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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:
يزخـر تارخينا ِ
اإلسالمي األَصـيل املـرتبط َبأهـل بـيت النبيF
بشخصيات عظيمة من النساء اللوايت كان هل َّن األَثر العظيم والبصامت

ضمت تلك
الواضحة عىل صفحات هذا التاريخ ،وذلك ملا
ّ
الشخصيات بني جوانحها من تقوى ،وتضحية ،وصرب ،وشجاعة،
فاضت وتدفقت عىل األُمة فض ً
ال وكرم ًا ،وكانت َز ْينَب بنت أمري

املؤمنني Cإِحدى َأبرز تلك الشخصيات ،فقد كان هلا دور كبري
يف مناهضة الظلم والظاملني ،وإِمتام ثورة اإلمام احلسني ،Aوفضح

الفاسدين ،وكشف القناع املزيف هلم ،وبيان َأحقية َأهل البيت Bيف
اخلالفة ِ
اإلهلية.
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والدتها:D
اختلف املؤرخون والرواة يف السنة التي ُولدت فيها عقيلة آل
َأيب طالب ،Dفهناك من يقولَ :أهنا ولدت يف السنة السادسة من

اهلجرة( ،)1وقيل يف السنة التاسعة من اهلجرة ،ور ّد هذا القول الشيخ
جعفر النقدي ،فقال :وهذا القول غري صحيح؛ ألَ ّن فاطمة Dتوفيت
بعد والدها يف السنة العارشةَ ،أو احلادية عرش ،عىل اختالف الروايات،
فإِذا كانت والدة الس ّيدة َز ْينَب يف السنة التاسعة ،وهي كربى بناهتا

فمتى كانت والدة ُأ ّم كلثوم (عىل القول بوجودها)؟ ومتى محلت
باملحسن الذي َأسقطته لستة َأشهر؟

يرتجح عندنا هو َأ ّن والدة السيدة َز ْينَبD
وقال :والذي
ّ
كانت يف السنة اخلامسة من اهلجرة -يف شهر مجادى األوىل -وذكر
مؤيدات أخرى ملا ذهب إليه(((.
الوليدة املباركة:D
استقبل البيت العلوي الفاطمي الطاهر -بكل فرح ورسور،
وغبطة وحبور -الوليد الثالث من َأ ِ
والدهم ،وهي البنت األُوىل ِ
لإلمام
((( زينب الكربى Dمن املهد اىل اللحد ،املؤلف  :السيد حممد كاظم القزويني :ج،1
ص.31
( )2ملعرفة تفاصيل ذلك يمكن مراجعة كتاب (زينب الكربى )Dللعالمة الشيخ
جعفر النقدي :ص ،17وكتاب (رياحني الرشيعة) الشيخ املحاليت :ج ،3ص.33

الوليدة املباركة5 .............................................................D

َأمري املؤمنني والسيدة فاطمة الزهراء ،Cومن هذين األَصلني
املقدسني انبثقت هذه البذرة الطاهرة.

حيث وضعت الصدّ يقة الطاهرة فاطمة الزهراء Dوليدهتا
املباركة ،التي مل تولد مث ُلها امرأ ٌة يف ِ
اإلسالم ،إِيامن ًا ،ورشف ًا ،وطهارةً،
ٍ
ِ
وعف ًة ،وجهاد ًا ،وقد استقبلها َأ ُ
بمزيد
وسائر الصحابة
البيتB
هل
ُ
من االبتهاج والفرح والرسور ،و َأجرى ِ
مري املؤمنني Aعىل
اإلما ُم َأ ُ
وليدته املراسيم الرشعيةَ ،فأ ّذ َن يف ُأ ِ
ِ
ذنا ال ُيمنى ،و َأقام يف اليرسى.
َ
ْب ،ال إِل َه إِالّ اهللُ)
لقد كان َأ ّول صوت قرع سمعها هو( :اهللُ أك َ ُ
وهذه الكلامت ُأنشودة األنبياء ،وجوهر القيم العظيمة يف األَكوان.

الزهراءD
وقد روي يف والدهتا َأهنا ملا ولدت ،جاءت هبا ُأمها َّ
إِىل َأبيها َأمري املؤمنني Aوقالت لهَ :س ِّم هذه املولودةَ ،فقال:A
كنــت ألَسبـق رسـول اهلل ،Fوملا جاء النبي Fقال :ما كنت
ما
ُ

سم
السالم ،وقال لهِّ :
ألَسبق ريب تعاىل ،فهبط جربائيل يقر ُأ عىل النَّبي َّ
(ز ْينَب((() ،فقد اختار اهللُ هلا هذا االسم(((.
هذه املولودة َ

ب
((( قال ابن منظور يف لسان العرب :ج ،1صَ 453
(الز ْينَب شجر َح َس ُن ا َملنْ َظرَ ،ط ِّي ُ
الرائحة ،وبه سميت املر َأة) ،وقد اختار الفريوز آبادي صاحب القاموس املحيط:
(اسم َز ْينَب مركب من زين وآب ،ليصبح عند ِ
اإلندماج بعدما حذفت اهلمزة،
َز ْينَب).
((( وفيات األئمة( ،من علامء البحرين والقطيف) :ص.431
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وجوم النيب Fوبكاؤه:
بعدما َس َّم رسول اهلل Fحفيدته املباركةَ ،ض ّمها إىل صدره
الرشيف ،وجعل يوسعها تقبيالً ،ثم وضع خدّ ه عىل خدّ ها ،وبكى بكا ًء
شديد ًا عالي ًاَ ،أخذت دموعه تتبلور عىل سحنات وجهه الكريم ،فبهرت
َ
كاؤك؟ ال
س ّيدة النساء فاطمة Dمن بكاء َأبيها ،فانربت قائل ًةِ :م َّم ُب
َأ ْبكَى اهللُ َع ْين َ
َك َيا َأ ْبتَا ُهَ ،فأجاهبا بصوت حزين النربات( :يا فاطمة،

تنصب عليها املصائب
اعلمي َأ ّن هذه البنت بعدي وبعدك سوف
ُّ
والرزايا)((( .وهو يتحدّ ث ع ّم تعانيه ابنته من املآيس واخلطوب.
ُك ْن َيتها:D

ُكنّيت الصدّ يقة الطاهرة َز ْينَبُ D
بـ(أ ّم كلثوم) ،وقيل :إِهنا
بـ(أ ّم احلسن)((( ،و تُكنى َأيض ًا ُ
تكنى ُ
بـ(أ ِّم ا َملصائِ ِ
وحق هلا أن
ب)،
ّ

شاهدَ ت مصيب َة جدّ ها رسول اهلل ،Fوحمن َة ُأ ّمها
ُسمى بذلك ،فقد َ
ت ّ
مقتل َأبيها ِ
ثم وفاهتا؛ وشاهدت َ
عيل بن
فاطمة الزهراءّ ،D
اإلمام ِّ
بالسم،
ثم َقتْله
ِّ
ثم شاهدت حمن َة َأخيها احلسن ّ ،A
أيب طالبّ ،A
وشاهدت َأيض ًا املصيب َة العظمى ،والرزية الكربى ،وهي ُ
قتل َأخيها
احلسني Aو َأهل بيتهِ ،
وم ْن ِ
بني َمن استشهد يف تلك الواقعة األَليمة
ُ
ولداها ( َع ٌ
وحلت
ون
وحممد) مع خاهلام احلسني  Aو َأمام عينيهاُ ،
ّ
املذهب ،للمريزا عباس قليخان :ص.38
((( الطراز ّ
((( َز ْينَب الكربى ،للشيخ جعفر النقدي :ص.17

َألقاهبا7 ..................................................................... D

َأسري ًة من كربالء إِىل الكوفة ،و ُأدخلت عىل ابن زياد يف جملس الرجال،
عنرصهِ ،
ِ
وخ ّس ُة َأصله من الكالم اخلشن املوجع
وقابلها بام اقتضاه ُلؤ ُم
وحلت َأسري ًة من الكوفة إِىل ابن آكلة األَكباد
وإظهار الشامتة ا ُمل ِم ّضةُ ،
ورأس َأخيها ورؤوس ولدَ هيا و َأهل بيتها َأمامها عىل رؤوس
بالشام،
ُ
الرماح طول الطريق إِىل الشام ،حتّى دخلوا دمشق عىل هذه احلالة،
قرنون باحلبال.
و ُأدخلوا عىل يزيد يف جملس الرجال ،وهم ُم ّ
أَلقابها:D

تنم عن صفاهتا الكريمة ،ونزعاهتا الرشيفة ،حتى
َأما َألقاهبا فإِ ّنا ّ
ُل ِّقبت بالصديقة الصغرى ،وعقيلة بني هاشم ،واملوثقة ،والعارفة،
والكاملة ،وعابدة آل عيل ،وصاحبة الشورى ،وغريها من األَلقاب.

وهذه األَلقاب الرائعة التي عرفت هبا موالتنا زينب Dتدل
ٍ
معان سامية وجليلة ،فلقب:
عىل

عقيلة بني هاشم :و(العقيلة) هي :املرأة الكريمة عىل قومها،
لذريتها ،فكانوا يل ّقبون
والعزيزة يف بيتها ،وكان هذا اللقب وسام ًا ّ
بـ(بني العقيلة).

العاملة :حفيدة الرسول Fمن الس ّيدات العاملات يف األُرسة
النبوية ،فكانت Dيرجعن إِليها نساء املسلمني يف شؤوهنن الدينية.

عيل :كانت َز ْينَب من عابدات نساء املسلمني ،فلم
عابدة آل ّ
ترتك نافلة من النوافل اإلسالمية إِالّ أتت هبا ،ويقول بعض الرواة:
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مرها ،وهي ليلة احلادي عرش من
إِهنا ص ّلت النوافل يف َأقسى ليلة و َأ ّ
املحرم.
الكاملة :فهي كاملة يف فضلها وع ّفتها وطهارهتا من الزلل
والزيغ.

الفاضلة :فهي الفاضلة يف جهادها وخدمتها لإلسالم ،وبالئها
يف سبيل اهلل.
سمو ذاهتا
فهذه بعض َألقاهبا التي َأحصيناها ،والتي تد ّلل عىل ّ
وعظيم شأهنا(((.
نشأتها وفضلها:D

نشأت َز ْينَب العقيلة Dوترعرعت يف كنف بيت طاهر ال
ُيذكر فيه إِال اهلل تعاىل ،وال ُيؤتى فيه إِال الصاحلات من األَعامل ،ألَنه
بيت النبوة ،ومهبط الوحي والتنزيل.

ومألت
عيل بن َأيب طالب Aبعلمه وحكمته،
ْ
ٌ
بيت َأداره ُّ
َأنحاءه موالتُنا فاطمة الزهراء Dبعطفها وحناهنا ،ورافقها فيه سيدا
شباب َأهل اجلنة ،Cوقد ّ
غذهتا ُأمها س ّيدة نساء العاملني Dبالع ّفة،

وح َّفظتها القرآن ،وع ّلمتها
والكرامة ،وحماسن األَخالق واآلدابَ ،
اإلسالم ،و َأفرغت عليها َأشعة من م ُث ِلها ِ
َأحكام ِ
وق َيمها ،حتّى صارت
ُ
وحق للذي يرتبى يف مثل هذا البيت َأن يكون يف
صور ًة صادق ًة عنهاٌّ ،

(((

نشأهتا وفضلها9 .............................................................D

َأعىل مدارج الكامل ِ
اإلنساين.

لقد قطعت شوط ًا من طفولتها يف بيت الرشف والكرامة والرمحة
واملودة ،فقد شاهدت َأباها ِ
اإلمام َأمري املؤمنني Aيشارك ُأ ّمها

الزهراء Dيف شؤون البيت ،ويعينها يف مهامه ،ومل ترت ّدد يف َأجواء البيت
ِ
ٍ
وهجره ،وشاهدت جدّ ها الرسول األَكرمF
مر القول
َأ ّي ُة كلمة من ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحنانه.
وعطفه،
وتبجيله،
َكريمه،
ُيغدق عليهم بفيض من ت

لقد ظفرت حفيدة الرسولَ Fبأروع و َأسمى َألوان الرتبية

ِ
يبجل الصغري الكبري ،ويعطف الكبري عىل الصغري،
اإلسالمية ،يف بيت ّ

عطف واحرتا ٌم متبا َد ٌل.
ٌ

وقد شاهدت ُأخوهتا من َأبيها ،وهم يع ّظمون َأخوهيا احلس َن
ِ
آيات التكريم والتبجيل ،وكانت هي
واحلسني ،Cويقدّ مون هلام
َ
بالذات موضع احرتام ُأخوهتا ،فكانت إِذا زارت َأخاها ِ
اإلمام احلسنيA

قام هلا إِجالالً وإِكبار ًا ،و َأجلسها يف مكانه ،وكانت إِذا َأرادت اخلروج
لزيارة قرب جدّ ها رسول اهلل Fخرج معها َأبوها َأمري املؤمنني A
ِ
بنفسه إِىل إِمخاد ضوء
و َأخواها احلسنان ،Cويبادر َأمري املؤمننيA

القناديل التي عىل املرقد املع ّظم ،فسأله ِ
اإلمام احلسن Aعن ذلك،
فقال لهَ :
ك َ
(أ ْخ َشى َأ ْن َينْ ُظ َر َأ َحدٌ إِىل َشخْ ِ
ص ُأ ْختِ َ
احل ْو َراء)(((.
لقد ُأحيطت عقيلة بني هاشم هبالة من التعظيم والتبجيل من

((( َز ْينَب الكربى ،للشيخ جعفر النقدي :ص.22

..................................................... 10عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية

ِ
َأبيها و ُأخوهتا ،فهي حفيدة النبي األَعظم ،Fووريث ُة م ُث ِ
وقيمه
له
ُ
ِ
وآدابه.
الصدّ يقة اجلليلة قد حازت عىل
كل ذلك يدل عىل َأن تلك ّ

درجات عالية من الرشف والكرامة ،وقد ورد يف ح ِّقها الكثري من
املناقب والفضائل.

خصاهلا النفسية11 ............................................................ D

خصاهلا النفسية:D
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رشيفة يفتخر هبا ِ
اإلنسان ،ويسمو
نزعة
كريمة َأو
صفة
ما من
هبا عىل غريه من الكائنات احلية إِالّ وهي من عنارص عقيلة بني هاشم،

وسيدة النساء َز ْينَب ،Dفقد حت ّلت بجميع الفضائل التي وهبها اهلل
تعاىل جلدّ ها الرسول األَعظم ،Fو َأبيها ِ
اإلمام َأمري املؤمنني،A

و ُأ ّمها سيدة نساء العاملني ،Dو َأخوهيا احلسن واحلسني سيدي شباب
َأهل اجلنة ورحيانتي رسول اهلل ،Fفقد ورثت خصائصهم ،وحكت

سمو ذاهتم ،ومكارم َأخالقهم.
مميزاهتم ،وشاهبتهم يف ّ

لقد كانت حفيدة الرسول بحكم مواريثها وخصائصها من
َأعظم النساء يف دنيا ِ
اإلسالم ،فقد َأقامت رصوح العدل ،وش ّيدت

معامل احلق ،و َأبرزت قيم ِ
رب
اإلسالم ومبادئه عىل حقيقتها النازلة من ّ
العاملني ،فقد جاهدت هي و ُأ ّمها الزهراءَ D
كأعظم ما يكون اجلهاد،
ووقفتا بصالبة ال يعرف هلا مثيل َأمام التيارات الظاملة ،التي حاولت

وهداهتا
بجميع ما متلك من وسائل القوة َأن تلقي الستار عىل قادة األُ ّمة ُ
الواقعيني ،الذين َأقامهم الرسولَ Fأعالم ًا الُ ّمته ،وخزنة حلكمته
حق س ّيد
وعلومه ،فقد دافعت فاطمة الزهراء Dبقوة وصالبة عن ّ
اإلمام َأمري املؤمنني ،Aرائد العدالة االجتامعية يف ِ
العرتة ِ
اإلسالم،

فناهضت حكومة َأيب بكر يف خطاهبا التأرخيي اخلالد ،وسائر مواقفها
املرشفة التي وضعت فيها األَساس املرشق ملبادئ شيعة َأهل البيت،B
ّ
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وكذلك وقفت ابنتها العقيلةَ Dأمام احلكم األُموي األَسود الذي
استهدفقلع ِ
اإلسالممنجذوره ،وحموسطوره،وإِقصاء َأهلالبيتB

عن واقعهم االجتامعي والسيايس ،وإِبعادهم عن املجتمع ِ
اإلسالمي،
فوقفت حفيدة الرسول Fمع َأخيها َأيب األَحرار Aيف خندق واحد،
فح ّطم َأخوها بشهادته ،وهي بخطبها يف َأروقة بالط احلكم األُموي،

ذلك الكابوس املظلم الذي كان جاث ًام عىل رقاب املسلمني.

وعىل َأي حال ،فإِنا نعرض بصورة موجزة لبعض العنارص

النفسية حلفيدة الرسول ،Fوما تتمتّع به من القابليات ّ
الفذة ،التي
جعلتها يف طليعة نساء املسلمني ،وفيام ييل ذلك:

السيدة زينب الصورة احلقيقية للمرأة الواعية:
الصابرة املتحدّ ية ،التي
الرسال ّية ّ
الس ّيدة زينب ،Dهذه املرأة ّ
استطاعت من خالل مواقفها يف کربالء مع َأخيها ِ
اإلمام احلسني،A

الصورة احلقيق ّية للمرأة الواعية التي تر ّبت يف حضن ِ
اإلسالم،
َأن تُربز ّ

اجلسدي ،بل کانت
فلم تسيطر عليها عاطفتها ،ومل ختضع لضعفها
ّ
ِ
الصلبة التي ال هتزمها اآلالم حتى لو کربت ،وال ينال
اإلنسانة القو ّية ّ

منها ّ
السلطة واجلربوت ويامرسون ال ّطغيان ،بل
کل الذين يملکون ّ
ٍ
وقفت َأمامهم ّ
جرأة ،تکشف منطلقاهتم ،و َأساليبهم ،واألَهداف
بکل

الشع ّية ِ
اإلسالم ّية التي
يتحرکون من َأجلها ،وتزيل عنهم غطاء ّ
ا ّلتي ّ

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

کانوا يتغ ّط ْون هبا.

ٍ
کزوجة و ُأ ّم ،بل َأکّدت
ومل تغفل الس ّيدة زينب Dعن دورها
عم من دورها
هذا الدّ ور ،ومع ذلك فإِ ّنا کانت تعترب َأ ّن دور املرأة هو َأ ّ

يف البيتَ ،أو تربيتها ألَوالدها ،و َأ ّن هناك واجب ًا ينبغي َأن تقوم به ،وهو
َات
ُون َوا ُْل ْؤ ِمن ُ
األَمر باملعروف والنّهي عن املنکر ،قال تعاىل﴿ :ا ُْل ْؤ ِمن َ
ون بِا َْلعر ِ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنک َِر﴾ (((.
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
وهذا الدّ ور املتکامل هو ا ّلذي َ
جعل املرأة املسلمة فاعل ًة يف
ِّ
قوي ،يقف َأمام ال ّظلم
کل التّاريخ
اإلسالمي ،لتساهم يف بناء جمتم ٍع ٍّ
ّ
ٍ
وال ّطغيان ،ويکون فاع ً
مقاومة تواجه معتدي ًا وحمتالً.
ال يف َأ ّية

((( سورة التوبة :آية.71
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الرسالة:
مواكبتها Dخطوات ّ
وقد انطلقت الس ّيدة زينب Dيف بنائها ّ
يت ورسال ّيتها ،من
الذا ّ
الرسا ّيل ا ّلذي بناه ِ
الزهراء،D
عيل Aمع الس ّيدة ّ
هذا البيت ّ
اإلمام ّ

يف ّ
خاص ًة ،ألَنّه
ظل رسول اهلل Fا ّلذي َأضفى عىل هذا البيت رعاي ًة ّ
کان يعيش يف عقل َأفراد هذا البيت ،ويف نبضات قلوهبمَ ،ف ُهم تربيته
وصناعته.

وهو Fعندما کان يفکّر يف مستقبل ِ
اإلسالم ،کان يفکّر فيه من

عيل ،وفاطم ُة بضع ٌة
خالهلم ومن خالل ّ
فعيل منه ،وهو من ٍّ
ذر ّيتهم؛ ٌّ
واحلسني س ّيدا شباب َأهل اجلنّة ،والس ّيدة زينب هو
منه ،واحلس ُن
ُ
يتوسم فيها شخص ّي ًة حتمل عطر هذا البيت.
سمها و َأح ّبها ،وکان َّ
ّ

وهکذا کانت ،فهي محلت رسال َة رسول اهلل Fو َأخالقه،
ِ
وهدْ ي َأخوهيا،
عيل ،Aوعبادة ُأ ّمها وع ْل َمهاَ ،
وشجاعة َأبيها ّ
الرجس
وانطلقت إِىل احلياة حتمل طهر البيت ا ّلذي َأذهب اهللُ عنه ِّ

وطهره تطهري ًا.
ّ

متنوعة املزايا؛
وبذلك استطاعت َأن تبني يف داخلها شخص ّي ًة ّ
فکانت العاملة والعابدة التي ال ترتک صالة ال ّليل حتّى يف َأشدِّ
املوجهة ،واملع ِّلمة للقرآن،
الساعات حراج ًة ،کام يف کربالء ،وکانت
ِّ
ّ

اآلمرة باملعروف ،والنَّاهية عن املنکر ،وا ّلتي کان صوهتا ال يرتفع

الرسالة15 ..................................................
مواكبتها Dخطوات ّ

باحلق يف ّ
وقو ًة
کل األَماکن العا ّمة
إِال
ّ
واخلاصة ،لتکون بذلک سند ًا ّ
ّ
ٍ
ِ
حوار ونقاش هادئ ورصني.
أي
لإلسالم ،ومل تکن تغلق َأبواهبا عن ّ

الرجل ا ّلذي َأخلص لرسول اهللF
وقد َأخلصت لزواجها من ّ
موي ،وهو مل
الصلبة جتاه االنحراف األُ ّ
و َأهل بيته ،وکان يقف املواقف ّ

يشارک يف کربالء ملرضه ال لعدم رغبته يف ذلک ،ولذلک َأرسل ولديه
حممد وعون مع ُأ ِّمهام للمشارکة يف هذا الواجب الکبري ،فکانت األُ ّم
َّ

خرجت للمجتمع جماهدين رسال ّيني ،خرجوا معها إِىل
املر ّبية ا ّلتي َّ
کربالء ،واستُشهدوا.

الرسالة ،فهي مل ْ
تعش
وقد واکبت الس ِّيدة زينب خطوات ِّ
سوى سن ّيها اخلمسة األُوىل من عمرها مع رسول اهلل ،Fلکنَّها
عاشت نتائج جهاد رسول اهلل Fوتضحياته مع َأصحابه ،حيث
عاد إِىل مکّة فاحت ًا ،وبد َأ النّاس يدخلون يف دين اهلل َأفواج ًا ،و َأکمل
الرسالة التي َأمره اهللُ بإِيصاهلا إِىل النَّاس ،ومل يطمئ ّن إِىل َأن
تبليغ ّ

جاءه الوسام ِ
ت َلک ُْم
هلي ليقول له َأن يقول للنّاس﴿ :ا ْل َي ْو َم َأک َْم ْل ُ
اإل ّ
يت َلک ُُم ا ِ
إل ْس َ
ال َم ِدين ًا﴾((( ،بعدما
ت َع َل ْيک ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِدينَک ُْم َو َأ ْت َ ْم ُ
ُنت َم ْوال ُه فهذا َع ٌّيل َم ْوال ُه،
(م ْن ک ُ
عيل ،Aفقالَ :F
ترکه َأمان ًة عند ّ
ِ
ِ
ْ
واخذل َم ْن
َص ُه،
ال َّل ّ
ْرص َم ْن ن َ َ
هم وال َم ْن واال ُه ،وعاد َم ْن َعادا ُه ،وان ْ
((( سورة املائدة :آية.3
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َخ َذ َل ُه)(((.

ُ
و َأغمض
َت
متسک ْ
رسول اهللِ عين ْيه ُمغادر ًا ُأ ّمته ،تارک ًا هلا ما إِ ْن ّ
هبام لن ّ
تضل َأبد ًا؛ کتاب اهلل وعرتته َأهل بيته ،ال ّلذين لن يفرتقا حتّى
ِ
کف
حل ْوض ،و َبکَت الس ّيد ُة
زينب َجدَّ ها وهو ُي َم ُل عىل َأ ّ
ُ
َي َردا عليه ا َ
الصغري ،عندما رأت َأ ّن هناک
املسلمني ،وحزنت بحجم عمرها ّ
يدب يف داخل جمتمع جدِّ ها ،وا ّلذي مت ّثل بإِبعاد َأبيها عن
انحراف ًا َبدَ أ ّ
نص عليها رسول اهللَ Fبأ ٍ
مر من اهلل سبحانه.
اخلالفة ا ّلتي ّ

ِ
رسول اهللF
وسمعت کيف صدح صوت ُأ ّم ِها يف مسجد جدِّ ها
کل اآلالم؛ ليبقى ِ
متحمل ًة ّ
اإلسالم نق ّي ًا
وهي تواجه هذا االنحراف،
ّ
صافي ًا عىل العهد ا ّلذي حرص رسول اهلل Fعىل تأکيده يف َأکثر من
مناسبة.

ويف تلك األَجواء املعتمة ،واألَوضاع املأساوية التي عصفت
ُبأ ِ
مة جدِّ ها Fتغريت األَجواء عىل عقيلة اهلاشميني من جديد،
َ
ٌ
آخر من قناديل بيت الوحي
انطفأ
وانقلبت األَحوال ،حني
قنديل ٌ

والرسالة ،وحني َأفل نجم من نجوم الرمحة ِ
اإلهلية عن هذه األُمة ،حني
الزهراء Dشهيد ًة مظلوم ًة ،وهي ال تزال بحاجة
افتقدت
زينب ُأ ّم َها َّ
ٌ
إِىل حضنها ِ
ودفئها ،عندها جتددت عليها مصيب ُة جدِّ ها رسول اهلل،F

وعادت عليها َأحزان ذلك الفقد األَليم املفجع ،فلم جتد ما خيفف تلك

اآلآلم سوى الصرب والتحمل.

((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.428
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على ُخطى أَبيها أَمري املؤمنني:A
وبعد رحيل ُأمها الزهراء Dعن بيت َأمري املؤمننيAعاشت
الس ّيدة زينب Dرسال ّية َأبيها ،عندما انفتح عىل ا ّلذين تقدّ موه

باخلالفة ،ال خوف ًا منهم ،وال ملصلحة شخص ّية يرجوها ،بل حرص ًا

تعرضه للخطر من األعداء ا ّلذين
عىل بقاء اإلسالم عزيز ًا ،وعدم ّ
کانوا يرت ّبصون به رش ًا ،رغم تأکيد ح ّقه يف اخلالفة ،وقال( :ألُ
سلمن ما
ّ
ّ
ً (((
خاصة) .
عيل ّ
سلمت ُأمور املسلمني ،ومل يکن فيها ٌ
جور إِال َّ
ورأت کيف اجتمع عىل أبيها القاسطون واملارقون والنّاکثون،

والسکوت عىل
الرسا ّيل ،ورفض منطق التّسويات ّ
رص عىل موقفه ّ
ألنّه َأ ّ

االنحراف عىل حساب رسالته.

عيل Aعندما جيء به رصيع ًا،
وقد مت ّثلت هلا رسال ّية َأبيها ّ
والس ّم يرسي يف بدنه ،واحلياة تذوب يف
والدّ ماء تسيل من رأسهُّ ،
(س ُل ِ
ون
جسده ،ويف هذا الوقت ،يلتفت إىل ا ّلذين من حوله ويقولَ :
َق ْب َل َأ ْن َت ْف ِقدُ ِ
ونَ ،ف َ
الس َم ِء َأ ْع َل ُم ِمنِّي بِ ُط ُر ِق األَ ْر ِ
ض)((( ،وکان
ألنَا بِ ُط ُر ِق َّ
ِ
ج ًا) -و َأ َش َار بِ َي ِده إِ َل َصدْ ِره ،(((-وهي يف ذلك
يقول( :إِ َّن َه ُ
اهنَا َلع ْل ًام َ ّ
ک ّله مل تفارق والدها حتى َأغمض عينيه شهيد ًا.
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.102
((( املصدر السابق :ص.280
((( املصدر السابق :ص.496
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وعاشت الس ّيدة زينب رسال َّية أخيها احلسن ،Aس ّيد شباب
َأهل اجلنَّة ،ا ّلذي حرص عىل َأن حيافظ عىل البق َّية الباقية من املؤمنني
ٍ
معرکة مع معاوية ،ا ّلذي َأ َ
رسل
اخل َّلص ،فلم يغامر هبم بالدّ خول يف

جيش ًا ملنع ِ
اإلمام احلسن Aمن َأن يتس َّلم زمام اخلالفة بعد َأبيه ،حيث
عرف َأ ّن هذه املعرکة خارسة مع جيشه املت َعب ،وا ّلذي َأتعب والده،
حتى قال عنهَ ( :ل َو ِد ْد ُت َأ ِّن َل ْ َأ َرك ُْمَ ،
ول ْ َأ ْع ِر ْفك ُْم َم ْع ِر َف ًة ،واهلل َج َّر ْت
َندَ م ًاَ ،
وحتمل
ت َسدَ م ًا)((( ،ولذلك کان صلحه مع معاوية،
وأ ْع َق َب ْ
ّ
ألَجل ذلک ِ
تعرض هلا حتى من بعض َأصحابه ،وهو
اإلساءات ا ّلتي ّ

کان يفکّر يف حجم مستقبل ِ
اإلسالم ،ال يف حجم تلک املرحلة ،وکان
ٍ
ملرحلة سيقوم ِ
بتحمل مسؤول َّيتها.
اإلمام احلسنيA
خي ّطط
ّ

((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.70
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ُ
بطلة َك ْربالء:D
وعاشت الس ّيدة زينب بعد ذلك رسال ّية احلسني ،Aا ّلذي شعر
َبأ ّن ِ
اإلسالم يف خطر ،و َأ ّن االنحراف بات کبري ًا ،بحيث وصل إِىل حدٍّ
الرجل الفاسق ،قاتل النّفس
َأن يکون يزيد هو احلاکم ألَمر املسلمنيّ ،
الرفض القاطع ملبايعته ،وقال( :إِنّا َأ ُ
هل بيت
املحرتمة ،ولذلك َأعلن ّ

الرسالة ،وخمتلف املالئکة ،وبنا فتح اهلل ،وبنا ختم اهلل،
ّ
النبوة ،ومعدن ّ

ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر ،قاتل النّفس املحرتمة ،معلن بالفسق،
ومثيل ال يبايع مثله)(((.

وانطلقت الس ّيدة زينب مع َأخيها ،وغادرت معه املدينة باجتاه
الکوفة ،بعدما دعاها احلسني Aإِىل ذلك ،وتالقى ذلك مع رغبتها

الرسالة التي اؤمتن َأخوها عىل إِيصاهلا نق ّي ًة صافية،
وحرصها عىل نرصة ّ
الرسال ّية َأن تکون مع ِ
اإلمام احلسني،A
ألَ ّنا کانت تشعر َبأ ّن مسؤول ّيتها ّ

وقوة.
لتکون سند ًا له وعضد ًا ّ

وعاشت الس ّيدة زينب العاطفة يف کربالء َبأعىل درجاهتا ،يف

قلبها ومشاعرها ،ولکنّها عندما علمت ّ
الرسا ّيل يقتيض منها
أن دورها ّ
خط قيادة املرحلة ،وقفت ّ
َأن تصرب ،و َأن تکون شاخم ًة واعي ًة يف ّ
کل

للرجال والنّساء حلساب
املواقف البطول ّية ،فقدّ مت النّموذج األَفضل ّ
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،44ص.325
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وقوة املوقف.
الرسا ّيل ّ
املوقف ّ

وهکذا ،عندما َأراد َأن يقتل ِ
عيل بن احلسني ،Aتعلقت
اإلما َم ّ

به عمته زينب ،Dوقالت( :يا ابن زياد حسبك من دمائنا ،واعتنقته
وقالت :واهلل ال أفارقه فان قتلته فاقتلني معه) فنظر ابن زياد إِليها وإِليه

ساعة ثم قال :عجب ًا للرحم ،واهللِ إين ألَظنها و ّدت َأين قتلتها معه(((.

فهي کانت تعترب َأ ّن ِ
اإلمام زين العابدين Aهو البق ّية الباقية من
حفظ ِ
ٌ
النقي.
الصايف
النبوي ال ّطاهر ،وحف ُظه هو
هذا البيت
لإلسالم ّ
ّ
ّ

وهکذا کان موقفها صارخ ًا يف ّ
الشام َأمام ال ّطاغية يزيد ،حيث
الرسالة ،ويميت
تقرعه وتتحدّ اهَ ،بأنّه لن يستطيع َأن يوقف هذه ّ
راحت ّ

ذکر َأهل البيت ،Bوالدّ ور الذي يقومون به ،ولذلك قالت( :ولئن
جرت عيل الدّ واهي خماطبتك ،إِال َأ ّن ألَستصغر قدركَ ،
وأستعظم
ّ
تقريعكَ ،
واسع سعيك ،وناصب
وأستکرب توبيخك ...فکدْ کيدك،
َ
جهدك ،فواهلل ال متحو ذکرنا ،وال متيت وحينا)(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص.117
((( املصدر السابق :ج ،45ص.134
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إِ ُ

هلل تعاىل:
إِميانُها Dالوثيق با ِ
تر ّبت عقيلة بني هاشم يف بيت الدعوة إِىل اهلل تعاىل ،ذلك البيت

الذي كان فيه مهبط الوحي والتنزيل ،ومنه انطلقت كلمة التوحيد
وامتدت َأشعتها املرشقة عىل مجيع شعوب العامل و ُأمم األرض ،وكان

هم املعطيات لرسالة جدّ ها العظيم.
ذلك َأ ّ

اإليامن وواقع ِ
لقد تغذت حفيدة الرسول بجوهر ِ
اإلسالم،

حب اهلل تعاىل يف عواطفها ومشاعرها حتى صار ذلك من
وانطبع ّ

مقوماهتا وذاتياهتا ،وقد أحاطت هبا املحن واخلطوب منذ نعومة
مر َألوان املصائبّ ،
كل ذلك من َأجل رفع
وجترعت َأقسى و َأ ّ
َأظفارهاّ ،
كلمة اهلل عالية خ ّفاقة.

إِ ّن ِ
اإليامن الوثيق باهلل تعاىل ،واالنقطاع الكامل إِليه كانا من
ذاتيات األُرسة النبوية ومن َأبرز خصائصهمَ ،أمل يقل سيد العرتة

الطاهرة ِ
اإلمام َأمري املؤمنني Aيف دعائه( :إِهلي ما عبدتك خوف ًا من
عقابك ،وال طمع ًا يف ثوابك ،ولكن وجدتك َأه ً
ال للعبادة فعبدتك)(((؟

وهو القائل( :لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقين ًا)(((.

َأما س ّيد شباب َأهل اجلنة ِ
اإلمام احلسني ،Aفقد َأخلص هلل

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،41ص.14

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص.317
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كأعظم ما يكون ِ
تعاىل َ
اإلخالص ،وذاب يف حمبته ،وقد قدّ م نفسه
والكواكب املرشقة من َأبنائه و َأخوته و َأبناء عمومته قرابني خالصة

لوجه اهلل ،وقد طافت به املصائب واألَزمات التي يذوب من هوهلا
اجلبال ،وامتُحن بام مل ُيمتحن به َأحدٌ من َأنبياء اهلل و َأوليائه ،كل ذلك يف
سبيل اهلل تعاىل ،فقد رأى َأهل بيته و َأصحابه املمجدين رصعى ،ونظر
إِىل حرائر النبوة وعقائل الوحي ،وه ّن بحالة متيد من هوهلا اجلبال،

وقد َأحاطت به َأرجاس البرشية ،وهم يوسعونه رضب ًا بالسيوف
ليتقربوا بقتله إِىل س ّيدهم ابن مرجانة ،لقد قال وهو
وطعن ًا بالرماحّ ،

(اللهم إِن هذا فيك قليل)((( ،و ّملا ُذبح
بتلك احلالة كلمته اخلالدة ،قال:
َّ
(ه ّو َن َما َنز ََل يبَ ،أ ّن ُه ِ
بعني اهللِ)(((.
ولده الرضيع بني يديه ،قالَ :
أرأيتم هذا اإليامن الذي ال حدود له!
أرأيتم هذا االنقطاع والتبتل إىل اهلل!
وكانت حفيدة الرسول َز ْينَب(سالم اهلل عليها) كأبيها وأخيها

يف عظيم إيامهنا وانقطاعها إىل اهلل ،فقد وقفت عىل جثامن شقيقها
مزقته سيوف الرشك ،وهو جثة هامدة بال رأس ،فرمقت السامء
الذي ّ

بطرفها ،وقالت كلمتها اخلالدة التي دارت مع الفلك وارتسمت فيه:

((( حياة اإلمام احلسني ،Aالشيخ باقر القريش :ج  ،3ص .284

((( مقتل احلسني ،للمقرم :ص ،343اللهوف عىل قتىل الطفوف ،السيد ريض الدين
احليل :ص.115
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إِ ُ

هم تق ّبل منّا هذا القربان)(((.
(ال ّل ّ

اإلنسانية تنحني إِجالالً وخضوع ًا َأمام هذا ِ
إِ ّن ِ
اإليامن الذي هو
الرس يف خلودها وخلود َأخيها.
ّ

لقد ترضعت بطلة ِ
اإلسالم بخشوع إِىل اهلل تعاىل َأن يتق ّبل ذلك

القربان العظيم الذي هو رحيانة رسول اهلل.F
َفأ ّي إِيامن يامثل هذا ِ
اإليامن؟!

و َأ ّي تبتّل إِىل اهلل تعاىل يضارع هذا التبتّل؟!

لقد َأظهرت حفيدة الرسول هبذه الكلامت اخلالدة معاين الوراثة
النبوية ،و َأظهرت الواقع ِ
اإلسالمي ،و َأنارت السبيل َأمام ّ
كل مصلح

كل تضحية تُؤ ّدى ل ُ
اجتامعي ،و َأ ّن ّ
أل ّمة جيب َأن تكون خالصة لوجه اهلل
غري مشفوعة َبأ ّي غرض من َأغراض الدنيا.
وحيي األَلباب َأ ّنا هتجدت
ومن عظيم إيامهنا الذي يبهر العقولّ ،

هلل تعاىل حتى يف ليلة احلادي عرش من املحرم ،راضية ومسلمة بقضاء
هلل تعاىل عىل عظيم بالءه ،ما دام يف ذلك خدمة ِ
لإلسالم ورفعة له.

متر مثلها
لقد هتجدت هلل تعاىل يف َأقسى ليلة و َأفجعها ،والتي مل ّ
عىل َأي َأ ٍ
حد من بني ِ
اإلنسان ،فقد َأحاطت هبا املآيس التي تذوب من
ّ
هوهلا اجلبال ،فاجلثث الزواكي من َأبناء الرسول و َأصحاهبم َأمامها

((( حياة اإلمام احلسني ،Aالشيخ باقر القريش :ج ،3ص.304

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

مغسلني وال مك ّفنني ،وخيام العلويات قد َأحرقها الطغاة اللئام،
ال ّ
وسلبوا ما عىل بنات رسول اهلل Fمن ُحيل ،وما عنده ّن من َأمتعة

ّ
والذل إِىل
وه َّن يعج َّن بالبكاء ال يعرفن ماذا جيري عليهن من األَرس
ُ
غري ذلك من املآيس التي َأحاطت بحفيدة الرسولF؛ وهي شاكرة هلل

عىل هذه النعمة التي َأضفاها عليها وعىل َأخيها.

تدول الدول وتفنى احلضارات وهذا ِ
حق
اإليامن العلوي َأ ّ
بالبقاء ،و َأجدر باخللود يف هذا الكوكب الذي نعيش فيه.

عبادهتا Dوانقطاعها إىل اهلل تعاىل25 ..............................................

عبادتها Dوانقطاعها إىل اهلل تعاىل:
العبادة :من العبودية وهي غاية اخلضوع والتذلل ،وإِن من

َأرسار ترشيع العبادة وعللها :الشكر هلل تعاىل عىل نعمه الكثرية التي ال

حتىص ،ومواهبه العظيمة التي ال تعدّ وال تدرك عظمتها.

فإِنه تعاىل هو املنعم املطلق الذي خلق ِ
اإلنسان بقدرته ،ومنحه
نعمة الوجود بعد َأن مل يكن شيئ ًا مذكور ًا ،ورزقه من النِعم ما ال يعد

وال حيىص ،فهو تعاىل َأهل ألَنْ ُي ْع َبد ،وإِنام يعبده األَحرار؛ ألَنه َأهل
للعبادة كام قال ِ
اإلمام َأمري املؤمنني( :Aإِهلي ما عبدتك خوف ًا من

عقابك ،وال طمع ًا يف ثوابك ،ولكن وجدتك َأهال للعبادة فعبدتك)(((.
وتلك هي عبادة األحرار.

نعم ،بالعبودية هلل تعاىل يتحرر اإلنسان من عبودية ما سوى اهلل،
كام َأن بالعبودية هلل تعاىل ينال ِ
اإلنسان املقامات الرفيعة واجلاه العظيم

عند اهلل سبحانه ،و َأن مقام كل مقرب عند اهلل يكون بقدر عبوديته

وعبادته هلل تعاىل.

وكان رسول اهلل Fيصيل الليل كله ،ولقد قام Fعرش سنني
عىل َأطراف َأصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجههَ ،فأنزل اهلل عليه:

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،41ص.14

..................................................... 26عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية

﴿طه * َما َأ ْن َز ْلنَا َع َل ْي َ
آن لِت َْش َقى﴾(((.
ك ا ْل ُق ْر َ

فقالَ :F
(أو ال َأكون عبد ًا شكور ًا)(((.

وكان َأمري املؤمنني Aيصيل كل يوم وليلة َألف ركعة ،عن َأيب
بصري قال :دخلنا عىل َأيب عبد اهلل Aفقال له َأبو بصري :ما تقول يف

وحق ال يشبهه
الصالة يف شهر رمضان؟ فقال( :لشهر رمضان حرم ٌة ُّ

شئ من الشهورِّ ،
صل ما استطعت يف شهر رمضان تطوع ًا بالليل
ٌ
والنهار ،فإِن استطعت َأن تصيل يف كل يوم وليلة َألف ركعة [فافعل]
إِ َّن علي ًا Aيف آخر عمره كان يصيل يف كل يوم و ليلة َألف ركعة)(((،
ومل يرتك النافلة حتى يف احلروب ،كام روي عنه يف صلواته ليلة اهلرير

(((

بصفني.

عن احلسن بن حممد الديلمي يف (االرشاد) قال :كان عيلA

يوم ًا يف حرب صفني مشتغ ً
ال باحلرب والقتال وهو مع ذلك بني

الصفني يراقب الشمس ،فقال له ابن عباس :يا أمري املؤمنني ،ما هذا
الفعل؟ قالُ :
(أنظر إِىل الزوال حتّى نصيل) ،فقال له ابن عباس :وهل
((( سورة طه :اآلية .2-1

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،10ص ،40ب 2ح .1
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،4ص.154

((( 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 .

عبادهتا Dوانقطاعها إىل اهلل تعاىل27 ..............................................

هذا وقت الصالة؟ إِ َّن عندنا لشغ ً
ال بالقتال عن الصالة ،فقال:A
(عىل ما نقاتلهم؟ إِنام نقاتلهم عىل الصالة) ،قال :ومل يرتك صالة الليل
قط حتى ليلة اهلرير)(((.

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

وكان األَئمة من ولدها Dيرضب هبم املثل يف العبادة.

َأما َز ْينَب Dفلقد كانت يف عبادهتا ثانية ُأمها الزهراء،D

وكانت تقيض عامة لياليها بالتهجد وتالوة القرآن.

وإِهنا (صلوات اهلل عليها) ما تركت هتجدها هلل تعاىل طول

دهرها ،حتى ليلة احلادي عرش من املحرم.

فقد روي عن زين العابدينَ Aأنه قال( :رأيتها تلك الليلة

تصيل من جلوس)(((.

عمتي َز ْينَب مع تلك املصائب واملحن
وعنهَ Aأنه قال( :إِن ّ
النازلة هبا يف طريقنا إِىل الشام ما تركت نوافلها الليلية)(((.
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،4ص.247

((( شجرة طوبى ،حممد مهدي احلائري :ج ،2ص.393

((( وفيات األئمة ،من علامء البحرين والقطيف :ص.441
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وقالت فاطمة بنت احلسنيَ :A
(وأما عمتي َز ْينَب فإِهنا مل تزل
قائمة يف تلك الليلة َ -أي :العارشة من املحرم  -يف حمراهبا تستغيث إِىل
رهبا ،فام هدأت لنا عني ،وال سكنت لنا رنة)(((.

وروى بعض عن ِ
اإلمام زين العابدينَ Aأنه قال( :إِن عمتي

َز ْينَب كانت تؤدي صلواهتا من قيام الفرائض والنوافل عند سري القوم

بنا من الكوفة إىل الشام ،ويف بعض املنازل كانت تصيل من جلوس،
فسألتها عن سبب ذلك فقالتُ :أصيل من جلوس لشدة اجلوع

والضعف منذ ثالث ليال ،ألَهنا كانت تقسم ما يصيبها من الطعام عىل
األَطفال ،ألَن القوم كانوا يدفعون لكل واحد ِمنا رغيف ًا واحد ًا من اخلبز
يف اليوم و الليلة)(((.

وملا كانت السيدة َز ْينَب Dعقيلة خدر الرسالة من ساللة

رسول اهلل Fوذريته ،وقد ّ
هذبت نفسها وروضتها عىل العبادة
والتقوى ،واخلري ِ
واإلحسان ،تأهلت ألَن تنال حظ ًا من العصمة ،املعرب
عنه بـ :العصمة الصغرى ،وقد َأشار إِىل ذلك ِ
اإلمام زين العابدينA

يف بعض كالمه هلا.

((( وفيات األئمة ،من علامء البحرين والقطيف :ص.441
((( املصدر السابق :ص.441
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زهدها Dيف الدنيا:
من خصال العقيلة َز ْينَب :Dزهدها يف الدنيا ،فقد نبذت
مجيع زينتها ومباهجها ،مقتدية َبأبيها الذي ط ّلق الدنيا ثالث ًا ال رجعة
ِ
لض َب ِائ ِّي ِعنْدَ ُد ُخولِ ِه َع َل
ح َز َة َا َّ
اب َ ْ
ض ِار ْب ِن َض ْم َر َة َا َّ
لض ِ ِّ
له فيها ،فعن َ
ُم َع ِ
نيَ Aق َالَ :ف َأ ْش َهدُ َل َقدْ َر َأ ْي ُت ُه ِف
او َي َة َو َم ْس َأ َلتِ ِه َل ُه َع ْن َأ ِم ِري َا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َب ْع ِ
ض َم َو ِاق ِف ِهَ ،و َقدْ َأ ْر َخى َال َّل ْي ُل ُسدُ و َل ُهَ ،و ُه َو َق ِائ ٌم ِف ِم ْ َرابِ ِهَ ،قابِ ٌض
ِ ِِ
لس ِلي ِمَ ،و َي ْب ِكي ُبكَا َء َا ْلَ ِز ِ
ينَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ول:
َع َل لْ َيتهَ ،يت ََم ْل َم ُل َت َ ْل ُم َل َا َّ
ان ِحين ِ
تَ ،أم إِ َل ت ََشو ْق ِ
ك عنِّيَ ،أ ِب َتعر ْض ِ
ِ
ُك،
ت ،الَ َح َ
ْ َّ َّ
( َيا ُد ْن َيا َيا ُد ْن َيا إِ َل ْي َ
َ َّ
يكَ ،قدْ َط َّل ْقت ِ
ات ُغري َغ ِيي ،الَ حاج َة ِل فِ ِ
ُك َثالَث ًا الَ َر ْج َع َة فِ َيها،
َ َ
ْ
َه ْي َه َ ِّ
ك ح ِقريِ ،آه ِمن ِق َّل ِة َالز ِ
َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّادَ ،و ُط ِ
ول
ْ
َف َع ْي ُشك َقص ٌريَ ،و َخ َط ُرك َيس ٌريَ ،وأ َم ُل َ ٌ
ِ
َال َّط ِر ِ
لس َف ِرَ ،و َعظِي ِم َا َْل ْو ِر ِد)(((.
يقَ ،و ُب ْعد َا َّ
وهي املقتدية ُبأ ّمها س ّيدة نساء العاملني ،Dفقد كانت فيام رواه

املؤرخون ال متلك يف دارها سوى حصري من سعف النخل وجلد شاه،
ّ
وكانت تلبس الكساء من صوف ِ
اإلبل ،وتطحن بيدها الشعري ،إِىل

غري ذلك من صنوف الزهد ِ
واإلعراض عن الدنيا ،وقد تأثرت عقيلة

َز ْينَب Dهبذه الروح الكريمة ،فزهدت يف مجيع مظاهر الدنيا ،وكان
من زهدها َأ ّنا ما ا ّدخرت شيئ ًا من يومها لغدها ،حسب ما رواه عنها

((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.480
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ِ
اإلمام زين العابدين ،(((Aوقد ط ّلقت الدنيا ،وزهدت فيها ،وذلك
بمصاحبتها ألَخيها َأيب األَحرار ،Aفقد علمت َأنه سيستشهد يف

كربالء ،كام َأخربها بذلك َأبوها ،فصحبته وتركت زوجها الذي كان

يرفل بيته بالنعيم ومتع احلياة ،رفضت ذلك ك ّله ،وآثرت القيام مع
َأخيها لنرصة ِ
والذب عن مبادئه وقيمه ،وهي عىل علم بام
اإلسالم،
ّ

تشاهده من مرصع َأخيها ،وما جيري عليها بالذات من األَرس والذل،
ولكنها َأقدمت عىل ذلك خدمة لدين اهلل تعاىل.

((( صحيح الرتمذي :ج ،2ص ،319وقريب منه رواه احلاكم يف مستدركة :ج،3
ص ،149وابن األثري يف ُاسد الغابة :ج ،5ص ،523واخلطيب يف تأريخ بغداد:
ج ،7ص ،36وغريهم.
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قدراتها العلمية:D
كانت حفيدة الرسول Fيف فجر الصبا آي ًة يف ذكائها وعبقريتها،
فقد حفظت القرآن الكريم ،كام حفظت َأحاديث جدّ ها الرسول Fفيام

يتع ّلق َبأحكام الدين ،وقواعد الرتبية ،و ُأصول األَخالق ،وقد حفظت
اخلطاب التأرخيي اخلالد الذي َألقته ُأ ّمها س ّيدة النساء فاطمةD

لتقمصه للخالفة ،ومصادرته
يف (اجلامع النبوي) احتجاج ًا عىل َأيب بكر ّ
لـ(فدك) التي َأنحلها إِ ّياها َأبوها رسول اهلل ،Fوقد روت خطبة ُأ ِّمها
التي َألقتها عىل الس ّيدات من نساء املسلمني ،حينام ُعدهنا يف مرضها
الذي تو ّفيت فيه ،كام روت عنها كوكبة من األَحاديث.

وقد ظهر من السيدة َز ْينَب Dما يدل عىل علمها وفضلها
وذلك يف مواقع ومواقف:
عيل - Bصغريين،
منها :قيل ملا كان العباس وزينب َ -و َلدَ ا ٍّ

عيل Aللعباس :قل( :واحد) فقال :واحد ،فقال (قل :اثنان)
قال ٌّ
قال( :استحي َأن َأقول بال ِّلسان الذي قلت واحد اثنان) ،فق ّبل عيلA

عينيه ،ثم التفت إِىل زينب ،وكانت عىل يساره والعباس عن يمينه،
فقالت :يا َأبتاه ُأ ِ
حت ُبنَا؟ قال( :نعم يا بنيَ ،أوالدنا َأكبادنا) فقالت:

ب األَوالد،
وح ُّ
حب اهللُِ ،
(يا َأبتاه ُح ّبان ال جيتمعان يف قلب املؤمنُّ :
وإِن كان البد لنا ،فالشفقة لنا ،واحلب هلل خالص ًا ،فازداد عيل Aهبام
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ُح ّب ًا)(((.

ج ًا ،فإِذا عرف صدوره
وإِذا تأ ّمل هذا الكالم املتأمل رأى فيه ِع ْل ًام َ ّ

كز ْينَب Dيوم ذاك ،بانت له منزلتها يف العلم واملعرفة.
من طفلة َ

وكان من فضلها واعتصامها باهلل تعاىل َأ ّنا قالت( :من َأراد َأن
ال يكون اخللق شفعاؤه إِىل اهللِ فليحمدهَ ،أمل تسمع إِىل قوله :سمع اهلل
ِ
ِ
ِ
واستَحِ منه
لقربه منك)(((.
ملن محده ،فخَ ف اهللَ ل ُقدْ رته َعليكْ ،

وما كان منها :Dعندما رأت ابن َأخيها ِ
اإلمام السجادA
-وهو إِمام الصرب ومعلمه -جيود بنفسه ملا نظر إِىل َأهله كاألَضاحي

جمزرين وبينهم رحيانة رسول اهلل Fبحالة تنفطر هلا الساموات،
وتصربه قائلة:
وختر منه اجلبال هدّ ًا ،فقالت له تس ّليه ّ
وتنشق األَرضُّ ،

(مايل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي وأيب وأخويت ،فواهلل إن هذا لعهد

من اهلل إىل جدّ ك وأبيك ،ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس ال تعرفهم فراعنة
هذه األرض ،وهم معروفون يف أهل الساموات ،أهنم جيمعون هذه
ّ
الطف
املرضجة ،فيواروهنا ،وينصبون هبذا
األعضاء املق ّطعة ،واجلسوم ّ

عل ًام لقرب أبيك سيد الشهداء ،ال يدرس اثره ،وال يمحى رسمه ،عىل

كرور الليايل واأليام ،وليجتهدن أئمة الكفر ،وأشياع الضالل يف حموه

((( مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري :ج ،15ص.215
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني :ج ،7ص.140
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وتطميسه ،فال يزداد إال علو ًا)(((.

وقد حتقق كل ما قالته Dمع َأهنا ُأمور غيبية ال يطلع عليها َأحد

إِال من كان ُم ْله ًام من اهلل تعاىل.

وما كان منها :Dما َأشار إِليه الفاضل الدربندي وغريهَ :أهنا D
كانت تعلم علم املنايا والباليا ،بل جزم يف ( َأرساره) َأهنا (صلوات

اهلل عليها) َأفضل من مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وغريمها
من فضليات النساء ،ومن نظر يف ( َأرسار الشهادة) رأى فيه من

االستنباطات والتحقيقات يف حق َز ْينَب(صلوات اهلل عليها) ما هو
َأكثر بكثري.

وما كان منها :Dممّا ّ
يدل عىل مزيد فضلها َأ ّنا كانت هلا نيابة
خاصة عن َأخيها ِ
اإلمام احلسني - Aيف حال غيابه -فريجع إِليها

املسلمون يف املسائل الرشعية ،ورويَ :أن الناس كانوا يرجعون إِليها
يف احلالل واحلرام ،حتى َبرئ ِ
اإلمام زين العابدين Aمن مرضه(((.
ويكفي للتدليل عىل فضلها وسعة معارفها كان ِ
اإلمام زين

العابدين Aيروي عنها ،وكذلك كان يروي عنها عبد اهلل بن جعفر،
والس ّيدة فاطمة بنت ِ
اإلمام احلسني ،وكان ابن عباس حرب األُ ّمة كان
((( كامل الزيارات ،جعفر بن حممد بن قولويه :ص.261

((( راجع الطبقات الكربى :ج ،1ص ،368نقال عن كامل الدين :ص ،501الباب،45
ح.27
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يسأهلا عن بعض املسائل التي ال هيتدي حل ّلها ،كام روى عنها كوكبة
يعتز بالرواية عنها ،ويقول( :حدّ ثتني عقيلتنا َز ْينَب
من األَخبار ،وكان ّ

بنت عيل ،((()Aوقد روى عنها اخلطاب التأرخيي الذي َألقته ُأ ّمها
س ّيدة النساء فاطمة  Dيف جامع َأبيها .F
عاملة غري معلّمة:
العلم من َأفضل السجايا ِ
اإلنسانية ،و َأرشف الصفات البرشية،
به َأكمل اهلل َأنبياءه املرسلني ،ورفع درجات عباده املخلصني ،قال
تعاىل﴿ :ير َفع اهلل ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾(((.
َ ََ َ
َ
ْ َ
َْ ْ
َ َ

وإِنام صار العلم هبذه املثابة؛ ألَنه يوصل صاحبه إِىل معرفة

احلقائق ،ويكون سبب ًا لتوفيقه يف نيل رضاء اخلالق ،وكان رسول اهللF
واألَئمة من َأهل بيته Bحيثون األُمة عىل طلب العلم ،وكانوا ّ
يغذون

َأطفاهلم العلم كام ّ
يغذوهنم اللبن.

َب Dاملرتبية يف مدينة العلم النبوي ،املعتكفة بعده بباهبا
َأما َز ْين ُ
العلوي ،املتغذية باللبان الفاطمي من ُأمها الصديقة الطاهرة (سالم اهلل

عليها) ،وقد طوت عمر ًا من الدهر مع ِ
اإلمامني السبطني ّيزقاهنا العلم

ّزق ًا ،فهي من عياب علم آل حممد ،Bوعىل فضائلهم التي اعرتف هبا
عدوهم األَلد يزيد الطاغية بقوله يف ِ
اإلمام السجاد( :Aإِن ُه من َأهل
((( مقاتل الطالبيني ،أيب الفرج األصفهاين :ص.60
((( سورة املجادلة :آية .11
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ِ
لم َز ّق ًا)(((.
بيت ُز ّقوا الع َ

وقد نص هلا هبذه الكلمة ابن َأخيها اإلمام عيل بن احلسني زين
ِ
(أ ِ
العابدينَ :A
نت
بحمد اهللِ عاملة غري معلمة ،وفهمة غري مفهمة)(((.
وهذا اللقب منحها ِ
اإلمام زين العابدين Aووصفها به ،وذلك

حينام َأراد تسليتها ،وتعزيتها ،وتكريمها ،وتزكيتها Dعىل مرأى من
الناس ومسمع:

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

عليها).

ثاني ًا :وليهون من وقع املصائب العظيمة عليها((( ،فإِن ِاإلمام
عمته َز ْينَب Dوهي يف َأرسها ختطب عىل
زين العابدين Aملا رأى ّ

اجلامهري املتجمعة من َأهل الكوفة ،الذين قد خرجوا للتفرج عليهم،
والتفت إِىل َأهنا Dقد استعادت يف ذاكرهتا كل املصائب العظيمة التي

جرت عليها ،واستعرضت كل انتهاكات القوم َأمام خميلتها ،خاف
عليها َأن متوت حرسة و ُغ ّصة.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص  ،138ب  39ح.1

((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ص 305فصل خطبة َز ْينَب بنت عيل ابن ايب طالب ،A
سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي الشاهرودي :ج ،4ص.315

((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ص ،305فصل خطبة َز ْينَب بنت عيل ابن أيب
طالب.A
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ثم إِنه يمكن َأن يستفاد من كالم ِ
اإلمام السجاد Aاملزبور يف
حق عمته َز ْينَبُ Dأمور ًا:

َ 1-1أن السيدة َز ْينَب Dكانت قد بلغت هذه املرتبة العظيمة واملقام
الرفيع عند اهلل تعاىل ،و َأن مادة علمها من سنخ ما منح به رجاالت بيتها

الرفيع َأفيض عليها إِهلام ًا ،ال بتخرج عىل ُأستاذ ،و َأخذ عن مشيخة،
وإِن كان احلصول عىل تلك القوة الربانية بسبب قابليتها ،وهتذيبات

جدها و َأبيها و ُأمها و َأخوهيا ،والنتامئها إِليهم واحتادها معهم يف الطينة،
ُفأزحيت عنها بذلك املوانع املادية ،وبقي مقتىض اللطف الفياض اإلهلي

وحده ،وإِذ كان ال يتطرقه البخل بتامم معانيه عادت العلة ِ
إلفاضة العلم
كله عليها بقدر استعدادها تامةُ ،فأفيض عليها َبأمجعه ،سوى ما اختص

به َأئمة الدين Bمن العلم املخصوص بمقامهم األَسمى.

ولوال ذلك ملا نعتها ابن َأخيها ِ
اإلمام السجاد Aوهو معصوم

هبذا النعت ،وملا وصفها هبذه الصفة.

2-2إِن ِ
اإلمامَ Aأراد بكالمه املذكور يف حق عمته َز ْينَب Dبيان
شأهنا ،وإِظهار عظمتها.

3-3إِن ِ
اإلمامَ Aأراد َأن يشكر عمته َز ْينَب Dبكالمه هذا ،عىل
ما َأسدته Dإِليه يف كربالء من خدمة كربى ،حيث رأته جيود بنفسه

وصبته عليه ،فقام Aيف الكوفة
فعزته بمصابه،
من عظم املصابّ ،
ّ
بعمل مماثل ملا قامت به Dجتاهه ،إِضافة إِىل َأن من َأهم الكامالت
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النفسية ،واملقامات ِ
اإلنسانية ،هو مقام العلم ،فإِن العلم هو قمة
كل رشف ،و َأفضل كل امللكات ،وغذاء الروح ،وبه استمرار احلياة

املعنوية ،ورشفه ذايت ،وهذا ما ال يستطيع َأحد إِنكاره ،إِذ علو مقام
العلم ال خيفى عىل َأحد.

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

اإلكتسايب والتحصييل :فهو َأن يسعى ِ
َأما ِ
اإلنسان يف طلب
العلم وجيدّ يف حتصيله ،وبقدر سعيه وجدّ ه يستطيع ِ
اإلنسان َأن ينال
من درجات العلم ،وينتفع من بركاته.

و َأما املوهويب وال َّلدُ ّن :فهو العلم الذي يمنحه اهلل تعاىل خالق
ِ
اإلنسان بعض عباده ،ممن له َأهلية ذلك ،ويقذفه يف قلب من هو كفو

هلا ،وذلك من غري جتشم عناء التعليم ،وال حتمل َأتعاب التحصيل،
فبعض يلهمه اهلل تعاىل العلم إِهلام ًا غيبي ًا ،ومن دون واسطة ،وبعض

يلهمه بواسطة املالئكة ويريه املالئكة َأيض ًا ويسمى بالوحي ،وبعض
ال يريه املالئكة ،ويسمى هذا الذي يوحى إِليه بواسطة املالئكة وال

يرى املالئكة با ُمل َحدّ ث ،ولكل مقام خاص ودرجة خاصة تتفاوت

رفعة وعلو ًا.

اللدن صعب
واحلصول عىل هذه املقامات الرفيعة من العلم
ّ
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جد ًا ،وال يتسنى ألَحد من الناس الوصول إِليها إِال األَنبياء والرسل،
واألَوصياء واألَولياء.

ثم إِن األَنبياء والرسل واألَوصياء واألَولياء الذين هم وحدهم
املختصون بالعلم ال َّلدُ ّن يكونون بالنسبة إِىل هذا العلم عىل درجات،

فمنهم من قد حاز عىل درجة منه ،ومنهم عىل درجتني ،ومنهم عىل
ثالث درجات ،والذي قد حاز عىل كامل الدرجات و َأعىل املراتب،
هو أكمل املخلوقات ،وأرشف الكائنات ،سيد األنبياء وأرشف
املرسلني ،حبيب إله العاملني ،حممد وأهل بيته املعصومني (صلوات اهلل

عليهم أمجعني).

والسيدة َز ْينَب Dهي من هذا البيت الرفيع :بيت النبوة،
وموضع الرسالة ،ومعدن العلم ،و َأهل بيت الوحي ،فال عجب َأن

تكون قد نالت درجة ِ
اإلهلام ،فهي إِذن ملهمة برصيح كالم ابن َأخيها
اإلمام السجاد Aحني قال هلا( :يا عمة َأن ِ
ِ
ْت بِ َح ْم ِد اهللِ َعامل ٌة َغ ْ ُي
َ َ ّ
ُم َع َّل َمة ((()...إذ ال يكون العلم بال تع ّلم إِال عن طريق ِاإلهلام.

((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ص 305فصل خطبة َز ْينَب بنت عيل ابن ايب طالب ،A
سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي الشاهرودي :ج ،4ص.315
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بالغتها:D
علم واسع ،وحكمة بالغة ،وخطاب فصل ،وشجاعة ربانية،

و َأدب نافذ ،وتعبري فصيح ،كل ذلك يشكل عنارص بالغة الصديقة زينب.

فمن َأروع الكالم الذي جت ّلت آثاره يف الناس ،وسبب تغيري ًا
َأساسي ًا يف املجتمع و َغيَّ َ اآلراء حيال موضوع ذي َأمهية يف ذاك األَوان،
هو كالم س ّيدة بلغية من بيت النبوة جتلت يف كالمها رسالة جدها،
وبالغة َأبيها ،وفعلت بالطغاة ما فعلت ،وجعلتهم عربة ملن اعترب إِىل

يوم الدين.

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

مأساة كربالء عىل خالف ختطيط اجلائرين.

لقد كان من َأروع ما خطط له ِ
اإلمام احلسني Aيف ثورته
الكربى محله عقيلة بني هاشم وسائر خمدرات الرسالة معه إِىل العراق،

فقد كان عىل علم بام جيري عليهن من النكبات واخلطوب ،وما يقمن
به من دور مرشف يف إِكامل هنضته وإِيضاح تضحيته وإِشاعة مبادئه

و َأهدافه ،وقد قمن حرائر النبوة بإِيقاظ املجتمع من سباته ،و َأسقطن
هيبة احلكم األُموي ،وفتحن باب الثورة عليه ،فقد َألقني من اخلطب
احلامسية ما زعزع كيان الدولة األُموية(((.

((( السيدة َز ْينَب بطلة التاريخ ورائدة اجلهاد يف اإلسالم ،الشيخ باقر القريش :ص.208
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ب َها:D
صْ ُ
َ
الفذة التي تس ّلحت هبا مفخرة ِ
من اخلصال ّ
اإلسالم وس ّيدة
النساء َز ْينَب Dهي صربها عىل نوائب الدنيا وفجائع األَيام ،فقد

تواكبت عليها الكوارث منذ فجر الصبا ،فرزئت بجدّ ها الرسولF
الذي كان حيدب عليها ،ويفيض عليها بحنانه وعطفه ،وشاهدت
األَحداث الرهيبة املروعة التي دمهت َأباها و ُأ ّمها Dبعد وفاة جدّ ها،

فقد ُأقيص َأبوها Aعن مركزه الذي َأقامه فيه النبي ،Fو َأمجع القوم
عىل هضم ُأ ّمها Dحتى توفيت وهي يف روعة الشباب وغضارة

العمر ،وقد ك ََو ْت هذه اخلطوب قلب العقيلة Dإِ ّل َأ ّنا خلدت إِىل
الصرب ،وتوالت بعد ذلك عليها املصائب ،فقد رأت شقيقها ِ
اإلمام

احلسن الزكي Aقد غدر به َأهل الكوفة ،حتى اضطر إِىل الصلح مع
وعدوه األَلد ،ومل متض سنني يسرية حتى
معاوية الذي هو خصم َأبيها
ّ

السم حتى لفظ َأنفاسه
اغتاله
بالسم ،وشاهدته وهو يتقيأ دم ًا من شدة ّ
ّ
األَخرية.

وكان من َأقسى ما جترعتّه من املحن واملصائب يوم الطف،
فقد رأت شقيقها ِ
اإلمام احلسني Aقد استسلم للموت ال نارص له

وال معني ،وشاهدت الكواكب املرشقة من شباب العلويني رصعى
قد حصدهتم سيوف األُمويني ،وشاهدت األَطفال الرضع ُيذ ّبحون
َأمامها.

ب َها41 .................................................................... D
َص ْ ُ

لقد ذبح ابناءها عون وحممد ،وقتل عبد اهلل((( عىل مشهد منها
فلم جتزع ،ثم استشهد َأمام عينها َأمامها احلسني ،Aو ُأخوهتا ،و َأبناء

إِخوهتا ،فصربت ،وكانت مث ً
ال يف رباطة اجلأش واحلكمة يف تدبري
األُمور ،وقيادة املوقف الصعب.

إِ َّن َأي واحدة من رزايا سيدة النساء َز ْينَب Dلو ابتيل هبا َأ ّي
تذرع بالصرب وقوة النفس ألَوهنت قواه ،واستسلم للضعف
إِنسان مهام ّ
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
ِ
ين إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا إِنَّا لَِّ َوإِنَّا
ين * ا َّلذ َ
الصابِ ِر َ
ش َّ
تعاىلَ :
﴿و َب ِّ ْ
ك ع َلي ِهم ص َلو ٌ ِ
ِ
إِ َل ْي ِه َر ِ
ح ٌة﴾((( ،وقال تعاىل:
اج ُع َ
ون * ُأ ْو َلئ َ َ ْ ْ َ َ
ات م ْن َر ِّبِ ْم َو َر ْ َ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َي ِح َس ٍ
﴿و َلن َْج ِز َي َّن
الصابِ ُر َ
﴿إِن ََّم ُي َو َّف َّ
اب﴾((( ،وقال تعاىلَ :
ِ
ون﴾((( ،لقد صربت حفيدة
بوا َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ا َّلذ َ
ين َص َ ُ
الرسول Fو َأظهرت التج ّلد وقوة النفس َأمام َأعداء اهلل ،وقاومتهم
بصالبة وشموخ ،فلم يشاهد يف مجيع فرتات التأريخ سيدة مثلها يف قوة
عزيمتها وصمودها َأمام الكوارث واخلطوب.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص.34
((( سورة البقرة :اآلية .157-155
((( سورة الزمر :اآلية .10

((( سورة النحل :اآلية.96
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احلجة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء يف صربها وعظيم
يقول ّ

حمنتها:

هلل صــر َز ْيــنَــب العقيلة

كم شاهدت مصائب ًا مهولة

رأت كــرام قومها األماجد

جمــزريــن يف صعيد واحــد

رأت من اخلطوب والرزايا

تسفي عىل جسومها الرياح

رأت رؤوســ ًا بالقنا تشال
رأت وضيع ًا بالسهـام يفطم

رأت شامتـة الــعــدو فيها
وإن من أدهى اخلطوب السود

أمـــر ًا هتــون دونـــه املنايا
وهــي لــذوبــان الفال تباح
وجــثــث ـ ًا أكــفــاهنــا الــرمــال

وصبية بعد أبيهم أيتموا

وصنعه مــا شــاء يف أخيها

وقوفـها بــن يــدي يزيد

وقال الس ّيد حسن البغدادي:

يا قلب َز ْينَب ما القيت من حمن فيك الرزايا وكل الصرب قد مجعا

لو كان ما فيك من صرب ومن حمن يفقلبأقوىجبالاألرضالنصدعا

يكفيك صرب ًا قلوب الناس كلهم تف ّطرت للذي القيته جزع ّا
لقد قابلت العقيلة ما عانته من الكوارث املذهلة واخلطوب

السود بصرب يذهل كل كائن حي.

ب َها43 .................................................................... D
َص ْ ُ

وحينام كانت َأسرية وربام مك ّبلة ،وكانت قد َأهنكتها املصائب

واملتاعب الروحية واجلسدية ،ولكنها كانت تقود املعارضة من موقع
األَرس ،كام تدبر شؤون األُسارى له فياله من صرب عظيم ال يمكن َأن

يناله برش إِال بفضل اهلل وحسن التوكل عليه.

ويف عشية عاشوراء حني َأحرقت بنو ُأمية خيام َأهل البيتB
وجاءت َز ْينَب Dإِىل ِ
اإلمام زين العابدين ،Aوكان قد اشتد به

املرض ،فسألته باعتباره إِمام ًا مفرتض الطاعة بعد ِ
اإلمام احلسني،A
سألته عن واجبها َفأمرها والنسوة بالفرار ،فلام انترش بقايا آل الرسول

يف َأطراف وادي كربالء ،عادت َز ْينَب Dإِىل خيمة ِ
اإلمامA
و َأنقذته من وسط النريان واطمأنت عىل سالمته ،ثم َأخذت هي

و ُأختها ُأم كلثوم بالتفتيش عن النساء واألَطفال ،ومجعتهم حتت خباء
نصف حمرتق ،إِ َّن مثل هذا العمل العظيم ال يصدر من امرأة مفجوعة
بعرشات املصائب العظيمة ،إِال إِذا كانت يف قمة الصرب ،وما هذا الصرب
إِال باهلل العظيم.

وعندما نودي بآل الرسول بالرحيل من وادي كربالء ،ومروا
باألَرسى عىل َأجساد ذوهيم نكاية هبمَ ،فألقى ِ
اإلمام زين العابدينA

نظرة وداع َأليمة عىل جسد َأبيه Aا ُمل َق ّطع فاستبدَّ به احلزن ،ورمقته
حست َأنحجةاهللوإِمامزماهناعيلبناحلسنيA
الصديقة َز ْينَب،Dو َأ ّ

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

اإلمام زين العابدين( :Aوكيف ال َأجزع َ
فقال ِ
وأهلع ،وقد
َأرى سيدي وإِخويت وعمومتي وولد عمي َ
وأهيل مرضجني بدمائهم،

مرملني بالعراء ،مسلبني ،ال يكفنون وال يوارون ،وال يعرج عليهم
َأحد ،وال يقرهبم برشَ ،
كأهنم َأهل بيت من الديلم واخلزر).

فقالت( :ال جيزعن َ
ّك ما ترى فواهلل إِن ذلك بعهد من رسول اهلل
إِىل جدك َ
وأبيك وعمك ،وقد َأخذ اهلل ميثاق ُأناس من هذه األُمة ال

تعرفهم فراعنة هذه األَرض ،وهم معروفون يف َأهل الساموات ،إِهنم
جيمعون هذه األَعضاء املتفرقة فيواروهنا ،وهذه اجلسوم املرضجة،
وينصبون هلذا الطف علام لقرب َأبيك سيد الشهداء ال يدرس َأثره ،وال
يعفو رسمه عىل كرور الليايل واألَيام ،وجيتهدن َأئمة الكفر َ
وأشياع

الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد َأ ُثر ُه إِال ظهور ًاَ ،
وأمره إِال علو ًا)(((.
وهكذا بعثت السيدة َز ْينَب Dروح السكينة يف قلب ِ
اإلمام

سالم اهلل عليه.

هذه صور من صرب الصديقة َز ْينَب Dوشجاعتها وهي صور
تعكس عمق ذلك القلب املؤيد بنور ِ
اإليامن.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص.180 -179
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مواقف حتكي صرب العقيلة زينب:D
عشية يوم عاشوراء نظرت َز ْينَب إِىل َأرض طف فإِذا هبا مثخنة
باجلثث الطواهر ،وهي تتناثر فوق مساحة واسعة كاألَضاحي ،وقد

وسلبت األَجساد الطاهرة ،ويف جانب آخر رمقت
ُفصلت الرؤوس ُ
بقايا خيم حمرتقة ،و ُث َّل ًة من األَطفال املذعورين والنساء املفجوعات

يرتاكضون عىل غري هدى ،و َأصواهتم ترتفع تارة بالبكاء عىل ذوهيم،
و ُأخرى ينادون العطش العطش.
وقد َأحاط هبذا الوادي جيش َلب ،انتشى بالنرص وتشبع بروح

اهلمجية.

إِن جمرد تصور هذه الصورة الفجيعة جتعل َأكثر الناس

حل ًام ينهار ،ولكن َز ْينَب Dبقيت َصا َمده ،ماذا فعلت؟ مللمت
وص َّبهتم ،ثم قامت لرهبا تُصيل،
وهدّ أت النساء
األَطفالَ ،
َ
ولعلها كانت تدعوا اهلل لكي يمنحها الصرب ،و َأن يتقبل من آل

حممد Fهذه القرابني ،كام كان دعاء َأخيها ِ
اإلمام احلسنيA
ْت
ـه َّم َان َ
يف اللحظات األَخرية من حياته الكريمة حيث قالَ ( :ال ّل ُ
الب ِ
وتَ ،شديدُ ال ِ ِ
َعال ا َْل ِ
حالَ ،غن ِ ٌّي ِ
َعن َْ
ُمت ِ
الاليِ ِق،
كانَ ،ع ُ
ظيم َْ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
َع ُ
صاد ُق ا ْل َو ْع ِد،
ح ِة،
َشاءَ ،ق ُ
الر ْ َ
ريب َّ
ريض ا ْلك ْ ِبياء ،قاد ٌر َعىل ما ت ُ
ِ
ِ
عيتُ ،م ٌ
ت ،قابِ ُل
يط بِام َخ َل ْق َ
ريب إذا ُد َ
سابِغُ ال ِّن ْع َمةَ ،ح َس ُن ا ْل َبالءَ ،ق ٌ
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كِ ،
ِ
تاب اِ َل ْي َ
ُور
قاد ٌر َعىل ما َا َر ْد َتَ ،و ُمدْ ِر ُك ما َط َل ْب َ
التُّو َبة َل ْن َ
تَ ،و َشك ٌ
ِ
ِ
ُور اِذا ُذكِ ْر َتَ ،ا ْد ُع َ
ب اِ َل ْي َ
ك َفقري ًا،
وك ُ ْ
متاج ًاَ ،و َا ْر َغ ُ
اذا ُشك ْر َتَ ،و َذك ٌ
َعني بِ َ
ك خائِف ًا ،و َا ْبكي اِ َل ْي َ
َو َا ْفز َُع اِ َل ْي َ
ك َضعيف ًاَ ،و َا َتوك َُّل
ك َمك ُْروب ًاَ ،و َا ْست ُ
ِ
َع َل ْي َ
ي َق ْو ِمنا َفاِ َّنُ ْم َغ ُّرونا َو َخدَ ُعونا َو َغدَ روا
ك كافي ًاُ ،ا ْحك ُْم َب ْينَنا َو َب ْ َ
ِ
ِ
كَ ،و َو َلدُ َحبيبِ َ
ت ُة َنبِ ِّي َ
م َّم ِد ْب ِن َع ْب ِداهللِ ،ا َّلذي
ك َُ
بنا َو َق َت ُلونا ،ون َْح ُن ع ْ َ
الرسا َل ِةَ ،وا ْئت ََمنْ َت ُه َعىل َو ْحيِ َ
اج َع ْل َلنا ِم ْن َا ْم ِرنا َف َرج ًا
كَ ،ف ْ
اص َط َف ْي َت ُه بِ ِّ
ك يا َارحم ِ
مرج ًا بِر ِ
َو َ ْ
ني)(((.
الراح َ
َ َْ
حت َ ْ َ َ ّ
رب ،ال إِل َه ِس َ
واكَ ،يا ِغ َ
(ص ْب ًا عىل َق َضائِ َ
ياث
ك َيا ّ
ثم قالَ :A
ستغيثني) .
ا ُمل
َ
بىل هذا ِ
اإليامن اخلالص الذي جتىل يف كلامت السبط الشهيدA

يف تلك اللحظات احلاسمة ،وذلك املوقف الذي جتىل عند الصديقة
َز ْينَب Dبعد الشهادة طبع املسرية احلسينية بطابع توحيدي خالص.

حتملت Dتلك املصائب العظيمة التي احتسبتها عند
هكذا ّ
اهلل ،ثم عادت إِىل حيث كان املخيم فلام انتصف الليل َأخذت تصيل
نافلة الليل من جلوس من عظم املصيبة.

وقبل َأيام حينام نزلت قافلة السبط يف َأرض الطف ،جلس
ِ
اإلمام احلسنيَ Aأمام خيمته ،و َأخذ ُيصلح سيفه ،وهو يتمثل َبأبيات
((( إقبال األعامل ،السيد ابن طاووس :ج ،3ص  ،304واملصباح ،للكفعمي:
ص.544
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كانت العرب تنشدها عندما حيس َأحدهم باخلطر الداهم ،وهو يقول:
يا دهــر ُأ ٍ
ف لك من خليل كم لك بــاإلرشاق واألصيل
مــن صاحب وطــالــب قتيل
وإنــــا االمــــر إىل اجلليل

والـدهر ال يقنـع بالبديل

وكـــل حــي ســالــك سبييل

فلام سمعت ُأخته الصديقة َز ْينَب Dذلك فصاحت و َأثكاله
ليت املوت َأعدمني احلياة.
ثم جتمعت يف ذاكرهتا مصائبها فقالت( :اليوم ماتت ُأمي فاطمة،
و َأيب عيل ،و َأخي احلسن ،يا خليفة املاضني ،وثامل الباقــني) ،فنــظر
إِليها احلسني Aوقال هلا( :يا ُأختاه ال يذهبن بحلمك الشيطان،

وترقرقت عيناه بالدموع ،وقال :لو تُرك ال َقطا لنام ،فقالت :يا ويلتاه
اقرح لقلبي ،واشدُّ عىل نفيس) ،ثم
افتغتصب نفسك اغتصاب ًا ،فذلك ُ

لطمت وجهها ،وخرت مغشي ًة عليها.
ْ

فقال هلا ِ
تعزي بعزاء
اإلمام احلسني Aبعد َأن َأفاقت( :يا ُأختاه ّ
اهلل ،واعلمي َأن َأهل األَرض يموتون ،و َأهل السامء ال يبقون ،وإِن كل

يشء هالك إِال وجه اهلل تعاىل ،الذي خلق اخللق بقدرته ،ويبعث اخللق
ويعودون وهو فرد وحده).

فابري قسمي ،ال ت َُش ّقي
ثم قال هلا( :يا ُأختاه إِين َأقسمت عليك ّ
عيل بالويل والثبور ،إِذا
عيل وجها ،وال تدعي َّ
عيل َج ْيب ًا ،وال ختميش َّ
َّ
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َأنا هلكت)((( ،ومنذ تلك اللحظة حني عرفت َز ْينَب َأن مسؤوليتها
توجب عليها الصرب جلدت ،واحتسبت اهلل يف صربها.
صُ
اف َها Dبالعزة والكرامة:
ْات َ

من َأبرز الصفات النفسية املاثلة يف شخصية سيدة النساء َز ْينَب D

هي :العزة والكرامة ،فقد كانت من س ّيدات نساء الدنيا يف هذه الظاهرة
الفذة ،فقد ُحلت بعد مقتل َأخيها من كربالء إِىل الكوفة سبية ،ومعها
بنات رسول اهلل ،Fقد ُنب مجيع ما عليه ّن من ُح ِ ّل وما عنده ّن من
عت
رض اجلوع َبأطفال َأهل البيت Bوعقائلهم ،فرت ّف ْ
َأمتعة ،وقد َأ ّ
العقيلةَ Dأن تطلب من ُأولئك املمسوخني  -من رشطة ابن مرجانة-

شيئ ًا من الطعام هلم ،و ّملا انتهى موكب السبايا إِىل الكوفة ،وعلمن
النساء َأ ّن السبايا من َأهل بيت النبوة(صلوات اهلل عليهم) سارعن إِىل

تقديم الطعام إِىل األَطفال الذين ذابت َأجسامهم من اجلوع ،فانربت
حمرمة علينا َأهل
الس ّيدة َز ْينَب خماطبة نساء َأهل الكوفة قائلة( :الصدقة ّ

البيت)(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص.3

((( يف مصباح الفقاهة للسيد اخلوئي :ج ،1ص :208ال دليل عىل حرمة مطلق
الصدقات عىل اهلاشميني ،وإِنام حترم عليهم الصدقة اخلاصةَ ،أعني زكاة املال
والبدن ،وال يبعد َأن حترم عليهم َأيضا الصدقات التي تعطى لدفع البالء ورد
القضاء ،فإِن يف ذلك مذلة ومهانة ال تناسب الذرية الطاهرة ،ومن هنا كانت زينب
الكربى Dتأخذ الطعام من َأطفال َأيب عبد اهلل Aوترميه إِىل َأهل الكوفة وتقول:
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عمتهم ذلك َألقوا ما يف
وملا سمع َأطفال َأهل البيت Bمن ّ
َأيدهيم و َأفواههم من الطعام ،و َأخذ بعضهم يقول لبعض :إِن عمتّنا
تقول :الصدقة حرام علينا َأهل البيت.

َأ ّي تربية ّ
فذة تر ّبى عليها َأطفال َأهل البيت إِ ّنا تربية األَنبياء
والصدّ يقني التي تسمو ِ
باإلنسان فرتفعه إِىل مستوى رفيع يكون من

َأفضل خلق اهلل.

و ّملا ُس ِّيت سبايا َأهل البيت من الكوفة إِىل الشام مل تطلب
السيدة زينَب طيلة الطريق َأي ٍ
يشء ل َ
ألطفال والنساء مع شدّ ة حاجتهم
ّ
ّ َْ
إِليها ،فقد َأنفت َأن تطلب َأ ّي مساعدة من ُأولئك اجلفاة األَنذال الذين
رافقوا املوكب.

العزة والكرامة
لقد ورثت عقيلة بني هاشم من جدِّ ها و َأبيها ّ
واإلباء ،فلم ختضع ألَي َأ ٍ
والرشف ِ
حد مهام قست األَيام وتلبدت
الظروف ،إِهنا مل ختضع إِال إِىل اهلل تعاىل.

ويلكم يا َأهل الكوفة إِن الصدقة علينا حرام.

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

اعت َها:D
َش َج ُ
ومل ُيشاهد الناس يف مجيع مراحل التأريخ َأشجع وال َأربط جأش ًا
وال َأقوى جنان ًا من األُرسة النبوية الكريمةِ ،
فاإلمام َأمري املؤمننيA

عميد العرتة الطاهرة كان من َأشجع خلق اهلل ،وهو القائل( :واهلل لو
تظاهرت العرب عىل قتايل ملا و ّليت عنها)((( ،وقد خاض َأعنف املعارك

و َأشدّ ها قسوة ،فجندل األَبطال ،و َأحلق بجيوش الرشك َأفدح اخلسائر،
وقد قام ِ
اإلسالم عبل الذراع ،مفتول الساعد بجهاده وجهوده ،فهو

اإلسالم الكربى ،وكان ولده َأبو األَحرار ِ
معجزة ِ
اإلمام احلسنيA
حي األَلباب ،و َأذهل العقول
مرضب املثل يف بسالته وشجاعته ،فقد ّ

بشجاعته وصالبته ،وقوة بأسه ،فقد وقف يوم العارش من املحرم
موقف ًا مل يقفه َأي َأ ٍ
حد من َأبطال العامل ،فإِنه مل ينهار َأمام تلك النكبات
املذهلة التي تعصف باحللم والصرب ،فكان يزداد انطالق ًا وبرش ًا كلام
ازداد املوقف بال ًء وحمن ًة ،فإِنه بعدما ُص َع َأصحاب ُه و َأ ُ
ف
هل بيته َز َح َ

عليه اجليش َبأرسه ،وكان عدده فيام يقول الرواة ثالثني ألف ًا فحمل
عليهم وحده وقد طارت َأفئدهتم من اخلوف والرعب ،فاهنزموا َأمامه
كاملعزى إِذا شدّ عليها الذئب -عىل حدِّ تعبري بعض الرواة -وبقي

صامد ًا كاجلبل يتلقى الطعنات والسهام من كل جانب ،مل يوهن له

ركن ،ومل تضعف له عزيمة.
((( هنج البالغة :ج ،3ص.73

شجاعتها51 .................................................................. D

وملا سقط (سالم اهلل عليه) عىل األَرض جرحي ًا قد َأعياه نزف
الدماء حتامى اجليش األُموي من ِ
اإلجهاز عليه خوف ًا ورعب ًا منه.
ومتثلت هذه البطولة العلوية بجميع صورها و َألواهنا عند

حفيدة الرسول وعقيلة بني هاشم الس ّيدة َز ْينَب (سالم اهلل عليها)،
فعندما ادخل اسارى آل الرسول إِىل جملس ابن زياد ،ومثلوا َأمام سليل
األَدعياء ابن مرجانة ،العتل الزنيم ابن املرأة الفاجرة ،و َأ ِ
بيه زياد الذي مل

يعرف له َأ ٌب ،فاندفع األَثيم يظهر الشامتة بلسانه األَلكن قائالً( :احلمد
هلل الذي فضحكم ،وقتلكم ،و َأ ّ
كذب ُأحدوثتكم).

فانربت حفيدة الرسول بشجاعة وصالبة قائلةَْ :
(ال ْمدُ هللِ ا َّل ِذي
َأكْرمنَا بِمحمد ،Fو َطهرنَا َت ْط ِهري ًا ،إِنَّم ي ْفت َِضح ا ْل َف ِ
اس ُق َو َيك ِْذ ُب
ُ
ََ ُ َ
َ َ
َ َّ َ
ا ْل َف ِ
اج ُرَ ،و ُه َو َغ ْ ُيناَ ،و ُه َو َغرينَا)(((.
لقد قالت هذا القول الصارم الذي هو َأمض من السالح ،وهي
حممد يف قيد األَرس ،وقد رفعت فوق رؤوسهن
واملخدرات من آل ّ

رؤوس محاهتن ،وشهرت عليهن سيوف امللحدين.

لقد َأنزلت العقيلة -هبذه الكلامت -الطاغية من عرشه إِىل
وعرفته َأمام خدمه وعبيده َأنّه املفتضح واملنهزم ،و َأ ّن َأخاها هو
قربهّ ،
املنترص ،ومل جيد ابن مرجانة كالم ًا يقوله وهو يف نشوة نرصه الزائف

سوى التش ّفي بقتل عرتة رسول اهلل ،Fقائالً :كيف رأيت صنع اهلل
((( مثري األحزان ،ابن بام احليل :ص.71
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بأهل بيتك؟(((.

وانطلقت عقيلة بن هاشم بكل صالبة ورباط جأش وصمود،
ت إِالّ َجيالً،
َفأجابت بكلامت الظفر والنرص هلا وألَخيها قائلة( :ما َر َأ ْي ُ
َب اهللُ َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت ََلَ ،ف َبزُوا إِىل َم َض ِ
اج ِع ِه ْمَ ،و َس َي ْج َم ُع اهللُ
ُ
الء َق ْو ُم َكت َ
هؤ َ
َ
ِ
َب ْي َ
ْك ُا ُّم َ
لج َي ْو َمئِ ٍذَ ،ه َب َلت َ
ك َيا
اج َو ُ َت َ
نك َو َب ْين َُه ْمَ ،فت ََح ُّ
اص ُمَ ،فا ْن ُظ ْر َل ِن ا ْل َف ُ
ْب َن َم ْر َجا َن َة)(((.
َأرأيتم هذا التبكيت املوجع؟ َأرأيتم هذه الشجاعة العلوية؟

فقد سجلت حفيدة الرسول Fبموقفها وكلامهتا فخر ًا لإلسالم وعز ًا
للمسلمني وجمد ًا خالد ًا ل ُ
ألرسة النبوية.
فغضب ابن زياد وقال له عمرو بن حريث إِهنا امرأة وال تؤاخذ

بيشء من منطقها ،فقال ابن زياد لقد شفاين اهلل من طغاتك والعصاة
املردة من َأهل بيتك ،فبكت ،ثم قالت( :Dلقد قتلت كهيل وقطعت

فرعي واجتثثت َأصيل ،فإِن تشفيت هبذا فقد اشتفيت) ،فقال عبيد اهلل:
سجاع ًا ،قالت( :Dإِن يل
سجاعة ،ولعمري كان َأبوك شاعر ًا ّ
هذه ّ
عن السجاعة لشغالً ،وإِين ألَعجب ممن يشتفي بقتل َأ ِ
ئمته ،ويعلم َأهنم
منتقمون منه يف آخرته)((( ،إِهنا رباطة جأش ،وصرب وعلم وحكمة.
((( مثري األحزان ،ابن بام احليل :ص.71
((( املصدر السابق :ص.71
((( املصدر السابق :ص.71
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وهكذا ّ
شجاع آخر لعقيلة الطالبيني ،Dوذلك
موقف
يتجل لنا
ٌ
ٌ
عندما طلب َأحد األُمراء من يزيد الطاغية َأن هيب له فاطمة بنت عيلA

وكانت وضيئة ،قائالً :يا يزيد هب يل هذه اجلارية ،فتعلقت ُبأختها
َز ْينَب ،Dفدافعت َز ْينَب Dعنها ،وتوجهت إِىل ذلك الشامي

ولعنت ،ما َ
ذاك َ
لك ،وال ل ُه) ،فغضب يزيد
(كذبت واهللِ
وقالت:D
َ
َ
ِ
شئت لفعلته.
وقال :بل
كذبت ،واهللِ لو ُ

ذلك َ
قالت( :Dال واهلل ما جعل اهلل َ
لك إِال َأن خترج من ملتنا،
وتدين بغري ديننا) ،فغضب يزيد ثم قال :إِياي تستقبلني هبذا ؟ إِنام
بوك و َأ ِ
خرج من الدين َأ ِ
خوك.

فقالت( :Dبدين اهلل ودين َأيب َ
وأخي وجدي اهتديت َأنْت
وجدك َ
وأ َ
َ
بوك).

ِ
عدو َة اهلل ،قالتَ :
(أمري يشتم ظامل ًا ،ويقهر
قال (يزيد) :كذبت يا ّ
بسلطانه) ،فكأنه -لعنه اهلل -استحى ،فسكتَ ،فأعاد الشامي -لعنه

اهلل -فقال :يا َأمري املؤمنني هب يل هذه اجلارية ،فقال له :اعزب ،وهب
اهلل لك حتف ًا قاضي ًا(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،45ص.156
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دورها Dيف كربالء:
مل تكن قضية كربالء باألَمر املفاجئ عىل السيدة َز ْينَب بنت
َأمري املؤمننيَ ،Dأو من وحي الصدفة ،بل كانت تعلم هبا منذ نعومة

َأظفارها ،كام كانت تعلم َبأهنا رشيكة َأخيها ِ
اإلمام احلسني Aو َأ ّن هلا
تتمرس عىل َأدائه
دور ًا مميز ًا ملق ًا عىل عاتقها ،األَمر الذي جعلها َأن ّ
وتفنن بإِتقانه حتّى جرى منها جمرى الدم يف العروق ،والظل الذي ال

يفارق شخصه ،فكانت يوم العارش مهيأة نفس ّي ًا وذهن ّي ًا لتلك الواقعة.

صحيح َأ ّن َأحداث كربالء قبل وقوعها كانت يف رحم الغيب
وال يعلم الغيب إِال اهلل ،ولكن من الصحيح َأيض ًا َأ ّن اهلل تعاىل قد
كشف لنبيه األَعظمَ Fأستار الغيب ،و َأظهره عليه ،يقول تعاىلَ ( :ع ِال

ا ْل َغ ْي ِ
ب َفال ُي ْظ ِه ُر َع َل َغ ْيبِ ِه َأ َحدً ا)(((.

إِال َأ ّن اهلل َأخرب رسوله األَكرم Fباملغ ّيبات ،وهذا مما الشك
فيه ،وقد ذكرته مصادر الفريقني ِ
باإلمجاع ،ومن تلك املغ ّيبات
التي حتدّ ث عنها رسول اهلل Fواقعة كربالء ،و َأهل البيتB

املعنيون بتلك الواقعة ،فكانوا يف طليعة من َأحاطهم الرسول هبا عل ًام،
كام يؤكد ذلك خمتلف املصادر احلديثية والتارخيية.

ومن الطبيعي جد ًا َأن تكون السيدة َز ْينَب Dيف َأجواء تلك

((( سورة اجلن :آية.60

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

رصحت العقيلة َز ْينَب Dبمعرفتها املسبقة بواقعة كربالء
وقد ّ

يف احلديث الذي نقله ابن قولوية القمي (املتوىف سنة 367 :هـ أو 368
هـ ) يف كتابه (كامل الزيارة) ،واحلديث مروي بسند متصل إِىل ِ
اإلمام
زين العابدين عيل بن احلسني Cقال:

(إِنه ّملا َأصابنا بالطف ما َأصابنا ،و ُقتل َأيب ،Aو ُقتل من كان
وحلت حرمه ونساؤه عىل األَقتاب
معه من ولده وإِخوته وسائر َأهلهُ ،

فجعلت َأنظر إِليهم رصعى ،ومل يواروا ،فيعظم ذلك
يراد بنا الكوفةُ ،
يف صدري ،ويشتد ملا َأرى منهم قلقي ،فكادت نفيس خترج ،وتب ّينت

عيل الكربى ،فقالت :ما يل َأراك جتود
ذلك مني عمتي َز ْينَب بنت ٍّ
بنفسك يا بقية جدي و َأيب وإِخويت؟

فقلت :وكيف ال َأجزع وال َأهلع ،وقد َأرى سيدي و ُأخويت
مرملني بالعراء،
وعمومتي ،وولد عمي و َأهيل
مرصعني بدمائهم ّ
ّ

مس ّلبني ال يك ّفنون وال يوارون ،وال يعرج عليهم َأحد ،وال يقرهبم
برش ،وكأهنم َأهل بيت من الديلم واخلزر؟

فقالت :ال جيزعنك ما ترى :فواهلل إِ َّن ذلك لعهدٌ من رسول اهللF
إِىل جدك و َأبيك وعمك ،ولقد َأخذ اهلل ميثاق ُأناس من هذه األُمة ال

تعرفهم فراعنة هذه األَرض ،وهم معرفون يف َأهل الساموات ،إِهنم
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جيمعون هذه األَعضاء املتفرقة فيواروهنا ،وهذه اجلسوم املرضجة،
وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب َأبيك سيد الشهداء ،ال ُيدرس َأثره،
َّ
وليجتهدن َأئمة الكفر،
وال يصفو رسمه ،عىل كرور الليايل واألَيام،
و َأشياع الضاللة ،يف حموه وتطميسه ،فال يزداد َأثر ُه إِال ظهور ًا ،و َأمر ُه

لو ًا.
إِال ُع ّ

فقلت :وما هذا العهد وما هذا اخلرب؟

فقالت :حدثتني ُأ ُّم َأيمن  -موالة رسول اهلل َ -أن رسول اهللF
زار منزل فاطمة Dيف يوم من األَيام ،وتستمر السيدة َز ْينَب Dيف

حديثها الطويل البن َأخيها زين العابدين Aنق ً
ال عن ُأ ُّم َأيمن وهي
تعدد ما جيري عىل َأهل البيت Bمن حوادث بعد رسول اهللF

حسب ما َأخرب به رسول اهلل Fومن بني تلك احلوادث واقعة كربالء،
(فلم
ثم تع ّقب السيدة َز ْينَب Dعىل ما نقلته عن ُأ ِّم َأيمن بقوهلاّ :
رضب ابن ملجم (لعنه اهلل) َأيب Aورأيت َأثر املوت منه قلت :يا َأبه
حدثتني أم أيمن بكذا وكذا ،وقد َأحببت َأن َأسمعه منك ،فقال :يا

بنية احلديث كام حدثتك ُأ ُّم َأيمن وكأين بك وببنات َأهلك سبايا هبذا
البلد َ -أي الكوفة َ -أذالء خاشعني)(((.

وألَجل هذه املعرفة الكامنة يف ذهن ومشاعر السيدة َز ْينَبD
نجدها قد َأخذت موقهعا التارخيي بوعي وإِدراك مسبق جنب ًا إِىل

((( كامل الزيارات ،جعفر بن حممد بن قولويه :ص.444
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جنب ابن َأخيها ِ
اإلمام املعصوم زين العابدين ،Aو َأهنا كانت املبادرة
للمشاركة ،كام احتفظت بزمام األَمر يف خمتلف املواقع والوقائع الثورية.
وحيدثنا التاريخ َأ ّن السيدة َز ْينَب Dهي التي قررت و َأرادت
اخلروج مع َأخيها احلسني Aيف ثورته ،مع َأهنا من الناحية الدينية

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 احلسني ،Aإِذ َأهنا اشرتطت عىل زوجها اخلروج
مع َأخيها من ضمن رشوط عقد الزواج ،كام َأهنا َأعربت عن مشاركتها
منذ اليوم األَول خلروج ِ
اإلمام احلسني Aمن مدينة جدّ ه ،Fوذلك
حينام اعرتضه ابن عباس عىل َأن ال خيرج معه عياله وأطفاله ،فسمع،

قائل ًة ( :تقول :يابن عباس تشري عىل شيخنا وسيدنا أن خيلفنا هاهنا
ويميض وحده ؟ ال واهلل ،بل نحيا معه ونموت معه ،وهل أبقى الزمان لنا
غريه ؟ فالتفت ابن عباس وإذا املتكلمة هي زينب)((( ِ
فاإلمام احلسنيA

عز يشء عىل قلبها ،و َأقرب يشء
بالنسبة إِىل السيدة َز ْينَب Dيمثل َأ ّ
إِىل نفسها يف هذه احلياة ،فكل هذه االستعدادات َأهلتها للوقوف

والتصدي للمؤامرات األُموية بصرب ال تتحمله اجلبال الروايس ،وبثقة
عالية بقضاء اهلل وقدره معتربة ذلك ابتالء ًا وامتحان ًا إِليها البد هلا من

النجاح فيه ،بل إِهنا ويف َأشدّ املواقف و َأفظعها كانت ال تنفك من الدعاء

((( َز ْينَب الكربى ،جعفر النقدي :ص.94

..................................................... 58عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية

والترضع إِىل اهلل بقبول عملها كجزء واجب ختشى عن القصور يف
تأديته ،فكانت تضع يدهيا الكريمتني حتت جسد َأخيها َأبو عبد اهللA
هم ْ
تقبل ِمنّا هذا ال ُق ْربان)(((.
وترفعه إِىل السامء قائل ًة( :ال ُّل َّ

وختتم خطاهبا يف جملس يزيد بن معاوية بتأكيد رؤيتها ِ
اإلجيابية ملا
حصل هلا وألَهل بيتها من مصائب وآالم ،حيث تقول:D
رب العاملني ،الذي ختم ألَولنا بالسعادة واملغفرة،
(...فاحلمدُ هلل ِّ
وآلخرنا بالشهادة الرمحة ،ونسأل اهلل َأن ُيكمل هلم الثواب ،ويوجب

هلم املزيد ،وحيسن علينا اخلالفة إِنه رحيم ودود ،وحسبنا اهلل ونعم
الوكيل)(((.

((( حياة اإلمام احلسني ،الشيخ باقر القريش :ج  ،3ص .304
((( املصدر السابق :ج  ،3ص .380

الس َب ِايا 59 ...................................................................
َرك ُ
ْب َّ

الس َبا َيا:
َر ْك ُب َّ
بعد َأن فرغ اجليش األُموي من مقتل احلسني Aو َأصحابه عزم

عىل الرحيل بعد ظهر اليوم احلادي عرش من املحرم ،وقد محلوا معهم
نساء احلسني و َأهل بيته Bوصبيتهم ،عىل نياق عجف بدون وطاء

وال غطاء ،وعمدوا عىل املرور هبم عىل جثث القتىل شوق ًا منهم إِىل
إِثارة مشاعر وعواطف أطفال ونساء احلسني ،Aوكان منظر ًا مذه ً
ال

للنساء واألَطفال ،فاألَجساد بال رؤوس ،واألَشالء موزعة ،والدماء
تصبغ البسيطة.

وتأملت العقيلة َز ْينَب Dذلك املوقف الرهيب ،حيث ترى
َأرض الشهادة ترتسم عىل ربوعها َأفظع مأساة ،وتنظر إِىل النساء

واألَطفال وقد علته ّن الكآبة والدهشة ،ومن جانب آخر ترى اجليش
األُموي يبالغ يف إِظهار نشوة انتصاره الزائف ،ويستعرض قوته وقدرته

الغاشمة.

فمزقت العقيلة َز ْينَبَ Dأجواء الرهبة واألَمل ،واندفعت تشهر
لتص ّوبه جتاه املتغطرسني املغرورين ،ولتُثبت هلم َأهنم
سالح املظلومية ُ
ضعفاء مهزومون وإِن تومهوا النرصَ ،فأطلقت صوهتا الشجاع املدوي
قائلة( :يا حممداه ،هذا حسني بالعراء ،مر ّمل بالدماء ،مق ّطع األَعضاء،

كل ٍ
وبناتك سبايا ،وذريتك مقتلة) يقول الرواةَ :
(فأبكت َّ
عدو وصديق
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حتى جرت دموع اخليل عىل حوافرها)(((.

ويف صبيحة اليوم الثاين عرش من املحرم دخل ركب السبايا
تتقدمهم الرماح التي حتمل رأس احلسني و َأهل بيته ،Bورؤوس

َأصحابه ،وكان ذلك هدف ًا سياسي ًا تطمح من خالله احلكومة األُموية
تقوية شوكتها وتصميمها عىل سحق َأي حماولة مترد َأو معارضة.
وللسيدة َز ْينَب Dيف الكوفة تاريخ وذكريات ،فقد كانت
سيدة الكوفة َأيام خالفة َأبيها أمري املؤمنني عيل Aقبل عرشين سنة

من دخوهلا اآلن ،فالبد من موقف بطويل يعيد هلا هيبتها ووقارها

دوية
كأبنة خليفة للمسلمني قد جار الزمان عليها ،فخطبت خطبتها ا ُمل ّ
و َع َّرفتهم بمكانتها وملن تنتسب وما جرى عليهم من حيف وظلم.

((( مقتل احلسني ،عبد الرزاق املقرم :ص.307

ظهار الن ِ
ٍ
بخطاب ُمدَ ٍّو 61 ......................
وز ْينَب Dتر ُّد
َّرص َ
ُمَاول ُة التَّش ّفي وإِ ُ

م ُ
الت ّ
اولة َّ
ترد
َينَبD
ُّ
ظهار الن ِ
َّصر وز ْ
شفي وإِ
َُ
ُ
خبطاب ُم َد ٍّو:
ٍ
ِ
تكتف احلكومة األُموية بقتل احلسني Aفحسب ،بل دعتهم
مل
َأحقادهم القديمة وموروثاهتم القبلية إِىل هتك سرت البيت املحمدي،

وذلك من خالل تسيريه وعرضه عىل القايص والداين ،وكانوا يرومون

من خالله استعراض قدراهتم العسكرية ،وبث الرعب يف قلوب من
حياول التجرئ عىل مملكتهم  ،إِالّ َأن هذا الركب َأحدث يف قلوب

الناس بركان ًا من الغضب ،وهم يسمعون كالم الرأس الرشيف(((،
وهتاف األَطفال برصخة ِ
اإلباء ،فكان حق ًا تظاهرة إِعالمية تؤجج

املشاعر وتلهب العواطف ضد السلطة الظاملة.

ومل ترتك العقيلة َز ْينَب Dموسع ًا من جهدها إِالّ وجسدته
بخطاب تلهب من خالله القلوب الغاضبة عىل بني ُأمية طيلة رحلتها
الشاقة املؤملة إِىل الكوفة ومنها إِىل الشام مرور ًا بسائر البلدان واملناطق.

وحتى يف جملس يزيد بن معاوية والذي قد خطط ليكون دخول
((( قد روي أن رأس اإلمام احلسني Aقد تكلم باآليات القرآنية وبغريها ،من طرق
السنة والشيعة ،فراجع عىل سبيل املثال :اخلصائص الكربى :ج ،2ص 125و،127
ومناقب آل أيب طالب :ج ،2ص ،188ورشح الشافية وهي قصيدة أيب فراس:
ص ،148ومقتل العوامل :ص ،151وتفسري نور الثقلني :ج ،3ص ،243والبحار:
ج ،45ص 188و ،172ومصادر ذلك كثرية ال جمال الستقصائها.
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السبايا إِىل جملسه مهرجان ًا حيتفل فيه بانتصاره عىل احلسنيَ ،Aفأحرض
كبار قادة جيشه وزعامء الشام ،و َأحاط نفسه َبأجواء من اهليبة املصطنعة،
لكن العقيلة َز ْينَبَ Dأفسدت عليه كل ما صنع ،و َأفشلت مهرجانه

دوي ،الذي فضحت فيه يزيد ،وعظم ما
الضخم من خالل خطاهبا ا ُمل ّ
ارتكب من جريمة نكراء ،وقبل خطاهبا حينام نظرت إِىل رأس َأخيها

احلسني Aبني يدي يزيد ،انتصبت قائمة و َأجهشت بالبكاء ،ونادت
ِ
رسول اهللِ ،يا ب َن
حبيب
بصوت حزين يقرح القلوبَ ( :يا حسينا ُه ،يا
َ

َمكّة ومنى ،يا بن فاطمة الزهراء سيدة النساء ،يا بن بنت املصطفى،

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

((( حياة السيدة َز ْينَب الكربى ،جعفر النقدي :ص.114
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َينَب بنت علي Cيف الكوفة:
ُخ ْطبة ز ْ
عن حذيم بن رشيك األَسدي((( ،قال ملا َأتى عيل بن احلسني
زين العابدين Aبالنسوة من كربالء ،وكان مريض ًا ،وإِذا نساء َأهل
الكوفة يندبن مشققات اجليوب ،والرجال معهن يبكون.

فقال َزين العابدين - Aبِصو ٍ
ت َض ٍ
ئيلَ ،وقدْ َنَكته العلة :-
َ ْ
َ
َ ْ ُ َ
ِ
هؤالء َي ْبكون علينا فمن قتلنا غريهمَ ،فأومت َز ْينَب بنت عيل
إِ َّن
بن َأيب طالب Cإِىل الناس بالسكوتَ ،ق َال ِح ْذ َي ٌم ْالَ َس ِد ُّي َل ْ َأ َر
 َواهللَِ -خ ِف َر ًة َق ُّط َ -أي :زينب بنت عيل َ -Aأ ْن َط َق ِمن َْها ك ََأنَّ َا َتنْطِ ُقَّاس بِ َأ ْن َأن ِْصتُوا َفارتَدَّ ِ
و ُت ْف ِر ُغ َع َل لِس ِ
ان َع ِ ٍّل َ Aو َقدْ َأ َش َار ْت إِ َل الن ِ
ت
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
حد اللَِّ َت َع َال َوالص َ
َّلة َع َل
اسُ ،ث َّم َقا َل ْت َب ْعدَ َ ْ
اس َو َس َكنَت ْالَ ْج َر ُ
ْالَ ْن َف ُ
َر ُسولِ ِه:F
أما بعد:

ل ر َق َأ ِ
اخلت ِْل((( َوا ْل َغدْ ِر َو َ ِ
( َيا َأ ْه َل ا ْلكُو َف ِة َيا َأ ْه َل َ
ت
اخل ْذلَ ،ألَ َف َ َ
ا ْلعبةُ ،و َل هدَ َأ ِ
ت َغز َْلا ِم ْن َب ْع ِد
ت ال َّز ْف َرةُ ،إِ َّن َم َم َث ُلك ُْم ك ََم َث ِل ا َّلتِي َن َق َض ْ
ََْ َ َ

(((

((( حذيم بن رشيك األسدي :عده الشيخ يف رجاله :ص ،88من أصحاب اإلمام عيل
بن احلسني.C

((( اخلتل :اخلداع .
((( رقأت :جفت.
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ِ
ُقو ٍة َأنْكاث ًا(((َ ،تت ِ
ون َأ ْيام َنك ُْم َد َخ ً
الص َل ُ
ف
َّخ ُذ َ
ل َب ْينَك ُْم(((َ ،ه ْل فيك ُْم إِلَّ َّ
َّ
ِ ِ
ِ
اء ،و َغم ُز َالْعدَ ِ
(((
الشن ُ
ب َو َّ
اء(((َ ،أ ْو
َوا ْل ُع ْج ُ
ْ
َف َوا ْلكَذ ُبَ ،و َم َل ُق الْ َم َ ْ
ت َلك ُْم
ك ََم ْر ًعى َع َل ِد ْمن ٍَة(((ْ ،وك َِف َّض ٍة َع َل َم ْل ُحو َد ٍة(((َ ،أ َل بِئ َْس َما َقدَّ َم ْ
َأ ْن ُفسكُم َأ ْن س ِ
خ َط اللَُّ َع َل ْيك ُْم َو ِف ا ْل َع َذ ِ
ون.
اب َأ ْنت ُْم َخالِدُ َ
ُ ْ َ
(((

ُون َأ ِخي؟! َأج ْل ،واهللِ َفابكُوا َفإِ َّنكُم َأحرى بِا ْلبك ِ
َاءَ ،فا ْبكُوا
َت ْبك َ
ُ
ْ
َ َ
ْ َْ
ار َهاَ ،و َمنَ ْيت ُْم بِ َشن ِ
اض َحكُوا َقلِ ًيلَ ،ف َقدْ َأ ْب َل ْيت ُْم بِ َع ِ
كَثِري ًا َو ْ
َار َها(((َ ،ل ْن
ون َقت َْل َسلِ ِ
يل َخا َت ِم النُّ ُب َّوةَ ِ،و َم ْع ِد ِن
وها َأ َبد ًا(((َ ،و َأنَّى ت َْر َح ُض َ
ت َْر َح ُض َ
الر َسا َل ِةَ ،و َس ِّيدُ َش َب ِ
اب َأ ْه ِل َْ
الن َِّةَ ،و َم َل ُذ َح ْربِك ُْمَ ،و َم َعا ُذ ِح ْزبِك ُْم،
ِّ
وم َقر ِس ْل ِمكُم ،و ِ
آس َك ْل ِمك ُْم(َ ،((1و َم ْفز َُع ن ِ
َاز َلتِك ُْمَ ،وا َْل ْر ِج ُع إِ َل ْي ِه ِعنْدَ
ْ َ
َ َ ُّ
ِ
(((1
ُم َقا َت َلتِك ُْمَ ،و َمدَ َر ُة ُح َج ِ
ت
اء َما َقدَّ َم ْ
جك ُْم َ ،و َمن َُار َم َّجتك ُْمَ ،أ َل َس َ

((( أي :حلته وأفسدته بعد إبرام.
((( أي :خيانة وخديعة.

((( الصلف :الذي يمتدح بام ليس عنده.
((( الشنف :البعض بغري حق.
((( الغمز :الطعن والعيب.
((( الدمنة :املزبلة.

((( الفضة :اجلص .وامللحودة :القرب.
((( الشنار :العار.

((( أي لن تغسلوها.

( ((1أي :دواء جرحكم.

( ((1املدرة زعيم القوم ولساهنم املتكلم عنهم.
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ون لِ َي ْو ِم َب ْعثِك ُُم.
اء َما ت َِز ُر َ
َلك ُْم َأ ْن ُف ُسك ُْمَ ،و َس َ

َف َتعس ًا َتعس ًا ،و َنكْس ًا َنكْس ًاَ ،ل َقدْ َخاب السعي ،و َتب ِ
ت ْالَ ْي ِدي،
َ َّ ْ ُ َ َّ
َ
ْ
ْ
ت الص ْف َق ُة ،وب ْؤتُم بِغ ََض ٍ ِ
و َخ ِس ِ
(و ُ ِ
ت َع َل ْيك ُُم ِّ
الذ َّل ُة
ض َب ْ
ب م َن اهللِ َ
َّ
َُ ْ
َ َ

َوا َْل ْس َكنَ ُة).

ٍ ِ ٍ
ي َع ْه ٍد َن َك ْثت ُْم؟!
َأتَدْ ُر َ
ون َو ْي َلك ُْم َأ َّ
ي َكبِد ُل َح َّمد (ص) َف َر ْثت ُْم؟! َو َأ َّ
ٍ
و َأي ك َِر ٍ
ي َد ٍم َل ُه َس َف ْكت ُْم؟!
ي ُح ْر َمة َل ُه َه َت ْكت ُْم؟! َو َأ َّ
يمة َل ُه َأ ْب َر ْزت ُْم؟! َو َأ َّ
َ َّ
َ
رض ،و َ ِ
ِ
ت ُّر
الس ُ
اموات َي َت ْف َط ْر َن ِمنْ ُه َو َتن ُّ
ْشق األَ ُ َ
َل َقدْ ِجئت ُْم َشيئ ًا إِ ّداَ ،تكَا ُد َّ
ِ
اجل ُ
اءَ ،س ْو َد َاءَ ،ف ْق َم َء،
اءَ ،عنْ َق َ
اءَ ،ص ْل َع َ
بال َهدّ ا! َلقدْ ِجئت ُْم ِبا َش ْو َه َ
ضَ ،أو ِمأل الس ِ
ِ
امء.
اء((( ،كَطال ِع((( َاأل ْر ِ ْ
َّ
َخ ْر َق َ

ِ
َأ َف َع ِ
ذاب ْال ِخ َر ِة َأ ْخزى َ ،و ُه ْم ال
الس َم ُء َدم ًاَ ،و َل َع ُ
ج ْبت ُْم َأ ْن ُتْط َر َّ
ِ
ي ِف ُز ُه ا ْلبِدَ ُار(((َ ،ولَ
ْص َ
ونَ ،ف َل َي ْستَخ َّفنَّك ُُم ا َْل َه ُلَ ،فإِ َّن ُه َع َّز َو َج َّل َل َ ْ
ُين َ ُ
ك َلنَا و َُلم َلبِا ْلِر ِ
ي َشى َع َل ْي ِه َف ْو ُت الن ِ
ُْ
َّارَ ،كلَّ إِ َّن َر َّب َ
صادُ ،ث َّم َأن َْش َأ ْت
ْ
َ ْ
َت ُق ُ
ول:D

َما َذا َت ُقو ُل َ
ون إِ ْذ َق َال النَّبِ ُّي َلك ُْم
ما َذا صنَعتُم و َأ ْنتُم ِ
آخ ُر ْالُ َم ِم
َ ْ ْ َ ْ
َ

((( الشوهاء :القبيحة ،والفقهاء :إِذا كانت ثناياها العليا إِىل اخلارج ،فال تقع عىل
السفىل ،واخلرقاء :احلمقاء.
((( طالع األرض :ملؤها.
((( حيفزه :يدفعه.
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بِ َأ ْه ِل َب ْيتِي َو َأ ْو َل ِدي َو َتك ِْر َمتِي
ِ
ِ
ض ُجوا بِدَ ٍم
من ُْه ْم ُأ َس َارى َومن ُْه ْم ُ ِّ
َان َذ َ
َما ك َ
اك َج َز ِائي إِ ْذ ن ََص ْح ُت َلك ُْم
ون بِس ٍ
َأ ْن َ ْ
وء ِف َذ ِوي َر ِحِي
ت ُل ُف ِ ُ
ي َّل بِك ُْم
إِنِّ َلَ ْخ َشى َع َل ْيك ُْم َأ ْن َ ُ
ِم ْث ُل ا ْل َع َذ ِ
اب ا َّل ِذي َأ ْو َدى َع َل إِ َر ٍم
ُّث َّم َو ّلت َعن ُْهم.

َق َال ِح ْذيمَ :فر َأي ُت النَّاس حيارىَ ،قدْ ردوا َأي ِديم ِف َأ ْفو ِ
اه ِه ْم،
َ
ٌَ َ ْ
َ ُّ ْ َ ُ ْ
َ ََ َ
اخض َّلت ِلي ُته بِا ْلبك ِ
ِ
ِ
ِ
َاءَ ،و َيدُ ُه
َفا ْل َت َف َت إِ َ َّل َش ْي ٌخ ِف َجانبِي َي ْبكيَ ،و َقد ْ َ ْ ْ َ ُ ُ
ولم َخي ك ُُه ٍ
َم ْر ُفو َع ٌة إِ َل الس ََّم ِءَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ول،
ول :بِ َأ ِب َو ُأ ِّمي ،ك ُُه ُ ُ ْ ْ ُ
ِ ٍ
اب ْم َخ ْ ُي َش َب ٍ
يم،
َونِ َس ُ
ابَ ،ون َْس ُل ُه ْم ن َْس ٌل ك َِر ٌ
اؤ ُه ْم َخ ْ ُي ن َساءَ ،و َش َب ُ ُ
ِ
يمُ ،ث َّم َأن َْشدَ :
َو َف ْض ُل ُه ْم َف ْض ٌل َعظ ٌ

ِ
ور َو َل َي َْزى
ك ُُهو ُلك ُْم َخ ْ ُي ا ْلك ُُهول َون َْس ُلك ُْم إِ َذا عُدَّ ن َْس ٌل َل َي ُب ُ
اقي ِمن ا َْل ِ
ي :Aيا عمة اسكُتِيَ ،ف ِفي ا ْلب ِ
ِ
ال َس ْ ِ
اض
َ
َ
َ َ َّ ْ
 َف َق َال َع ُّل ْب ُن ْ ُ
ْت بِحم ِد اللَِّ ع َ ِ
اعتِبار ،و َأن ِ
ٍ
ٍ
َاء
َ
ْ َ ٌ َ
َ ْ
ال ٌة َغ ْ ُي ُم َع َّل َمةَ ،ف ِه َم ٌة َغ ْ ُي ُم َف َّه َمة ،إِ َّن ا ْل ُبك َ
و َْ ِ
ني َل َي ُر َّد ِ
ض َب
ان َم ْن َقدْ َأ َبا َد ُه الدَّ ْه ُرَ ،ف َس َكت ْ
الن َ
َ
َتُ ،ث َّم ن ََز َلَ ،Aو َ َ
ُف ْس َطا َط ُهَ ،و َأن َْز َل نِ َسا َء ُه َو َد َخ َل ا ْل ُف ْس َط َ
اط(((.
((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،2ص.31
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س َيزيد ِب َّ
ُخ ْط ُ
الشام:
م ِل ِ
بة ز ْ
َينَب Dيف َ ْ
ّملا وصل ركب السبايا إِىل الشامَ ،أمر يزيد َبأن يدخلوا عليه نكاية
آل ٍ
هبم ،وشامتة بام جرى عليهمَ ،ولِيشفي ِح ْقد ُه عىل ِ
(صلوات اهللِ
حممد
ُ
السحر عىل
عليهم) ،وليتفاخر بام صنع َأمام َأهل الشام ،ولكن انقلب ِّ
الساحر،فقد انربىله ِ
اإلمامزينالعابدينAوعقيلةالطالبنيزينبD
َّ
فخطبوا يف جملسه ،وفضحوه َأمام املأل ،وينقل الكثري من املؤرخني

واملحدثني خطبة زينب Dيف جملس يزيد ،فيذكر السيد ابن طاووس
وغريه َأن زينب بنت عيل بن َأيب طالب Aيف جملس يزيد ،وقد َس ِم َعته
يقر ُأ َأ ِ
الز َبعرى:
بيات ابن ِّ
ِ ِ
ٍ
األس ْل
ببـدر َش ِهـدوا َج َز َع
ليت أشياخي
َ
اخلزرج من َو ْق ِع َ

ثم قالـوا :يا يزيـدُ ال ت َُش ّْل!
َ
فأه َّلـوا واستَهـ ُّلـوا َف َرحـ ًا ّ
ف ْ
أنتقـم ِمن بني أمحدَ ما كان َف َع ْـل!
إن مل
لست ِمن ِخنْدَ َ
ُ
ْ

فقالت له َز ْينَب- Dيف خطبة عصامءَْ :-
(ال ْمدُ لِ َر ِّب
ا ْلعا َلِني ،وصلَّ اهللُ ع َل رسولِ ِه وآلِ ِه َأ ِ
نيَ ،صدَ َق اهللُ ُسبحانَه َح ُ
يث
جع َ
َ
َ َ َ
َْ
َ َ ُ
وأى َأن ك ََّذبوا بِآي ِ
ولُ ( :ثم ك َ ِ ِ
الس َ
َي ُق ُ
ات اللَِّ َوكَانُوا
َان َعاق َب َة ا َّلذ َ
ُ َ
ين َأ َساؤُ وا ُّ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َك،
ِ َبا َي ْست َْه ِزؤُ ون) ،أم َن ا ْل َعدْ ل َيا ا ْب َن ال ُّط َل َقاء َ ْتد ُير َك َح َرائ َر َك َوإِ َم َ
ِ
ول اهللِ سبايا؟ َ ْتدو ِبن األًعدً اء ِمن ب ِ
َات رس ِ
َو َس ْو ُق َ
لد إِىل َبلدْ ،
ْ َ
ْ
َ َ َ
ك َبن َ ُ
ِ
ِ
َو َي ْست ِ
ريب وال َبعيدُ
َرش ُ
وههن ال َق ُ
َصفح ُو ُج َ
أه ُل ا َملناه ِل وا َملناقل ،و َيت ُ
فهن ْ

..................................................... 68عقيلة اهلاشميني سرية ومسرية

ِ
ِ
ِ
ح ِ
الدَ ينء َ ِ
والش ْ
اتِ َّن َحِ ٌّي،
يفَ ،ل ْي َس َم َع ُه َّن م ْن ِر َجال َّن َو ِ ٌّلَ ،و َل م ْن ُ َ
ت َْلمه بِ ِدم ِ
ِ ِ
ِ
َو َك ْي َ
اء
ف ُي ْر َ َتى ُم َرا َق َب ُة َم ْن َل َف َظ ُفوه َأ ْك َباد ْالَزْك َياءَ ،و َن َب َ ُ ُ َ
الشن ِ
ْضنَا َأهل ا ْلبي ِ
ف يس َتبطِئ ِف بغ ِ
ِ
ت َم ْن َن َظ َر إِ َل ْينَا بِ َّ
ُّ
َف
ْ
الش َهدَ اء؟ َو َك ْي َ َ ْ ْ ُ ُ
َْ
ال َح ِن َو ْالَ ْضغ ِ
الشن ِ
َآن َو ْ ِ
َان؟ ُث َّم َت ُق ُ
َو َّ
ولَ :غ ْ َي ُمت ََأ ِّث ٍم َو َل ُم ْس َت ْعظِمٍ:

ل
َو َأ َه ُّلوا َو ْاست ََه ُّلوا َف َرح ًا ُث َّم َقا ُلوا َيا َي ِزيدُ َل ت َُش ُ 
منْت ِ
َحي ًا َع َل َثنَا َيا َأ ِب َع ْب ِد اهللَِ ،س ِّي ِد َش َب ِ
اب َأ ْه ِل َْ
الن َِّةَ ،تنْ ُكت َُها
ُ
ِ
ف َل َت ُق ُ
ول َذلِ َ
كَ ،ما َأ ْج َر َأ َك َعىل اهللَ ،وما َأ ْق َب ْ
صت ِ َ
حكَ ،و َك ْي َ
ك،
بِمخْ َ َ
الشأ َف َة ،بِإِرا َقتِ َ ِ
ت َّ
م َّم ٍد
َو َقدْ َنك َْأ َت ا ْل َق ْر َح َةَ ،و ْاست َْأ َص ْل َ
اء ُذ ِّر َّي ِة ُ َ
َ
ك د َم َ
ض ِم ْن ِ
آل َع ْب ِد ا ُْل َّطلِ ِ
(صىل اهلل عليه وآله)َ ،ون ُُجو ِم ْالَ ْر ِ
بَ ،و َ ْتتِ ُ
ف
َّك ُتن ِ
بِ َأ ْشي ِ
ت َأن َ
اخ َ
َادهيِ ْمَ ،ف َل َ ِت َد َّن َو ِشيك ًا َم ْو ِر َد ُه ْمَ ،و َلت ََو َّد َّن َأن َ
َّك
كَ ،ز َع ْم َ
َ
ت.
ت َما َف َع ْل َ
تَ ،و َف َع ْل َ
ت َما ُق ْل َ
تَ ،و َل ْ َتك ُْن ُق ْل َ
ت َو َبكِ ْم َ
َش َل ْل َ
ك بِ َم ْن َس َف َ
ال َّل ُه َّم ُخ ْذ بِ َح ِّقنَا َو ا ْنت َِق ْم ِم َ ْن َظ َل َمنَاَ ،و َأ ْحلِ ْل َغ َض َب َ
ك

ِ
حا َتنَا.
اءنَاَ ،و َقت ََل ُ َ
د َم َ

ت إِلَّ
توجهت بالتوبيخ إِىل يزيد قائل ًة له)َ :ف َواهللِ َما َف َر ْي َ
(ثم ّ
ّ
ِ
كَ ،و َل َ ِت َد َّن َع َل رس ِ
ْت إِلَّ َْل َم َ
ت م ْن
ِج ْلدَ َكَ ،و َل َج َزز َ
ول اهللِ بِ َم َ َت َّم ْل َ
َ ُ
ِِ ِ ِ
اء ُذريتِ ِه ،وا ْنتَهك َ ِ
ِ ِ ِ
تتِ ِه َو ُْل َمتِ ِهَ ،ح ْي ُ
ي َم ُع
َس ْفك د َم ِّ َّ َ َ
ث َْ
ْت م ْن ُح ْر َمته ف ع ْ َ
ِ
ين ُقتِ ُلوا
اهللُ َش ْم َل ُه ْمَ ،و َي ُل ُّم َش َع َث ُه ْمَ ،و َي ْأ ُخ ُذ بِ َح ِّق ِه ْمَ ،
(وال َ ْت َس َب َّن ا َّلذ َ
ِف َسبِ ِ
ون)َ ،ح ْس ُب َ
ك بِاهللِ َحاكِ ًام،
ياء ِعنْدَ َربِّ ِ ْم ُي ْر َز ُق َ
يل اهللِ َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ
ٍ ِ
ِ
ِ
بئِ َ
كَ ،و َم َّكن َ
يل َظ ِهري ًاَ ،و َس َي ْع َل ُم َم ْن َس َّو َل َل َ
َك
َوب ُم َح َّمد َخصي ًامَ ،وب َج ْ َ

ُخ ْطب ُة َز ْينَب Dيف َم ْ ِل ِ
الشام 69 ..........................................
س َيزيد بِ َّ

ِ ِ
ِِ
ِم ْن ِر َق ِ
ني َبدَ ًلَ ،و َأ ُّيك ُْم
ني ( َأي :معاوية لعنه اهلل) ،بِئ َْس لل َّظال َ
اب ا ُْل ْسلم َ
ش َمكان ًاَ ،و َأ ْض َع ُ
ف ُجنْد ًا.
َ ٌّ

و َلئِن جر ْت ع َل الدَّ و ِ
اهي ُ َ
ما َط َبت َ
َك ،إِ ِّن َلَ ْست َْص ِغ ُر َقدْ َر َكَ ،و
َ َّ َ
َ ْ َ َّ
كَ ،و َأ ْس َتكْثِ ُر ت َْوبِيخَ َ
َأ ْس َت ْعظِ ُم َت ْق ِري َع َ
ور
كَ ،لكِ َّن ا ْل ُع ُي َ
بىَ ،و ُّ
الصدُ َ
ون َع ْ َ
َح َّرى.

(وهنا جاء التنبيه إىل عظم املصيبة والفاجعة التي أوقعها يزيد
ب لِ َقت ِْل ِحز ِ
ب ك ُُّل ا ْل َع َج ِ
ْب اهللِ
يف آل بيت املصطفى)َ :أ َل َفا ْل َع َج ُ
ان ال ُّط َل َق ِ
اء بِ ِ
النُّجب ِ
الش ْي َط ِ
حز ِ
ْب َّ
اء؟ (ومنهم يزيد الطليق بعد فتح مكّة،
َ َ
حلكْم)َ ،ف َه ِذ ِه ْالَ ْي ِدي
ومل يسمح الرشع الرشيف للطلقاء أن يتق ّلدوا ا ُ
ث ال َّطو ِ
ن ِدمائِنَا ،و ْالَ ْفواه َتتَح َّلب ِمن ُل ِ
َتنْطِ ُ ِ
ك ُْ
ال َث ُ
ومنَاَ ،وتِ ْل َ
اه ُر
َ
َ َ ُ َ ُ ْ
ف م ْ َ
ات ا ْل َفر ِ
ِ
ِ
اع ِلَ ،و َلئِ ِن
َابا ا ْل َع َواس ُل (الذئاب)َ ،و َت ْع ُف َ
رها ُأ َّم َه ُ َ
الز ََّواكي َتنْت ُ َ
ِ
ِ
ني َل َ ِ
ات ْذ َتنَا َم ْغنَ ًام َلت ِ
تَ ،وما َر ُّب َ
َّ َ
ك
تدُ إِلَّ َما َقدَّ ْم َ
َجدُ نَا َوشيك ًا َمغ َْرم ًا ،ح َ
بِ َظلَّ ٍم لِ ْلعبِ ِ
يدَ ،فإِ َل اهلل ا ُْل ْش َتكَىَ ،و َع َل ْي ِه ا ُْل َع َّو ُل.
َ
ِ
َفكِدْ َك ْيدَ َكَ ،و ْاس َع َس ْع َي َ
ب ُج ْهدَ َك َيا َي ِزيدْ َ ،ف َو اهللِ َل
كَ ،ونَاص ْ
يت َو ْح َينَاَ ،و َل تُدْ ِر ُك َأ َمدَ نَاَ ،و َل َي ْس ُق ْط َعن َ
ْك َع ُار
َت ْ ُحو ِذك َْرنَاَ ،و َل ُت ِ ُ
اج ُع َ
ك إِلَّ َفنَدٌ َ ،و َأ َّي ُام َ
علتَ ،و َه ْل َر ْأ ُي َ
ك إِلَّ َبدَ ٌد،
َما َف ْ
ك إِلَّ َعدَ ٌدَ ،و َم َ ْ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،ف َْ
ال ْمدُ لِ ا َّل ِذي َخت ََم ِلَ َّولِنَا
َي ْو َم ُينَاد ا ُْلنَاد َأال َل ْعنَ ُة اهللِ َع َل ال َّظال َ
ِ
الشهاد ِة والر ِ
ِ ِ ِ
اب،
َّحةَ ،ون َْس َأ ُل اهللَ َأ ْن ُيكْم َل َُل ُم ال َّث َو َ
الس َعا َدةَ ،ولخ ِرنَا بِ َّ َ َ َ ْ َ
بِ َّ
ِ
وجب َُلم ا َْل ِزيدَ  ،و ُي ِسن ع َلينَا ِْ
يم َو ُدو ٌدَ ،و َح ْس ُبنَا اهللُ
ال َل َف َة ،إِ َّن ُه َرح ٌ
َ ْ َ َ ْ
َو ُي ِ َ ُ
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َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل).

فقال يزيد:

يا صيح ًة ُت َمدُ ِمن َص ِ
وائح

َ
املوت َ
ِ
النوائح
عل
أهون
ما
َ

(((

ومجيل ما قالته األَديبة بنت الشاطئ حول هذا الدور الزينبي،
ِ
متض َز ْينَب إِال بعد َأن َأفسدت عىل ابن زياد،
حيث كتبت تقول( :مل

ويزيد ،وبني ُأمية ،لذة النرص ،وسكبت قطرات من السم الزعاف يف
كؤوس الظافرين! فكانت فرحة مل تطل ،وكان نرص ًا مؤقت ًا ،مل يلبث َأن

حس
َأفىض إِىل هزيمة قضت ،فلم تكد َز ْينَب خترج من عند يزيد حتى َأ َّ
َأ ّن رسوره بمقتل احلسني Aقد شابه كدر خفي ،ظل يزداد حتى
استحال إِىل ندمَ ،كدّ ر صفو األَعوام الثالثة األَخرية من حياته) (((.

و ُيع ّقب املرحوم الفكيكي( :تأ ّمل معي يف هذه اخلطبة النارية
كيف مجعت بني فنون البالغة ،و َأساليب الفصاحة ،وبراعة البيان،

وحجة املعارضة ،والدفاع
وبني معاين احلامسة ،وقوة االحتجاج،
ّ
واحلق والعقيدة ،برصاحة هي َأنفذ من السيوف إِىل
يف سبيل احلرية
ّ

َأعامق القلوب ،و َأحدّ من وقع األَسنّة يف احلشا ،واملهج يف مواطن
القتال ،وجماالت النزال ،وكان الوثوب عىل َأنياب األَفاعي ،وركوب

َأطراف الرماح َأهون عىل يزيد من سامع هذا االحتجاج الصارخ،
((( اللهوف يف قتىل الطفوف ،السيد ابن طاووس :ص.108

((( السيدة زينب ،عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ :ص.158

ُخ ْطب ُة َز ْينَب Dيف َم ْ ِل ِ
الشام 71 ..........................................
س َيزيد بِ َّ

الذي رصخت به ربيبة املجد والرشف يف وجوه طواغيت بني ُأمية،

عزهم وجمالس دولتهم اهلرقلية واالرستقراطية
وفراعنتهم يف منازل ّ
ثم إِ ّن هذه اخلطبة التأرخيية القاصعة ال تزال تنطق ببطوالت
الكرهيةّ ،

احلوراء اخلالدة وجرأهتا النادرة ،وقد احتوت النفس القوية احلساسة

احلي
الشاعرة باملثالية األخالقية الرفيعة السامية ،وسيبقى هذا األدب ّ
صارخ ًا يف وجوه الطغاة الظاملني عىل مدى الدهر وتعاقب األَجيال،

الطف الدامية املفجعة)(((.
ويف كل ذكرى لواقعة
ّ

((( حياة اإلمام احلسني ،Aالفكيكي :ج ،3ص.381
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َ
َوي:
العل ُّ
الك َر ُم َ
إِ ّن طيلة الفرتة التي مكث فيها ركب السبايا يف خربة الشام ،ومن

خالل الدور الريادي الذي انفردت به السيدة َز ْينَب ،Dوهو توضيح
منزلة َأهل البيت Bللناس عند اهلل ورسوله ،وقد َخ ّصهم القرآن

الكريم بالكثري من آياته ،أشهرها :آية التطهري ،واملودة ،جعل الناس
ينقمون من يزيد و َأفعاله الدنيئة ،و َأثاروا حالة من الغضب اجلامهريي،

األَمر الذي جعل يزيد يندم عىل كل فعل فعله ،و َأمر بعودة السبايا إِىل
املدينة املنورة ،كام و َأوىص بتحسني َأوضاعهم قبل ترحيلهمَ ،فأمر

وصب عليها َأمواالً كثرية،
بأنطاع من االبريسم ففرشت يف جملسه،
ّ
وقدّ مها آلل البيت Bلتكون دية لقتالهم ،وعوض ًا ألَمواهلم التي

هنبت يف كربالء ،وقال هلم :خذوا هذا املال عوض ما َأصابكم،
والتاعت خمدرات الرسالة ،فانربت إِليه العقيلة ُأ ّم كلثوم -و َأكرب
حيائكَ ،
الظن َأ ّنا َز ْينَب ،-فصاحت به( :ما َأ َّ
جه َ
َ
وأ ْص َل َ
ك،
قل
ف َو ْ

َت ْقت َُل َأخي َ
وأهل بيتي ،وتعطيني عوضهم)((( ،وقالت الس ّيدة سكينة:
رأيت كافر ًا وال مرشك ًا رش ًا
رأيت َأقسى قلب ًا من يزيد ،وال
(واهللِ ما
ُ
ُ

منه ،وال َأجفا منه)((( ،ومع هذا اإلباء الذي جوبه به من قبل خمدرات
ويسي
الرسالة ،إِال َأنه َأمر النعامن بن بشري َأن جيهزهم بام يصلحهم،
ّ
((( حياة اإلمام احلسني ،Aالفكيكي :ج ،3ص.381

((( األمايل ،الصدوق :ص ،230حياة اإلمام احلسني ،Aالفكيكي :ج ،3ص.414

ثورة املدينة 73 .....................................................................

معهم رج ً
ال َأمين ًا من الشام ،ومعه خيل يسري هبم إِىل املدينة ،وخالف ًا
للمعاملة اخلشنة التي عانت منها قافلة السبايا يف مسريهم إِىل الشام،

فقد كان هذا املك ّلف بركبهم يف عودهتم إِىل املدينة لبق ًا يف التعامل،
َل ّين ًا يف َأخالقه معهم ،فكان يسايرهم لي ً
ال فيكونون َأمامه ،بحيث ال
تنحى عنهم هو و َأصحابه ،فكانوا حوهلم
يفوتون طرفه ،فإِذا نزلوا ّ

فلم وصلوا
كهيئة احلرس ،وكان يسأهلم عن حاجتهم ،ويلطف هبمّ ،
إِىل املدينة َأرادت العقيلة َز ْينَب Dمكافأته عىل حسن تعامله ،ومجيل

صنعه ،ومل يكن لدهيا مال تقدمه إِليه ،لكنها عمدت إِىل بعض ما تب ّقى
من ُح ِّيل ُأختها فاطمة ،وهو عبارة عن سوارين ودملجني ،وقدمته إِليه
معتذرة قائلة( :هذا جزاؤك بصحبتك إيانا باحلسن من الفعل) فتأثر

الرجل من مبادرة السيدة َز ْينَب Dواعتذر عن قبوهلا قائالً( :لو كان
الذي صنعت إِنام هو للدنيا كان يف حليكن هذا ما يرضيني دونه ،ولكن

واهلل ما فعلته إِال هلل ولقرابتكم من رسول اهلل)(((.
ثورة املدينة:

مل يكن من اليسري عىل السيدة َز ْينَب بأن تعود إىل مدينة جدهاF

وقد تركت أخاها وأهل بيتها Bجمزرين كاألضاحي عىل رمضاء

كربالء ،هذه املدينة التي كانت تنري بأنوارهم ،واليوم عادت حزينة وقد
اهنكتها تلك الرحلة الطويلة التي استمرت طيلة سبعة أشهر ،حيث

((( تاريخ األمم وامللوك ،الطربي :ج ،6ص.266
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خرجت من املدينة مع أخيها احلسني أواخر شهر رجب وعادت بعد

انتهاء شهر صفر ،وفرق كبري بني موكب خروجها املهيب من املدينة

حييط هبا أخوهتا وأبناؤها وأبناء أخوهتا ورجاالت عشريهتا ،وبني قافلة
األرس التي عادت مثكول ًة بنياح األرامل املفجوعات بفقد األحبة.

لذلك ما إن دخل الركب أبواب املدينة ،حتى هرعت السيدة

زينب Dإىل مسجد جدها رسول اهلل Fحيث مثواه األقدس،
وأخذت بعضاديت باب املسجد منادية( :يا جداه ،إين ناعية إليك أخي

احلسني)(((.

عاشت يف املدينة تتحدّ ث عن آالم کربالء وشعارات احلسني،A

إىل أن غادرت احلياة ،فكانت Dيف كل يوم يف املدينة املنورة تذكري

مجاهري األمة بمظلومية احلسني وأهل بيته ،Bوختليد املأساة العظيمة

وحترض الناس
يف كربالء ،لتُؤجج بذلك العواطف وتُلهب املشاعرّ ،

عىل احلكم الفاسد الظامل.

ويذكر السيد الرشيف حييى بن احلسن من أحفاد اإلمام زين

العابدين عيل بن احلسني ،Aوهو املعروف بالعبيديل النسابة ( 214هـ

  277هـ) ( 829م  890-م) يف رسالته املشهورة (أخبار الزينبيات)يذكر فيهاّ :
(أن السيدة َز ْينَب Dوهي باملدينة كانت تؤ ّلب الناس

عىل القيام بأخذ ثار احلسني ،Aفكتب وايل املدينة عمرو بن سعيد
((( مقتل احلسني ،عبدالرزاق املقرم :ص ،376تاريخ الطربي :ج ،6ص ،366الكامل
يف التاريخ ،ابن األثري :ج ،3ص300

رحلتها Dاألخريةإىل دمشق الشام 75 ...........................................

ِ
فرق بينها
األشدق إىل يزيد ُيعلمه باخلرب ،فأتاه كتاب يزيد يأمره أن ُي ّ
وبني الناس ،فأمرها الوايل باخلروج من املدينة)(((.

لقد أشعلت السيدة َز ْينَب الثورة وفجرهتا يف املدينة ضد احلكم

األموي ،فكان هلا دور املحرك للثورة التي عمت املدينة املنورة سنة

(63هـ) حيث مترد أهل املدينة عىل احلكم األموي ،وطردوا واليه،

ومجيع بني أمية ،وبايعوا عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة ،فبعث يزيد
إىل املدينة جيش ًا ضخ ًام يبلغ ( 12ألف ًا) بقيادة مسلم بن عقبة ،فقىض

عىل التمرد وسيطر عىل املدينة ،وأباح مسلم املدينة ثالث ًا جليشه يقتلون
الناس ويأخذون املتاع واألموال ،ودعا مسلم الناس إىل البيعة ليزيد

عىل أهنم خول  -أي عبيد  -له حيكم يف دمائهم وأمواهلم وأهلهم ما

شاء ،فمن امتنع من ذلك قتله ،وعرفت الواقعة باسم (واقعة احلرة)
والتي حصلت لليلتني بقيتا من ذي احلجة ،وعرف مسلم بن عقبة بعد

الواقعة باسم مرسف)(((.

رحلتها Dاألخرية إىل دمشق الشام:
تشري بعض الروايات إىل ّ
أن عبد اهلل بن جعفر ملا رآها قد اهندّ

ركنها ،وضعف جسمها رحل هبا إىل بالد الشام وانتقل مع السيدة
َز ْينَب زوجته إىل ضيعة كان يمتلكها قرب دمشق يف قرية يقال هلا

((( أخبار الزينبيات ،العبيديل ،مطبوع ضمن جملة (املوسم) :العدد .4
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري :ج ،4ص.120
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(راوية) وقد توفيت السيدة َز ْينَب Dيف هذه القرية ،و ُدفنت يف
املرقد املعروف باسمها ،وختتلف الروايات يف سبب هجرة عبد اهلل بن
جعفر إىل هذه القرية ويف تاريخ تلك اهلجرة ،ووفاة السيدة َز ْينَب،D

لكن العديد من املؤلفني ذكروا ّ
أن 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 أهنا Dتوفيت 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) (((.

ويقع مقام السيدة َز ْينَب يف اجلهة الرشقية اجلنوبية عىل بعد سبعة

كيلو مرتات من دمشق ،وقد أصبحت املنطقة تعرف كلها باسم (السيدة
َز ْينَب) ،وتبلغ مساحة املقام وملحقاته حوايل الـ ( 15000مرت مربع)،

ويتسع خلمسة آالف شخص ،وهناك قول أخر يف مكان دفنها وهو يف
مرص وهلا مزار شامخ يقصده أصحاب احلوائج ويستشفعون هبا.

((( وفاة َز ْينَب الكربى ،الشيخ فرج العمران :ص ،65السيدة َز ْينَب وأخبار الزينبيات،
العبيديل :ص.9
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