيها  وشجاعة 
جس  الرِّ عنه  اهللُ  َأذهب  اّلذي  البيت  طهر  حتمل  احلياة  إىِل  وانطلقت 

وطّهره تطهريًا.

املزايا؛  متنّوعة  داخلها شخصّيًة  تبني يف  َأن  استطاعت  وبذلك 
َأشدِّ  يف  حّتى  الّليل  صالة  ترتک  ال  التي  والعابدة  العاملة  فكانت 
للقرآن،  واملعلِّمة  هة،  املوجِّ وكانت  كربالء،  كام يف  الّساعات حراجًة، 
يرتفع  ال  صوهتا  كان  واّلتي  املنكر،  عن  والنَّاهية  باملعروف،  اآلمرة 
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وقّوًة  سندًا  بذلک  لتكون  واخلاّصة،  العاّمة  األَماكن  كّل  يف  باحلّق  إاِل 
لإِلسالم، ومل تكن تغلق َأبواهبا عن أّي حواٍر ونقاش هادئ ورصني.

 Fوقد َأخلصت لزواجها من الّرجل اّلذي َأخلص لرسول اهلل 
وَأهل بيته، وكان يقف املواقف الّصلبة جتاه االنحراف األُموّي، وهو مل 
يشارک يف كربالء ملرضه ال لعدم رغبته يف ذلک، ولذلک َأرسل ولديه 
هام للمشاركة يف هذا الواجب الكبري، فكانت األُّم  ُأمِّ د وعون مع  حممَّ
إىِل  معها  خرجوا  رسالّيني،  جماهدين  للمجتمع  جت  خرَّ اّلتي  املرّبية 

كربالء، واسُتشهدوا.

تعْش  مل  فهي  سالة،  الرِّ خطوات  زينب  السيِّدة  واكبت  وقد 
لكنَّها   ،Fاهلل رسول  مع  عمرها  من  األُوىل  اخلمسة  سنّيها  سوى 
حيث  َأصحابه،  مع  وتضحياته   Fاهلل رسول  جهاد  نتائج  عاشت 
وَأكمل  َأفواجًا،  اهلل  دين  يف  يدخلون  النّاس  وبدَأ  فاحتًا،  مّكة  إىِل  عاد 
َأن  إىِل  يطمئّن  ومل  النَّاس،  إىِل  بإِيصاهلا  اهللُ  َأمره  التي  الّرسالة  تبليغ 
َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  للنّاس:  يقول  َأن  له  ليقول  اإِلهلّي  الوسام  جاءه 
ِدينًا﴾)1)، بعدما  َلُكُم اإِلْساَلَم  َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت  َوَأْتَْمُت  ِدينَُكْم 
تركه َأمانًة عند عيّلA، فقالF: )َمْن ُكنُت َمْوالُه فهذا َعيلٌّ َمْوالُه، 
َمْن  واخذْل  ُه،  َنَصَ َمْن  واْنْص  َعاداُه،  َمْن  وعاِد  واالُه،  َمْن  واِل   اللَّهّم 

)1)  سورة املائدة: آية3.
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َخَذَلُه()1).

وَأغمض رسوُل اهللِ عينْيه ُمغادرًا ُأّمته، تاركًا هلا ما إِْن متّسَكْت 
هبام لن تضّل َأبدًا؛ كتاب اهلل وعرتته َأهل بيته، الّلذين لن يفرتقا حّتى 
ها وهو حُيَمُل عىل َأكّف  َيَردا عليِه احلَْوض، وَبَكت السّيدُة زينُب َجدَّ
هناک  َأّن  رأت  عندما  الّصغري،  عمرها  بحجم  وحزنت  املسلمني، 
ها، واّلذي متّثل بإِبعاد َأبيها عن  انحرافًا َبَدأ يدّب يف داخل جمتمع جدِّ

اخلالفة اّلتي نّص عليها رسول اهللF بَأمٍر من اهلل سبحانه.

 Fها رسوِل اهلل  وسمعت كيف صدح صوت ُأّمِها يف مسجد جدِّ
نقّيًا  اإِلسالم  ليبقى  تواجه هذا االنحراف، متحّملًة كّل اآلالم؛  وهي 
صافيًا عىل العهد اّلذي حرص رسول اهللF عىل تأكيده يف َأكثر من 

مناسبة.

عصفت  التي  املأساوية  واألَوضاع  املعتمة،  األَجواء  تلك  ويف 
جديد،  من  اهلاشميني  عقيلة  عىل  األَجواء  تغريت   Fها جدِّ بُأمِة 
الوحي  بيت  قناديل  من   آخٌر  قنديٌل  انطفَأ  حني  األَحوال،  وانقلبت 
والرسالة، وحني َأفل نجم من نجوم الرمحة اإِلهلية عن هذه األُمة، حني 
هراءD شهيدًة مظلومًة، وهي ال تزال بحاجة  افتقدت زينٌب ُأّمَها الزَّ
 ،Fها رسول اهلل إىِل حضنها ودفِئها، عندها جتددت عليها مصيبُة جدِّ
وعادت عليها َأحزان ذلك الفقد األَليم املفجع، فلم جتد ما خيفف تلك 

اآلآلم سوى الصرب والتحمل.
)1)  األمايل، الشيخ الصدوق: ص428.
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:Aعلى ُخطى َأبيها َأمري املؤمنني

وبعد رحيل ُأمها الزهراءD عن بيت َأمري املؤمننيAعاشت 
تقّدموه  اّلذين  عىل  انفتح  عندما  َأبيها،  رسالّية   Dزينب السّيدة 
حرصًا  بل  يرجوها،  شخصّية  ملصلحة  وال  منهم،  خوفًا  ال  باخلالفة، 
اّلذين  األعداء  من  للخطر  تعّرضه  وعدم  عزيزًا،  اإلسالم  بقاء  عىل 
كانوا يرتّبصون به رّشًا، رغم تأكيد حّقه يف اخلالفة، وقال: )ألُسلمّن ما 

سلمت ُأمور املسلمني، ومل يكن فيها جوٌر إاِل عيلَّ خاّصًة( )1).

ورأت كيف اجتمع عىل أبيها القاسطون واملارقون والنّاكثون، 
ألّنه َأرّص عىل موقفه الّرسايّل، ورفض منطق الّتسويات والّسكوت عىل 

االنحراف عىل حساب رسالته.

رصيعًا،  به  جيء  عندما   Aعيّل َأبيها  رسالّية  هلا  متّثلت  وقد 
يف  تذوب  واحلياة  بدنه،  يف  يرسي  ّم  والسُّ رأسه،  من  تسيل  والّدماء 
)َسُلوِن  جسده، ويف هذا الوقت، يلتفت إىل اّلذين من حوله ويقول: 
َمِء َأْعَلُم ِمنِّي بُِطُرِق األَْرِض()2)، وكان  َقْبَل َأْن َتْفِقُدوِن، َفأَلَنا بُِطُرِق السَّ
ًا( -وَأَشاَر بَِيِده إىَِل َصْدِره-)3)، وهي يف ذلك  يقول: )إِنَّ َهاُهنَا َلِعْلًم َجّ

كّله مل تفارق والدها حتى َأغمض عينيه شهيدًا.

)1)  هنج البالغة، حتقيق صالح: ص102.
)2)  املصدر السابق: ص280.
)3)  املصدر السابق: ص496.
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شباب  سّيد   ،Aاحلسن أخيها  رساليَّة  زينب  السّيدة  وعاشت 
الباقية من املؤمنني  البقيَّة  َأهل اجلنَّة، اّلذي حرص عىل َأن حيافظ عىل 
َأرسَل  اّلذي  بالّدخول يف معركٍة مع معاوية،  يغامر هبم  فلم  اخللَّص، 
جيشًا ملنع اإِلمام احلسنA من َأن يتسلَّم زمام اخلالفة بعد َأبيه، حيث 
عرف َأّن هذه املعركة خارسة مع جيشه املتَعب، واّلذي َأتعب والده، 
ْت  َجرَّ َمْعِرَفًة، واهلل  َأْعِرْفُكْم  ومَلْ  َأَرُكْم،  مَلْ  َأنِّ  )َلَوِدْدُت  قال عنه:  حتى 
وحتّمل  معاوية،  مع  صلحه  كان  ولذلك  َسَدمًا()1)،  وَأْعَقَبْت  َنَدمًا، 
ألَجل ذلک اإِلساءات اّلتي تعّرض هلا حتى من بعض َأصحابه، وهو 
كان يفّكر يف حجم مستقبل اإِلسالم، ال يف حجم تلک املرحلة، وكان 

خيّطط ملرحلٍة سيقوم اإِلمام احلسنيA بتحّمل مسؤوليَّتها.

)1)  هنج البالغة، حتقيق صالح: ص70.
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:Dبطلُة َكْربالء

وعاشت السّيدة زينب بعد ذلك رسالّية احلسنيA، اّلذي شعر 
بَأّن اإِلسالم يف خطر، وَأّن االنحراف بات كبريًا، بحيث وصل إىِل حدٍّ 
َأن يكون يزيد هو احلاكم ألَمر املسلمني، الّرجل الفاسق، قاتل النّفس 
)إِّنا َأهُل بيت  املحرتمة، ولذلك َأعلن الّرفض القاطع ملبايعته، وقال: 
النبّوة، ومعدن الّرسالة، وخمتلف املالئكة، وبنا فتح اهلل، وبنا ختم اهلل، 
ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر، قاتل النّفس املحرتمة، معلن بالفسق، 

ومثيل ال يبايع مثله()1).

باجتاه  املدينة  َأخيها، وغادرت معه  السّيدة زينب مع  وانطلقت 
رغبتها  مع  ذلك  وتالقى  ذلك،  إىِل   Aاحلسني دعاها  بعدما  الكوفة، 
وحرصها عىل نرصة الّرسالة التي اؤمتن َأخوها عىل إِيصاهلا نقّيًة صافية، 
،Aألهَّنا كانت تشعر بَأّن مسؤولّيتها الّرسالّية َأن تكون مع اإِلمام احلسني 

لتكون سندًا له وعضدًا وقّوة.

يف  درجاهتا،  بَأعىل  كربالء  يف  العاطفة  زينب  السّيدة  وعاشت 
قلبها ومشاعرها، ولكنّها عندما علمت أّن دورها الّرسايّل يقتيض منها 
كّل  وقفت  املرحلة،  قيادة  خّط  يف  واعيًة  شاخمًة  تكون  وَأن  تصرب،  َأن 
املواقف البطولّية، فقّدمت النّموذج األَفضل للّرجال والنّساء حلساب 

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج44، ص325.
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املوقف الّرسايّل وقّوة املوقف.

وهكذا، عندما َأراد َأن يقتل اإِلماَم عيّل بن احلسنيA، تعلقت 
به عمته زينبD، وقالت: )يا ابن زياد حسبك من دمائنا، واعتنقته 
وقالت: واهلل ال أفارقه فان قتلته فاقتلني معه( فنظر ابن زياد إِليها وإِليه 

ساعة ثم قال: عجبًا للرحم، واهللِ إين ألَظنها وّدت َأين قتلتها معه)1).

فهي كانت تعترب َأّن اإِلمام زين العابدينA هو البقّية الباقية من 
هذا البيت النبوّي الّطاهر، وحفُظه هو حفٌظ لإِلسالم الّصايف النقّي.

وهكذا كان موقفها صارخًا يف الّشام َأمام الّطاغية يزيد، حيث 
راحت تقّرعه وتتحّداه، بَأّنه لن يستطيع َأن يوقف هذه الّرسالة، ويميت 
ذكر َأهل البيتB، والّدور الذي يقومون به، ولذلك قالت: )ولئن 
وَأستعظم  قدرك،  ألَستصغر  َأّن  إاِل  خماطبتك،  الّدواهي  عيّل  جرت 
وناصب  سعيك،  واسَع  كيدك،  فكْد  توبيخك...  وَأستكب  تقريعك، 

جهدك، فواهلل ال تحو ذكرنا، وال تيت وحينا()2).

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص117.
)2)  املصدر السابق: ج45، ص134.
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ِإمياُنهاD الوثيق باهلِل تعاىل: 

ترّبت عقيلة بني هاشم يف بيت الدعوة إىِل اهلل تعاىل، ذلك البيت 
التوحيد  كلمة  انطلقت  ومنه  والتنزيل،  الوحي  مهبط  فيه  كان  الذي 
وامتدت َأشعتها املرشقة عىل مجيع شعوب العامل وُأمم األرض، وكان 

ذلك َأهّم املعطيات لرسالة جّدها العظيم.

اإِلسالم،  وواقع  اإِليامن  بجوهر  الرسول  حفيدة  تغذت  لقد 
من  ذلك  صار  حتى  ومشاعرها  عواطفها  يف  تعاىل  اهلل  حّب  وانطبع 
نعومة  منذ  واخلطوب  املحن  هبا  أحاطت  وقد  وذاتياهتا،  مقوماهتا 
َأظفارها، وجتّرعت َأقسى وَأمّر َألوان املصائب، كّل ذلك من َأجل رفع 

كلمة اهلل عالية خّفاقة.

من  كانا  إِليه  الكامل  واالنقطاع  تعاىل،  باهلل  الوثيق  اإِليامن  إِّن 
العرتة  سيد  يقل  َأمل  خصائصهم،  َأبرز  ومن  النبوية  األرُسة  ذاتيات 
الطاهرة اإِلمام َأمري املؤمننيA يف دعائه: )إهِلي ما عبدتك خوفًا من 
عقابك، وال طمعًا يف ثوابك، ولكن وجدتك َأهاًل للعبادة فعبدتك))1)؟ 

وهو القائل: )لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقينًا()2).

هلل  َأخلص  فقد   ،Aاحلسني اإِلمام  اجلنة  َأهل  شباب  سّيد  َأما 

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج41، ص14.
)2)  مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب: ج1، ص317.
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نفسه  قّدم  وقد  حمبته،  يف  وذاب  اإِلخالص،  يكون  ما  كَأعظم  تعاىل 
خالصة  قرابني  عمومته  وَأبناء  وَأخوته  َأبنائه  من  املرشقة  والكواكب 
هوهلا  من  يذوب  التي  واألَزمات  املصائب  به  طافت  وقد  اهلل،  لوجه 
اجلبال، وامُتحن بام مل ُيمتحن به َأحٌد من َأنبياء اهلل وَأوليائه، كل ذلك يف 
سبيل اهلل تعاىل، فقد رأى َأهل بيته وَأصحابه املمجدين رصعى، ونظر 
اجلبال،  هوهلا  من  متيد  بحالة  وهّن  الوحي،  وعقائل  النبوة  حرائر  إىِل 
بالسيوف  رضبًا  يوسعونه  وهم  البرشية،  َأرجاس  به  َأحاطت  وقد 
ابن مرجانة، لقد قال وهو  إىِل سّيدهم  بقتله  ليتقّربوا  بالرماح،  وطعنًا 
بتلك احلالة كلمته اخلالدة، قال: )اللهمَّ إِن هذا فيك قليل()1)، ومّلا ُذبح 

ولده الرضيع بني يديه، قال: )َهّوَن َما َنَزَل يب، َأّنُه بعنِي اهللِ()2). 

أرأيتم هذا اإليامن الذي ال حدود له!

أرأيتم هذا االنقطاع والتبتل إىل اهلل!

َزْينَب)سالم اهلل عليها( كأبيها وأخيها  الرسول  وكانت حفيدة 
شقيقها  جثامن  عىل  وقفت  فقد  اهلل،  إىل  وانقطاعها  إيامهنا  عظيم  يف 
الذي مّزقته سيوف الرشك، وهو جثة هامدة بال رأس، فرمقت السامء 
بطرفها، وقالت كلمتها اخلالدة التي دارت مع الفلك وارتسمت فيه: 

)1)  حياة اإلمام احلسنيA، الشيخ باقر القريش: ج 3، ص 284.
)2)  مقتل احلسني، للمقرم: ص343، اللهوف عىل قتىل الطفوف، السيد ريض الدين 

احليل: ص115.
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)الّلهّم تقّبل منّا هذا القربان()1).

إِّن اإِلنسانية تنحني إِجالالً وخضوعًا َأمام هذا اإِليامن الذي هو 
الرّس يف خلودها وخلود َأخيها.

لقد ترضعت بطلة اإِلسالم بخشوع إىِل اهلل تعاىل َأن يتقّبل ذلك 
.Fالقربان العظيم الذي هو رحيانة رسول اهلل

فَأّي إِيامن يامثل هذا اإِليامن؟!

وَأّي تبّتل إىِل اهلل تعاىل يضارع هذا التبّتل؟!

لقد َأظهرت حفيدة الرسول هبذه الكلامت اخلالدة معاين الوراثة 
النبوية، وَأظهرت الواقع اإِلسالمي، وَأنارت السبيل َأمام كّل مصلح 
اجتامعي، وَأّن كّل تضحية ُتؤّدى لأُلّمة جيب َأن تكون خالصة لوجه اهلل 

غري مشفوعة بَأّي غرض من َأغراض الدنيا.

ومن عظيم إيامهنا الذي يبهر العقول، وحيرّي األَلباب َأهّنا هتجدت 
هلل تعاىل حتى يف ليلة احلادي عرش من املحرم، راضية ومسلمة بقضاء 

هلل تعاىل عىل عظيم بالءه، ما دام يف ذلك  خدمة لإِلسالم ورفعة له. 

لقد هتجدت هلل تعاىل يف َأقسى ليلة وَأفجعها، والتي مل متّر مثلها 
عىل َأّي َأحٍد من بني اإِلنسان، فقد َأحاطت هبا املآيس التي تذوب من 
َأمامها  وَأصحاهبم  الرسول  َأبناء  من  الزواكي  فاجلثث  اجلبال،  هوهلا 

)1)  حياة اإلمام احلسنيA، الشيخ باقر القريش: ج3، ص304.

 .................................................... إِيامهُناD الوثيق باهللِ تعاىل



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      24

اللئام،  الطغاة  َأحرقها  قد  العلويات  وخيام  مكّفنني،  وال  مغّسلني  ال 
َأمتعة  من  عندهّن  وما  ُحيل،  من   Fاهلل بنات رسول  ما عىل  وسلبوا 
وُهنَّ يعجنَّ بالبكاء ال يعرفن ماذا جيري عليهن من األرَس والذّل إىِل 
غري ذلك من املآيس التي َأحاطت بحفيدة الرسولF؛ وهي شاكرة هلل 

عىل هذه النعمة التي َأضفاها عليها وعىل َأخيها.

َأحّق  العلوي  اإِليامن  وهذا  احلضارات  وتفنى  الدول  تدول 
بالبقاء، وَأجدر باخللود يف هذا الكوكب الذي نعيش فيه.



25 عبادهتاD وانقطاعها إىل اهلل تعاىل............................................. 

عبادتهاD وانقطاعها إىل اهلل تعاىل:

من  وإِن  والتذلل،  اخلضوع  غاية  وهي  العبودية  من  العبادة: 
َأرسار ترشيع العبادة وعللها: الشكر هلل تعاىل عىل نعمه الكثرية التي ال 

حتىص، ومواهبه العظيمة التي ال تعّد وال تدرك عظمتها.

فإِنه تعاىل هو املنعم املطلق الذي خلق اإِلنسان بقدرته، ومنحه 
نعمة الوجود بعد َأن مل يكن شيئًا مذكورًا، ورزقه من النِعم ما ال يعد 
َأهل  األَحرار؛ ألَنه  يعبده  وإِنام  ُيْعَبد،  َأهل ألَنْ  تعاىل  فهو  وال حيىص، 
من  خوفًا  عبدتك  ما  )إهِلي   :Aاملؤمنني َأمري  اإِلمام  قال  كام  للعبادة 
عقابك، وال طمعًا يف ثوابك، ولكن وجدتك َأهال للعبادة فعبدتك()1). 

وتلك هي عبادة األحرار. 

نعم، بالعبودية هلل تعاىل يتحرر اإلنسان من عبودية ما سوى اهلل، 
كام َأن بالعبودية هلل تعاىل ينال اإِلنسان املقامات الرفيعة واجلاه العظيم 
عبوديته  بقدر  يكون  اهلل  عند  مقرب  كل  مقام  وَأن  سبحانه،  اهلل  عند 

وعبادته هلل تعاىل.

وكان رسول اهللF يصيل الليل كله، ولقد قامF عرش سنني 
عىل َأطراف َأصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجهه، فَأنزل اهلل عليه: 

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج41، ص14.
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﴿طه * َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴾)1).

فقالF: )َأو ال َأكون عبدًا شكورًا()2). 

وكان َأمري املؤمننيA يصيل كل يوم وليلة َألف ركعة، عن َأيب 
َأبو بصري: ما تقول يف  له  بصري قال: دخلنا عىل َأيب عبد اهللA فقال 
الصالة يف شهر رمضان؟ فقال: )لشهر رمضان حرمٌة وحقُّ ال يشبهه 
بالليل  تطوعًا  رمضان  شهر  يف  استطعت  ما  صلِّ  الشهور،  من  شٌئ 
والنهار، فإِن استطعت َأن تصيل يف كل يوم وليلة َألف ركعة ]فافعل[ 
إِنَّ عليًاA يف آخر عمره كان يصيل يف كل يوم و ليلة َألف ركعة()3)، 
ومل يرتك النافلة حتى يف احلروب، كام روي عنه يف صلواته ليلة اهلرير)4) 

بصفني.

Aالديلمي يف )االرشاد( قال: كان عيل  عن احلسن بن حممد 
بني  ذلك  مع  وهو  والقتال  باحلرب  مشتغاًل  صفني  حرب  يف  يومًا 
الصفني يراقب الشمس، فقال له ابن عباس: يا أمري املؤمنني، ما هذا 
الفعل؟ قال: )ُأنظر إىِل الزوال حّتى نصيل(، فقال له ابن عباس: وهل 

)1)  سورة طه: اآلية 2-1.
)2)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج10، ص40، ب2 ح 1.

)3)  الكايف، الشيخ الكليني: ج4، ص154.
)4)  إنام سميت الليلة بليلة اهلرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال، وقيل: الضطرار

معاوية وفزعه عند شدة احلرب واستيالء أهل العراق كالكلب فان اهلرير أنني الكلب 
عند شدة الربد .
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 :Aفقال الصالة،  عن  بالقتال  لشغاًل  عندنا  إِنَّ  الصالة؟  وقت  هذا 
)عىل ما نقاتلهم؟ إِنم نقاتلهم عىل الصالة(، قال: ومل يرتك صالة الليل 

قط حتى ليلة اهلرير()1).

اهلل  )صلوات  الزهراء  فاطمة  الكربى  الصديقة  كانت  وكذلك 
تدعو  َأخذت  الصبح  عمود  اتضح  فإِذا  الليل،  عامة  تصيل  عليها( 

للمؤمنني واملؤمنات.

وكان األَئمة من ولدهاD يرضب هبم املثل يف العبادة.

 ،Dالزهراء ُأمها  ثانية  عبادهتا  يف  كانت  فلقد   Dَزْينَب َأما 
وكانت تقيض عامة لياليها بالتهجد وتالوة القرآن.

طول  تعاىل  هلل  هتجدها  تركت  ما  عليها(  اهلل  )صلوات  وإهِنا 
دهرها، حتى ليلة احلادي عرش من املحرم.

الليلة  تلك  )رأيتها  قال:  َأنه   Aالعابدين زين  عن  روي  فقد 
تصيل من جلوس()2).

واملحن  املصائب  تلك  مع  َزْينَب  عّمتي  )إِن  قال:  َأنه   Aوعنه
النازلة هبا يف طريقنا إىِل الشام ما تركت نوافلها الليلية()3).

)1)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج4، ص247.
)2)  شجرة طوبى، حممد مهدي احلائري: ج2، ص393.

)3)  وفيات األئمة، من علامء البحرين والقطيف: ص441.

عبادهتاD وانقطاعها إىل اهلل تعاىل............................................. 
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 وقالت فاطمة بنت احلسنيA: )وَأما عمتي َزْينَب فإهِنا مل تزل 
قائمة يف تلك الليلة - َأي: العارشة من املحرم - يف حمراهبا تستغيث إىِل 

رهبا، فم هدأت لنا عني، وال سكنت لنا رنة()1).

)إِن عمتي  َأنه قال:   Aوروى بعض عن اإِلمام زين العابدين
َزْينَب كانت تؤدي صلواهتا من قيام الفرائض والنوافل عند سري القوم 
املنازل كانت تصيل من جلوس،  الشام، ويف بعض  الكوفة إىل  بنا من 
اجلوع  لشدة  جلوس  من  ُأصيل  فقالت:  ذلك  سبب  عن  فسألتها 
والضعف منذ ثالث ليال، ألهَنا كانت تقسم ما يصيبها من الطعام عىل 
األَطفال، ألَن القوم كانوا يدفعون لكل واحد ِمنا رغيفًا واحدًا من اخلبز 

يف اليوم و الليلة()2).

ساللة  من  الرسالة  خدر  عقيلة   Dَزْينَب السيدة  كانت  وملا 
العبادة  عىل  وروضتها  نفسها  هّذبت  وقد  وذريته،   Fاهلل رسول 
والتقوى، واخلري واإِلحسان، تأهلت ألَن تنال حظًا من العصمة، املعرب 
 Aعنه بـ: العصمة الصغرى، وقد َأشار إىِل ذلك اإِلمام زين العابدين

يف بعض كالمه هلا.

)1)  وفيات األئمة، من علامء البحرين والقطيف: ص441.
)2)   املصدر السابق: ص441.
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زهدهاD يف الدنيا:

نبذت  فقد  الدنيا،  يف  زهدها   :Dَزْينَب العقيلة  خصال  من 
مجيع زينتها ومباهجها، مقتدية بَأبيها الذي طّلق الدنيا ثالثًا ال رجعة 
َعىَل  ُدُخولِِه  ِعنَْد  َباِئيِّ  َالضَّ مَحَْزَة  ايِبِّ  َالضَّ ْبِن َضْمَرَة  اِر  له فيها، فعن رِضَ
يِف  َرَأْيُتُه  َلَقْد  َفَأْشَهُد  َقاَل:   Aَامْلُْؤِمننَِي َأِمرِي  َعْن  َلُه  َوَمْسَأَلتِِه  ُمَعاِوَيَة 
َقابٌِض  حِمَْرابِِه،  يِف  َقاِئٌم  َوُهَو  ُسُدوَلُه،  ْيُل  َاللَّ َأْرَخى  َوَقْد  َمَواِقِفِه،  َبْعِض 
َيُقوُل:  َوُهَو  َاحْلَِزيِن،  ُبَكاَء  َوَيْبِكي  ِليِم،  َالسَّ مَتَْلُمَل  َيَتَمْلَمُل  حِلَْيتِِه،  َعىَل 
ْقِت، الَ َحاَن ِحينُِك،  ْضِت، َأْم إيَِلَّ َتَشوَّ )َيا ُدْنَيا َيا ُدْنَيا إَِلْيِك َعنِّي، َأيِب َتَعرَّ
ْقُتِك َثاَلثًا الَ َرْجَعَة فِيَها،  ي، الَ َحاَجَة يِل فِيِك، َقْد َطلَّ ي َغرْيِ َهْيَهاَت ُغرِّ
اِد، َوُطوِل  ِة َالزَّ َفَعْيُشِك َقِصرٌي، َوَخَطُرِك َيِسرٌي، َوَأَمُلِك َحِقرٌي، آِه ِمْن ِقلَّ

َفِر، َوَعظِيِم َامْلَْوِرِد()1). َالطَِّريِق، َوُبْعِد َالسَّ

وهي املقتدية بُأّمها سّيدة نساء العاملنيD، فقد كانت فيام رواه 
املؤّرخون ال متلك يف دارها سوى حصري من سعف النخل وجلد شاه، 
إىِل  الشعري،  بيدها  وتطحن  اإِلبل،  صوف  من  الكساء  تلبس  وكانت 
غري ذلك من صنوف الزهد واإِلعراض عن الدنيا، وقد تأثرت عقيلة 
َزْينَبD هبذه الروح الكريمة، فزهدت يف مجيع مظاهر الدنيا، وكان 
من زهدها َأهّنا ما اّدخرت شيئًا من يومها لغدها، حسب ما رواه عنها 

)1)  هنج البالغة، حتقيق صالح: ص480.



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      30

اإِلمام زين العابدينA)1)، وقد طّلقت الدنيا، وزهدت فيها، وذلك 
يف  سيستشهد  َأنه  علمت  فقد   ،Aاألَحرار َأيب  ألَخيها  بمصاحبتها 
كربالء، كام َأخربها بذلك َأبوها، فصحبته وتركت زوجها الذي كان 
مع  القيام  وآثرت  كّله،  ذلك  رفضت  احلياة،  ومتع  بالنعيم  بيته  يرفل 
بام  علم  عىل  وهي  وقيمه،  مبادئه  عن  والذّب  اإِلسالم،  لنرصة  َأخيها 
تشاهده من مرصع َأخيها، وما جيري عليها بالذات من األرَس والذل، 

ولكنها َأقدمت عىل ذلك خدمة لدين اهلل تعاىل.

ج3،  مستدركة:  يف  احلاكم  رواه  منه  وقريب  ص319،  ج2،  الرتمذي:  صحيح    (1(
بغداد:  تأريخ  يف  واخلطيب  ص523،  ج5،  الغابة:  ُاسد  يف  األثري  وابن  ص149، 

ج7، ص36، وغريهم.
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 :Dقدراتها العلمية

كانت حفيدة الرسولF  يف فجر الصبا آيًة يف ذكائها وعبقريتها، 
فقد حفظت القرآن الكريم، كام حفظت َأحاديث جّدها الرسولF فيام 
يتعّلق بَأحكام الدين، وقواعد الرتبية، وُأصول األَخالق، وقد حفظت 
 Dفاطمة النساء  سّيدة  ُأّمها  َألقته  الذي  اخلالد  التأرخيي   اخلطاب 
يف )اجلامع النبوي( احتجاجًا عىل َأيب بكر لتقّمصه للخالفة، ومصادرته 
ها  لـ)فدك( التي َأنحلها إِّياها َأبوها رسول اهللF، وقد روت خطبة ُأمِّ
ُعدهنا يف مرضها  املسلمني، حينام  نساء  من  السّيدات  َألقتها عىل  التي 

الذي توّفيت فيه، كام روت عنها كوكبة من األَحاديث.

وفضلها  علمها  عىل  يدل  ما   Dَزْينَب السيدة  من  ظهر  وقد 
وذلك يف مواقع ومواقف:

B - صغريين،  منها: قيل ملا كان العباس وزينب - َوَلَدا عيلٍّ
اثنان(  )قل:  فقال  واحد،  فقال:  )واحد(  قل:  للعباس:   A عيلٌّ قال 
Aقال: )استحي َأن َأقول باللِّسان الذي قلت واحد اثنان(، فقّبل عيل 
يمينه،  عن  والعباس  يساره  عىل  وكانت  زينب،  إىِل  التفت  ثم  عينيه، 
فقالت:  َأكبادنا(  َأوالدنا  بني،  يا  )نعم  قال:  ُأحِتُبنَا؟  َأبتاه  يا  فقالت: 
األَوالد،  وُحبُّ  اهللِ،  حبُّ  املؤمن:  قلب  يف  جيتمعان  ال  ُحّبان  َأبتاه  )يا 
وإِن كان البد لنا، فالشفقة لنا، واحلب هلل خالصًا، فازداد عيلA هبم 
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ُحّبًا()1). 

وإِذا تأّمل هذا الكالم املتأمل رأى فيه ِعْلاًم مَجًّا، فإِذا عرف صدوره 
من طفلة كَزْينَبD يوم ذاك، بانت له منزلتها يف العلم واملعرفة.

وكان من فضلها واعتصامها باهلل تعاىل َأهّنا قالت: )من َأراد َأن 
ال يكون اخللق شفعاؤه إىِل اهللِ فليحمده، َأمل تسمع إىِل قوله: سمع اهلل 

ملن محده، فَخِف اهللَ لُقْدرتِه َعليك، واْسَتِح منه لقربِه منك()2).

 Aالسجاد اإِلمام  َأخيها  ابن  رأت  عندما   :Dمنها كان  وما 
َأهله كاألَضاحي  إىِل  نظر  ملا  بنفسه  الصرب ومعلمه- جيود  إِمام  -وهو 
الساموات،  هلا  تنفطر  بحالة   Fاهلل رسول  رحيانة  وبينهم  جمزرين 
وتنشق األَرض، وخترُّ منه اجلبال هّدًا، فقالت له تسّليه وتّصربه قائلة: 
)مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي وأيب وأخويت، فواهلل إن هذا لعهد 
من اهلل إىل جّدك وأبيك، ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس ال تعرفهم فراعنة 
هذه  جيمعون  أهنم  السموات،  أهل  يف  معروفون  وهم  األرض،  هذه 
األعضاء املقّطعة، واجلسوم املرّضجة، فيواروهنا، وينصبون هبذا الطّف 
علًم لقب أبيك سيد الشهداء، ال يدرس اثره، وال يمحى رسمه، عىل 
كرور الليايل واأليام، وليجتهدن أئمة الكفر، وأشياع الضالل يف حموه 

)1)  مستدرك الوسائل، مريزا حسني النوري: ج15، ص215.
)2)  أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني: ج7، ص140.
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وتطميسه، فال يزداد إال علوًا()1).

وقد حتقق كل ما قالتهD مع َأهنا ُأمور غيبية ال يطلع عليها َأحد 
إاِل من كان ُمْلهاًم من اهلل تعاىل.

 D ما َأشار إِليه الفاضل الدربندي وغريه:  َأهنا :Dوما كان منها 
)صلوات  َأهنا  )َأرساره(  يف  جزم  بل  والباليا،  املنايا  علم  تعلم  كانت 
وغريمها  مزاحم  بنت  وآسية  عمران  ابنة  مريم  من  َأفضل  عليها(  اهلل 
من  فيه  رأى  الشهادة(  )َأرسار  يف  نظر  ومن  النساء،  فضليات  من 
هو  ما  عليها(  اهلل  َزْينَب)صلوات  حق  يف  والتحقيقات  االستنباطات 

َأكثر بكثري.

وما كان منهاD: ممّا يدّل عىل مزيد فضلها َأهّنا كانت هلا نيابة 
إِليها  فريجع  غيابه-  حال  يف   -  Aاحلسني اإِلمام  َأخيها  عن  خاصة 
املسلمون يف املسائل الرشعية، وروي: َأن الناس كانوا يرجعون إِليها 

يف احلالل واحلرام، حتى َبرئ اإِلمام زين العابدينA من مرضه)2). 

زين  اإِلمام  كان  معارفها  وسعة  فضلها  عىل  للتدليل  ويكفي 
العابدينA يروي عنها، وكذلك كان يروي عنها عبد اهلل بن جعفر، 
والسّيدة فاطمة بنت اإِلمام احلسني، وكان ابن عباس حرب األُّمة كان 

)1)  كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه: ص261.
)2)  راجع الطبقات الكربى: ج1، ص368، نقال عن كامل الدين: ص501، الباب45، 

ح27.

 ............................................................Dقدراهتا العلمية
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التي ال هيتدي حلّلها، كام روى عنها كوكبة  املسائل  يسأهلا عن بعض 
من األَخبار، وكان يعتّز بالرواية عنها، ويقول: )حّدثتني عقيلتنا َزْينَب 
ُأّمها  َألقته  الذي  التأرخيي  اخلطاب  عنها  روى  وقد   ،(3((Aعيل بنت 

.F يف جامع َأبيها D سّيدة النساء فاطمة

عاملة غري معّلمة: 

العلم من َأفضل السجايا اإِلنسانية، وَأرشف الصفات البرشية، 
قال  املخلصني،  عباده  درجات  ورفع  املرسلني،  َأنبياءه  اهلل  َأكمل  به 

تعاىل: ﴿َيْرَفْع اهلل الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾)4).

معرفة  إىِل  صاحبه  يوصل  ألَنه  املثابة؛  هبذه  العلم  صار  وإِنام 
 Fاحلقائق، ويكون سببًا لتوفيقه يف نيل رضاء اخلالق، وكان رسول اهلل 
واألَئمة من َأهل بيتهB حيثون األُمة عىل طلب العلم، وكانوا يغّذون 

َأطفاهلم العلم كام يغّذوهنم اللبن.

َأما َزْينَُبD املرتبية يف مدينة العلم النبوي، املعتكفة بعده بباهبا 
العلوي، املتغذية باللبان الفاطمي من ُأمها الصديقة الطاهرة )سالم اهلل 
عليها(، وقد طوت عمرًا من الدهر مع اإِلمامني السبطني يّزقاهنا العلم 
ّزقًا، فهي من عياب علم آل حممدB، وعىل فضائلهم التي اعرتف هبا 
عدوهم األَلد يزيد الطاغية بقوله يف اإِلمام السجادA: )إِنُه من َأهل 

)3)  مقاتل الطالبيني، أيب الفرج األصفهاين: ص60.
)4)  سورة املجادلة: آية 11.
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بيت ُزّقوا الِعلَم َزّقًا()1).

وقد نص هلا هبذه الكلمة ابن َأخيها اإلمام عيل بن احلسني زين 
العابدينA: )َأنِت بحمِد اهللِ عاملة غري معلمة، وفهمة غري مفهمة()2).

وهذا اللقب منحها اإِلمام زين العابدينA ووصفها به، وذلك 
حينام َأراد تسليتها، وتعزيتها، وتكريمها، وتزكيتهاD عىل مرأى من 

الناس ومسمع:

َأوالً: ليعلمهم باملقام الرفيع الذي وهبه اهلل تعاىل هلا )سالم اهلل 
عليها(. 

اإِلمام  فإِن  عليها)3)،  العظيمة  املصائب  وقع  من  وليهون  ثانيًا: 
زين العابدينA ملا رأى عّمته َزْينَبD وهي يف َأرسها ختطب عىل 
اجلامهري املتجمعة من َأهل الكوفة، الذين قد خرجوا للتفرج عليهم، 
والتفت إىِل َأهناD قد استعادت يف ذاكرهتا كل املصائب العظيمة التي 
خاف  خميلتها،  َأمام  القوم  انتهاكات  كل  واستعرضت  عليها،  جرت 

عليها َأن متوت حرسة وُغّصة.

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص 138، ب 39 ح1.
،A 2)  االحتجاج، الشيخ الطربيس: ص305 فصل خطبة َزْينَب بنت عيل ابن ايب طالب( 

سفينة البحار، الشيخ عيل النامزي الشاهرودي: ج4، ص315.
أيب  ابن  عيل  بنت  َزْينَب  خطبة  فصل  ص305،  الطربيس:  الشيخ  االحتجاج،    (3( 

.Aطالب
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ثم إِنه يمكن َأن يستفاد من كالم اإِلمام السجادA املزبور يف 
حق عمته َزْينَبD ُأمورًا:

َأن السيدة َزْينَبD كانت قد بلغت هذه املرتبة العظيمة واملقام - 1
الرفيع عند اهلل تعاىل، وَأن مادة علمها من سنخ ما منح به رجاالت بيتها 
ُأستاذ، وَأخذ عن مشيخة،  إهِلامًا، ال بتخرج عىل  َأفيض عليها  الرفيع 
وهتذيبات  قابليتها،  بسبب  الربانية  القوة  تلك  كان احلصول عىل  وإِن 
جدها وَأبيها وُأمها وَأخوهيا، والنتامئها إِليهم واحتادها معهم يف الطينة، 
فُأزحيت عنها بذلك املوانع املادية، وبقي مقتىض اللطف الفياض اإلهلي 
وحده، وإِذ كان ال يتطرقه البخل بتامم معانيه عادت العلة إِلفاضة العلم 
كله عليها بقدر استعدادها تامة، فُأفيض عليها بَأمجعه، سوى ما اختص 

به َأئمة الدينB من العلم املخصوص بمقامهم األَسمى.

ولوال ذلك ملا نعتها ابن َأخيها اإِلمام السجادA وهو معصوم 
هبذا النعت، وملا وصفها هبذه الصفة.

إِن اإِلمامA َأراد بكالمه املذكور يف حق عمته َزْينَبD بيان - 2
شأهنا، وإِظهار عظمتها.

إِن اإِلمامA َأراد َأن يشكر عمته َزْينَبD بكالمه هذا، عىل - 3
ما َأسدتهD إِليه يف كربالء من خدمة كربى، حيث رأته جيود بنفسه 
من عظم املصاب، فعّزته بمصابه، وصرّبته عليه، فقامA يف الكوفة 
الكامالت  َأهم  من  َأن  إىِل  إِضافة  جتاهه،   Dبه قامت  ملا  مماثل  بعمل 



37  ............................................................... عاملة غري معّلمة

قمة  هو  العلم  فإِن  العلم،  مقام  هو  اإِلنسانية،  واملقامات  النفسية، 
احلياة  استمرار  وبه  الروح،  وغذاء  امللكات،  كل  وَأفضل  رشف،  كل 
مقام  علو  إِذ  إِنكاره،  َأحد  يستطيع  ال  ما  وهذا  ذايت،  ورشفه  املعنوية، 

العلم ال خيفى عىل َأحد.

وموهويب،  اكتسايب  قسمني:  عىل  العلم  إِن  القول:  نافلة  ومن 
وبعبارة ُأخرى: حتصييل ولديّن.

طلب  يف  اإِلنسان  يسعى  َأن  فهو  والتحصييل:  اإِلكتسايب  َأما 
ينال  َأن  اإِلنسان  العلم وجيّد يف حتصيله، وبقدر سعيه وجّده يستطيع 

من درجات العلم، وينتفع من بركاته.

وَأما املوهويب واللَُّديّن: فهو العلم الذي يمنحه اهلل تعاىل خالق 
اإِلنسان بعض عباده، ممن له َأهلية ذلك، ويقذفه يف قلب من هو كفو 
التحصيل،  َأتعاب  التعليم، وال حتمل  عناء  هلا، وذلك من غري جتشم 
إهِلامًا غيبيًا، ومن دون واسطة، وبعض  العلم  فبعض يلهمه اهلل تعاىل 
يلهمه بواسطة املالئكة ويريه املالئكة َأيضًا ويسمى بالوحي، وبعض 
وال  املالئكة  بواسطة  إِليه  يوحى  الذي  هذا  ويسمى  املالئكة،  يريه  ال 
تتفاوت  خاصة  ودرجة  خاص  مقام  ولكل  بامُلَحّدث،  املالئكة  يرى 

رفعة وعلوًا.

صعب  اللديّن  العلم  من  الرفيعة  املقامات  هذه  عىل  واحلصول 
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جدًا، وال يتسنى ألَحد من الناس الوصول إِليها إاِل األَنبياء والرسل، 
واألَوصياء واألَولياء.

ثم إِن األَنبياء والرسل واألَوصياء واألَولياء الذين هم وحدهم 
املختصون بالعلم اللَُّديّن يكونون بالنسبة إىِل هذا العلم عىل درجات، 
عىل  ومنهم  درجتني،  عىل  ومنهم  منه،  درجة  عىل  حاز  قد  من  فمنهم 
املراتب،  الدرجات وَأعىل  ثالث درجات، والذي قد حاز عىل كامل 
وأرشف  األنبياء  سيد  الكائنات،  وأرشف  املخلوقات،  أكمل  هو 
املرسلني، حبيب إله العاملني، حممد وأهل بيته املعصومني )صلوات اهلل 

عليهم أمجعني(.

النبوة،  بيت  الرفيع:  البيت  هذا  من  هي   Dَزْينَب والسيدة 
َأن  عجب  فال  الوحي،  بيت  وَأهل  العلم،  ومعدن  الرسالة،  وموضع 
تكون قد نالت درجة اإِلهلام، فهي إِذن ملهمة برصيح كالم ابن َأخيها 
َغرْيُ  َعاملٌة  اهللِ  بَِحْمِد  َأْنِت  َعّمة  )َيا  هلا:  قال  حني   Aالسجاد اإِلمام 

ُمَعلََّمة...()1) إذ ال يكون العلم بال تعّلم إاِل عن طريق اإِلهلام.

،A 1)   االحتجاج، الشيخ الطربيس: ص305 فصل خطبة َزْينَب بنت عيل ابن ايب طالب( 
سفينة البحار، الشيخ عيل النامزي الشاهرودي: ج4، ص315.
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 :Dبالغتها

ربانية،  وشجاعة  فصل،  وخطاب  بالغة،  وحكمة  واسع،  علم 
وَأدب نافذ، وتعبري فصيح، كل ذلك يشكل عنارص بالغة الصديقة زينب.

تغيريًا  وسبب  الناس،  يف  آثاره  جتّلت  الذي  الكالم  َأروع  فمن 
َ اآلراء حيال موضوع ذي َأمهية يف ذاك األَوان،  َأساسيًا يف املجتمع وَغريَّ
جدها،  رسالة  كالمها  يف  جتلت  النبوة  بيت  من  بلغية  سّيدة  كالم  هو 
وبالغة َأبيها، وفعلت بالطغاة ما فعلت، وجعلتهم عربة ملن اعترب إىِل 

يوم الدين.

انقلبت  بحيث  عظيمة  حركة  كان  عاشوراء  بعد  حدث  ما  إِن 
األُمور عىل عكس ما َأراد احلكام يف الشام والكوفة، ووّجهت مصري 

مأساة كربالء عىل خالف ختطيط اجلائرين.

ثورته  يف   Aاحلسني اإِلمام  له  خطط  ما  َأروع  من  كان  لقد 
الكربى محله عقيلة بني هاشم وسائر خمدرات الرسالة معه إىِل العراق، 
فقد كان عىل علم بام جيري عليهن من النكبات واخلطوب، وما يقمن 
مبادئه  وإِشاعة  تضحيته  وإِيضاح  هنضته  إِكامل  يف  مرشف  دور  من  به 
وَأهدافه، وقد قمن حرائر النبوة بإِيقاظ املجتمع من سباته، وَأسقطن 
هيبة احلكم األُموي، وفتحن باب الثورة عليه، فقد َألقني من اخلطب 

احلامسية ما زعزع كيان الدولة األُموية)1).
)1)  السيدة َزْينَب بطلة التاريخ ورائدة اجلهاد يف اإلسالم، الشيخ باقر القريش: ص208.
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:Dَها َصْبُ

وسّيدة  اإِلسالم  مفخرة  هبا  تسّلحت  التي  الفّذة  اخلصال  من 
فقد  األَيام،  وفجائع  الدنيا  نوائب  عىل  صربها  هي   Dَزْينَب النساء 
 Fتواكبت عليها الكوارث منذ فجر الصبا، فرزئت بجّدها الرسول
وشاهدت  وعطفه،  بحنانه  عليها  ويفيض  عليها،  حيدب  كان  الذي 
األَحداث الرهيبة املروعة التي دمهت َأباها وُأّمهاD بعد وفاة جّدها، 
فقد ُأقيص َأبوهاA عن مركزه الذي َأقامه فيه النبيF، وَأمجع القوم 
وغضارة  الشباب  روعة  يف  وهي  توفيت  حتى   Dُأّمها هضم  عىل 
العمر، وقد َكَوْت هذه اخلطوب قلب العقيلةD إاِّل َأهّنا خلدت إىِل 
اإِلمام  شقيقها  رأت  فقد  املصائب،  عليها  ذلك  بعد  وتوالت  الصرب، 
احلسن الزكيA قد غدر به َأهل الكوفة، حتى اضطر إىِل الصلح مع 
معاوية الذي هو خصم َأبيها وعدّوه األَلد، ومل متض سنني يسرية حتى 
اغتاله بالسّم، وشاهدته وهو يتقيأ دمًا من شدة السّم حتى لفظ َأنفاسه 

األَخرية.

الطف،  يوم  واملصائب  املحن  من  جترعّته  ما  َأقسى  من  وكان 
له  نارص  للموت ال  استسلم  قد   Aاإِلمام احلسني فقد رأت شقيقها 
رصعى  العلويني  شباب  من  املرشقة  الكواكب  وشاهدت  معني،  وال 
ُيذّبحون  الرضع  األَطفال  وشاهدت  األُمويني،  سيوف  حصدهتم  قد 

َأمامها.
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لقد ذبح ابناءها عون وحممد، وقتل عبد اهلل)1) عىل مشهد منها 
فلم جتزع، ثم استشهد َأمام عينها َأمامها احلسنيA، وُأخوهتا، وَأبناء 
تدبري  يف  واحلكمة  اجلأش  رباطة  يف  مثاًل  وكانت  فصربت،  إِخوهتا، 

األُمور، وقيادة املوقف الصعب. 

 إِنَّ َأي واحدة من رزايا سيدة النساء َزْينَبD لو ابتيل هبا َأّي 
إِنسان مهام تذّرع بالصرب وقوة النفس ألَوهنت قواه، واستسلم للضعف 
النفيس، وما متكن عىل مقاومة األَحداث، ولكنّها )سالم اهلل عليها( قد 
صمدت َأمام ذلك البالء العارم، وقاومت األَحداث بنفس آمنة مطمئنة 
راضية بقضاء اهلل تعاىل وصابرة عىل بالئه، فكانت من َأبرز املعنيني بقوله 
ا  ا هللَِِّ َوإِنَّ ابِِريَن * الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ ْ الصَّ تعاىل: ﴿َوَبشِّ
ٌة﴾)2)، وقال تعاىل:  ِْم َوَرمْحَ  إَِلْيِه َراِجُعوَن * ُأْوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ
ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾)3)، وقال تعاىل: ﴿َوَلنَْجِزَينَّ  َم ُيَوفَّ الصَّ ﴿إِنَّ
وا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)4)، لقد صربت حفيدة  الَِّذيَن َصَبُ
الرسولF وَأظهرت التجّلد وقوة النفس َأمام َأعداء اهلل، وقاومتهم 
بصالبة وشموخ، فلم يشاهد يف مجيع فرتات التأريخ سيدة مثلها يف قوة 

عزيمتها وصمودها َأمام الكوارث واخلطوب.

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص34.
)2)  سورة البقرة: اآلية 157-155.

)3)  سورة الزمر: اآلية 10.
)4)  سورة النحل: اآلية96.
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يقول احلّجة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء يف صربها وعظيم 
حمنتها:

العقيلة           ــب  ــنَ َزْي ــرب  ص مهولةهلل  مصائبًا  شاهدت  كم 

والرزايا          اخلطوب  من  املنايارأت  ــه  دونـ هتــون  أمـــرًا 

األماجد           قومها  كــرام  ــدرأت  واح صعيد  يف  ــن  ــزري جم

الرياح           جسومها  عىل  تباحتسفي  الفال  ــان  ــذوب ل ــي  وه

تشال           بالقنا  ــًا  رؤوس ــرمــالرأت  وجــثــثــًا أكــفــاهنــا ال

يفطم           بالسهـام  وضيعًا  أيتموارأت  أبيهم  بعد  وصبية 

فيها       الــعــدو  شامتـة  أخيهارأت  يف  ــاء  ش مــا  وصنعه 

يزيدوإن من أدهى اخلطوب السود           ــدي  ي ــني  ب وقوفـها 

وقال السّيد حسن البغدادي:

مجعايا قلب َزْينَب ما القيت من حمن قد  الصرب  وكل  الرزايا  فيك 

يف قلب أقوى جبال األرض النصدعالو كان ما فيك من صرب ومن حمن

جزعّايكفيك صربًا قلوب الناس كلهم القيته  للذي  تفّطرت 

واخلطوب  املذهلة  الكوارث  من  عانته  ما  العقيلة  قابلت  لقد 
السود بصرب يذهل كل كائن حي.
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املصائب  َأهنكتها  قد  وكانت  مكّبلة،  وربام  َأسرية  كانت  وحينام 
واملتاعب الروحية واجلسدية، ولكنها كانت تقود املعارضة من موقع 
األرَس، كام تدبر شؤون األُسارى له فياله من صرب عظيم ال يمكن َأن 

يناله برش إاِل بفضل اهلل وحسن التوكل عليه.

Bويف عشية عاشوراء حني َأحرقت بنو ُأمية خيام َأهل البيت 
به  اشتد  قد  وكان   ،Aالعابدين زين  اإِلمام  إىِل   Dَزْينَب وجاءت 
،Aاملرض، فسألته باعتباره إِمامًا مفرتض الطاعة بعد اإِلمام احلسني 

سألته عن واجبها فَأمرها والنسوة بالفرار، فلام انترش بقايا آل الرسول 
 Aاإِلمام خيمة  إىِل   Dَزْينَب عادت  كربالء،  وادي  َأطراف  يف 
هي  َأخذت  ثم  سالمته،  عىل  واطمأنت  النريان  وسط  من  وَأنقذته 
وُأختها ُأم كلثوم بالتفتيش عن النساء واألَطفال، ومجعتهم حتت خباء 
نصف حمرتق، إِنَّ مثل هذا العمل العظيم ال يصدر من امرأة مفجوعة 
بعرشات املصائب العظيمة، إاِل إِذا كانت يف قمة الصرب، وما هذا الصرب 

إاِل باهلل العظيم.

بالرحيل من وادي كربالء، ومروا  الرسول  بآل  نودي  وعندما 
 Aباألرَسى عىل َأجساد ذوهيم نكاية هبم، فَألقى اإِلمام زين العابدين
احلزن، ورمقته  به  فاستبدَّ  امُلَقّطع   Aَأبيه َأليمة عىل جسد  نظرة وداع 
A وَأحّست َأن حجة اهلل وإِمام زماهنا عيل بن احلسني ،D الصديقة َزْينَب 

إِليه  وتوجهت  املوقف  فأدركت  عليه  يقيض  احلزن  يكاد  إِذ  خطر  يف 
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قائلة: )مايل َأراك جتود بنفسك يا بقية جدي وَأيب وُأخويت؟(.

وقد  وَأهلع،  َأجزع  )وكيف ال   :Aالعابدين زين  اإِلمام  فقال 
َأرى سيدي وإِخويت وعمومتي وولد عمي وَأهيل مرضجني بدمائهم، 
عليهم  يعرج  وال  يوارون،  وال  يكفنون  ال  مسلبني،  بالعراء،  مرملني 

َأحد، وال يقرهبم بش، كَأهنم َأهل بيت من الديلم واخلزر(.

فقالت: )ال جيزعنَّك ما ترى فواهلل إِن ذلك بعهد من رسول اهلل 
األُمة ال  ُأناس من هذه  ميثاق  اهلل  َأخذ  وَأبيك وعمك، وقد  إىِل جدك 
إهِنم  السموات،  َأهل  فراعنة هذه األَرض، وهم معروفون يف  تعرفهم 
املرضجة،  اجلسوم  وهذه  فيواروهنا،  املتفرقة  األَعضاء  هذه  جيمعون 
وينصبون هلذا الطف علم لقب َأبيك سيد الشهداء ال يدرس َأثره، وال 
وَأشياع  الكفر  َأئمة  وجيتهدن  واألَيام،  الليايل  كرور  عىل  رسمه  يعفو 
الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد َأثُرُه إاِِل ظهورًا، وَأمره إاِل علوًا()1). 

اإِلمام  قلب  يف  السكينة  روح   Dَزْينَب السيدة  بعثت  وهكذا 
سالم اهلل عليه.

هذه صور من صرب الصديقة َزْينَبD وشجاعتها وهي صور 
تعكس عمق ذلك القلب املؤيد بنور اإِليامن.

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص179- 180.
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:Dمواقف حتكي صب العقيلة زينب

عشية يوم عاشوراء نظرت َزْينَب إىِل َأرض طف فإِذا هبا مثخنة 
وقد  كاألَضاحي،  واسعة  مساحة  فوق  تتناثر  وهي  الطواهر،  باجلثث 
آخر رمقت  الطاهرة، ويف جانب  األَجساد  الرؤوس وُسلبت  ُفصلت 
املفجوعات  والنساء  املذعورين  األَطفال  من  ًة  وُثلَّ حمرتقة،  خيم  بقايا 
يرتاكضون عىل غري هدى، وَأصواهتم ترتفع تارة بالبكاء عىل ذوهيم، 

وُأخرى ينادون العطش العطش.

وقد َأحاط هبذا الوادي جيش جَلب، انتشى بالنرص وتشبع بروح 
اهلمجية.

الناس  َأكثر  جتعل  الفجيعة  الصورة  هذه  تصور  جمرد  إِن 
مللمت  فعلت؟  ماذا  َصاَمده،  بقيت   Dَزْينَب ولكن  ينهار،  حلاًم 
ُتصيل،  لرهبا  قامت  ثم  هتم،  وَصربَّ النساء  وَهّدأت  األَطفال، 
آل  من  يتقبل  وَأن  الصرب،  يمنحها  لكي  اهلل  تدعوا  كانت  ولعلها 
 Aاحلسني اإِلمام  َأخيها  دعاء  كان  كام  القرابني،  هذه   Fحممد 
َاْنَت  )َالّلـُهمَّ  قال:  حيث  الكريمة  حياته  من  األَخرية  اللحظات  يف 
اليِِق،  اخْلَ َعِن  َغنِيٌّ  املِحاِل،  َشديُد  وِت،  َبُ اجْلَ َعظيُم  امْلَكاِن،  ُمَتعايِل 
اْلَوْعِد،  صاِدُق  مْحَِة،  الرَّ َقريُب  َتشاُء،  ما  َعىل  قاِدٌر  ياِء،  اْلكِْبِ َعريُض 
قابُِل  َخَلْقَت،  بِم  حُميٌط  ُدعيَت،  إذا  َقريٌب  اْلَبالِء،  َحَسُن  النِّْعَمِة،  سابُِغ 
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َطَلْبَت، َوَشُكوٌر  َوُمْدِرُك ما  َاَرْدَت،  اَِلْيَك، قاِدٌر َعىل ما  مَلَْن تاَب  التُّوَبِة 
َفقريًا،  اَِلْيَك  َوَاْرَغُب  حُمْتاجًا،  َاْدُعوَك  ُذكِْرَت،  اِذا  َوَذُكوٌر  ُشكِْرَت،  اِذا 
ُل  َوَاْفَزُع اَِلْيَك خائِفًا، وَاْبكي اَِلْيَك َمْكُروبًا، َوَاْسَتعنُي بَِك َضعيفًا، َوَاتَوكَّ
َوَغَدروا  َوَخَدُعونا  ونا  َغرُّ ُْم  َفاهِنَّ َقْوِمنا  َوَبنْيَ  َبْينَنا  ُاْحُكْم  كافِيًا،  َعَلْيَك 
الَّذي  َعْبِداهللِ،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َحبيبَِك  َوَوَلُد  َنبِيَِّك،  ُة  ِعرْتَ وَنْحُن  َوَقَتُلونا،  بِنا 
َفَرجًا  َاْمِرنا  ِمْن  َلنا  َفاْجَعْل  َوْحيَِك،  َعىل  َواْئَتَمنَْتُه  ساَلِة،  بِالرِّ اصَطَفْيَتُه 

تَِك يا َاْرَحَم الّرامِحنَي()1). َوخَمْرجًا بَِرمْحَ

ثم قالA: )َصْبًا عىل َقَضائَِك َيا رّب، ال إِلَه ِسواَك، َيا ِغياَث 
امُلستغيثنَي( .

 Aبىل هذا اإِليامن اخلالص الذي جتىل يف كلامت السبط الشهيد 
الصديقة  عند  الذي جتىل  املوقف  وذلك  احلاسمة،  اللحظات  تلك  يف 
َزْينَبD بعد الشهادة طبع املسرية احلسينية بطابع توحيدي خالص.

عند  احتسبتها  التي  العظيمة  املصائب  تلك   Dحتّملت هكذا 
الليل َأخذت تصيل  انتصف  فلام  املخيم  إىِل حيث كان  اهلل، ثم عادت 

نافلة الليل من جلوس من عظم املصيبة.

جلس  الطف،  َأرض  يف  السبط  قافلة  نزلت  حينام  َأيام  وقبل 
اإِلمام احلسنيA َأمام خيمته، وَأخذ ُيصلح سيفه، وهو يتمثل بَأبيات 

للكفعمي:  واملصباح،   ،304 ص  ج3،  طاووس:  ابن  السيد  األعامل،  إقبال    (1(
ص544.
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كانت العرب تنشدها عندما حيس َأحدهم باخلطر الداهم، وهو يقول:

خليل من  لك  ُأٍف  ــر  ده واألصيليا  ــاإلرشاق  ب لك  كم 

قتيل وطــالــب  صاحب  بالبديلمــن  يقنـع  ال  والـدهر 

اجلليل إىل  ــر  ــ االم ــام  ــ سبييلوإن ــك  ــال س ــي  ح ــل  وكـ

َزْينَبD ذلك فصاحت وَأثكاله  الصديقة  ُأخته  فلام سمعت 
ليت املوت َأعدمني احلياة.

ثم جتمعت يف ذاكرهتا مصائبها فقالت: )اليوم ماتت ُأمي فاطمة، 
وَأيب عيل، وَأخي احلسن، يا خليفة املاضني، وثامل الباقــني(، فنــظر 
الشيطان،  بحلمك  يذهبن  ال  ُأختاه  )يا  هلا:  وقال   Aاحلسني إِليها 
وترقرقت عيناه بالدموع، وقال: لو ُترك الَقطا لنام، فقالت: يا ويلتاه 
افتغتصب نفسك اغتصابًا، فذلك اقرُح لقلبي، واشدُّ عىل نفيس(، ثم 

لطمْت وجهها، وخرت مغشيًة عليها.

فقال هلا اإِلمام احلسنيA بعد َأن َأفاقت: )يا ُأختاه تعّزي بعزاء 
اهلل، واعلمي َأن َأهل األَرض يموتون، وَأهل السامء ال يبقون، وإِن كل 
يشء هالك إاِل وجه اهلل تعاىل، الذي خلق اخللق بقدرته، ويبعث اخللق 

ويعودون وهو فرد وحده(.

ثم قال هلا: )يا ُأختاه إيِن َأقسمت عليك فابّري قسمي، ال َتُشّقي 
عيلَّ َجْيبًا، وال ختميش عيلَّ وجها، وال تدعي عيلَّ بالويل والثبور، إِذا 
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مسؤوليتها  َأن  َزْينَب  عرفت  حني  اللحظة  تلك  ومنذ  هلكت()1)،  َأنا 
توجب عليها الصرب جلدت، واحتسبت اهلل يف صربها.

اْتَصاُفَهاD بالعزة والكرامة:

 D من َأبرز الصفات النفسية املاثلة يف شخصية سيدة النساء َزْينَب 
هي: العزة والكرامة، فقد كانت من سّيدات نساء الدنيا يف هذه الظاهرة 
الفذة، فقد مُحلت بعد مقتل َأخيها من كربالء إىِل الكوفة سبية، ومعها 
بنات رسول اهللF، قد هُنب مجيع ما عليهّن من ُحيِلّ وما عندهّن من 
فرتّفعْت  البيتB وعقائلهم،  َأهل  بَأطفال  اجلوع  َأرّض  وقد  َأمتعة، 
العقيلةD َأن تطلب من ُأولئك املمسوخني - من رشطة ابن مرجانة- 
وعلمن  الكوفة،  إىِل  السبايا  موكب  انتهى  ومّلا  هلم،  الطعام  من  شيئًا 
النساء َأّن السبايا من َأهل بيت النبوة)صلوات اهلل عليهم( سارعن إىِل 
تقديم الطعام إىِل األَطفال الذين ذابت َأجسامهم من اجلوع، فانربت 
السّيدة َزْينَب خماطبة نساء َأهل الكوفة قائلة: )الصدقة حمّرمة علينا َأهل 

البيت()2).

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص3.
مطلق  حرمة  عىل  دليل  ال  ص208:  ج1،  اخلوئي:  للسيد  الفقاهة  مصباح  يف    (2(
املال  زكاة  َأعني  اخلاصة،  الصدقة  عليهم  حترم  وإِنام  اهلاشميني،  عىل  الصدقات 
ورد  البالء  لدفع  تعطى  التي  الصدقات  َأيضا  عليهم  حترم  َأن  يبعد  وال  والبدن، 
القضاء، فإِن يف ذلك مذلة ومهانة ال تناسب الذرية الطاهرة، ومن هنا كانت زينب 
الكربىD  تأخذ الطعام من َأطفال َأيب عبد اهللA وترميه إىِل َأهل الكوفة وتقول: 
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ما يف  َألقوا  البيتB من عّمتهم ذلك  َأهل  َأطفال  وملا سمع 
إِن عمّتنا  لبعض:  يقول  الطعام، وَأخذ بعضهم  وَأفواههم من  َأيدهيم 

تقول: الصدقة حرام علينا َأهل البيت.

األَنبياء  تربية  إهِّنا  البيت  َأهل  َأطفال  عليها  ترّبى  فّذة  تربية  َأّي 
من  يكون  رفيع  مستوى  إىِل  فرتفعه  باإِلنسان  تسمو  التي  والصّديقني 

َأفضل خلق اهلل.

تطلب  مل  الشام  إىِل  الكوفة  من  البيت  َأهل  سبايا  ت  ُسريِّ ومّلا 
السّيدة َزْينَب طيلة الطريق َأّي يشٍء لأَلطفال والنساء مع شّدة حاجتهم 
إِليها، فقد َأنفت َأن تطلب َأّي مساعدة من ُأولئك اجلفاة األَنذال الذين 

رافقوا املوكب.

والكرامة  العّزة  وَأبيها  ها  جدِّ من  هاشم  بني  عقيلة  ورثت  لقد 
وتلبدت  األَيام  قست  مهام  َأحٍد  ألَي  ختضع  فلم  واإِلباء،  والرشف 

الظروف، إهِنا مل ختضع إاِل إىِل اهلل تعاىل.

ويلكم يا َأهل الكوفة إِن الصدقة علينا حرام.

 .................................................. اْتَصاُفَهاD بالعزة والكرامة



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      50

:Dَشَجاعُتَها

ومل ُيشاهد الناس يف مجيع مراحل التأريخ َأشجع وال َأربط جأشًا 
 Aوال َأقوى جنانًا من األرُسة النبوية الكريمة، فاإِلمام َأمري املؤمنني
عميد العرتة الطاهرة كان من َأشجع خلق اهلل، وهو القائل: )واهلل لو 
تظاهرت العرب عىل قتايل ملا وّليت عنها()1)، وقد خاض َأعنف املعارك 
وَأشّدها قسوة، فجندل األَبطال، وَأحلق بجيوش الرشك َأفدح اخلسائر، 
الساعد بجهاده وجهوده، فهو  الذراع، مفتول  قام اإِلسالم عبل  وقد 
 Aاإِلمام احلسني األَحرار  َأبو  الكربى، وكان ولده  اإِلسالم  معجزة 
مرضب املثل يف بسالته وشجاعته، فقد حرّي األَلباب، وَأذهل العقول 
املحرم  من  العارش  يوم  وقف  فقد  بأسه،  وقوة  وصالبته،  بشجاعته 
موقفًا مل يقفه َأي َأحٍد من َأبطال العامل، فإِنه مل ينهار َأمام تلك النكبات 
كلام  انطالقًا وبرشًا  يزداد  فكان  والصرب،  باحللم  تعصف  التي  املذهلة 
ازداد املوقف بالًء وحمنًة، فإِنه بعدما رُصَع َأصحابُه وَأهُل بيته َزَحَف 
فحمل  ألفًا  ثالثني  الرواة  يقول  فيام  عدده  وكان  بَأرسه،  اجليش  عليه 
عليهم وحده وقد طارت َأفئدهتم من اخلوف والرعب، فاهنزموا َأمامه 
وبقي  الرواة-  بعض  تعبري  حدِّ  -عىل  الذئب  عليها  شّد  إِذا  كاملعزى 
له  يوهن  مل  جانب،  كل  من  والسهام  الطعنات  يتلقى  كاجلبل  صامدًا 

ركن، ومل تضعف له عزيمة.

)1)  هنج البالغة: ج3، ص73.
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نزف  َأعياه  قد  جرحيًا  األَرض  عىل  عليه(  اهلل  )سالم  سقط  وملا 
الدماء حتامى اجليش األُموي من اإِلجهاز عليه خوفًا ورعبًا منه. 

عند  وَألواهنا  صورها  بجميع  العلوية  البطولة  هذه  ومتثلت 
عليها(،  اهلل  )سالم  َزْينَب  السّيدة  هاشم  بني  وعقيلة  الرسول  حفيدة 
فعندما ادخل اسارى آل الرسول إىِل جملس ابن زياد، ومثلوا َأمام سليل 
األَدعياء ابن مرجانة، العتل الزنيم ابن املرأة الفاجرة، وَأبيِه زياد الذي مل 
يعرف له َأٌب، فاندفع األَثيم يظهر الشامتة بلسانه األَلكن قائاًل: )احلمد 

هلل الذي فضحكم، وقتلكم، وَأكّذب ُأحدوثتكم(.

ْمُد هللِ الَِّذي  فانربت حفيدة الرسول بشجاعة وصالبة قائلة: )احْلَ
َوَيْكِذُب  اْلَفاِسُق  َيْفَتِضُح  َم  إِنَّ َتْطِهريًا،  َرَنا  َوَطهَّ  ،Fبُِمَحمد َأْكَرَمنَا 

نا، َوُهَو َغريَنا()1). اْلَفاِجُر، َوُهَو َغرْيُ

لقد قالت هذا القول الصارم الذي هو َأمض من السالح، وهي 
رؤوسهن  فوق  رفعت  وقد  األرَس،  قيد  يف  حمّمد  آل  من  واملخدرات 

رؤوس محاهتن، وشهرت عليهن سيوف امللحدين.

إىِل  عرشه  من  الطاغية  الكلامت-  -هبذه  العقيلة  َأنزلت  لقد 
قربه، وعّرفته َأمام خدمه وعبيده َأّنه املفتضح واملنهزم، وَأّن َأخاها هو 
الزائف  املنترص، ومل جيد ابن مرجانة كالمًا يقوله وهو يف نشوة نرصه 
سوى التشّفي بقتل عرتة رسول اهللF، قائاًل: كيف رأيت صنع اهلل 

)1)  مثري األحزان، ابن بام احليل: ص71.
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بأهل بيتك؟)1). 

وانطلقت عقيلة بن هاشم بكل صالبة ورباط جأش وصمود، 
فَأجابت بكلامت الظفر والنرص هلا وألَخيها قائلة: )ما َرَأْيُت إاِلّ َجياًل، 
ُزوا إىِل َمَضاِجِعِهْم، َوَسَيْجَمُع اهللُ  هُؤالَء َقْوُم َكَتَب اهللُ َعَلْيِهُم اْلَقَتَل، َفَبَ
َك َيا  اَصُم، َفاْنُظْر ملَِِن اْلَفلُج َيْوَمئٍِذ، َهَبَلْتَك ُامُّ َبْينَك َوَبْينَُهْم، َفَتَحاجُّ َوُتَ

ْبَن َمْرَجاَنَة()2).

العلوية؟  الشجاعة  هذه  َأرأيتم  املوجع؟  التبكيت  هذا  َأرأيتم 
فقد سجلت حفيدة الرسولF بموقفها وكلامهتا فخرًا لإلسالم وعزًا 

للمسلمني وجمدًا خالدًا لأُلرسة النبوية.

فغضب ابن زياد وقال له عمرو بن حريث إهِنا امرأة وال تؤاخذ 
بيشء من منطقها، فقال ابن زياد لقد شفاين اهلل من طغاتك والعصاة 
املردة من َأهل بيتك، فبكت، ثم قالتD: )لقد قتلت كهيل وقطعت 
فرعي واجتثثت َأصيل، فإِن تشفيت هبذا فقد اشتفيت(، فقال عبيد اهلل: 
)إِن يل   :Dَأبوك شاعرًا سّجاعًا، قالت هذه سّجاعة، ولعمري كان 
عن السجاعة لشغاًل، وإِن ألَعجب ممن يشتفي بقتل َأئمتِه، ويعلم َأهنم 

منتقمون منه يف آخرته()3)، إهِنا رباطة جأش، وصرب وعلم وحكمة.

)1)  مثري األحزان، ابن بام احليل: ص71.
)2)  املصدر السابق: ص71.
)3)  املصدر السابق: ص71.
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وهكذا يتجىّل لنا موقٌف شجاٌع آخر لعقيلة الطالبينيD، وذلك 
Aعندما طلب َأحد األُمراء من يزيد الطاغية َأن هيب له فاطمة بنت عيل 
بُأختها  فتعلقت  اجلارية،  هذه  يل  هب  يزيد  يا  قائاًل:  وضيئة،  وكانت 
الشامي  ذلك  إىِل  وتوجهت  عنها،   Dَزْينَب فدافعت   ،Dَزْينَب
وقالتD: )كذبَت واهللِ ولعنَت، ما ذاَك لَك، وال لُه(، فغضب يزيد 

وقال: بل كذبِت، واهللِ لو شئُت لفعلته.

قالتD: )ال واهلل ما جعل اهلل ذلَك لَك إاِل َأن ترج من ملتنا، 
إِنام  ؟  هبذا  تستقبلني  إِياي  قال:  ثم  يزيد  فغضب  ديننا(،  بغري  وتدين 

خرج من الدين َأبوِك وَأخوِك.

َأْنت  اهتديت  وجدي  وَأخي  َأيب  ودين  اهلل  )بدين   :Dفقالت
وجدَك وَأبوَك(.

قال )يزيد(: كذبِت يا عدّوَة اهلل، قالت: )َأمري يشتم ظاملًا، ويقهر 
الشامي -لعنه  فَأعاد  استحى، فسكت،  اهلل-  فكأنه -لعنه  بسلطانه(، 
اهلل- فقال: يا َأمري املؤمنني هب يل هذه اجلارية، فقال له: اعزب، وهب 

اهلل لك حتفًا قاضيًا)1).

)1)  بحار األنوار، العالمة املجليس: ج45، ص156.
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دورهاD يف كربالء: 

بنت  َزْينَب  السيدة  عىل  املفاجئ  باألَمر  كربالء  قضية  تكن  مل 
َأمري املؤمننيD، َأو من وحي الصدفة، بل كانت تعلم هبا منذ نعومة 
َأظفارها ،كام كانت تعلم بَأهنا رشيكة َأخيها اإِلمام احلسنيA وَأّن هلا 
َأدائه  تتمّرس عىل  َأن  الذي جعلها  األَمر  ملقًا عىل عاتقها،  مميزًا  دورًا 
وتفنن بإِتقانه حّتى جرى منها جمرى الدم يف العروق، والظل الذي ال 
يفارق شخصه، فكانت يوم العارش  مهيأة نفسّيًا وذهنّيًا لتلك الواقعة.

َأّن َأحداث كربالء قبل وقوعها كانت يف رحم الغيب  صحيح 
قد  تعاىل  اهلل  َأّن  َأيضًا  الصحيح  من  ولكن  اهلل،  إاِل  الغيب  يعلم  وال 
كشف لنبيه األَعظمF َأستار الغيب، وَأظهره عليه، يقول تعاىل: )َعامِلُ 

اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحًدا()1).

باملغّيبات، وهذا مما الشك   Fاألَكرم َأخرب رسوله  اهلل  َأّن  إاِل 
املغّيبات  تلك  ومن  باإِلمجاع،  الفريقني  مصادر  ذكرته  وقد  فيه، 
 Bالبيت وَأهل  كربالء،  واقعة   Fاهلل رسول  عنها  حتّدث   التي 
املعنيون بتلك الواقعة، فكانوا يف طليعة من َأحاطهم الرسول هبا علاًم، 

كام يؤكد ذلك خمتلف املصادر احلديثية والتارخيية.

َأجواء تلك  َزْينَبD يف  السيدة  َأن تكون  الطبيعي جدًا  ومن 

)1)  سورة اجلن: آية60.



55

النبوءة، وعىل معرفة باخلطوط العامة للحادثة، بل وببعض تفاصيلها 
وجزئياهتا.

وقد رّصحت العقيلة َزْينَبD بمعرفتها املسبقة بواقعة كربالء 
يف احلديث الذي نقله ابن قولوية القمي )املتوىف سنة: 367 هـ أو 368 
هـ ( يف كتابه )كامل الزيارة(، واحلديث مروي بسند متصل إىِل اإِلمام 

زين العابدين عيل بن احلسنيC قال:

َأصابنا، وُقتل َأيبA، وُقتل من كان  ما  بالطف  َأصابنا  مّلا  )إِنه 
معه من ولده وإِخوته وسائر َأهله، ومُحلت حرمه ونساؤه عىل األَقتاب 
يراد بنا الكوفة، فُجعلت َأنظر إِليهم رصعى، ومل يواروا، فيعظم ذلك 
يف صدري، ويشتد ملا َأرى منهم قلقي، فكادت نفيس خترج، وتبّينت 
جتود  َأراك  يل  ما  فقالت:  الكربى،  عيلٍّ  بنت  َزْينَب  عمتي   مني  ذلك 

بنفسك يا بقية جدي وَأيب وإِخويت؟

وُأخويت  سيدي  َأرى  وقد  َأهلع،  وال  َأجزع  ال  وكيف  فقلت: 
بالعراء،  مّرملني  بدمائهم  مرّصعني  وَأهيل  عمي  وولد  وعمومتي، 
يقرهبم  وال  َأحد،  عليهم  يعرج  وال  يوارون،  وال  يكّفنون  ال  مسّلبني 

برش، وكأهنم َأهل بيت من الديلم واخلزر؟

Fفقالت: ال جيزعنك ما ترى: فواهلل إِنَّ ذلك لعهٌد من رسول اهلل 
 إىِل جدك وَأبيك وعمك، ولقد َأخذ اهلل ميثاق ُأناس من هذه األُمة ال 
إهِنم  الساموات،  َأهل  يف  معرفون  وهم  األَرض،  هذه  فراعنة  تعرفهم 
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املرضجة،  اجلسوم  وهذه  فيواروهنا،  املتفرقة  األَعضاء  هذه  جيمعون 
َأثره،  ُيدرس  ال  الشهداء،  سيد  َأبيك  لقرب  علاًم  الطف  هلذا  وينصبون 
الكفر،  َأئمة  وليجتهدنَّ  واألَيام،  الليايل  كرور  يصفو رسمه، عىل  وال 
وَأشياع الضاللة، يف حموه وتطميسه، فال يزداد َأثرُه إاِل ظهورًا، وَأمرُه 

إاِل ُعلّوًا.

فقلت: وما هذا العهد وما هذا اخلرب؟ 

Fفقالت: حدثتني ُأمُّ َأيمن - موالة رسول اهلل - َأن رسول اهلل 
زار منزل فاطمةD يف يوم من األَيام، وتستمر السيدة َزْينَبD يف 
حديثها الطويل البن َأخيها زين العابدينA نقاًل عن ُأمُّ َأيمن وهي 
 Fاهلل رسول  بعد  حوادث  من   Bالبيت َأهل  عىل  جيري  ما   تعدد 
حسب ما َأخرب به رسول اهللF ومن بني تلك احلوادث واقعة كربالء، 
)فلاّم  بقوهلا:  َأيمن  ُأمِّ  عن  نقلته  ما  عىل   Dَزْينَب السيدة  تعّقب  ثم 
رضب ابن ملجم )لعنه اهلل( َأيبA ورأيت َأثر املوت منه قلت: يا َأبه 
يا  فقال:  منك،  َأسمعه  َأن  َأحببت  وقد  وكذا،  بكذا  أيمن  أم  حدثتني 
بنية احلديث كام حدثتك ُأمُّ َأيمن وكأين بك وببنات َأهلك سبايا هبذا 

البلد - َأي الكوفة - َأذالء خاشعني()1).

Dوألَجل هذه املعرفة الكامنة يف ذهن ومشاعر السيدة َزْينَب 
إىِل  جنبًا  مسبق  وإِدراك  بوعي  التارخيي  موقهعا  َأخذت  قد  نجدها 

)1)  كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه: ص444.



57  .......................................................... دورهاD يف كربالء

جنب ابن َأخيها اإِلمام املعصوم زين العابدينA، وَأهنا كانت املبادرة 
للمشاركة، كام احتفظت بزمام األَمر يف خمتلف املواقع والوقائع الثورية.

وحيدثنا التاريخ َأّن السيدة َزْينَبD هي التي قررت وَأرادت 
الدينية  الناحية  من  َأهنا  مع  ثورته،  يف   Aاحلسني َأخيها  مع  اخلروج 
واالجتامعية يف عهدة زوجها عبد اهلل بن جعفر، والذي كان مكفوف 
البرص، كام كانت ربة منزهلا والقائمة بشؤون َأبنائها، وكل ذلك مل يمنع 
التحاقها بركب َأخيها احلسنيA، إِذ َأهنا اشرتطت عىل زوجها اخلروج 
مع َأخيها من ضمن رشوط عقد الزواج، كام َأهنا َأعربت عن مشاركتها 
منذ اليوم األَول خلروج اإِلمام احلسنيA من مدينة جّدهF، وذلك 
حينام اعرتضه ابن عباس عىل َأن ال خيرج معه عياله وأطفاله، فسمع، 
أن خيلفنا هاهنا  يابن عباس تشري عىل شيخنا وسيدنا  تقول:   ( قائلًة: 
ويميض وحده ؟ ال واهلل، بل نحيا معه ونموت معه، وهل أبقى الزمان لنا 
Aغريه ؟ فالتفت ابن عباس وإذا املتكلمة هي زينب()1) فاإِلمام احلسني 

بالنسبة إىِل السيدة َزْينَبD يمثل َأعّز يشء عىل قلبها، وَأقرب يشء 
للوقوف  َأهلتها  االستعدادات  هذه  فكل  احلياة،  هذه  يف  نفسها  إىِل 
والتصدي للمؤامرات األُموية بصرب ال تتحمله اجلبال الروايس، وبثقة 
عالية بقضاء اهلل وقدره معتربة ذلك ابتالءًا وامتحانًا إِليها البد هلا من 
النجاح فيه، بل إهِنا ويف َأشّد املواقف وَأفظعها كانت ال تنفك من الدعاء 

)1)  َزْينَب الكربى، جعفر النقدي: ص94.
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يف  القصور  عن  ختشى  واجب  كجزء  عملها  بقبول  اهلل  إىِل  والترضع 
Aتأديته، فكانت تضع يدهيا الكريمتني حتت جسد َأخيها َأبو عبد اهلل 

وترفعه إىِل السامء قائلًة: )اللُّهمَّ تقبْل ِمنّا هذا الُقْربان()1).

وختتم خطاهبا يف جملس يزيد بن معاوية بتأكيد رؤيتها اإِلجيابية ملا 
:Dحصل هلا وألَهل بيتها من مصائب وآالم، حيث تقول

)...فاحلمُد هلل ربِّ العاملني، الذي ختم ألَولنا بالسعادة واملغفرة، 
وآلخرنا بالشهادة الرمحة، ونسأل اهلل َأن ُيكمل هلم الثواب، ويوجب 
ونعم  اهلل  وحسبنا  ودود،  رحيم  إِنه  اخلالفة  علينا  وحيسن  املزيد،  هلم 

الوكيل()2).

)1)   حياة اإلمام احلسني،  الشيخ باقر القريش: ج 3، ص 304. 
)2)  املصدر السابق: ج 3، ص 380.
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َباَيا:  َرْكُب السَّ

بعد َأن فرغ اجليش األُموي من مقتل احلسنيA وَأصحابه عزم 
عىل الرحيل بعد ظهر اليوم احلادي عرش من املحرم، وقد محلوا معهم 
نساء احلسني وَأهل بيتهB وصبيتهم، عىل نياق عجف بدون وطاء 
إىِل  منهم  شوقًا  القتىل  جثث  عىل  هبم  املرور  عىل  وعمدوا  غطاء،  وال 
إِثارة مشاعر وعواطف أطفال ونساء احلسنيA، وكان منظرًا مذهاًل 
للنساء واألَطفال، فاألَجساد بال رؤوس، واألَشالء موزعة، والدماء 

تصبغ البسيطة.

ترى  حيث  الرهيب،  املوقف  ذلك   Dَزْينَب العقيلة  وتأملت 
النساء  إىِل  وتنظر  مأساة،  َأفظع  ربوعها  عىل  ترتسم  الشهادة  َأرض 
واألَطفال وقد علتهّن الكآبة والدهشة، ومن جانب آخر ترى اجليش 
األُموي يبالغ يف إِظهار نشوة انتصاره الزائف، ويستعرض قوته وقدرته 

الغاشمة.

فمزقت العقيلة َزْينَبD َأجواء الرهبة واألمَل، واندفعت تشهر 
سالح املظلومية لتُصّوبه جتاه املتغطرسني املغرورين، ولُتثبت هلم َأهنم 
ضعفاء مهزومون وإِن تومهوا النرص، فَأطلقت صوهتا الشجاع املدوي 
قائلة: )يا حممداه، هذا حسني بالعراء، مرّمل بالدماء، مقّطع األَعضاء، 
وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة( يقول الرواة: )فَأبكت كلَّ عدٍو وصديق 
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حتى جرت دموع اخليل عىل حوافرها()1).

السبايا  ركب  دخل  املحرم   من  عرش  الثاين  اليوم  صبيحة  ويف 
ورؤوس   ،Bبيته وَأهل  احلسني  رأس  حتمل  التي  الرماح  تتقدمهم 
َأصحابه، وكان ذلك هدفًا سياسيًا تطمح من خالله احلكومة األُموية 

تقوية شوكتها وتصميمها عىل سحق َأي حماولة مترد َأو معارضة.

كانت  فقد  وذكريات،  تاريخ  الكوفة  يف   Dَزْينَب وللسيدة 
َأبيها أمري املؤمنني عيلA قبل عرشين سنة  َأيام خالفة  سيدة الكوفة 
ووقارها  هيبتها  هلا  يعيد  بطويل  موقف  من  فالبد  اآلن،  دخوهلا  من 
كأبنة خليفة للمسلمني قد جار الزمان عليها، فخطبت خطبتها امُلدّوية 

فتهم بمكانتها وملن تنتسب وما جرى عليهم من حيف وظلم. وَعرَّ

)1)  مقتل احلسني، عبد الرزاق املقرم: ص307.
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تردُّ   Dوَزْيَنب النَّصِر  وِإظهاُر  التَّشّفي  اولُة  ُمَ
 : خبطاٍب ُمَدوٍّ

مل تكتِف احلكومة األُموية بقتل احلسنيA فحسب، بل دعتهم 
َأحقادهم القديمة وموروثاهتم القبلية إىِل هتك سرت البيت املحمدي، 
وذلك من خالل تسيريه وعرضه عىل القايص والداين، وكانوا يرومون 
من خالله استعراض قدراهتم العسكرية، وبث الرعب يف قلوب من 
قلوب  يف  َأحدث  الركب  هذا  َأن  إاِلّ   ، مملكتهم  عىل  التجرئ  حياول 
الرشيف)1)،  الرأس  كالم  يسمعون  وهم  الغضب،  من  بركانًا  الناس 
تؤجج  إِعالمية  تظاهرة  حقًا   فكان  اإِلباء،  برصخة  األَطفال  وهتاف 

املشاعر وتلهب العواطف ضد السلطة الظاملة.

وجسدته  إاِلّ  جهدها  من  موسعًا   Dَزْينَب العقيلة  ترتك  ومل 
بخطاب تلهب من خالله القلوب الغاضبة عىل بني ُأمية  طيلة رحلتها 
الشاقة املؤملة إىِل الكوفة ومنها إىِل الشام مرورًا بسائر البلدان واملناطق.

وحتى يف جملس يزيد بن معاوية والذي قد خطط ليكون دخول 

)1)  قد روي أن رأس اإلمام احلسنيA قد تكلم باآليات القرآنية وبغريها، من طرق 
السنة والشيعة، فراجع عىل سبيل املثال: اخلصائص الكربى: ج2، ص125 و127، 
فراس:  أيب  قصيدة  وهي  الشافية  ورشح  ص188،  ج2،  طالب:  أيب  آل  ومناقب 
ص148، ومقتل العوامل: ص151، وتفسري نور الثقلني: ج3، ص243، والبحار: 

ج45، ص188 و172، ومصادر ذلك كثرية ال جمال الستقصائها.
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السبايا إىِل جملسه مهرجانًا حيتفل فيه بانتصاره عىل احلسنيA، فَأحرض 
كبار قادة جيشه وزعامء الشام، وَأحاط نفسه بَأجواء من اهليبة املصطنعة، 
لكن العقيلة َزْينَبD َأفسدت عليه كل ما صنع، وَأفشلت مهرجانه 
الضخم من خالل خطاهبا امُلدّوي، الذي فضحت فيه يزيد، وعظم ما 
ارتكب من جريمة نكراء، وقبل خطاهبا حينام نظرت إىِل رأس َأخيها 
احلسنيA بني يدي يزيد، انتصبت قائمة وَأجهشت بالبكاء، ونادت 
بصوت حزين يقرح القلوب: )َيا حسيناُه، يا حبيَب رسوِل اهللِ، يا بَن 
املصطفى،  بنت  بن  يا  النساء،  الزهراء سيدة  فاطمة  بن  يا  َمّكة ومنى، 

قال الراوي: فأبكت واهلل كل من كان يف املجلس ويزيد ساكت()1). 

)1)  حياة السيدة َزْينَب الكربى، جعفر النقدي: ص114.
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ُخْطبة َزْيَنب بنت عليC يف الكوفة: 

احلسني  بن  عيل  َأتى  ملا  قال  األَسدي)1)،  رشيك  بن  حذيم  عن 
َأهل  نساء  وإِذا  مريضًا،  بالنسوة من كربالء، وكان   Aالعابدين زين 

الكوفة يندبن مشققات اجليوب، والرجال معهن يبكون.

العلة -:  هَنَكته  َوقْد  َضئيٍل،  بَِصْوٍت   - Aالَعابديَن َزْيُن  فقاَل 
عيل  بنت  َزْينَب  فَأومت  غريهم،  قتلنا  فمن  علينا  َيْبكون  هؤالِء  إِنَّ 
َأَر  مَلْ  اأْلََسِديُّ  ِحْذَيٌم  َقاَل  بالسكوت،  الناس  إىِل   Cطالب َأيب   بن 
َا َتنْطُِق  - َواهللِ- َخِفَرًة َقطُّ - َأي: زينب بنت عيل A- َأْنَطَق ِمنَْها َكَأهنَّ
ِت  َوُتْفِرُغ َعىَل لَِساِن َعيِلٍّ A َوَقْد َأَشاَرْت إىَِل النَّاِس بَِأْن َأْنِصُتوا َفاْرَتدَّ
اَلِة َعىَل  اأْلَْنَفاُس َوَسَكنَِت اأْلَْجَراُس، ُثمَّ َقاَلْت َبْعَد مَحِْد اهللَِّ َتَعاىَل َوالصَّ

:Fَرُسولِِه

أما بعد:

)َيا َأْهَل اْلُكوَفِة َيا َأْهَل اخَلْتِل))( َواْلَغْدِر َواخَلْذِل، َأالَ َفاَل َرَقَأِت))( 
َم َمَثُلُكْم َكَمَثِل الَّتِي َنَقَضْت َغْزهَلا ِمْن َبْعِد  ْفَرُة، إِنَّ ُة، َواَل َهَدَأِت الزَّ اْلَعْبَ

)1)  حذيم بن رشيك األسدي: عده الشيخ يف رجاله: ص88، من أصحاب اإلمام عيل 

.Cبن احلسني
)2)  اخلتل: اخلداع .
)3)  رقأت: جفت.
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َلُف))(  ٍة َأْنكاثًا))(، َتتَِّخُذوَن َأْيمَنُكْم َدَخاًل َبْينَُكْم))(، َهْل فِيُكْم إاِلَّ الصَّ ُقوَّ
َأْو  ْعَداِء))(،  األَْ َوَغْمُز  َماِء،  اإلِْ َوَمَلُق  َواْلَكِذُب،  نَُف))(  َوالشَّ َواْلُعْجُب 
َمْت َلُكْم  ٍة َعىَل َمْلُحوَدٍة))(، َأاَل بِْئَس َما َقدَّ َكَمْرًعى َعىَل ِدْمنٍَة))(، ْوَكِفضَّ

َأْنُفُسُكْم َأْن َسِخَط اهللَُّ َعَلْيُكْم َويِف اْلَعَذاِب َأْنُتْم َخالُِدوَن.

ُكْم َأْحَرى بِاْلُبَكاِء، َفاْبُكوا  َتْبُكوَن َأِخي؟! َأَجْل، َواهللِ َفاْبُكوا َفإِنَّ
َلْن  بَِشنَاِرَها))(،  َوَمنَْيُتْم  بَِعاِرَها،  َأْبَلْيُتْم  َفَقْد  َقلِياًل،  َواْضَحُكوا  َكثرِيًا 
َوَمْعِدِن  ة،ِ  النُُّبوَّ َخاَتِم  َسلِيِل  َقْتَل  َتْرَحُضوَن  َوَأنَّى  َأَبدًا))(،  َتْرَحُضوَها 
ِحْزبُِكْم،  َوَمَعاُذ  َحْربُِكْم،  َوَماَلُذ  نَِّة،  اجْلَ َأْهِل  َشَباِب  َوَسيُِّد  َساَلِة،  الرِّ
ِعنَْد  إَِلْيِه  َوامْلَْرِجُع  َناِزَلتُِكْم،  َوَمْفَزُع  َكْلِمُكْم)1)(،  َوآِس  ِسْلِمُكْم،  َوَمَقرُّ 
َمْت  َقدَّ َما  َساَء  َأاَل  تُِكْم،  جَّ حَمَ َوَمنَاُر  ُحَجِجُكْم)))(،  َوَمَدَرُة  ُمَقاَتَلتُِكْم، 

)1)  أي: حلته وأفسدته بعد إبرام.
)2)  أي: خيانة وخديعة.

)3)  الصلف: الذي يمتدح بام ليس عنده.
)4)  الشنف: البعض بغري حق.

)5)  الغمز: الطعن والعيب.
)6)  الدمنة: املزبلة.

)7)  الفضة: اجلص. وامللحودة: القرب.
)8)  الشنار: العار.

)9)  أي لن تغسلوها.
)10) أي: دواء جرحكم.

)11) املدرة زعيم القوم ولساهنم املتكلم عنهم.
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َلُكْم َأْنُفُسُكْم، َوَساَء َما َتِزُروَن لَِيْوِم َبْعثُِكُم.

اأْلَْيِدي،  َوَتبَِّت  ْعُي،  السَّ َخاَب  َلَقْد  َنْكسًا،  َوَنْكسًا  َتْعسًا،  َفَتْعسًا 
لَُّة  الذِّ َعَلْيُكُم  َبْت  )َوُضِ اهللِ  ِمَن  بَِغَضٍب  َوُبْؤُتْم  ْفَقُة،  الصَّ ِت  َوَخِسَ

َوامْلَْسَكنَُة(.

ٍد )ص( َفَرْثُتْم؟! َوَأيَّ َعْهٍد َنَكْثُتْم؟!  َأَتْدُروَن َوْيَلُكْم َأيَّ َكبٍِد ملَُِحمَّ
َوَأيَّ َكِريَمٍة َلُه َأْبَرْزُتْم؟! َوَأيَّ ُحْرَمٍة َلُه َهَتْكُتْم؟! َوَأيَّ َدٍم َلُه َسَفْكُتْم؟! 
ِمنُْه َوَتنْشقُّ األَرُض، َوَتِرُّ  َيَتْفَطْرَن  مواُت  َتَكاُد السَّ َلَقْد ِجئُِتْم َشيئًا إِّدا، 
َفْقَمَء،  َسْوَداَء،  َعنَْقاَء،  َصْلَعاَء،  َشْوَهاَء،  هِبا  ِجئُتْم  َلقْد  َهّدا!  اجِلباُل 

مِء. َخْرَقاَء))(، َكطاِلِع)2) اأَلْرِض، َأْو ِمأل السَّ

َوُهْم ال  َأْخزى،   اْلِخَرِة  َوَلَعذاُب  َدمًا،  َمُء  السَّ ُتْطَِر  َأْن  َأَفَعِجْبُتْم 
اْلبَِداُر))(، َوالَ  ِفُزُه  َيْ ُه َعزَّ َوَجلَّ اَل  َفإِنَّ امْلََهُل،  نَُّكُم  َيْسَتِخفَّ َفاَل  وَن،  ُينَْصُ
َأْنَشَأْت  ُثمَّ  َلبِامْلِْرصاِد،  ْم  َوهَلُ َلنَا  َربََّك  إِنَّ  َكالَّ  النَّاِر،  َفْوُت  َعَلْيِه  ُيَْشى 

 :Dَتُقوُل

َماَذا َتُقوُلوَن إِْذ َقاَل النَّبِيُّ َلُكْم
                                                 َما َذا َصنَْعُتْم َوَأْنُتْم آِخُر اأْلَُممِ 

عىل  تقع  فال  اخلارج،  إىِل  العليا  ثناياها  كانت  إِذا  والفقهاء:  القبيحة،  الشوهاء:    (1(
السفىل، واخلرقاء: احلمقاء.

)2)  طالع األرض: ملؤها.
)3)  حيفزه: يدفعه.



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      66

بَِأْهِل َبْيتِي َوَأْواَلِدي َوَتْكِرَمتِي
ُجوا بَِدمٍ                                              ِمنُْهْم ُأَساَرى َوِمنُْهْم رُضِّ

َما َكاَن َذاَك َجَزاِئي إِْذ َنَصْحُت َلُكْم
ُلُفويِن بُِسوٍء يِف َذِوي َرمِحِي                                                َأْن خَتْ

إيِنِّ أَلَْخَشى َعَلْيُكْم َأْن حَيُلَّ بُِكْم
ِذي َأْوَدى َعىَل إَِرمٍ                                             ِمْثُل اْلَعَذاِب الَّ

ثُّمَّ َوّلت َعنُْهم.

وا َأْيِدهَيُْم يِف َأْفَواِهِهْم،  َقاَل ِحْذَيٌم: َفَرَأْيُت النَّاَس َحَياَرى، َقْد َردُّ
َوَيُدُه  بِاْلُبَكاِء،  حِلَْيُتُه  اْخَضلَّْت  َوَقِد  َيْبِكي،  َجانِبِي  يِف  َشْيٌخ  إيَِلَّ  َفاْلَتَفَت 
ُكُهوٍل،  َخرْيُ  ُكُهوهُلُْم  ي،  َوُأمِّ بَِأيِب  َيُقوُل:  َوُهَو  اَمِء،  السَّ إىَِل  َمْرُفوَعٌة 
َكِريٌم،  َنْسٌل  َوَنْسُلُهْم  َشَباٍب،  َخرْيُ  َوَشَباهُبُْم  نَِساٍء،  َخرْيُ  َونَِساُؤُهْم 

َوَفْضُلُهْم َفْضٌل َعظِيٌم، ُثمَّ َأْنَشَد:

ُكُهوُلُكْم َخرْيُ اْلُكُهوِل َوَنْسُلُكْم      إَِذا ُعدَّ َنْسٌل اَل َيُبوُر َواَل خَيَْزى

ة اْسُكتِي، َفِفي اْلَباِقي ِمَن امْلَاِض  A: َيا َعمَّ  َفَقاَل َعيِلُّ ْبُن احْلَُسنْيِ
َمٍة، إِنَّ اْلُبَكاَء  َمٍة، َفِهَمٌة َغرْيُ ُمَفهَّ اْعتَِباٌر، َوَأْنِت بَِحْمِد اهللَِّ َعاملٌَِة َغرْيُ ُمَعلَّ
َب  َورَضَ  ،Aَنَزَل ُثمَّ  َفَسَكَتْت،  ْهُر،  الدَّ َأَباَدُه  َقْد  َمْن  اِن  َيُردَّ اَل  ننَِي  َواحْلَ

ُفْسَطاَطُه، َوَأْنَزَل نَِساَءُه َوَدَخَل اْلُفْسَطاَط)1). 

)1)  االحتجاج، الشيخ الطربيس: ج2، ص31.
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ام:  ِلِس َيزيد ِبالشَّ ُخْطبُة َزْيَنبD يف َمْ

مّلا وصل ركب السبايا إىِل الشام، َأمر يزيد بَأن يدخلوا عليه نكاية 
هبم، وشامتة بام جرى عليهم، َولِيشفي ِحْقدُه عىل آِل حممٍد )صلواُت اهللِ 
حر عىل  عليهم(، وليتفاخر بام صنع َأمام َأهل الشام، ولكن انقلب السِّ
 Dوعقيلة الطالبني زينب Aاحر، فقد انربى له اإِلمام زين العابدين  السَّ
املؤرخني  من  الكثري  وينقل  املأل،  َأمام  وفضحوه  جملسه،  يف  فخطبوا 
واملحدثني خطبة زينبD يف جملس يزيد، فيذكر السيد ابن طاووس 
وغريه َأن زينب بنت عيل بن َأيب طالبA يف جملس يزيد، وقد َسِمَعته 

َبعرى: يقرُأ َأبياِت ابن الزِّ

ليَت أشياخي ببـدٍر َشِهـدوا    َجَزَع اخلزرِج ِمن َوْقِع األَسْل 

 ! فأَهلَّـوا واسَتهـلُّـوا َفَرحـًا ثّم قالـوا:    يا يزيـُد ال ُتَشّلْ

لسُت ِمن ِخنَْدَف إْن مل أنتقـْم ِمن بني أمحَد ما كان َفَعـْل!

َربِّ  هللِِ  ْمُد  )احْلَ عصامء-:  خطبة  -يف   Dَزْينَب له  فقالت 
َأْجَِعنَي، َصَدَق اهللُ ُسبحاَنه َحيُث  اْلعامَلنَِي، َوَصىلَّ اهللُ َعىَل َرُسولِِه َوآلِِه 
ُبوا بِآَياِت اهللَِّ َوَكاُنوا  وَأى َأن َكذَّ َيُقوُل: )ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّ
َوإَِماَءَك،  َحَرائَِرَك  ِديُرَك  َتْ الطَُّلَقاِء  اْبَن  َيا  اْلَعْدِل  أِمَن  َيْسَتْهِزُؤون(،  ا  هِبَ
َبلْد،  إىِل  َبلِد  ِمْن  األًْعًداء  دو هِبن  َتْ َسَباَيا؟  اهللِ  َرُسوِل  َبنَاِت  َسْوُقَك  َو 
َوَيْسَتِشفُهن أْهُل امَلناِهِل وامَلناِقل، وَيَتصفُح ُوُجوَههن الَقريُب والَبعيُد 
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.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      68

 ، مَحِيٌّ اهِتِنَّ  مُحَ ِمْن  َواَل   ، َويِلٌّ نَّ  ِرَجاهِلِ ِمْن  َمَعُهنَّ  َلْيَس  يْف،  الَدنء والَشِ
بِِدَماِء  ُمُه  حَلْ َوَنَبَت  اأْلَْزكَِياِء،  َأْكَباِد  ُفوه  َلَفَظ  َمْن  ُمَراَقَبُة  ى  ُيْرجَتَ َوَكْيَف 
نَِف  َهَداِء؟ َوَكْيَف َيْسَتْبطُِئ يِف ُبْغِضنَا َأْهل اْلَبْيِت َمْن َنَظَر إَِلْينَا بِالشَّ الشُّ

ٍم َواَل ُمْسَتْعظٍِم: َحِن َواأْلَْضَغاِن؟ ُثمَّ َتُقوُل: َغرْيَ ُمَتَأثِّ نَآِن َواإْلِ َوالشَّ

َوَأَهلُّوا َواْسَتَهلُّوا َفَرحًا       ُثمَّ َقاُلوا َيا َيِزيُد اَل ُتَشُل 

َتنُْكُتَها  نَِّة،  اجْلَ َأْهِل  َشَباِب  َسيِِّد  اهللِ،  َعْبِد  َأيِب  َثنَاَيا  َعىَل  ُمنَْتِحيًا 
َذلَِك،  َتُقوُل  اَل  َوَكْيَف  َأْقَبحْك،  َوما  اهلل،  َعىل  َأْجَرَأَك  َما  تَِك،  بِِمْخَصَ
ٍد  حُمَمَّ ِة  يَّ ُذرِّ ِدَماَء  بِإَِراَقتَِك  أَفَة،  الشَّ اْسَتْأَصْلَت  َو  اْلَقْرَحَة،  َنَكْأَت  َوَقْد 
تُِف  َوهَتْ امْلُطَّلِِب،  َعْبِد  آِل  ِمْن  اأْلَْرِض  َوُنُجوِم  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل 
نَّ َأنََّك  َدنَّ َوِشيكًا َمْوِرَدُهْم، َوَلَتَودَّ بَِأْشَياِخَك، َزَعْمَت َأنََّك ُتنَاِدهيِْم، َفَلرَتِ

َشَلْلَت َوَبكِْمَت، َومَلْ َتُكْن ُقْلَت َما ُقْلَت، َو َفَعْلَت َما َفَعْلَت.

نَا َو اْنَتِقْم مِمَْن َظَلَمنَا، َوَأْحلِْل َغَضَبَك بَِمْن َسَفَك  ُهمَّ ُخْذ بَِحقِّ اللَّ
اَتنَا. ِدَماَءَنا، َوَقَتَل مُحَ

إاِلَّ  َفَرْيَت  َما  َفَواهللِ  له(:  قائلًة  يزيد  إىِل  بالتوبيخ  توّجهت  )ثّم 
ْلَت ِمْن  مَّ َدنَّ َعىَل َرُسوِل اهللِ بَِم َتَ َمَك، َو َلرَتِ ِجْلَدَك، َواَل َجَزْزَت إاِلَّ حَلْ
َمتِِه، َحْيُث جَيَْمُع  تِِه َو حُلْ تِِه، َواْنَتَهْكَت ِمْن ُحْرَمتِِه يِف ِعرْتَ يَّ َسْفِك ِدَماِء ُذرِّ
ُقتُِلوا  الَِّذيَن  َسَبنَّ  َتْ )َوال  ِهْم،  بَِحقِّ َوَيْأُخُذ  َشَعَثُهْم،  َوَيُلمُّ  َشْمَلُهْم،  اهللُ 
ُيْرَزُقوَن(، َحْسُبَك بِاهللِ َحاكًِم،  ِْم  َبْل َأْحياٌء ِعنَْد َرهبِّ َأْمواتًا  يِف َسبِيِل اهللِ 
نََك  َوَمكَّ َلَك،  َل  َسوَّ َمْن  َوَسَيْعَلُم  َظِهريًا،  ئِيَل  َوبَِجْبَ َخِصيًم،  ٍد  َوبُِمَحمَّ
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ُكْم  ِمْن ِرَقاِب امْلُْسلِِمنَي )َأي: معاوية لعنه اهلل(، بِْئَس لِلظَّاملنَِِي َبَداًل، َوَأيُّ
َشٌّ َمكانًا، َوَأْضَعُف ُجنْدًا.

َو  َقْدَرَك،  أَلَْسَتْصِغُر  إِنِّ  خُمَاَطَبَتَك،  َواِهي  الدَّ َعيَلَّ  ْت  َجرَّ َلئِْن  َو   
ُدوَر  ى، َوالصُّ َأْسَتْعظُِم َتْقِريَعَك، َو َأْسَتْكثُِر َتْوبِيَخَك، َلكِنَّ اْلُعُيوَن َعْبَ

ى. َحرَّ

يزيد  التي أوقعها  املصيبة والفاجعة  التنبيه إىل عظم  )وهنا جاء 
اهللِ  ِحْزِب  لَِقْتِل  اْلَعَجِب  ُكلُّ  َفاْلَعَجُب  َأاَل  املصطفى(:  بيت  آل  يف 
ْيَطاِن الطَُّلَقاِء؟ )ومنهم يزيد الطليق بعد فتح مّكة،  النَُّجَباِء بِِحْزِب الشَّ
اأْلَْيِدي  َفَهِذِه  يتقّلدوا احلُْكم(،  ومل يسمح الرشع الرشيف للطلقاء أن 
َثُث الطََّواِهُر  وِمنَا، َوتِْلَك اجْلُ َتنْطُِف ِمنْ  ِدَمائِنَا، َواأْلَْفَواُه َتَتَحلَُّب ِمْن حُلُ
َلئِِن  َو  اْلَفَراِعِل،  َهاُت  ُأمَّ َوَتْعُفرَها  اْلَعَواِسُل )الذئاب(،  ا  َتنَْتاهُبَ َواكِي  الزَّ
ْمَت، َوما َربَُّك  ْذَتنَا َمْغنًَم َلَتِجُدَنا َوِشيكًا َمْغَرمًا، ِحنَي اَل جَتُِد إاِلَّ َماَقدَّ َ اتَّ

ُل. ٍم لِْلَعبِيِد، َفإىَِل اهلل امْلُْشَتَكى، َوَعَلْيِه امْلَُعوَّ بَِظالَّ

اَل  َفَو اهللِ  َيِزيْد،  َيا   َفكِْد َكْيَدَك، َواْسَع َسْعَيَك، َوَناِصْب ُجْهَدَك 
َأَمَدَنا، َواَل َيْسُقْط َعنَْك َعاُر  َتُْحو ِذْكَرَنا، َواَل ُتِيُت َوْحَينَا، َو اَل ُتْدِرُك 
َبَدٌد،  إاِلَّ  َوَماَجُْعَك  َعَدٌد،  إاِلَّ  اُمَك  َوَأيَّ َفنٌَد،  إاِلَّ  َرْأُيَك  َوَهْل  َماَفعلْت، 
لِنَا  أِلَوَّ َخَتَم  الَِّذي  هللِِ  ْمُد  َفاحْلَ الظَّاملنَِِي،  َعىَل  اهللِ  َلْعنَُة  َأال  امْلُنَاِد  ُينَاِد  َيْوَم 
ُم الثََّواَب،  ِة، َوَنْسَأُل اهللَ َأْن ُيْكِمَل هَلُ مْحَ َهاَدِة َوالرَّ َعاَدِة، َوِلِخِرَنا بِالشَّ بِالسَّ
ُه َرِحيٌم َوُدوٌد، َوَحْسُبنَا اهللُ  اَلَفَة، إِنَّ ُم امْلَِزيَد، َوُيِْسَن َعَلْينَا اخْلِ َوُيوِجَب هَلُ
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َونِْعَم اْلَوكِيُل(.

فقال يزيد:
يا صيحًة حُتَمُد ِمن َصوائِح      ما أهوَن املوَت عىَل النوائِح)1)

الزينبي،  الدور  الشاطئ حول هذا  بنت  األَديبة  قالته  ما  ومجيل 
حيث كتبت تقول: )مل متِض َزْينَب إاِل بعد َأن َأفسدت عىل ابن زياد، 
ويزيد، وبني ُأمية، لذة النرص، وسكبت قطرات من السم الزعاف يف 
كؤوس الظافرين! فكانت فرحة مل تطل، وكان نرصًا مؤقتًا، مل يلبث َأن 
َأفىض إىِل هزيمة قضت، فلم تكد َزْينَب خترج من عند يزيد حتى َأحسَّ 
حتى  يزداد  ظل  خفي،  كدر  شابه  قد   Aاحلسني بمقتل  رسوره  َأّن 

استحال إىِل ندم، َكّدر صفو األَعوام الثالثة األَخرية من حياته( )2). 

النارية  اخلطبة  هذه  يف  معي  )تأّمل  الفكيكي:  املرحوم  وُيعّقب 
البيان،  وبراعة  الفصاحة،  وَأساليب  البالغة،  فنون  بني  مجعت  كيف 
والدفاع  املعارضة،  وحّجة  االحتجاج،  وقوة  احلامسة،  معاين  وبني 
إىِل  السيوف  من  َأنفذ  هي  برصاحة  والعقيدة،  واحلّق  احلرية  سبيل  يف 
مواطن  يف  واملهج  احلشا،  يف  األَسنّة  وقع  من  وَأحّد  القلوب،  َأعامق 
القتال، وجماالت النزال، وكان الوثوب عىل َأنياب األَفاعي، وركوب 
الصارخ،  االحتجاج  هذا  سامع  من  يزيد  عىل  َأهون  الرماح  َأطراف 

)1)  اللهوف يف قتىل الطفوف، السيد ابن طاووس: ص108.
)2)  السيدة زينب، عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ: ص158.
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ُأمية،  بني  املجد والرشف يف وجوه طواغيت  ربيبة  به  الذي رصخت 
واالرستقراطية  اهلرقلية  دولتهم  وجمالس  عّزهم  منازل  يف  وفراعنتهم 
الكرهية، ثّم إِّن هذه اخلطبة التأرخيية القاصعة ال تزال تنطق ببطوالت 
احلوراء اخلالدة وجرأهتا النادرة، وقد احتوت النفس القوية احلساسة 
الشاعرة باملثالية األخالقية الرفيعة السامية، وسيبقى هذا األدب احلّي 
األَجيال،  الدهر وتعاقب  الظاملني عىل مدى  الطغاة  صارخًا يف وجوه 

ويف كل ذكرى لواقعة الطّف الدامية املفجعة()1). 

)1)  حياة اإلمام احلسنيA، الفكيكي: ج3، ص381. 

 ......................................... ام ُخْطبُة َزْينَبD يف جَمِْلِس َيزيد بِالشَّ



.................................................... عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية      72

 : الَكَرُم الَعَلويُّ

إِّن طيلة الفرتة التي مكث فيها ركب السبايا يف خربة الشام، ومن 
خالل الدور الريادي الذي انفردت به السيدة َزْينَبD، وهو توضيح 
القرآن  َخّصهم  وقد  ورسوله،  اهلل  عند  للناس   Bالبيت َأهل  منزلة 
الناس  التطهري، واملودة، جعل  آية  آياته، أشهرها:  بالكثري من  الكريم 
ينقمون من يزيد وَأفعاله الدنيئة، وَأثاروا حالة من الغضب اجلامهريي، 
األَمر الذي جعل يزيد يندم عىل كل فعل فعله، وَأمر بعودة السبايا إىِل 
فَأمر  ترحيلهم،  قبل  َأوضاعهم  بتحسني  وَأوىص  كام  املنورة،   املدينة 
كثرية،  َأمواالً  عليها  وصّب  جملسه،  يف  ففرشت  االبريسم  من  بأنطاع 
التي  ألَمواهلم  وعوضًا  لقتالهم،  دية  لتكون   Bالبيت آلل  وقّدمها 
َأصابكم،  ما  عوض  املال  هذا  خذوا  هلم:  وقال  كربالء،  يف  هنبت 
-وَأكرب  كلثوم  ُأّم  العقيلة  إِليه  فانربت  الرسالة،  خمدرات  والتاعت 
َوجْهَك،  وَأْصَلَف  حيائَك،  َأقلَّ  )ما  به:  فصاحت  َزْينَب-،  َأهّنا  الظن 
َتْقُتَل َأخي وَأهل بيتي، وتعطيني عوضهم()1)، وقالت السّيدة سكينة: 
يزيد، وال رأيُت كافرًا وال مشكًا شًا  قلبًا من  َأقسى  )واهللِ ما رأيُت 
منه، وال َأجفا منه())(، ومع هذا اإلباء الذي جوبه به من قبل خمدرات 
َأنه َأمر النعامن بن بشري َأن جيهزهم بام يصلحهم، ويسرّي  الرسالة، إاِل 

)1)  حياة اإلمام احلسنيA، الفكيكي: ج3، ص381.
)2)  األمايل، الصدوق: ص230، حياة اإلمام احلسنيA، الفكيكي: ج3، ص414.
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َأمينًا من الشام، ومعه خيل يسري هبم إىِل املدينة، وخالفًا  معهم رجاًل 
للمعاملة اخلشنة التي عانت منها قافلة السبايا يف مسريهم إىِل الشام، 
التعامل،  يف  لبقًا  املدينة  إىِل  عودهتم  يف  بركبهم  املكّلف  هذا  كان  فقد 
َأمامه، بحيث ال  فيكونون  لياًل  يسايرهم  فكان  َأخالقه معهم،  َلّينًا يف 
حوهلم  فكانوا  وَأصحابه،  هو  عنهم  تنّحى  نزلوا  فإِذا  طرفه،  يفوتون 
كهيئة احلرس، وكان يسأهلم عن حاجتهم، ويلطف هبم، فلاّم وصلوا 
إىِل املدينة َأرادت العقيلة َزْينَبD مكافأته عىل حسن تعامله، ومجيل 
صنعه، ومل يكن لدهيا مال تقدمه إِليه، لكنها عمدت إىِل بعض ما تبّقى 
من ُحيلِّ ُأختها فاطمة، وهو عبارة عن سوارين ودملجني، وقدمته إِليه 
فتأثر  الفعل(  من  باحلسن  إيانا  )هذا جزاؤك بصحبتك  قائلة:  معتذرة 
الرجل من مبادرة السيدة َزْينَبD واعتذر عن قبوهلا قائاًل: )لو كان 
الذي صنعت إِنام هو للدنيا كان يف حليكن هذا ما يرضيني دونه، ولكن 

واهلل ما فعلته إاِل هلل ولقرابتكم من رسول اهلل()1). 

ثورة املدينة:

 Fمل يكن من اليسري عىل السيدة َزْينَب بأن تعود إىل مدينة جدها 
رمضاء  عىل  كاألضاحي  جمزرين   Bبيتها وأهل  أخاها  تركت  وقد 
كربالء، هذه املدينة التي كانت تنري بأنوارهم، واليوم عادت حزينة وقد 
أشهر، حيث  استمرت طيلة سبعة  التي  الطويلة  الرحلة  تلك  اهنكتها 

)1)  تاريخ األمم وامللوك، الطربي: ج6، ص266.

 .................................................................... ثورة املدينة
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خرجت من املدينة مع أخيها احلسني أواخر شهر رجب وعادت بعد 
املدينة  انتهاء شهر صفر، وفرق كبري بني موكب خروجها املهيب من 
حييط هبا أخوهتا وأبناؤها وأبناء أخوهتا ورجاالت عشريهتا، وبني قافلة 

األرس التي عادت  مثكولًة بنياح  األرامل املفجوعات بفقد األحبة.

السيدة  املدينة، حتى هرعت  أبواب  الركب  إن دخل  ما  لذلك 
األقدس،  مثواه  حيث   Fاهلل رسول  جدها  مسجد  إىل   Dزينب
وأخذت بعضاديت باب املسجد منادية: )يا جداه، إن ناعية إليك أخي 

احلسني()1). 

،Aعاشت يف املدينة تتحّدث عن آالم كربالء وشعارات احلسني 
املنورة تذكري  املدينة  إىل أن غادرت احلياة، فكانتD يف كل يوم يف 
مجاهري األمة بمظلومية احلسني وأهل بيتهB، وختليد املأساة العظيمة 
يف كربالء، لُتؤجج بذلك العواطف وُتلهب املشاعر، وحتّرض الناس 

عىل احلكم الفاسد الظامل.

زين  اإلمام  أحفاد  من  احلسن  بن  حييى  الرشيف  السيد  ويذكر 
العابدين عيل بن احلسنيA، وهو املعروف بالعبيديل النسابة )214 هـ 
- 277 هـ( )829 م -890 م( يف رسالته املشهورة )أخبار الزينبيات( 
الناس  تؤّلب  كانت  باملدينة  وهي   Dَزْينَب السيدة  )أّن  فيها:  يذكر 
سعيد  بن  عمرو  املدينة  وايل  فكتب   ،Aاحلسني ثار  بأخذ  القيام  عىل 

)1)  مقتل احلسني، عبدالرزاق املقرم: ص376، تاريخ الطربي: ج6، ص366، الكامل 
يف التاريخ، ابن األثري: ج3، ص300
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بينها  ُيفّرق  أن  يأمره  يزيد  فأتاه كتاب  باخلرب،  ُيعِلمه  يزيد  األشدق إىل 
وبني الناس، فأمرها الوايل باخلروج من املدينة()1).

لقد أشعلت السيدة َزْينَب الثورة وفجرهتا يف املدينة ضد احلكم 
سنة  املنورة  املدينة  عمت  التي  للثورة  املحرك  دور  هلا  فكان  األموي، 
واليه،  وطردوا  األموي،  احلكم  عىل  املدينة  أهل  مترد  حيث  )63هـ( 
ومجيع بني أمية، وبايعوا عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة، فبعث يزيد 
بن عقبة، فقىض  بقيادة مسلم  ألفًا(  يبلغ )12  املدينة جيشًا ضخاًم  إىل 
عىل التمرد وسيطر عىل املدينة، وأباح مسلم املدينة ثالثًا جليشه يقتلون 
ليزيد  البيعة  الناس إىل  املتاع واألموال، ودعا مسلم  الناس ويأخذون 
عىل أهنم خول - أي عبيد - له حيكم يف دمائهم وأمواهلم وأهلهم ما 
الواقعة باسم )واقعة احلرة(  امتنع من ذلك قتله ،وعرفت  شاء، فمن 
والتي حصلت لليلتني بقيتا من ذي احلجة، وعرف مسلم بن عقبة بعد 

الواقعة باسم مرسف()2).

رحلتهاD األخرية إىل دمشق الشام:

تشري بعض الروايات إىل أّن عبد اهلل بن جعفر ملا رآها قد اهنّد 
السيدة  مع  وانتقل  الشام  بالد  إىل  هبا  رحل  جسمها  وضعف  ركنها، 
هلا  يقال  قرية  يف  دمشق  قرب  يمتلكها  كان  ضيعة  إىل  زوجته  َزْينَب 

)1)  أخبار الزينبيات، العبيديل، مطبوع ضمن جملة )املوسم(: العدد 4.
)2)  الكامل يف التاريخ، ابن األثري: ج4، ص120.
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يف  وُدفنت  القرية،  هذه  يف   Dَزْينَب السيدة  توفيت  وقد  )راوية( 
املرقد املعروف باسمها، وختتلف الروايات يف سبب هجرة عبد اهلل بن 
،Dجعفر إىل هذه القرية ويف تاريخ تلك اهلجرة، ووفاة السيدة َزْينَب 

لكن العديد من املؤلفني ذكروا أّن ذلك بسبب جماعة حصلت يف املدينة 
وكان ذلك يف سنة )65هـ( وبعضهم قال إن ذلك يف سنة )62هـ(، 
يقول العالمة الشيخ فرج العمران - خالل بحث له عن املوضوع -: 
)فاألرجح عندي أهناD توفيت يف الشام يف النصف من شهر رجب 
من العام اخلامس والستني من اهلجرة وهو عام املجاعة، وذلك بمحرض 
زوجها اجلواد عبد اهلل بن جعفر، ودفنت يف إحدى قراه املعروفة براوية 

من غوطة دمشق املشتهرة اآلن بقرية الست( )1).

ويقع مقام السيدة َزْينَب يف اجلهة الرشقية اجلنوبية عىل بعد سبعة 
كيلو مرتات من دمشق، وقد أصبحت املنطقة تعرف كلها باسم )السيدة 
َزْينَب(، وتبلغ مساحة املقام وملحقاته حوايل الـ )15000 مرت مربع(، 
ويتسع خلمسة آالف شخص، وهناك قول أخر يف مكان دفنها وهو يف 

مرص وهلا مزار شامخ يقصده أصحاب احلوائج ويستشفعون هبا.

)1)  وفاة َزْينَب الكربى، الشيخ فرج العمران: ص65، السيدة َزْينَب وأخبار الزينبيات، 
العبيديل: ص9.
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