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  المقدمة 

 

لىهي، كافى  أىكَّؿ ًببل كَّؿً األ لًٌلهً  اى٢ٍىٍمدي  ُي، يىكيػنفي  آًخػر ًببل كىااٍلًخرً  قػىبػٍ  أىٍبصػاري  ريٍؤيىتًػهً  عىػ ٍ  قىصيػرىتٍ  الَّػيم بػىٍعػدى
ـي  نػىٍعًتهً  عى ٍ  كىعىجىزىتٍ  الٌناًظري ى، .اٍلنا أىٍكها ْى  ًصف

 ال الَّػٍ بًقيٍدرىتًػهً  الٌسػالًفًَّة، كىاٍلقيػريكفً  اٍلماًضػيىةً  مىػمً األ ديكفى  () نىًبيِّهً  ًٗيحىمَّد عىلىٍينا مى َّ  الَّيم لًٌلهً  كىا٢ٍىٍمدي 
ػػػػٍ    عىػػػػ ٍ  تػىٍعًجػػػػزي  ػػػػا كىال عىظيػػػػمى، كىًإفٍ شى ػػػػٍ    يػىفينُتي ، كىًإفٍ شى ػػػػمَّ  لىطيػػػػ ى ػػػػد عىلػػػػ  فىصىػػػػ ِّ  أىلٌلهي  عىلػػػػ  مينًػػػػ ى أى  ٧يىمَّ
، يبًػػ ى  كىٍحيًػػ ى ، ًمػػ ٍ  كى٪ى ٍلًقػػ ى ، ًمػػ ٍ  كىصىػػًفيِّ ى  خى ىػػًة، كًإمػػاـً  ًعبػػاًدؾى ٍٞ ًٍّ، كىقائًػػدً  الرَّ ػػةً  كىًمٍفتػػاحً  ا٣ٍىػػ كىعىلػػ   اٍلبػىرىكى

ْى الطاهري ى.  آؿ بيتًه الطىيب

 فلػػػم () بيتػػػه آؿ نفػػػنس ُ متأصػػػبلن  كػػػاف اإلمػػػاـ شػػػ   بشػػػمنخ الشػػػام  ا٢سػػػيِ الػػػنه  فإ
 مػػ  جػػز ان  إال () زينػػ  العقيلػػة عمتػػهك  السػػجاد اإلمػػاـ جسػػدها الػػٍ ا٢سػػينية األدكار تلػػ  تكػػ 
  .() ا٢سْ اإلماـ ش صية ُ متجسدان  كاف اليم األصي  احملمدم النضاؿ ذل 

 بقػيم كلتبشػر الكلمػة حسػاـ لتنتضػ  سػيفه () ا٢سػْ أغمػد يػـن زينػ  السػيدة كقفت فقد ليا
 ضػػمّ ُ حيػػان  كجػػندان  ترسػػ ها أف كصػػمندها صػػاها بفضػػ  اسػػتطاعت لػػٍا كمبادئػػه () ا٢سػػْ
 .النظّ منقطع  كنضاؿ جهاد بعد سبلميةاإل األمة
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 ال حػػػٌ النػػػاس رعػػػابإ( ) البيػػػت أهػػػ  بسػػػبايا التشػػػهّ مػػػ  األمنيػػػة السػػػلطة هػػػدؼ لقػػػد كػػػاف
 بإظهػاُر ثانيػان، ثنرتػهك ( ) ا٢سػْ اإلمػاـ ضػد ا١مهنر كتعبئة أكالن، السلطة معارضة ُ أحد ريفكٌ 

 .كا٢كم السلطة ُ طمعان  ا٤سلمْ عصا شق قد متمردان  خارجيان 

 مشػاعر تثػّ كانػت كالػٍ للسػبايا ا٤أسػاكية كا٢الة األمة، ُ البيت أه  بفض  العارفْ كجند لك 
 للثػػػنرة الصػػػادؽ اإلعػػبلـ ُ( ) زينػػػ  السػػيدة بػػػه قامػػػت الػػيم الرسػػػاي كالػػدكر معهػػػم، التعػػاط 

 ا٢سػْ بنت كفاطمة كلثـن كأـ ؛ا٢سينية العائلة نسا  كبعض العابدي  زي  اإلماـ ككيل  ٢سينيةا
() 

 الثػػػنرة ركح جػػػتتأجٌ  حيػػػ  معكنسػػػة، كنتائجػػػه آثػػػاُر كجعػػػ  بػػػ  السػػػلطة ٨طػػػ  أفشػػػ  ذلػػػ  كػػػ  
  .()البيت أه  مع الناس كتعاط  السلطة، ضد ا٤سلمة ا١ماهّ أكساط ُ كالرفض

ح حيػػاة فػػنح  عنػػدما نتصػػفٌ  ،هلػػهأكالػػدفاع عػػ  اليػػـن ٥ػػيُ الػػركح ا٤ثػػابرة ُ بيػػاف ا٢ػػق  حنجنػػاأمػػا ك 
ننػػا نسػػتلهم الػػدركس كالعػػا ُ ضػػركرة الػػدفاع عػػ  ا٤بػػادئ مهمػػا كلفنػػا هػػيا إهػػيُ السػػيدة العظيمػػة ف

 ،ئػمف ال تأخػينا فيػه لنمػة الأك  ،مر، كالشجاعة ُ مناجهة طناغيت العصر كالتنك  علػ  ا  تعػاىاأل
صػيلة كا٢فػاظ عليهػا طػاهرة نقيػة كمػا جػا  ف نكنف أيناسان رساليْ مهنا هن نشر الرسالة احملمديػة األأك 

مرنػا ا  تعػاى باتبػاعهم أالػيي   ()ه  بيت النبنة أم  خبلؿ ب  تعاليم ، ()هبا سيد الرس  
 ٌٛسػكتم إفٍ  مػا فػيكم تػارؾ إٍحيػ  قػاؿ   ()دؿ كتابه العزيػز علػ  لسػانه نبيػه الكػَر كجعلهم عً 

ٌَ األرض إى السػما  مػ  ٩ػدكد حب  ا  كتاب  اآلخر م  أعظم أحدمها بعدم، تضٌلنا ل ٍ  به  كعػ
 .(ُ)«فيهما ٚلفٍن كي  فانظركا ا٢نض، عل َّ  يردا حٌ يتفرٌقا كل  بيٍ، أه 

                                                           
، اإلمامل  والتصصلر  144ص  11( حديث الثقلين مما اتفق على صحته الفريقان وقد ذكرت له عشرات المصادر مثل  متلتدرا الوتلاج    1)

، 111ص5، متلدد احملد  621ص5، وغيرهلا كثيلر، وملن مصلادر ال:امل ح صلحيم الترملذ   63، كما  الدين ص141من الحير  ص
 ، وغيرها.122ص 7صحيم متلم  
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 كلػػدت يػػـن عليهػػا فسػػبلـ الرجػػاؿ مػػ  الكثػػّ قػػدرها إى يرتػػق مل امػػرأة هكػػيا ٗثػػ  النسػػا  فلتفت ػػر
  .حية تبع  كيـن استشهدت كيـن



ّة ا٢سْ  ٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 
 

 سيرة النور

 

 كسػػركر، فػػرح بكػ الطػػاهر.  الفػاطم  العلػػنم البيػت اسػػتقب  ا٥جػرة مػػ  السادسػة السػػنة غضػنف ُ
 فاطمػػة كالسػػيدة ا٤ػػؤمنْ أمػػّ لئلمػػاـ األكى البنػػت كهػػ  أطفػػا٥م، مػػ  الثالػػ  الطفػػ  كحبػػنر كغبطػػة
 .() الزهرا 

 ُ عينهػػػا كفتحػػػت ،()(ُ)زينػػػ  السػػػيدة كلػػػدت األكى ٝػػػادل شػػػهر مػػػ  امسا٣ػػػ اليػػػـن ففػػػ 
 أمػػػّ كعلػػػ  ا ، رسػػػنؿ ٧مػػػد  تعػػػاى ا  خلػػػق أطهػػػر هػػػم ثبلثػػػة عليهػػػا يشػػػرؼ دار ُ ا٢يػػػاة، كجػػػه

 .أٝعْ عليهم ا  صل  ،العا٤ْ نسا  سيدة كفاطمة ا٤ؤمنْ،

  

                                                           
 ، صاب اتمها وتاريخ والدتها.17هـ ـ ص  1371زيدب الكصرى، لل:الم  الشيخ ج:فر الدقد  ـ رضوان هللا عليه، المتوفى تد  ( 1)
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 () زينب السيدة والدة

 

 فػػأت  ،بػػيل )صػػل  ا  عليػػه كالػػه(  الكػػَر النػػي خػػاأي  )عليهػػا السػػبلـ(  زينػػ السػػيدة كلػػدت ك٤ػػا
 .ا٤نلندة ببنت  إيتيِ بنية يا  كقاؿ ،)عليها السبلـ( فاطمة بنتها منزؿ

 علػػ  خػػدُ ككضػػع ،الشػػري  صػػدُرإى  هاكضػػمٌ  (كالػػه عليػػه ا  صػػل ) النػػي أخػػيها أحضػػرُتا فلمػػا
 .خديه عل  دمنعه تكسال ،عاليان  شديدان  بكا ن  فبك  خدها

 ؟أبتاُ يا عين  ا  أبك  ال ،بكاؤؾ مم  (السبلـ عليها) فاطمة فقالت

 .أده  كرزايا ،شٌ مصائ  عليها كترد بببليا ستبل  البنت هيُ إف ،فاطمة يا بنتاُ يا  فقاؿ

 علػػػ  بكػػػ  مػػػ  كثػػػناب ثنابػػػه يكػػػنف مصػػػائبها كعلػػػ  ،عليهػػػا بكػػػ  مػػػ  إف ،عيػػػِ كقػػػرة بضػػػعٍ يػػػا
 .أخنيها

 .  (ُ) زين  ٠اها ٍ

                                                           
 داتخ التواريخ، المجلد الخاص صحيا  التيد  زيدب، المتمى صـ )الطراز المذهب في أحوا  تيدتدا زيدب(.( 1)

 هذا المصدر ـ أيضاً ـح لما ولدت التيد  زيدب، مضى عليها عد  أيام ولم ي:ين لها اتم.وجاء في 
 فتالت التيد  فاطم  من اإلمام أمير المؤمدين )عليهما التالم( عن تصب التأخير في التتمي ؟

 فأجاب اإلمامح أده يدتظر أن يختار الدصي الكريم لها اتماً.
 لدصي )صلى هللا عليه واله وتلم( وأخصرته صذلا.فأقصلت التيد  فاطم  صصدتها إلى ا

 فهصط االمين جصرجي  وقا ح يا رتو  هللا إن رصا يقرجا التالم ويقو ح يا حصيصي اج:  اتمها زيدب.
 ثم صكى جصرجي ، فتأله الدصي عن تصب صكاجه؟

 فاتها.فقا ح إن حيا  هذه الصدت توف تكون مقرود  صالمصاجب والمتاعب، من صداي  عمرها إلى و
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ّة كماليػة بصػفات )عليها السػبلـ( زين  السيدة اتسمت  )عليهمػا السػبلـ( مهػاأك  بيهػاأل كػاف كثػ
 الرفيػػع ا٤ثػػاي ٖلقػػه ا٤تفػػرد الطػػاهر العلػػنم البيػػت ذلػػ  ُ تربػػت فقػػد ،ياهػػاإ كسػػبها ُ األكػػا الػػدكر
 القػػيم مػػ  ٦منعػػة فيهػػا تأصػػلت الػػٍ تهاش صػػي ُ التػػأثّ ُ بػػارزان  دكران ( )عليػػه السػػبلـ بيهػػاأل فكػػاف

َبػنم للػدكر فكػاف كالياتيػة النراثيػة كالسلنكيات  معػامل ُ كاضػحان  أثػران ( )عليػه السػبلـ بيهػاأ يػد علػ  ال
 .العظيمة ش صيتها

)صػل   ا٤صػطف  جػدها ٖلػق تغػييها انفكػت مػا الٍ )عليها السبلـ( مهاأ دكر نيكر فأ بنا كجيدر
 زينػ  للسػيدة األمثػ  ا٤ػري فكانػت الصػفات ك٧اسػ  خػبلؽاأل مكػاـر عليهػا ؿكتسػد ا  عليه كالػه(
 اإل٥ػػ  عػػدادكاإل الرسػالية الػػركح نفسػيتها ُ يعمػػق فأ اسػػتطاع الػيم األكمػػ  كا٤علػم ()عليهػا السػػبلـ

 .االرض عل  ديش  اسبلمان ( )عليها السبلـ زين  لتصبح

 ،تػأثّ أديػا ش صػيتها ُ رتأثٌػ الطػاهر احملمػدم يتالب ذل  عل  تنالت الٍ التارخيية األدكار فإ ٍ
 اسػػػتطاعت فمػػػا ،كا٥زاهػػػز احملػػػ  أمػػػاـ كالصػػػا كا١ػػػبلدة االتػػػزاف مػػػ  الكمػػػاؿ درجػػػات أرفػػػع فأكسػػػبتها

  .كالصمند با اإل م  الشام  ا١ب  ذل  ُتزٌ  فأ قلبها عل  تعاقبت الٍ الـاآل

 الشػػػػجرة تلػػػػ  نبتػػػػت( السػػػػبلـ علػػػػيهم) البيػػػػت أهػػػػ  علػػػػ  ا٤تناليػػػػة حػػػػداثكاأل النقػػػػائع خضػػػػم ُك
َبػنم عػدادلئل فكاف عاشنرا  يـن ُ ا٤ننف يد تقطفها ٜاران  لتحم  الزاهرة غصاهناأ كتفرعت  اإل٥ػ  ال
 ش صػػيتها عػػدادإ ُ فػػاعبلن  دكران  كالنبػػنة الػػنح  بيػػت مػػ  )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة تلقتػػه الػػيم

 ٥ػا الفعلػ  ا٤عػد الطاهر البيت ذل  فكاف كالركح  رمالفك ا١ان  حي  م  مرمنقة نشأة كتنشئتها
 ٝيػػع مػػداها ليبلػػ  كاإلديػػاف الصػػا ملؤهػػا بػػركح إياهػػا ناشػػرة مضػػامينها ٔميػػع ا٢سػػينية الرسػػالة لتحمػػ 
 بػػػْ كمعا٤هػػػا ا٢سػػػينية الثػػػنرة بػػػنادر لنشػػػر الػػػداع  نعػػػم فكانػػػت ،كغربػػػان  شػػػرقان  سػػػبلميةاإل األمػػػة آفػػػاؽ

 القػػيم نشػػر ُ كبػػارزان  مهمػػان  دكران  )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة لعبػػت فقػػد ليػػـنا زماننػػا ىإك  األجيػػاؿ



ّة ا٢سْ  ٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 الشػهدا  لػدـ الثػائر ا٤ػد فكانػت(  )عليه السبلـ األحرار أبن أجلها م  هنض الٍ سبلميةاإل كا٤بادئ
َسػػلت حػػٌ الشػػهدا  دمػػا  الػػدما  )عليهػػا السػػبلـ( أمنػػت فإ فمػػا ،كػػرببل  طػػ  ُ  للنػػاس تبػػْ اس
 .)عليه السبلـ( ا٢سْ بقت  دفنها أمية بنن حاكؿ الٍ ائقا٢ق

 رافعػػة كالظبللػػة الشػػرؾ أهػػ  متحديػػة كصػػمندها بصػػاها كا١هػػاد البطنلػػة قػػيم أركع بػػيل  رتفسػػطٌ 
 مطهػػرة الشػػهادة كػػرببل  ٫ػػن سػػائرة )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ قافلػػة لتبقػػ  ا٢ػػق ٠ػػا  ُ التنحيػػد لػػنا 
 كحزبػػه الشػيطاف بنجػه الثػائرة نعػم ٕػق فكانػت كضػبلالت بػػدع مػ  بػه ألصػق ٩ػا ا٢نيػ  الػدي  لنجػه
   .ةحي تبع  كيـن ٛنت كيـن كلدت يـن عليها فسبلـ اللعنا 

 ساسيتْ ُ حياة السيدة زين  )عليها السبلـ( أكديك  رصد مرحلتْ 

 ٧ضػر ُ يهػاف عاشػت النبنيػة، ا٥جػرة مػ  َٔ عػاـ أكاخػرإى  )عليهػا السػبلـ( كالدُتػا مني  األيكى
نػػ  ُك )عليهػػا السػػبلـ( البتػػنؿ فاطمػػة ًحجػػر ُك ،كسػػلم()صػػل  ا  عليػػه كآلػػه  األكػػـر النػػيٌ   أمػػّ كى

)عليهمػػػا  كا٢سػػػْ ا٢سػػػ  أخنىيهػػػا مػػػع كالرسػػػالة الػػػنح  بيػػػت ُ كدرجػػػت. )عليػػػه السػػػبلـ( ا٤ػػػؤمنْ
)عليهػػػػا  الزهػػػػرا  أمَّهػػػػا إالٌ  ٝيعػػػػان  النسػػػػا  منػػػػه حيرمػػػػت مػػػػا اإل٥يػػػػة ا٤عػػػػارؼ مػػػػ  فارتشػػػػفت.. السػػػػبلـ(
 .السبلـ(

 كأمهػا جػدها ككٌدعػت كمهٌماُتم، ٧نهم ُ ()صل  ا  عليه كآله ا٤صطف  بيت أه ى  عايشت كقد
ٌٌ  اآلخػػػر، بعػػػد الناحػػػد شػػػهدا ، ،علػػػيهم( ا  )سػػػبلـ ا٢سػػػ  كأخاهػػػا كأباهػػػا  العػػػْ، قػػػرةي  ٥ػػػا بقػػػ  حػػػ
 بأخبلقػػه ا٤فجنعػػة حياُتػػا كيطيٌػػ  كنفسػػها، بهػػاقل ديػػؤل ،)عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ ا  عبػػد أبػػن أخنهػػا

ـٌ  مػػػ  إخنُتػػػا ٥ػػػا بقػػػ  كمػػػا الشػػػريفة،  أخػػػت ٥ػػػم هػػػ  ،(عػػػنهم ا  رضػػػ ) كإخنتػػػه العبػػػاس  البنػػػْ أ
ٌلنهنا ترعاهم فاضلة كعقيلة  .كجيي
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ّة حقػػائق بػػه ثٌبتػػت مػػا كالركايػػات كاألخبػػار القرآنيػػة العلػػـن مػػ  عنهػػا صػػدر ا٤رحلػػة هػػيُ ُك  ُ كثػػ
 )عليهػػػا السػػػبلـ( فاطمػػة الصػػػديقة أمهػػا خطبػػػة لنػػا ركت الػػػٍ فهػػ  ا٤سػػػلمْ، كضػػمائر لرسػػػالةا حيػػاة
ّها ركُتػػا فػػدكان، غصػػ  مىػػ  علػػ  هبػػا احتٌجػػت كالػػٍ  عمرهػػا مػػ  السػػابعة تبلػػ  تكػػ  كمل كطن٥ػػا ٕػػياف

 عػ  نقلتهػا ،)عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـ كالدة قصػة ركت كمػا. تل  ا٣طبة ٠عت حْ الشري 
 .  )عليه السبلـ( ا٢سْ ب  عل ٌ  أخيها اب  ركاها زين  العقيلة كع  ها،أم

 )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ الشػهدا  سػٌيد أخيهػا برفقػة كػرببل  أرضإى  رحيلهػا يـن م  بدأت  الثانية
، تػػؤازُر  مػػ  الصػػع  الطريػػق ذلػػ  فقطعػػت إلمامتػػه، فػػدا  ضػػحايا يديػػه بػػْ أكالدهػػا كتقػػٌدـ كتنصػػُر
 ككلٍػػػػػدها عمنمتهػػػػػا كبػػػػػِ إخنًُتػػػػػا الكػػػػػراـ، األحبػػػػػة مصػػػػػارع حيػػػػػ  الغاضػػػػػرية طػػػػػ ٌ إى  ةا٤نػػػػػنر  ا٤دينػػػػػة

 .هاشم كبِ طال  أي كآؿ إخنُتا كبِ بيتها، أه  كأصحاب

 يقػػػْ علػػػ  أقػػػدمت. لئلمامػػػة ا٤ضػػػحية ا٤ناليػػػة كنعمػػػت ألخيهػػػا، ا٤ناسػػػية األخػػػت نعمػػػت فكانػػػت
ّة  بػػأـٌ  الفجػػائع تػػرل أف عليهػػا ككػػاف الػػنح ، كعقائػػ  ا٢سػػْ اإلمػػاـ ركػػ  كاصػػطحبت كإديػػاف، كبصػػ
ػػٌزري  أشػػبل  الضػػحايا، عنػػػد ٘لػػس أف عليهػػا ككيتًػػ  عينيهػػا،  مصػػػارع كتشػػاهد ا٤نايػػا، صػػعيد علػػػ  ٦ي
 .)عليه السبلـ( ا٤صطف  رحيانة سيدهم كبينهم الشهدا ،

. ا١نػة أهػ  ابشػب سػٌيد! كػاف قربػاف كأمٌ . القربػاف هػيا منػا تقبٌػ ٍ  إ٥ػ     شاكرة القرابْ كقدمت
 .ا  لنجه خالصة كألهنا ا ، عْ ُ ألهنا ًعظىمها، رغم كالرزايا ا٤صائ  عليها كهانت

 تناجػػػػه كأف كالشػػػػاـ، الكنفػػػػة ُ ٚطػػػػ  أف عليهػػػػا كػػػاف ٌٍ ! السػػػػي مػػػػا أدرانػػػػا كمػػػػا السػػػػي، كػػػاف ٌٍ 
 ترعػػػ  كأف ،بلـ()عليػػػه السػػػ ا٢سػػػْ بػػػ  علػػػ ٌ  السػػػجاد عصػػػرها كإمػػػاـ ا  كديعػػػة ٙفػػػ  كأف الطغػػػاة،
 .القنا ٩ا يتصارخنف كاليتام  األرام  م  ٝع كهم العياؿ



ّة ا٢سْ  ُُ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 الرسػػػػائ  فتبعػػػػ  ،اآلفػػػػاؽ هبػػػػا تطبٌػػػػق الرهيبػػػػة، الطػػػػ  بقصػػػػة تصػػػػدع أف )عليهػػػػا السػػػػبلـ( كػػػػاف ٌٍ 
 تػػػزاؿ مػػػا كهػػ  كلعنػػػات، دمغػػػات األيمػػنم ا٢كػػػم علػػ  بػػػيل  فتنػػػزؿ اسػػتطاعت، حيػػػ إى  ا٢سػػينية
َل عمرهػػا، مػػ  كا٣مسػػْ الرابعػػة جػػاكزت كقػػد البالغػػة راحاُتػػاج مػػع ا٢يدريػػة، اللَّبػػنة . النػػنازؿ تلػػ  فػػ
ٌٌ  احملمػ  ٗىٍقػدـ جبينهػا فضػربت ،)عليػه السػبلـ( ا٢سػْ أخيهػا سأر  أمامها ييشهىر أف كمنها  سػاؿ حػ
 .قناعها ٙت م  الدـ

 زينػ  بالعقيلػة األيمػنم الػببلط ضاؽ حٌٌ  كفاجعتها كرببل  كاقعة عل  السنة كنص  سنة ٛض كمل
ّة فهػػػ  ؛)عليهػػػا السػػػبلـ( يػػػع ك٫يبهػػػا بلسػػػاهنا العظمػػػ  الشػػػهادة قصػػػة قصػػػته كراكيػػػة ا٢سػػػْ سػػػف  ٝك

 كالػدخنؿ السػي ذكريػات حيػ  جديػد، م  الشاـ؟ إى أي إى  جدها، منط  ع  فأيبعدت حاالُتا،
 ميػرٌة، أيٌامػان  شجرة عل  الشهيد رأس عيلِّق هناؾ كحي  يزيد، الطاغية قصر ُ كاجملاهبة الشامتْ كس 

 .الزكية الطاهرة نفسيها فيها كانت العميق ا٢زف غصة غٌصت ٍ شهقت، ٌٍ  فأجهشت،

 فقضػػت عجيبػة، ٗصػائ  كلكػػ  سيػٌم، كال بػرمح كال بسػػي  ال أيضػان، الػنح  بيػػت شػهيدةى  فكانػت
)صػػل  ا  عليػػه  ا  كرسػػنؿ. إليػػه كشػػنقان  لػػه كحبػػان  ()صػػل  ا  عليػػه كآلػػه ا٤صػػطف  حبيػػ  علػػ  حزنػػان 
 .(ُ)(شهيدان  مات ٧ٌمد آؿ حي ٌ  عل  مات م ) القائ  هن( كآله
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ّة ا٢سْ  ُِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 (سفار السيدة زينب )ا

 

 ٦مػػنع بػػيل  كنعػػِ( عليهػػا ا  سػػبلـ) ا٢ػػنرا  السػػيدة حيػػاة مػػ  مهمػػة حقبػػة البػػد مػػ  ا٤ػػركر علػػ 
، كقػػد (كالػػه ليػػهع ا  صػػل ) ا٤صػػطف  جػػدها مدينػػة  رأسػػها مسػػق  خػػارج هبػػا قامػػت الػػٍ األسػػفار

  ذكرت التناري  عدة اسفار قامت هبا )عليها السبلـ( كه  

 مػػػ ( كالسػػػبلـ الصػػػبلة مػػػاعليه) ا٤ػػػؤمنْ أمػػػّ كالػػػدها برفقػػػة زينػػػ  السػػػيدة سػػػافرت  االكؿ سػػػفرها
 ا١بللػػػة كهنايػػة العػػز غايػػة ُ كهػػػ  السػػفر هػػيا ُ ككانػػت إليهػػا، هػػػاجر ٤ػػا  الكنفػػة إى ا٤نػػنرة ا٤دينػػة

 يتقدمػػه ا٣بلفػػة بأهبػػة ك٧فػػنؼ كاجملػػد، ا٤عػػاي مناكػػ  مػػ  رهيػػ  ف ػػم منكػػ  هبػػا يسػػّ اـ،كاالحتشػػ
اُتػػػا أخنُتػػػا جنانبػػػه كمػػػ  النصػػػ  أبنهػػػا العػػػرب سػػػيد ّة قمػػػر ككافلهػػػا ا٢سػػػناف ٞك  الفضػػػ  أبػػػن العشػػػ

 جعفػػر بػػ  ا  عبػػد ا١ػػناد كزكجهػػا ا٢نفيػػة بػػ  ٧مػػد العظمػػ  الرايػػة كحامػػ  ا٤ػػؤمنْ أمػػّ بػػ  العبػػاس
 طالػ  أي بػ  كعقيػ  الطيار جعفر أبنا  كبقية كاخنُتما ا  كعبيد عباس ب  ا  عبد عمنمتها كأبنا 

ّهم  بالسػػػبلح مػػػدججْ العػػػرب كسػػػادات القبائػػػ  رؤسػػػا  مػػػ  كأتبػػػاعهم هاشػػػم، بػػػِ فتيػػػاف مػػػ  كغػػػ
فػق رؤكسػػهم علػ  ترفػرؼ كالرايػػات ا٢ديػد، ُ غاصػْ  كركسػػر  كفػرح غبطػػة ُ كهػ  هامػاُتم علػػ  ٚك
 . كالنقار السكينة عل  مشتم  النبنة، هبيبة ٧اط ا٤نك  هيا ككاف

 أف بعػػد( السػػبلـ عليهمػػا) ا٢سػػنْ أخنيهػا مػػع ا٤نػػنرة ا٤دينػػة إى الكنفػة مػػ  هجرُتػػا  الثػػاٍ سػفرها
 خيتلػػ  ال السػػفر هػػيا ككػػاف معاكيػػة،( السػػبلـ عليػػه) اجملتػػى ا٢سػػ  االمػػاـ ا٥ػػا   البيػػت كبػػّ صػػاّ
 كالعظمػػة العػز غايػة ُ ف مػان  منكبػػان  كػاف فقػد سػابقه، عػ  خيتلػػ  ال كا٤نكػ  االكؿ السػفر  عػ حػاالن 

فه كاالجبلؿ،  اسػتقر حػٌ الكػراـ، هاشػم بػِ مػ  عمنمتهػا كأبنػا  إخنُتػا مػ  االبطػاؿ جنانبػه مػ  ٙك



ّة ا٢سْ  ُّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 رسػنؿال جػدها مثػنل حيػ  ا٤نػنرة ا٤دينػة فؤادها كسلنل مدينتها كالتنزي  النح  مهب  ُ جديد م 
 (.  السبلـ عليها) البتنؿ الزهرا  أمها كمدف  رأسها كمسق  ،(كاله عليه ا  صل ) االكـر

 عليػػػه) ا٢سػػػْ االمػػػاـ أخيهػػػا مػػػع كػػػرببل  إى ا٤نػػػنرة ا٤دينػػػة مػػػ  هػػػاجرت حينمػػػا  الثالػػػ  سػػػفرها
ّك  كثباُتػا، كإخبلصػها كصػاها مصػائبها مػ  نبػية علػ  أشتم  قد السفر هيا ككاف(  السبلـ  أنػه لفػ

 زينػػ  السػػيدة اسػػتأذنت العػػراؽ، إى ا٢جػػاز مػػ  السػػفر علػػ ( السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ االمػػاـ عػػـز ٤ػػا
َط فقػػػد ،(السػػػػبلـ عليػػػه) ا٢سػػػْ االمػػػػاـ أخيهػػػا تصػػػاح  أف جعفػػػػر بػػػ  ا  عبػػػد زكجهػػػا  أمػػػػّ اشػػػ
 ا٢سػْ يهػاأخ مػع السػفر أرادت مػٌ دينعها ال أف النكاح عقد ضم  ُ عليه( السبلـ عليه) ا٤ؤمنْ

 ُ كا٤بلزمػػة ،(السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ مػػع با٤سػػّ ك٧مػػدا عننػػا ابنيػػه كأمػػر ٥ػػا فػػأذف ،(السػػبلـ عليػػه)
 كجػػػبلؿ عػػػز ُ ا٤هيػػػ ، ا٢سػػػيِ ا٤نكػػػ  ذلػػػ  ُ( السػػػبلـ عليهػػػا) فسػػػافرت دكنػػػه، كا١هػػػاد خدمتػػػه
 ككسػدت ا٤مهػدة بػالفرش شػتفر  قػد كالػديباج، بػا٢رير ا٤زينػة ا٤زركشػة احملام  ٙملها ككقار، كحشمة
 (.السبلـ  عليه) ا٢سْ االماـ أخيها رعاية ٙت ا٤نضدة، بالنسائد

ُتا مػ  االبطاؿ هبا ٙ   كػأي كعمنمتهػا إخنُتػا كأبنػا  إخنُتػا مػ  الضػارية االسػند كتكتنفهػا عشػ
ّهم كعقيػػػ ، جعفػػػر كأبنػػػا  ا٢سػػػ ، بػػػ  كالقاسػػػم االكػػػا، كعلػػػ  العبػػػاس، الفضػػػ   يْا٥ػػػا  مػػػ  كغػػػ

 ا٢ػػنرا  السػػيدة كانػػت السػػفرة هػػيُ ُك إشػػارُتا، كرهػػ  أمرهػػا طػػنع كاالمػػا  كالعبيػػد )علػػيهم السػػبلـ(،
 كالنلػد كالػزكج كالبيت ا٤اؿ م  ا٢ياة زهرة ع  معرضة ا ، سبي  ُ بأسرها الدنيا عبلئق م  منقطعة
 كالنفػػيس للػػنفس كبػػيالن  ا  ديػػ  نصػرة بػػيل  مبتغيػػة الشػػهدا  سػيد أخيهػػا كصػػحبت كا٢شػػم، كا٣ػدـ
 بكػػػ  كاحملػػػ  كالننائػػػ  ا٤صػػػائ  مػػػ  عليهػػػا سػػػيجرم مػػػا إف كمػػػا الطاعػػػة، ا٤فػػػَض ا٤عصػػػـن إلمامهػػػا
( نفسػػه ا  قػػدس) قنلنيػػه إبػػ  ركاُ الػػيم ا٢ػػدي   علػػ  دؿ كمػػا تصػػنرها عػػ  بعيػػدان  يكػػ  مل فصػػن٥ا
 عليهمػػا) ا٢سػػْ بػػ  علػػ    قػػاؿ   قػػاؿ» أبيػػه عػػ  زائًػػدة، بػػ  قيدامػػة حػػدَّثِ  قػػاؿ ديرٌاج بػػ  نػػنح عػػ 
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ةي  يػا بلغػِ   (السػبلـ  ذلػػ  إفَّ   فقلػت أحيانػان؟ (السػبلـ عليػه) ا٢سػْ عبػدا  أي قػاى  تىػزكري  أنٌػ  زائًػدى
 علػػ  أحػػدان  حيتمػػ  ال الَّػػيم سيػػلطان  عنػػد مىكػػافه  كلػػ  ذلػػ  تفعىػػ ي  فلمػػاذا  ي فقػػاؿ بػىلىغػػ ، لىكىمػػا
   حىقِّنا؟ ًم  االيٌمة هيُ عل  لناج كا فضائًلنا كذًكرً  كتفضيلنا ٧ٌبتنا

 صػػدرم ُ يكبػيػػري  كال سىػػ ى ، مىػػ  بسػػ   أٍحًفػػ ي  كال كىرسػػنلىه، ا ى  إالٌ  بػػيل  ايريػػد مػػا كا ً   فقلػػت
 ك ػػ ثبلثػان  ػػ يقن٥ػا لىكػيل ، ذلػ  إفَّ  كا   فقلػت لىكػيل ، ذلػ  إفَّ  كا   فقػاؿ بسػببه، ينالِ مكرُك
 ٤ٌػا فإنٌػه ا٤ زكنػة، الن  ىػ ً  ُ عنػدم كػاف ٖػا فىؤلخانىػ  أبًشر َّ  أبًشر َّ  رأبشً   فقاؿ ػ ثبلثان  ػ اقن٥ا
 أهلًػه كسػائر كإخنتػه كيلػدُ ًمػ  معػه كػاف مىػ  كقيتًػ  (السػبلـ عليػه) أي كقيتًػ  أصػابنا مػا بػالٌط ٌ  أصابنا
لػػت  فعظػػم يػػناركا ملك  صىػػرع  إلػػيهم أنظػػر فجعلػػت الكنفػػة، بنػػا يػػرادٌ  األقتػػاب علػػ  كنسػػاُؤ حيٍرمػػه ٞك
ٌِ  ذلػػ  كتبٌينػػت ٚػػرج نفسػػ  فكػػػادت قلقػػ ، مػػنهم أرل ٤ػػا كاشػػتدَّ  صػػدرم ُ ذلػػ   زىينػػػ  عىٌمػػٍ مػػ

؟ كأي جػػدِّم بقيٌػػة يػػا بنفسػػ  ٘ػػند أراؾ ي مػػا  فقالػػت (السػػبلـ عليهمػػا) علػػ    بنػػت الكيػػال  كإخػػٌن
ػػػػٌيدم أرل كقػػػػد كأٍهلىػػػػعي  أجػػػػزع ال ككيػػػػ   فقلػػػػت ػػػػنمٍ كإخػػػػٌن سى  ميصػػػػرعْ كأهلػػػػ  عىٌمػػػػ  ككلػػػػد كعيمي

ْى  بػػدمائهم، م كال أحػػده، علػػيهم ييعػػرج كال ييػػناركف، كال ييكفَّنػػنف ال مسػػلبْ، بػػالعرل، مػػرٌمل ، يقػػريهبي  بىشػػره
يٍػلىم ًم  بيتو  أه  كأهٌنم  رىسػنؿ ًمػ  لعهػد ذلػ  إفَّ  فػنا  تػرل، ما عىنَّ  جييٍزً  ال  فقالت!! كا٣ىزىر؟ الدَّ
 االيٌمػة هػيُ ًمػ  اينػاسو  ميثػاؽ ا  أخػي كلقد كعٌم ، كأبي  جىدِّؾ إى (ٌلمكس كآله عليه ا  صٌل ) ا 
ػػم الٌسػػماكات أهػػ  ُ معركفػػنف كهػػم االيٌمػػة هػػيُ فىراًعنىػػة تعػػرفهم ال يتػىفىرٌقىػػةى  األعضػػا  هػػيُ جيمعػػنف أهنَّ

 ا٤
ا يضىػرَّجة، ا١يسػنـى  كهػيُ فييناركهنى

 أثػُر يػدرس ال الش ػهدا  دسػيٌ  أبيػ  لًقىػا عىلىمػان  الطٌػ ٌ  ٥ػيا كينصػبنف ا٤
 كتطًميسػػه ٧ىٍػػنًُ ُ الٌضػػبللة كأشػػياع الكفػػر أئٌمػػة كليجتهػػدفَّ  كاأليٌػػاـ، الٌليػػاي كػػركرً  علػػ  رى٠يػػه يعفػػن كال

 حػدَّثتِ نػىعىػم،  فقالػت! ا٣ػا؟ هػيا كمػا العهد هيا كما  فقلت عيلٌنان، االٌ  كأمُر ظهنران  إالٌ  أثُر فبليزداد
 األيٌػاـ مػ  يػـن ُ (السػبلـ عليهػا) فاطمػة منػزؿ زارى  (كسػٌلم كآله عليه ا  صٌل )  ا رسنؿ أفَّ  أدي  ايـ  

، فيػػه بطبػػق (السػبلـ عليػػه) علػػ    كأتػاُ حريػػرة، لػػه فعملػت  لػػن فيػػه بعيػػس   فػأتيتهم  أديػػ  ايَـّ  قالػػت َّ  ٛػره
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 (السػبلـ علػيهم) كا٢سػْ  كا٢س كفاطمةي  كعل    (كسٌلم كآله عليه ا  صٌل ) ا  رىسنؿي  فأك  كزيٍبد،
 أكػػػ  َّ  اللٌػػػن، ذلػػ  مػػػ  كشػػربنا كسػػػٌلم (كآلػػه عليػػػه ا  صػػػٌل ) ا  رسػػنؿ كشػػػرب ا٢ريػػرة، تلػػػ  مػػ 

 يصػػ    كعلػػ  يػػدُ (كسػػٌلم كآلػػه عليػػه ا  صػػٌل ) ا  رسػػنؿ غسػػ  َّ  ، كالز بٍػػد التَّمػػر ذلػػ  مػػ  كأكلػػنا
 نظػػران  كا٢سػػْ كا٢سػػ  كفاطمػػة علػػ ِّ  إى نظػػر َّ  كجهػػه، مسػػح يػػدُ غٍسػػ  مػػ  فػػرغ فلٌمػػا ا٤ػػا ، عليػػه
 يديػه كبسػ  القبلػة ٫ػن كجهػه كٌجػه أنٌػه َّ  مليٌػان، الٌسػما  ٫ػن بطٍرفػه رمػق ٌٍ  كجهػه ُ الٌسػركر بػه عرفنا
ػػرَّ  ٌٍ  كدعػػا  إى كأطػػرؽ رأسػػه رفػػع َّ  دمنعػػه، كجػػرت ٫يبػػه النَّشػػنج كعػػبل فأطػػاؿ ينًشػػ  كهػػن سػػاجدان  خى
 (السػػبلـ علػػيهم) كا٢سػػْ كا٢سػ  كعلػػ    فاطمػػة فحىزنىػػت ا٤طػر، صػػنب كأهٌنػػا تقطػػر كدمنعيػهي  األرض
ٌٌ  نسػػأله أف كهبنػػاُ (كسػػٌلم كآلػػه عليػػه ا  صػػٌل ) ا  رسػػنؿ مػػ  رىأينػػا ٤ػػا معهػػم كحزنػػتي   طػػاؿ إذا حػػ
 مػا نبنػاقل أقرح فقد عىيني  ا  أبك  ال ا  رىسنؿ يا ييبكي  ما  فاطمة له كقالت عل  ؛ له قاؿ ذل 
 !حال ؟ م  نىرل

ػػرىرت أخػػ  يػػا  فقػػاؿ ٌٍ  حبيػػي يػػا  فقػػاؿ ػػػ   ههنػػا حديثػػه ُ عبػػدالنارث بػػ  ميػػزاًحم كقػػاؿ ػػػ بكػػم سى  إ
ٌٍ  قػ ٌ  مثلػه سىػرىرت ما سركران  بكم سىرىرت  هػب  إذا فػيكم علػ َّ  نعمتػه علػ  ا  كأٞػدي  إلػيكم ألنظػر كإ
 كعػػرؼ نفًسػػ  ُ مػػا علػػ  اطٌلػػع كتعػػاى تبػػارؾ ا  إفَّ  ٧ٌمػػد يػػا  فقػػاؿ السػػبلـ( )عليػػه جائيػػ  علػػ َّ 

 ك٧بِّػػيهم كذيرٌيٌػػاُتم جعلهػػم بػػأف العىًطيٌػػة كهنَّػػأؾ النِّعمػػة لػػ  فأكمػػ  كًسػػبطي  كابنتػػ  بأخيػػ  سػػركرىؾ
ٌٌ  تعطػػ  كمػػا كييعطػػنف ٫ػػي كمػػا حيبػػنف كبيػػنهم بينػػ  يفػػرؽ ال ا١نَّػػة ُ مىعىػػ ى  كشػػيعتهم  ترضػػ  حػػ
ّة بلنل عل  الرِّضا كفنؽ نيا ُ تنا٥م كث  كيزعمػنف ًمٌلتػ  ينتحلػنف اينػاس بأيػدم تصػيبهم كمكػاُر الد 
ٍبطػان  كمنػ  ا  م  بػيرىآ  ايٌمت  م  أهٌنم ٍبطػان  خى ٌٌ  قىػتبلن، كقىػتبلن  خى ّة قبػنرهم، نائيػة مىصػارًعيهم، شػ  مػ  خػ
ّته عل  عزَّ كجى َّ  ا ى  فاٞدً  فيهم، كل  ٥م ا   .بقضائه كارضً  خ
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 ميضػػػطىهده  أخػػػاؾ إفَّ  ٧ٌمػػػد يػػػا  جائيػػػ  ي قػػػاؿ َّ  لكػػػم، اختػػػاُر ٗػػػا بقضػػػائه كرىضػػػيت ا ى  فحمػػػدتي 
 كأشػػق  كا٣ىليقػػة، ا٣لػػق أشػػر   يقتلػػه بعػػدىؾ مقتػػنؿ ٌٍ  أعػػداًئ ، مػػ  متعػػنبي  ايٌمتػػ  علػػ  مغلػػنبى  بعػػدىؾ
يٌة، ّى  يكنف الاى  كػ ِّ  علػ  كفيػه لػدُ،ك  كشػيعة شػيعته مىغػرىسي  كهن ًهجرته إليه تكنف ببلد الٌناقة عاًقرً  نظ
 مقتػنؿه  ػػ (السػبلـ عليػه) ا٢سػْ إى بيدُ كأكمأ ػ هيا ًسبطى  كإفَّ  ميصاهبم، كيعظم بىلناهم يكثر حاؿ
 ًمػػ  كػػرببل ،  ٥ػػا يقػػاؿ بػػأرض الفػػرات بًضػػفَّة ايٌمتػػ  مػػ  كأخيػػار بيتػػ  كأهػػ  ذيريٌتػػ  مػػ  ًعصػػابة ُ

ػػٍرب يكثػػر أجًلهػػا  تىفػػُ كال كىربيػػه، ينقضػػ  ال الٌػػيم اليػػـن ُ يتػػ ذرِّ  كأعػػدا  أعػػدائ  علػػ  كالػػبىبل  الكى
 بىطحػػػا  ًمػػػ  كأهٌنػػػا كأهليػػػه، ًسػػػٍبطي  فيهػػػا ييقتىػػػ  حيٍرمػػػةن، كأعظمهػػػا األرض، بقػػػاع أطيػػػ  كهػػػ  حىسػػػرتيه،
تائػ ي  بػه كأحاطػتٍ  ، كأهليه ًسبطي  فيه ييقتى  الَّيم اليىـن ذل  كاف فإذا ا١ىٌنة،  كاللَّعنػة، الكفػر أهػ  كى

ػػتً  بأمناًجهػػا، الًبحػػار كاصػػطفىقىتً  اضػػطراهبا ككثػػر ا١بػػاؿي  كمػػاٌدتً  أقطارهػػا ًمػػ  ألرضي ا تػىزىٍعزىعىػػتً   كماجى
 تكػاَ مػا كلشػرٌ  حيٍرمىتًػ ، ًمػ  يػيٍنتىهػ  ٤ػا كاسػتعظامان  كلًػييرٌيَّت ، ٧ٌمػد يا ل  غضبان  بأهلها الٌسماكات

َتػػػػػ ، ذرِّيٌتػػػػػ  ُ بػػػػػه ػػػػػ  ي  يبقػػػػػ  كال كًع ػػػػػ َّ  عػػػػػزَّ  ا ى  اسػػػػػتأذف إالٌ  ذلػػػػػ  مػػػػػ  شى  أهلػػػػػ  نيصػػػػػرةً  ُ كجى
لقػػػه علػػػ  ا  حيٌجػػػة هػػػم الٌػػػيي  ا٤ظلػػػنمْ ا٤ستضػػػعىفْ  كاألرض السَّػػػماكات إى ا ي  فيػػػنح  بعػػػدؾ خى

ٌٍ   فػيه َّ  كمىػ  كالبىحػار كا١ًباؿ تنػعه  يعجػُز كال هػاره  يىفنتيػه ال الَّػيم القػاًدري  ا٤لًػ ي  ا ؛ أنػا أ  أقػدر كأنػا ٩ي
ػػبلي كعػػزٌَّ ،كاالنتقػػاـ االنتصػػار علػػ  فيػػه ب َّ  كجى  كقػىتىػػ ى  حيرمىتىػػه كانتىهػػ ى  كصىػػًفٌي ؛ رسػػني كىتػػر مىػػ  أليعػػيِّ
َتىه بػه ال عػيابان  بػىٍيتػه أهػ  كظىلىػم عىهػدىُ كنبيى  ع ، مػ  أحػدان  ايعيِّ ْى  ُ شػ   كػ    يىًضػ ٌ  ذلػ  فعنػد العػا٤

َتىػػػػػ  ظىلىػػػػػم مىػػػػػ  بلىعػػػػػ  كاألرضػػػػػْ الٌسػػػػػماكات  إى الًعصػػػػػابة تلػػػػػ  تبىػػػػػرز  فػػػػػإذا حيرمىتػػػػػ ، كاسػػػػػتح َّ  ًع
 الٌسػػػابعة الٌسػػػما  مػػػ  مبلئكػػػة األرض إى كهػػػب  بيػػػدُ أركاحهػػػا قػػػبض كجػػػ َّ  عػػػزَّ  ا  تػػػنٌى  مضػػػاًجعها

 ا١نٌػػة، طيػػ  مػػ  كطيػػ ه  ا١نٌػػة حيلىػػ ً  ًمػػ  كحيلىػػ ه  ا٢يػػاة مػػا  مػػ  ٩لػػن ة كالز مػػر د اليػػاقنت مػػ  آنًيػػةه  معهػػم
 صىػػػٌفان  صىػػػٌفان  ا٤بلئكػػػة كصػػػلَّت الطٌيػػػ ، بػػػيل  ٌنطنهػػػاكحى  ا٢لػػػ  كألبسػػػنها ا٤ػػػا  بػػػيل  جثػػػثهم فغىٌسػػػلنا
 كال فعػػ و  كال بقػػنؿو  الػػدِّما  تلػػ  ُ يشػػركنا مل الكيٌفػػار يىعػػرًفيهم ال ايٌمتػػ  مػػ  قىنمػػان  ا  يبعػػ  َّ  علػػيهم،
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ػػٌيد لقػػا رى٠ٍػػان  كيقيمػػنف أجسػػامىهم فيػػناريكف نًيٌػػة،  ا٢ػػٌق، ألهػػ  عىلىمػػان  يكػػنف البطحػػا  بتلػػ  الٌشػػهدا  سى
ػػببان ك  ٌفػػه الفىػػنز إى للمػػؤمنْ سى  كيصػػٌلنف كليلػػة، يػػـن كػػ ِّ  ُ ملػػ  ألػػ  مائػػة ٠ػػا  كػػ ِّ  مػػ  مبلئكػػة ٙك

ػػ  ا  كيسػػتغفركف عنػػدُ ا  كيسػػٌبحنف عليػػه كيطنفػػنف عليػػه  مػػ  زائػػران  يأتيػػه مىػػ  أ٠ػػا ى  كيكتبػػنف زارُى ًلمى
 كجػػنههم ُ كين٠ًػػنف كبيلػػداهنم، رهمكعىشػػائ آبػػائهم كأ٠ػػا  بػػيل ، كإليػػ  تعػػاى ا  إى ميتقرٌبػػان  ايمتػػ 
يسم ًّ  قػا زائػر هػيا  »ا ً  عػرش نػنر ًٗ ػ ًّ  كابػ  الش ػهدا  خى  سػطع القيامػة يػـن كػاف فػإذا ،«األنبيػا  خػ
ٌٍ  به، كيعرفنف عليهم يدؿ   األبصار منه تغش  ننر ا٤يسم ذل  أثر م  كجنههم ُ  ٧ٌمػد يػا بػ  ككأ
صػ ي  ال مػا ا ً  مبلئكػة مػ  كمعنػا أمامنا كعل    ميكائي ، كبْ بيِ  ذلػ  مػ  نلػتق  ك٫ػ  عىػدديهم، حيي

ٌٌ  ا٣بلئػق بػػْ مػ  كجهػه ُ ا٤يسػم  ا  حكػػم كذلػ  كشػدائدُ، اليػػـن ذلػ  هػنؿ ًمػ  ا  ينجػػيهم حػ
ّى  بػه يريػد ال ًسػبطي  قػاى  أك أخيػ  قػاى  أك ٧ٌمد يا قاىؾ زارى  ٤  كعطاُؤ  كسىػيجتهد كجػ َّ، عػزَّ  ا ً  غػ

 ا  جيعػػ  فػػبل أثػػُر كديحػػن القػػا ذلػػ  رىٍسػػم يعفػػنا أف كالسَّػػ ى  ا  ًمػػ  الٌلعنػػة علػػيهم حٌقػػتٍ  ٩ٌػػ  سأنػػا
 .كأٍحزىنِ أبكاٍ فهيا  (كآله عليه ا  صٌل ) ا  رسنؿ قاؿ َّ . سبيبلن  ذل  إى ٥م كتعاى تبارؾ

 منػػه ا٤ػػنت أثىػػر عليػػه كرأيػػت (ـالٌسػػبل عليػػه) أي  (ا  لعنػػه) ميٍلجػػم ابػػ  ضػػرب فلٌمػػا   زىينػػ  قالػػت
ثٍتِ أبة يا  له قلت  كمػا ا٢ػدي  بنيٌػة يػا  فقػاؿ منػ ، أ٠عػه أف أحببت كقد ككيا، بكيا أدي  ايـ   حدَّ

ثػىٍت  ٌٍ  أديػػ ، ايـ   حػػدَّ  يػىػػتى ىطٌفكم أف ٚػػافنف خاشػػعْ أًذاٌل  البلػػد هبػػيا سػػبايا أهلًػػ  كببنػػات بػػ  ككػػأ
ّيكم كي   ينمئػيو  األرض ظىهػر علػ    مػا النَّسىمة كبػىرى ى  ا٢بَّة فػىلىق يمالَّ  فن صىاان، فصاان  الٌناس؛ ّي  غػ  كغػ
بٌػيكم  أفَّ   ا٣ػػا هبػػيا أخانػػا حػػْ (كسػػٌلم كآلػػه عليػه ا  صػػٌل ) ا  رىسػػنؿ لنػػا قػػاؿ كلقػػد كشػػيعتكم، ٧ي
ّي  اليـن ذل  ُ (ا  لعنه) إبليس  معاًشػرى  يػا  فيقػنؿ فارًيًتهكعى  بشياطينه كٌلها األرض فيىجنؿ فىرحان  يًط

 هبػيُ اعتصىػمى  مىػ  إالٌ  النٌػار كأكرثنػاهم الغاية هىبلكهم ُ كبلغنا الطٌلبة آدـ ذيريٌة ًم  أدركنا قد الٌشياطْ
لهم فيهم الٌناس بتشكي  شغلكم فاجعلنا الًعصابة، ٌٌ  كأكليػائهم هبػم كإغػرائهم عىػداكُتم، عل  ٞك  حػ

، منهم ينجن كال م،ككفره ا٣لق ضىبللة تستحكمػػنا  أنٌػه كىػيكب، كهػن إبلػيس عليهم صدؽ كلقد ناجو
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 َّ   زائػدة الكبػائر، قػاؿ غػّ ذىنػ ه  كمػناالتكم ٧ػٌبكم مػع يضػرٌ  كال صػاًلح عمػ  عػداكتكم مػع ينفع ال
 ُ ضػربت لػن أمػا إليػ ، خػيُ  ا٢ػدي  هبػيا حػدَّثِ أف بعػد (الٌسػبلـ عليهمػا) ا٢سْ ب  عل    قاؿ
 .(ُ) قليبلن  لكاف حىنالن  ب اإل إباط طلبه

( ليػه السػبلـع) ا٢سػْ أخيهػا قت  بعد الشاـ إى الكنفة كم  الكنفة إى كرببل  م   الرابع سفرها
 ُك الكنفػػػة ُ البليغتػػػْ خطبتيهػػػا علػػػ  السػػػفر هػػػيا كيشػػػتم  الظػػػا٤ْ رعايػػػة ٙػػػت االبػػػرار كأصػػػحابه
 .الشاـ ُ يزيد ٦لس

 بشػػػػػّ بػػػػػ  النعمػػػػػاف رعايػػػػػة ُ ا٤دينػػػػػة إى كػػػػػرببل  كمػػػػػ  بل كػػػػػرب إى الشػػػػػاـ مػػػػػ   ا٣ػػػػػامس سػػػػػفرها
 (.السبلـ عليه) ا٢سْ بنسا  بالرفق يزيد أمرهم كقد كأصحابه،

 منضػع إى فنصلنا كرببل ، طريق عل  بنا مر  للدلي  قالنا العراؽ بلغنا ٤ا طاككس اب  السيد كقاؿ
ػػػه) االنصػػػارم ا  عبػػػد بػػػ  جػػػابر فنجػػػدكا ا٤صػػػرع، اعػػػة( ا  ٞر  آؿ مػػػ  كرجػػػاال هاشػػػم بػػػِ مػػػ  ٝك
 كاحػػػد، كقػػػت ُ فتنافػػػنا( السػػػبلـ عليػػػه) ا٢سػػػْ قػػػا لزيػػػارة كردكا قػػػد( كالػػػه عليػػػه ا  صػػػل ) الرسػػػنؿ
 السػػػناد ذلػػػ  نسػػػا  إلػػػيهم كاجتمػػػع لؤلكبػػػاد، ا٤قرحػػػة ا٤ػػػ ً كأقػػػامنا كاللطػػػم، كا٢ػػػزف بالبكػػػا  كتبلقػػػنا
 قربنػا فلمػا  حػيمل بػ  بشػر قػاؿ ا٤دينػة، طػالبْ كػرببل  مػ  انفصػلنا ٍ  قػاؿ أياما، ذل  عل  فأقامنا
 بشػر يػا  كقػاؿ نسػا ُ كأنػزؿ فسػطاطه كضػرب رحلػه فحػ ( السػبلـ عليػه) ا٢سػْ بػ  علػ  نػزؿ منها
 لشػاعر إٍ ا  رسػنؿ ابػ  يػا بلػ  فقلػت منػه؟ شػ   علػ  تقػدر فهػ  شػاعرا، كػاف لقد أباؾ ا  رحم
 كركضػت فرسػ  فركبػت  بشر قاؿ( السبلـ عليه) ا  عبد أبا نعكا ا٤دينة ادخ (  السبلـ عليه) فقاؿ
 كأنشػػأت بالبكػػا  صػػٌن رفعػػت( كالػػه عليػػه ا  صػػل ) النػػي مسػػجد بلغػػت فلمػػا ا٤دينػػة، دخلػػت حػػٌ
  أقنؿ

                                                           
 .271ص الزيارات كام  (1)
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   مدرار فادمع  ا٢سْ قت *  هبا لكم مقاـ ال يثرب أه  يا

   يدار القناة عل  منه كالرأس*  مضرج بكرببل  منه ا١سم

 كنزلػػنا بسػػاحتكم حلػػنا قػػد كإخنتػػه عماتػػه مػػع( السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ بػػ  علػػ  هػػيا قلػػت ٍ   اؿقػػ
 مػ  بػرزف إال ٧جبػة كال ٨ػدرة ا٤دينػة ُ بقيػت فمػا  قػاؿ مكانػه، أعرفكم إليكم رسنله كأنا بفنائكم،
 أر فلػػم كالثبػػنر، بالنيػػ  يػػدعنف خػػدكده ، مضػػركبة كجػػنهه ، ٨مشػػة شػػعنره ، مكشػػنفة خػػدكره 

 مػا نظػّ مقتلػه ُ ٨نػ  كقػاؿ أبػن مثلػه، ا٤سلمْ عل  مر ينما كال اليـن ذل  م  أكثر كباكية باكيا
 زار دخلهػػا فلمػػا ا٤دينػػة، دخػػ  أف إى ديشػػ ( السػػبلـ عليػػه) السػػجاد قػػاـ ٍ طػػاككس ابػػ  السػػيد نقلػػه
 .منزله دخ  ٍ( كاله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ جدُ

  كتقنؿ تبك  جعلت ا٤دينة إى تنجهت فحْ ثـنكل أـ كأما(  ا٤نت  ) ُك

   جينا كاالحزاف فبا٢سرات*  تقبلينا ال جدنا مدينة  

 .بنينا كال رجاؿ ال رجعنا*  ٝعا باألهلْ من  خرجنا  

 

 مػ  النسػا  بعػض مػع جعفػر، بػ  ا  عبػد زكجهػا رعاية ٙت الشاـ إى ا٤دينة م   السادس السفر
    رأياف فهناؾ الرحلة تل  سب  كأما كايات،الر  اختبلؼ عل  هاشم بِ

 ا٤قاكمػػة دكر( السػػبلـ عليهػػا) زينػػ  السػػيدة أخػػيت( السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ االمػػاـ قتػػ  بعػػد . ُ
 السػلطات تقػـن أف ذلػ  أسػتدع  مػا العػاـ، للػرأم حقيقػتهم كبيػاف االمػنيْ بفضػح كقامػت السلمية
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 هنػػاؾ كاسػػتقرت الشػػاـ اى جعفػػر بػ  عبػػدا  جهػػاكزك  هػػ  فهػاجرت ا٤دينػػة خػػارج اى بػػدفعها االمنيػة
 .ا٤نية كافتها حٌ

 ا  عبػد زكجهػا برفقػة ا٢ػنرا  السػيدة عنهػا فرحلػت ا٤دينػة أصابت ٦اعة أف يقنؿ رأم كهناؾ  .ِ
 أك السػفر كعثػا  مػ ( السبلـ عليها) زين  السيدة ٞت كقد هناؾ، له ضيعة ُ الشاـ إى جعفر ب 

 أثرهػا علػ  تنفيػت ٍ ،(كالػه عليػه ا  صل ) الرسنؿ آلؿ يزيد سي عهد م  افكأشج أحزاف ذكريات
  ا٤شهنر. ا٤زار حي  هناؾ كدفنت ا٥جرة م  كستْ ٟس سنة رج  نص  ُ
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 () ترجمة عبد اهلل بن جعفر الطيار

 

 رضػ ) طالػ  أي بػ  جعفػر بػ  ا  عبػد  )البحػار سػفينةقاؿ الشي  عباس القم  )قدُ( ُ كتابػه 
 زينػػ  كزكجتػػه عمػػيس بنػػت أ٠ػػا  مػػهأك  قػػيس بػ  سػػليم عنػػه يػػركم الركايػػة، قليػػ  جلػػيبلن  كػػاف (عنػه ا 

ّة كفضػػػائله ا٤ػػػؤمنْ، أمػػػّ عمػػػه بنػػػت  كهػػػن بػػػه مػػػر )صػػػل  ا  عليػػػه كآلػػػه( النػػػي أف ركم مشػػػهنرة كثػػػ
 أبيعػه،  قػاؿ  ؟هبػيا تصػنع مػا  لػه)صػل  ا  عليػه كآلػه(  فقػاؿ الصبياف لع  م  طْ م  شيئان  يصنع
َم  قػاؿ ؟بثمنػه تصػنع مػا  قاؿ  لػه بػارؾ اللهػم  (كآلػه عليػه ا  صػل ) النػي لػه فقػاؿ ف كلػه رطبػان  أشػ
َل مػػا  يقػػاؿ فكػػاف ديينػػه صػػفقة ُ  عبػػد  فقػػالنا بػػه ديثػػ  أفإى  أمػػُر فصػػار فيػػه ربػػح إال قػػ  شػػيئان  اشػػ
 بػػ  ا  عبػػد عطػػا  يػػأٌ أفإى  عػػضب مػػ  بعضػػهم يتػػدايننف ا٤دينػػة أهػػ  ككػػاف ا١ػػناد، جعفػػر بػػ  ا 

 يضػػرب كبػه يػيكر أف مػػ  أكثػر فهػن جعفػػر بػ  ا  عبػد جػػند عػ  حكػ  مػػا  قػاؿ أف إى .... جعفػر
 .ا٤ث 

 مػػ  بنالدتػػه البشػػّ جػػا  نػػهأل ،معاكيػػة كلػػدُ جعفػػر بػػ  ا  عبػػد ٠ػػ   السػػحر نسػػمة صػػاح  قػػاؿ
 مائػة كلػ  بػا٠  ه٠ٌػ  كقػاؿ ا  عبػد فاسػتدع  ذلػ  فبلغػه معاكيػة عنػد بالشػاـ ككػاف جناريػه حدلإ

 عنػػد ثػػّاأل ابػػ  كقػػاؿ .بػػه بشػػُر للػػيم ا  عبػػد فنهبػػه ا٤ػػاؿ معاكيػػة كأعطػػاُ ٢اجتػػه ففعػػ  درهػػم ألػػ 
 عبػد بلػ  ك٤ػا  )نصػه مػا الكامػ  تارخيػه مػ  كسػتْ حػدلإ سػنة ُ)عليه السبلـ(  ا٢سْ مقت  ذكُر
 فقػاؿ يعزكنػه كالنػاس يعزيػه مناليػه بعػض عليػه دخػ ( ـليه السبلع) ا٢سْ مع ابنيه قت  جعفر ب  ا 

 تقػػػنؿ أللحسػػػْ الل نػػػا  ابػػػ  يػػػا  كقػػػاؿ بنعلػػػه جعفػػػر ابػػػ  فحيفػػػه ا٢سػػػْ مػػػ  لقينػػػاُ مػػػا هػػػيا  مػػػنالُ
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 عنهمػػػا بنفسػػػ  يسػػػ   ٤مػػػا نػػػهإ كا  معػػػه قتػػػ أ حػػػٌ افارقػػػه ال أف حببػػػتأل شػػػهدته لػػػن كا  !؟هػػػيا
 مل اف  قػػاؿ ٍ معػػه صػػابري  لػػه مناسػػْ عمػػ  كابػػ  أخػػ  مػػع صػػيباأ أهنمػػا هبمػػا ا٤صػػاب علػػ  فكيهػػنٌ 
 .(كلدم آساُ فقد يدم ا٢سْ آست تك 

 جلسػائه علػ  أقب  ٍ  )آخُر ُ كزاد ٫ُن ا٤دائِ ع  الرفيعة الدرجات ُ خاف عل  السيد كنق  
( كلػػػدام كاسػػػاُ فقػػػد بيػػػدم حسػػػينان  كاسػػػيت أكػػ  مل فإ ا٢سػػػْ، مصػػػرع علػػػ  عػػػز  ، ا٢مػػػد  فقػػاؿ
 .(ُ)السبلس  بأي ا٢سْ م  لقينا ما هيا  القائ  منالُ ك٠ 

تػػه ُ ا٤قػػاؿ تنقػػيح َك   )عليػػه السػػبلـ( ا  عبػػد أي عػػ  سػػنادُإب( ُر) للصػػدكؽ ا٣صػػاؿ عػػ  تٝر
 دراهػػم ٖمسػػة لػػه فػػأمر فسػػأله ا٤سػػجد بػػاب علػػ  قاعػػد كهػػن عفػػاف بػػ  بعثمػػاف مػػر رجػػبلن  فإ  قػػاؿ)

 ا٢سػ  كفيهػا ا٤سػجد ناحيػةإى  بيػدُ أكأكمػ تػرل، الػيي  الفتية دكن   اؿفق أرشدٍ  الرج  له فقاؿ
 فقػػاؿ كسػأ٥م علػػيهم سػلم حػٌ ٫ػػنهم الرجػ  فمضػ  (السػػبلـ علػيهم) جعفػر بػػ  ا  كعبػد كا٢سػْ

 مفػزع، ديػ  أك مفجػع، دـ ثبلثػة، حػدلإ ُ إال ٙػ  ال ا٤سػألة فإ هػيا يػا  )عليػه السػبلـ( ا٢س  له
 )عليػه السػبلـ( ا٢سػ  لػه فػأمر الثبلثػة، هػيُ مػ  كاحدة ُ  فقاؿ - ؟تسأؿ أيها  فف مدقع، فقر أك

 كأربعػْ بثمػاف ا  عبػد لػه كأمػر ،دينػاران  كأربعْ بتسعة )عليه السبلـ( ا٢سْ له كأمر ،ديناران  ٖمسْ
 ٗػػا ي فػػأمرت فسػػألت  بػػ  مػػررت  قػػاؿ ؟صػػنعت مػػا  لػػه فقػػاؿ بعثمػػاف كمػػر الرجػػ  فانصػػرؼ ،دينػػاران 
 إى... كا١ػناب السؤاؿ ذكر ٍ ؟تسأؿ فيم  ي قاؿ النفرة صاح  كاف أساؿ فيما تسألِ فلم أمرت
 .(كا٢كمة ا٣ّ كحازكا العلم فطمنا !؟كلئ أ ٗث  ل  فم   عثماف فقاؿ  قاؿ أف

ّة كتػػػ  ُك  ػػػة ُ الرفيعػػػة الػػػدرجات منهػػػا كثػػػ )عليهمػػػا  ا٢سػػػناف خػػػرج  )جعفػػػر بػػػ  ا  عبػػػد تٝر
 مطػر فأصػاهبم ا٤دينػةإى  مكػة مػ  نصػارماأل حبػة كأبػن (عنػه ا  رض ) جعفر ب  ا  كعبد السبلـ(
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لػنا فلمػا ،٥ػم كذبػح السػما  سػكنت حػٌ ثبلثػان  عنػدُ فأقامنا أعراي خبا إى  فرجعنا  عبػد لػه قػاؿ اٙر
 ا٤دينػػػة تأتيػػػ لػػػن  امرأتػػػه فقالػػػت السػػػنْ بعػػػد عػػػراياإل فاحتػػػاج عنػػػا، فاسػػػأؿ ا٤دينػػػة قػػػدمت فإ  ا 

 سػيدنا لػقً إ  فقػاؿ فأتػاُ الطيػار ابػ  ع  س   فقالت أ٠ا هم نسيت قد  فقاؿ الفتياف كلئ أ فلقيت
 أبػػن كفانػػا  فقػػاؿ )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ أتػػ  ٍ كرعاُتػػا، بفحن٥ػػا ناقػػة ٗائػػة لػػه فػػأمر فلقيػػه ا٢سػػ 
 بػ اإل أخػنام كفػاٍ  فقػاؿ (عنػه ا  رضػ ) ا  عبػد أتػ  ٍ شػاة، بػأل  لػه فػأمر ب ،اإل مؤكنة ٧مد

 جئػِ كلكػ  أعطػنؾ مػا مثػ  عنػدم مػا كا   فقػاؿ حبػة أبػا أتػ  ٍ درهػم، ألػ  ٗائة له فأمر كالشاة،
 (.عراياإل أعقاب ُ اليسار يزؿ فلم ٛران  ل  كقرهاأف بل إب

 عنػد عبارتػه كن  آخر بنحن الغمة كش  ُ القصة هيُ( ُر) ربل األ عيس  ب  عل  ذكر  أقنؿ
 ا٢سػػ  خػرج  قػػاؿ ا٤ػدائِ ا٢سػػ  أبػن ركاُ مػػا كمنهػا  )(ُ)نصػػه مػا )عليػه السػػبلـ( ا٢سػػ  جػند ذكػُر

 بعجػػنز فمػركا كعطشػػنا، فجػاعنا أثقػا٥م ففػػاُتم حجاجػا السػػبلـ علػيهم جعفػر بػػ  ا  كعبػد كا٢سػْ
 ا٣يمػة سػرك ُ شػنيهة إال ٥ػا كلػيس هبػا فأناخنا نعم  فقالت - ؟شراب م  ه   فقالنا ٥ا خبا  ُ

 الشػاة هػيُ الإ ال  قالػت - ؟طعػاـ مػ  هػ   ٥ػا كقػالنا ذلػ ، ففعلػنا لبنها، كامتيقنا احلبنها  فقالت
 ٥ػػم هيػػأت ٍ ككشػػطها فػػيٕها أحػػدهم إليهػػا فقػػاـ تػػأكلنف شػػيئان  لكػػم أهيػػ  حػػٍ أحػػدكم فليػػيٕنها
لػػنا فلمػػا أبػػردكا حػػٌ أقػػامنا ٍ فػػأكلنا طعامػػا  فػػإذا ،النجػػه هػػيا نريػػد قػػري  مػػ  نفػػر ٫ػػ   ٥ػػا قػػالنا اٙر
ّان  ليػػ إ صػػانعنف نػػاإف بنػػا فػػأ٤  سػػا٤ْ رجعنػػا لػػنا، ٍ ،خػػ  كالشػػاة القػػـن عػػ  كأخاتػػه زكجهػػا كأقبػػ  اٙر
 مػدة بعػد ٍ! ؟قػري  مػ  نفػر  تقنلْ ٍ تعرفينهم ال قناـأل شاٌ تيْٕ كحي   فقاؿ الرج  فغض 
 فمػػػػرت منػػػه، كيعيشػػػاف كيبيعانػػػػه البعػػػر يػػػنقبلف كجعػػػػبل فػػػدخبلها ا٤دينػػػة دخػػػػنؿإى  ا٢اجػػػة أ١أُتمػػػا
 العجػػنز فعػػرؼ جػػالس داُر بػػاب علػػ  )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػ  فػػإذا ا٤دينػػة سػػك  بعػػض ُ العجػػنز
 يػـن ضػيف  أنػا  قاؿ ال،  فقالت - ؟تعرفينِ ا  أمة يا  ٥ا كقاؿ فردها غبلمه فبع  منكرة له كه 
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َم )عليه السبلـ( ا٢س  رفأم م أك  أنت بأي  العجنز فقالت ككيا، كيا  الصػدقة شػا  مػ  ٥ػا فاشػ
 بكػػم  فقػػاؿ )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ أخيػػهإى  غبلمػػه مػػع هبػػا كبعػػ  دينػػار، بػػأل  ٥ػػا كأمػػر شػػاة ألػػ 

 مػػع هبػػا بعػػ  ٍ ذلػػ ، ٗثػػ  ٥ػػا فػػأمر دينػػار، كألػػ  شػػاة - بػػأل   فقالػػت - ؟ا٢سػػ  أخػػ  كصػػل 
 فقالػػػت - ؟)عليهمػػا السػػبلـ( كا٢سػػْ ا٢سػػ   كصػػل بكػػم  فقػػاؿ جعفػػر، بػػ  ا  عبػػدإى  غبلمػػه
 تعبتهمػػػاأل ي بػػػدأت لػػػن  كقػػػاؿ دينػػػار كألفػػػ  شػػػاة بػػػألف  ا  عبػػػد ٥ػػػا فػػػأمر شػػػاة كألفػػػ  دينػػػار بػػػألف 
 كعػنهم مسػطنرة جػندهم دكاكيػ  ُك مشػهنرة القصػة هػيُ  قلػت. بػيل  زكجهػاإى  العجنز فرجعت
 ا٤دينػة أهػ  مػ  آخػر رجػ  معهػم كػاف كأنه الركاية هيُ غّ عل  نقلتها ككنت مأثنرة، السبلـ عليهم
 بعػػّ ٗائػػة ٥ػػا فػػأمر ا٢سػػ  فأتػػت كا٢سػػْ ا٢سػػ  بسػػيدم ابػػدأ  فقػػاؿ جعفػػر بػػ  ا  عبػػد أتػػت كأهنػػا

 بػػػ اإل أمػػر مأ سػػيد كفػػػاٍ  فقػػاؿ فأخاتػػه فسػػػأ٥ا ا  عبػػدإى  فعػػادت شػػػاة ألػػ  ا٢سػػْ كأعطاهػػا
 كلئػػ أ جػػارلأ ال أنػػا  ٥ػػا فقػػاؿ معهػػم كػػاف الػػيم ا٤ػػدٍ كقصػػدت درهػػم ألػػ  ٗائػػة ٥ػػا كأمػػر كالشػػاة

ّهم عشػػر أبلػػ  كال مػػدل ُ جػػناداأل  فأخػػيت كزبيػػ  دقيػػق مػػ  شػػيئان  عطيػػ أ كلكػػ  النػػدل ُ عشػػ
 (. كانصرفت

 أك حػ  ُ العػاص بػ  كسػعيد جعفػر بػ  ا  كعبػد علػ  بػ  حسػْ خػرج  )عسػاكر ابػ  تاري  َك
 ُ ذلػػػ  كػػػاف أثقػػػا٥م كخلفػػػنا بأبػػػداهنم ركاحلهػػػم صػػػدكر فركبػػػنا نػػػةا٤ديإى  اشػػػتاقنا قفلػػػنا فلمػػػا عمػػػرة
 ككػػػ  مبيػػػتإى  فاحتػػػاجنا الػػػاد علػػػيهم كاشػػػتد مطػػػر أصػػػاهبم الليػػػ  قػػػرب ا٤نجنػػػْ بلغػػػنا فلمػػػا الشػػػتا 
 ا٤بيػت فسػألُن مزينػة مػ  نسػافإل نػار هػ  فػإذا فأمنهػا الطريػق مػ  ناحيػة عػ  ٥م تلنح نارإى  فنظركا
 فػػػيٕها شػػػاةإى  قػػػاـ ٍ بكسػػا  كصػػػبيانه امرأتػػػه كبػػْ بيػػػنهم كحجػػػز خبػػا ُ خلهػػػمكأد فػػػأنز٥م كالقػػرل
 قػػد أهنػػم يظػػ  كهػػن امرأتػػه علػػ  فػػدخ  عليهػػا، فبػػاتنا عظيمػػة نػػاران  ٥ػػم كأضػػـر إلػػيهم قرهبػػا ٍ كسػػل ها

ّهػا ٥م يك  مل بشنيهتهم فجعتهم بأصبيت  صنعت ما كحي   له فقالت نامنا  لبنهػا مػ  يصػيبنف غ
 رأيػت لقػد كا  كحيػ   ٥ػا فقػاؿ عنػدهم، خػّ ال اسػتقلت ٍ فيهػا مػا فرغت كسحابة ب  مركا لقـن
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 مزينػػة أخػػا يػػا  فقػػالنا ا٤ضػػ  أرادكا أصػػبحنا فلمػػا عنػػدُ، فبػػاتنا خػػّإى  الإ تسػػلمهم ال صػػباحان  أكجهػػا
  ؟كدكاة صحيفة م  عندؾ ه 

  قػػػاؿ هبػػا، احػػتف   قػػالنا ٍ ةٕممػػ ٖرقػػة أ٠ػػا هم فكتبػػنا قػػ  اٚيتػػه مػػا   شػػ هػػيا كا  ال  قػػاؿ
ّهم مػػ  كأيػػس ا٤ػػٍز فأكنهػػا  منػػه قريبػػان  ا٤دينػػة أهػػ  مػػ  قػػـن نػػزؿ نػػهإ ٍ ا  شػػا  مػػا بػػيل  فلبػػ  خػػ
   ؟أنتم بأي هؤال  تعرفنف  ٥م فقاؿ با٣رقة إليهم فيه 

 مػػع ا٤ػػٍز فػػانطلق معنػػا انطلػػق  لػػه فقػػالنا بقصػػتهم فػػأخاهم - ؟هػػؤال  لػػ  أيػػ  مػػ  كيلػػ   قػػالنا 
   ؟ا٤ٍز أنت  كقاؿ به رح  رآُ فلما ينمئي ا٤دينة أمّ كهن سعيدإى  فغدا ا٤دينة قدـ حٌ ا٤دنيْ

   ؟صاحي م  كاحدان  جئت ه   قاؿ نعم،  قاؿ  

 مػّاأل فإ  لػه قػاؿ كعػ  بػه خػرج فلمػا كرعاُتػا، شػاة أل  فأعطه اذه  كع  يا  قاؿ ال،  قاؿ 
َيناا شػئت فإفػ ٠عػت قػد ٗػا لػ  أمر قد   قػاؿ - ؟القيمػة بػأغل  الػثم  أعطينػاؾ شػئت فإك  لػ  شػ
  ؟أمزنيان   قاؿ ٍ به رح  رآُ فلما حسْ،إى  صار ٍ الثم  فأعطاُ إي أح  الثم  ب  ال

 فمػا  قػاؿ ،سػعيدان  نعم  قاؿ - ؟صاحي م  كاحدان  جئت ه   له فقاؿ م أك  أنت بأي نعم  قاؿ 
  ؟ب  صنع

 آالؼ عشػرة كزدُ كرعاُتػا شػاة ألػ  فأعطػه اذهػ   لقيمػه فقػاؿ ُتػا،كرعا شػاة ألػ  أعطػاٍ  قاؿ 
َيناُ شػئت فإك  ل األ ٜ  شئت فإ  له قاؿ ٍ درهم  ا  عبػدإى  ذهػ  ٍ الػثم ، فاختػار ؟لػ  اشػ
   ؟أمزنيان  مرحبا  له فقاؿ جعفر ب 

ػػػ كبا٢سػػػْ بسػػػعيد فػػػأخُا صػػػاحي مػػػ  أحػػػدان  جئػػػت هػػػ   قػػػاؿ كامػػػ ، أنػػػت بػػػأي نعػػػم  قػػػاؿ   اٗك
 فيهػا رضأل كػيا أرض ببيػع لػه كسػج  كرعاُتػا شػاة أل  كأعطه اذه   ٣ازنه ا  عبد فقاؿ أعطياُ
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ّان  مػاالن  تغػ  ا٣طر عظيمة عْ  جػ أل بعيػد زمػ إى  مياسػّ ا٢لػح يسػكننف الػيي  ا٤زنيػنف فكػاف كثػ
 .  ذل 

إى  فػػانته  لػػه راحلػػة علػػ  ثقلػػه تقػػدـ الطريػػق بػػبعض كػػاف فلمػػا حاجػػان  جعفػػر بػػ  ا  عبػػد كخػػرج
  فقالػت إليػه قامػت نزؿ قد رأته فلما أصحابه ينتظر راحلته ع  فنزؿ ا٣يمة باب عل  جالسة أعرابية

 أدـ مػػػ  كسػػػادة لػػػه فألقػػػت ا٣يمػػػة بػػػابإى  فتحػػػنؿ ٗنطقهػػػا فأعجػػػ  بػػػراراأل مسػػػاك  ا  بػػػنأؾ يإ
 يػػػنه  فجعػػػ  ضػػناع منهػػػا قػػدمت حػػػٌ شػػعر فمػػػا ا٣يمػػػة قعػػر ُ عنيػػػزةإى  قامػػت ٍ عليهػػػا فجلػػس
 عبػد فقػاؿ سػفرهم كأخرجػنا فطعمنا العنز م  عندها بق  باليم فأتتهم نزلنا رأُك فلما أصحابه كأقب 
  فقػاؿ نفقتػه يلػ  كاف اليم منالُ دعا يٙر  أف أراد فلما اليـن سائر حاجة طعامكمإى  بنا ما  ا 
  ؟  ش نفقتنا م  مع  ه 

  ؟هن كم  قاؿ نعم،  قاؿ  

 أف فأبػػػت إليهػػػا ا٤ػػػاؿ فػػػدفع باقيهػػػا، لنفقتػػػ  كاحتػػػبس ٟسػػػمائة أعطهػػػا  قػػػاؿ دينػػػار، ألػػػ   قػػػاؿ 
 حػػٌ ا  عبػػد إليهػػا فطلػػ  بعلػػ  عػػيؿ أكػػُر كا  يإ  تقػػنؿ كهػػ  يكلمهػػا ا  عبػػد يػػزؿ فلػػم تقبػػ ،
 أراُ مػا  ا  عبػد فقاؿ له ببلن إ يسنؽ أعراي استقبله أف يلب  مػفل كأصحابه هن كاٙر  فندعها قبلت
 نػزؿ حػٌ متنكػران  راجعان  أصحابه بعض فانطلق ٢قنا، ٍ علمه لنا فعلم بعضكم انطلق فلن احمليكر اال
    م أك  أنت بأي  كتقنؿ تتفداُ إليه قامت مقببلن  عراياإل ا٤رأة أبصرت فلما منه قريبان 

 مهابة رأيت ٤ا تن٠ته
 فاهنم ا٤رار آؿ فم  كاال

 أعنز بقية عنزإى  فقمت
 يك  كمل غنا  نهام فعنضِ

 هاشم آؿ م  ا٤ر  فقلت عليه 
 أعاظم ملنؾ م  ملنؾ

 نادـ غّ امر  فع  ألذٕها
 دراهم ٟس العنز ٢يم يساكم



ّة ا٢سْ  ِٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 عنضت دنانّ م  مئْ ٖمس
 

 آدم  ك  به جادت ما العنز م 
 

 أبعػػت كنػػت، االضػػياؼ معقػػ  ا  لعمػػر بػػئس  فقػػاؿ القصػػة عليػػه كقصػػت لػػه الػػدنانّ أظهػػرت ٍ 
 !؟االحجار م  أرل ٗا ركف مع

 !؟العػػػيؿ كخفػػػت العػػػار ٚػػػاُ مل كهػػػيُ  قػػػاؿ العػػػيؿ، كخفػػػت ذلػػػ  كرهػػػت قػػػد كا  ٍإ  قالػػػت 
  فقػػػاؿ ؟ا  عبػػػد أرسػػػله الػػػيم الرجػػػ  يعػػػُ كهػػػيا  قػػػاؿ الطريػػػقإى  لػػػه فأشػػػارت الركػػػ  أخػػػي كيػػػ 

   ؟ماذا تصنع  قالت فرس  ي سرج أ

 فأقبػ  فتسػنؤهم تفعػ  أف ا  نشدؾأ  قالت حاربتهم الإك  معرُك يإ سلمنا فإف القـن أ٢ق  قاؿ 
 عبػػد صػػاح  الرجػػ  فجعػػ  ر٧ػػه، كأخػػي فرسػػه فركػػ  ا٤عػػركؼ، ٧ػػاؽإإى  ركنػػت  كقػػاؿ ضػػربان  عليهػػا
 الرجػ  رأل فلمػا ككػيا كػيا بلغػنا لػن ألتيػنهم كا   فقػاؿ القـن تدرؾ أراؾ ما  له كيقنؿ معه يسّ ا 
 كقػ  جعفػر ابػ  فػأخا الرج  فتقدـ خاؾ، كأخاهم القـن ل  درؾأ سل ر  عل   قاؿ منته غّ أنه
 جعفػر ابػ  عليػه فسلم عراياإل ٢قهم ٍ الشـؤ م  حيرة ا٤رأة كانت قد  ا  عبد فقاؿ القصة عليه
 الإ يػأى كاالعػراي كيسػأله يكلمػه يػزؿ فلػم بتمامه ذل  رأيت ما كا   فقاؿ ا٤رأة صنيع ٕس  كأخُا
 قػػد   شػػ لينػػاإ يرجػػع أف ٫ػػ  كمػػا أمػػرؾ ُ نظػػرأ  لػػه قػػاؿ ا١ػػد منػػه ا  عبػػد رأل فلمػػا راهم،الػػد رد

 لػه فقػاؿ كنبلػه، قنسػه كأخػرج فرسػه فركػ  قػاـ ٍ ركعتْ فصل  يديه بْ م  عراياإل فتنح  أمضيناُ
   ؟الركعتاف هاتاف ما  ا  عبد

 ي عػـز قػاؿ، ؟ذلػ  مػ  لػ  عػـز امػ علػ   فقػاؿ ٧اربتكم ُ كج  عز ري فيهما است رت  قاؿ 
 فػنى فقبضػت بالدنانّ فأمر نفع ،  ا  عبد فقاؿ ؟معركفنا لنا كتسلمنف أحجاركم ترجعنف أك رشدان 



ّة ا٢سْ  ِٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

  قػػاؿ ؟حاجػػة مػػ  فهػػ  قريػػ ، ا٢ػػ   فقػػاؿ ؟طعامػػا نػػزكدؾ أال  ا  عبػػد لػػه فقػػاؿ ،منصػػرفان  عػػراياإل
 .منصرفان  ككى عراياإل فاستضح   ،فعل بسن  ٙرها ال ا٤رأة  قاؿ  ؟كماه   قاؿ نعم،

 .(ُ)(هيا م  بأعج  ٠عت ما  يزيد فقاؿ القصة تل  ليزيد حك  ا  عبد فإ ٍ

 كعػػندٍ عػػادة ا  عػػندت ٍإ هػػؤال  يػػا  فقػػاؿ السػػ ا  علػػ  أصػػحابه بعػػض كعاتبػػه)  أيضػػان  كقػػاؿ
 .  (ِ)(قطعِ قطعتها فإ أخاؼ كاٍ عادة

 ا٤نضػػػنعة كالكتػػػ  ٙصػػػ ، أف مػػػ  أكثػػػر كسػػػ ائه ككرمػػػه جعفػػػر بػػػ  ا  عبػػػد جػػػند قصػػػ   أقػػػنؿ
 لنتػػاؾ هنػػا منهػػا شػػيئان  ذكرنػػا منػػاإك  فيهػػا ا٣ػػنض مؤكنػػة كفتنػػا قػػد كاالسػػ يا  كالكرمػػا  جػػناداأل لػػيكر
 .  التعليقات هيُ ُ بيكرها

  

                                                           
 (.335، ص 7( تاريخ اصن عتاكر في ترجم  عصد هللا صن ج:فر )  1)

 (.333، ص 7( دفس المصدرح )  2)



ّة ا٢سْ  ِٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 () زينب السيدة أوالد

 

 كانػػػت بنػػػا ن أ ٥ػػػا أف عػػػ  يغفػػػ  يكػػػاد العظيمػػػة الرسػػػالية كأدكارهػػػا زينػػػ  السػػػيدة نضػػػاؿ يتأمػػػ  مػػػ 
 للمػرأة متكاملػة كاملػة قػدكة( ليهػا السػبلـع) زين  العقيلة لتكنف كتربيتهم، رعايتهم مسؤكلية تتحم 
 اآلف كلنتعػرؼ جتماعيػة،اال كالدينيػة ا٤نزليػة العائليػة كا٤هػاـ األعبا  بك  تقـن كالٍ الطمنحة، ا٤سلمة
  كبدها كفليات فؤادها ٜرات عل 

 ُ الشػػهادة شػػرؼ نػػاؿ كقػػد ،)عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ خالػػه صػػحبة ُ زينػػ  أمػػه مػػع كػػاف
 .األخرل فجائعها جن إى )عليها السبلـ(  زين  أمه به كفجعت كرببل ،

ز كهن األبطاؿ قتاؿ يقات  فجع  ا١هاد، ساحةإى  برز كقد   ي٘ر

 

 جعفر اب  فأنا تنكرٍك إف
 أخضر ٔناح افيه يطّ
 

 أزهر ا١ناف ُ صدؽ شهيد     
 احملشر ُ شرفان  هبيا كف 
 

 



ّة ا٢سْ  َّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ك  انية فنارس، ثبلثة قت  م  البط  الشاب ٛك  الطػائ  قطنػة بػ  ا  عبػد ضػربه ٍ. راجبلن  عشر ٜك
 .(ُ)فقتله بسيفه)لعنه ا (  النبهاٍ

 علػ  السػبلـ  )قػاؿ حيػ ( سػبلـليػه الع) مػاـ الصػادؽعػ  اإل الػناردة الزيػارة ُ عػنف ذكر كرد كقد
 التػاي للػٞر ، الناصػح األقػراف، كمنػازؿ اإلديػاف، حلي  ا١ناف، ُ الطيار جعفر ب  ا  عبد ب  عنف

 .(ِ)(لنبهاٍا قطنة ب  ا  عبد قاتله ا  لع  للمثاف،

 السػػػبلـ)مػػػاـ علػػػ  بػػ  ا٢سػػػْ السػػجاد )عليػػػه السػػػبلـ( حيػػ  قػػػاؿ  ككػػيل  كردت زيارتػػػه عػػ  اإل
 رسػػنؿ حجػػر ُ الناشػػ  ابػػ  يػػا عليػػ  السػػبلـ طالػػ ، أي بػػ  جعفػػر بػػ  ا  عبػػد بػػ  عػػنف يػػا ليػػ ع

 ا ، رسػػنؿ حػػـر عػػ  كاليائػػد ،صػػبيان  ا  رسػػنؿ حػػَر عػػ  كالػػياب ا ، رسػػنؿ بػػأخبلؽ كا٤قتػػدم ا ،
  مػ زلػت مػا .أشػدُ كيبلػ  عظمػه، كيشتد جسمه، يقنل أف قب  بالسينؼ، ٦اهدان  للحتنؼ، مباشران 
 ُ السػِ ا٢ػ  تنػاؿ أف رأيػت حػٌ ترعرعػت منػي ا٣ػّ ُ القصػنل الغايػة تطلػ  يفعت، مني العبل 
 كالػػػػنفس كزحفػػػػت دانيػػػػة، كا٤نايػػػػا فتقربػػػػت ا ، ألعػػػػدا  كالقتػػػػاؿ ا ، سػػػػبي  ُ نفسػػػػ  ببػػػػيؿ اآلخػػػػرة
 تعػاى ا  إى كفػدت حػٌ ا٢سػاـ، حػد ٗهجت  كتباشر السهاـ، بنادر بنجه  تلق  طيبة، مطمئنة
 كال يزيػد الػيم ا٤قػيم النعػيم مػ  لػ  أعػدُ مػا كتلقػاؾ منقلػ ، أكػـر إى سػع  كأرشػد عم ، بأحس 
َل علي  ا  فصلنات ينفد، كال يتجدد اليم كا٣ّ يبيد،    (ّ.)(األكى خراه أ تتبع ت

                                                           
 45  34، وفلي كتلاب صحلار االدلوار للمجلتليح ص 473، المزار لدمحم صن المشهد ح ص61لطالصيين، الصي الفر  االصفهاديح صمقات  ا (1)

 .116ص4قا ح قتله عصد هللا صن صط  الطاجي وهكذا في المداقب الصن شهرآشوبح  

 473لدمحم صن المشهد  تحقيق جواد القيومي االصفهاديح ص ( المزار2)

 .11للمجلتيح   ،وارصحار األد (3)



ّة ا٢سْ  ُّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 السػػيد كذكػػُر ،(ُ)ا١ػػنزم ابػػ  لسػػب كا زينػػ ، السػػيدة حيػػاة ُ البػػاحثْ مػػ  العديػػد ذكػػُر كقػػد
 ككتػػػػاب ،(ٓ)صػػػػادؽ. ـك  ،ْمغنيػػػػة جػػػػناد ٧مػػػػد كالشػػػػي  (ّ)الشػػػػاط  بنػػػػت كالػػػػدكتنرة (ِ)ا٥ػػػػا  
 .آخركف

 بكػر بػِ مػ  ا٣نصػا  ه  خرلأ زكجة م  ٧مد ا٠ه آخر كلدان  جعفر ب  ا  لعبد أف يبدك كلك 
 بعػض عنػد شػتباُاال سػب  ٩ػا كػرببل ، ُ( ليػه السػبلـع) ا٢سػْ اإلمػاـ مػع استشػهد كقد كائ ، ب 

ليهػا ع) زينػ  السػيدة كلػدم اعتاكمهػا بكػرببل  الشػهيدي  جعفر ب  ا  عبد كلٌدم فاعتاكا ،الباحثْ
 ٧مػػد أخػػُن أمػػا ،)عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة ابػػ  هػػن فقػػ  عننػػان  أف يثبػػت التحقيػػق لكػػ ( السػػبلـ
 .(ٔ)كرببل  شهدا  حنؿ باحثنفال ذل  عل  ن  كما( ا٣نصا ) ضرُتا اب  فهن

ّته حياته م  ش  إى  شارةاإل دكف ا٠ه ا٤ؤرخنف ذكر  .كس

 ُ كمػا كهػن الباقيػة، كالسػبللة الطنيػ  الػيي  ذريتػه ُك كالعػدد، الكثػرة نسػله ُك بالزيني، ا٤عركؼ
 .الثبلثة طال  أي آؿ ارجا  أحد( الطال  عمدة)

                                                           
، و)حيلا  اإلملام الحتلين( للشليخ صلاقر 41. يراجعح )اصصار ال:ين في أدصار الحتلين( للشليخ دمحم التلماو  ص 111( تذكر  الخواصح ص 1)

 .251، ص 3شريف القرشي   

 (.36في كتاصه )عقيل  صدي هاشم صح ( 2)

 (.51في كتاصها )التيد  زيدب ص ( 3)

 (.36الطف ص في كتاصه )مع صطل  ( 4)

 (.62( في كتاصه )زيدب وليد  الدصو  واإلمام  ص 5)

 .127)زيدب الكصرى( ج:فر الدقد  ص ( 6)



ّة ا٢سْ  ِّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 جعفػر بػ  ا١ػناد ا  عبػد ب  الزيني عل  كلد م  بط  كالزينبنف(  )زين ) مادة( العركس تاج) ُك
 هػػيا علػػ  ككلػػد( رض) فاطمػػة كأمهػػا( عنػػه ا  رضػػ ) علػػ  سػػيدنا بنػػت زينػػ  أمػػهإى  نسػػبة الطيػػار،
 .(ُ)(الثبلثة طال  أي آؿ أرجا  أحد

 بنػت زينػ  أمػهإى  نسػبة لزيني،بػا ا٤عػركؼ فهػن ا  عبػد بػ  علػ  كأمػا  ا٥ػا   السػيد عنه كيقنؿ
 قريػػ ، أصػػ إى  يرجعػػنف عػػم، بػػِ كاحػػد عصػػر ُ ثبلثػػة كػػاف أنػػه (ِ)ذكػػركا( عليهمػػا السػػبلـ) علػػ 

 طالػػػػ  أي بػػػػ  علػػػػ  بػػػػ  ا٢سػػػػْ بػػػػ  علػػػػ   كهػػػػم لل بلفػػػػة، يصػػػػلح ككلهػػػػم عليػػػػان، يسػػػػم  كلهػػػػم
 ا٤سػلمْ إمػاـ كلكػ  ار،الطيػ جعفػر ب  ا  عبد ب  كعل  العباس، ب  ا  عبد ب  كعل  ،(السجاد)

 علػ  تػزكج كقػد ا٤سػلمْ، كبػار لػه كتعنػنا كالبعيػد، القري  يعظمه العابدي ، زي  السجاد كاف كقتئيو 
 منػه، جعفػر بػ  ا  عبػد نسػ  ككػاف األمػة، حػا عبػاس بػ  ا  عبد بنت لبابة جعفر، ب  ا  عبد ب 

ّكف الزينبيػػة كالسػػادة  ُ الاكػػة ا  جعػػ  كقػػد كا٥نػػد، كاألفغػػاف زكا٢جػػا كمصػػر كفػػارس العػػراؽ ُ كثػػ
 .(ّ)سبللتها كطي  الطاهرة السيدة هيُ نس 

 .(ْ)كرديان  سيدان  ككاف ا٢س  أبا يكُ الزيني عل  كاف  عنبة اب  كقاؿ

 زينػػػ  السػػػيدة ذريػػػة حػػػنؿ رسػػػالة( ق ُُٗ - ْٖٗ) السػػػينط  الػػػدي  جػػػبلؿ ا٢ػػػاف   ألٌػػػ كقػػػد
 (.الزينبية سبللةال ُ الزرنبية العجاجة)  ٠اها

                                                           
 ( دق  ذلا األزورقادي من كتاب )المصاصيم( ألصي صكر الوراق.1)

 .41( )عقيل  صدي هاشم( الهاشمي ص 2)

 .114( )عقيل  الطهر والكرم( موتى دمحم علي ص 3)

 .151 ( مجل  )الموتم( ص4)



ّة ا٢سْ  ّّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

لػت أمهػا،  ائ  كرثت قد كأهنا كالبد زين ، للسيدة يبدكا كما النحيدة البنت كه   كلثـن أـ  ٙك
 سػػفياف أي بػػ  معاكيػػة ٝلػتهم مػػ  ككػػاف يػدها لطلػػ  ا٣ػػاطبنف تسػػابق كلػيل  أبيهػػا، أخػػبلؽ ٗكػاـر
 ليزيػد أبيهػا مػ  خيطبهػا أف ا٢كػم بػ  مػركاف ةا٤دينػ علػ  كاليػه ككلػ  يزيػد، لنلػدُ سلطته أياـ خطبها

 .جعفر ب  ا  عبد أبنها فقاؿ معاكية، ب 

 .خا٥ا كهن ا٢سْ سيدناإى  هن إمنا ايٌ  ليس أمرها إف

 .٧مد آؿ م  رضاؾ ا١ارية ٥يُ كفق اللهم( تعاى) ا  أست ّ  فقاؿ بيل ، ا٢سْ فأخا

 ا٢سػْإى  جلػس حػٌ مػركاف أقبػ ( كآلػه عليػه ا  صل ) ا  رسنؿ مسجد ُ الناس اجتمع فلما
 مػػا بالغػػان  أبيهػػا حكػػم مهرهػػا أجعػػ  كأف بػػيل ، أمػػٍر معاكيػػة ا٤ػػؤمنْ أمػػّ إف  كقػػاؿ( ليػػه السػػبلـع)

 يغبطػػه ٩ػػ  أكثػػر بيزيػػد يغػػبطكم مػػ  فأ كاعلػػم دينػػه، قضػا  مػػع ا٢يػػْ، هػػيي  بػػْ مػػا صػػلح مػػع بلػ ،
ّان  فػردٌ  الغمػاـ، يستسق  كبنجهه له، كفؤ ال م  كفؤ كهن يزيد يستمهر كي  كالعج  بكم،  يػا خػ
 .ا  عبد أبا

 علػػػ  كاصػػػطفانا لدينػػػه، كارتضػػػانا لنفسػػػه، اختارنػػػا الػػػيم   ا٢مػػػد  )عليػػػه السػػػبلـ( ا٢سػػػْ فقػػػاؿ
 .خلقه

 .فسمعنا قلت قد مركاف يا  قاؿ ٍ

 صػل ) ا  رسػنؿ سػنة عػدكنا مػا ذلػ  أردنا لن فلعمرم بل ، ما بالغان  أبيها حكم مهرها  قنل  أما
انْ ربعمائةأ يكنف أكقية عشرة اثنتا كهن بيته، كأه  كنسائه بناته ُ( كآله عليه ا   .درمهان  ٜك



ّة ا٢سْ  ّْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 هػيي  بػْ مػا صػلح كأمػا. دينننػا؟ عنٌػا يقضػْ نسػاؤنا كػ ٌ  فمػٌ أبيهػا، ديػ  قضا  مع  قنل  كأما
 فكيػػػ  النسػػػ  عيػػػاأ لقػػػد فلعمػػػرم للػػػدنيا، ا٢كمنصػػػ نكػػػ  كمل ا ، ُ عادينػػػاكم قػػػـن فإنػػػا ا٢يٌػػػْ،
 السب ؟

 كمػ  زيػد، أي كمػ  يزيػد، م  خّ هن م  استمهر فقد يزيد؟ يستمهر كي  كالعج   قنل  كأما
 !.يزيد جدٌ 

 زادتػػه مػػا اليػػـن كفػػُن فهػػن اليػػـن قبػػ  كفػػُن كػػاف فمػػ  لػػه، كفػػؤ ال مػػ  كفػػؤ يزيػػد إف  قنلػػ  كأمػػا
 .شيئان  الكفا ة ُ امارته

 (.كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ كجه ذل  كاف فإمنا  الغماـ به يستسق  كجهه  نل ق كأما

 .العق  أه  بنا كيغبطه ا١ه  أه  به يغبطنا فإمنا بنا، يغبطه ٩  أكثر به يغبطنا م   قنل  كأما

 ابػػ  مػػ  جعفػػر بػػ  ا  عبػػد بنػػت كلثػػـن أـ زكجػػت قػػد إٍ ٝيعػػان  فاشػػهدكا(  ليػػه السػػبلـع) قػػاؿ ٍ
ػانْ اربعمائػة علػ  جعفػر بػ  ٧مػد بػ  القاسػم عمها  قػاؿ أك - با٤دينػة ضػيعتْ ٫لتهػا كقػد درمهػان  ٜك
 كجػه فتغػّ. تعػاى ا  شػا  إف غػُ ٥مػا ففيهما دينار آالؼ ٜانية بالسنة غلتها كإف - العقيق أرض 
  كقاؿ مركاف،

 كدان  لنجد صهركم أردنا
 فجبهتمٍن جئتكم فلما
 

 الزماف حدث به أخلقه قد 
تم  الشناف م  بالضمّ ٕك
 

  هاشم بِ منى ذكناف فأجابه  



ّة ا٢سْ  ّٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 رجس ك  عنهم ا  أماط
 نظّ م  سناهم فما٥م
 

 ا٤ثاٍ ُ بيل  كطهرهم 
 مداٍ كال هناؾ كفن كال
 

 .(ُ)ا١ناف أه  م  األخيارإى  عنيد جبار ك  أ٘ع 

  

                                                           
 .121( )زيدب الكصرى( ج:فر الدقد  ص 1)



ّة ا٢سْ  ّٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 المصائب مأ الحوراء السيدة

 

 هػناؿاأل هبػا كالتصػقت ،أظفارهػا نعنمػة منػي )عليها السػبلـ( زين  السيدة مع ا٤صائ  نشأت لقد
 بيػتإى  سػارع ا٤باركػة ا٤نلػندة هبػيُ( كآلػه عليػه ا  صػٌل ) النػي بشػر فحينمػا ،بأمػه الفصػي  التصاؽ
 ،(ُ)الكػػػَر كجهػػػه سػػػحنات علػػػ  تتبلػػنر كدمنعػػػه فأخػػػيها الػػػنفس، حػػزي  القػػػنل خػػػائر كهػػػن بضػػعته،
، إى كضػػٌمها  بكػػا  مػػ ( )عليهػػا السػػبلـ فاطمػػة النسػػا  سػػٌيدة كهبػػرت تقبػػيبلن، ينسػػعها كجعػػ  صػػدُر
 يػا  )النػاات حػزي  بصنت فأجاهبا(. عينان  ل  ا  أبك  ال أبٍ؟ يا يبكي  ما  )قائلةن  فانات أبيها،
 .(كالرزايا ا٤صائ  عليها تنص ٌ  سنؼ كبعدؾ بعدم البنت هيُ أفٌ  اعلم  فاطمة،

َل ا٤صائ  عليها فتناردت (كاله عليه ا  صل ) اخأ كما ككاف  العظػيم كالنبػأ األليم فا٤صاب ،ت
 هاشػم بػِ عقيلػة اسػتيقظت فقػد ،(كالػه عليػه ا  صل ) ا٤صطف  جدها فقد هن هبا ملٌ أ اليم كؿاأل
 لعظػيما جػدها مػنت كهػن أال أقصػاها،إى  أقصػاها مػ  ا١زيػرة أرجا  له اهتزت اليم ا٤ركٌع النبأ عل 

 .الرسالة صاح له( آ)صل  ا  عليه ك  «٧مد» الكَر كالرسنؿ

 .كالباكْ ،الباكيات عني  عل  كاستيقظت ا٤فجنعْ، صراخ ٠عت عندما الطفلة ارتاعت

 ضػػػجي  ُ حنلػػػه مػػػ  كالػػػدنيا ،يتحػػػرؾ ال سػػػاكنان  ،يػػػتكلم ال صػػػامتان  ،األعظػػػم جػػػدها تػػػرل هػػػ  ٍ
 .رهي  إعصار اجتاحها أك األرض زلزلت ككأمنا ،كهياج كص  

                                                           
 قد تقدم ذكر ذلا تحت عدوان )تير  الدور(. (1)

 



ّة ا٢سْ  ّٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 حيمػ  ا١ليػ  العزيػز جػدها كتػرل ا٤ؤ٤ػة ا٤شػاهد هيُ ترل كه  اليكية الطفلة زين  ا٢نرا  ارتاعت
 .البشر بِ م  إنساف ك  عل  احملتنمة الرحلة كيرح  حدبا  آلة عل 

 .األليم الرحي  منك  كترل ا٢زي  ا٤نت ٢  تسمع كه  ا٤نق  هيا ا٣ل  قلبها عركٌ  كم

 مصػدعة ،الصػا فاقػدة ،العػْ باكية ،القل  حزينة )عليها السبلـ( الزهرا  مهاأ لتجد الطفلة كتعند
ّة ،الكياف  .الفؤاد كس

 .الشري  العلنم البيت عل  كالكنارث كا٥مـن األحداث كتتناى

 كإف )عليهػػا السػػبلـ( «زينػػ » كا٢ػػنرا .. .بعضػػان  بعضػػها تتلػػن كا٢ػػنادث حزينػػة ثقيلػػة األيػػاـ كتػػدكر
ّة كانت ّة عليها ا  سبلـ كلكنها الس  صغ  .اإلدراؾ راجحة ،العق  كب

ّاهنػا ككػادت ٠نمهػا نفثػت كمؤامرات كمفاج ت.. .أحداث م  حن٥ا يدكر ما ٝيع كتع  تفهم  ن
 .بالعا٤ْ مبجَّبلن  بالدي  األركاف عاي كرفعه الرجس م  ا  طهَُّر اليم البيت ٙرؽ

 ،السػػػادس عامهػػػا تػػػندٌع مل طفلػػػة كهػػػ  )عليهػػػا السػػػبلـ( «زينػػػ » ا٢ػػػنرا  ٛثػػػ أل األفكػػػار اتأخػػػين
 هػػيُ مػػ  ،كا١ػػزع كا٢ػػزف الػػيهنؿ مشػػاهد كتعػػ  )صػػل  ا  عليػػه كالػػه( الرسػػنؿ جػػدها مػػنت لتشػػهد
 .كالنقائع كاألحداث ا٥مـن قافلة كرا ها ٘ر   ،با٤سلمْ أ٤ت الٍ ا٤صيبة

ّاث، إى كشػػػػػحنا ها ا٣بلفػػػػػة حػػػػػداثأإى  أدكارهػػػػػا مثَّلػػػػػت ككيػػػػػ  سػػػػػاعدة بػػػػػِ سػػػػػقيفة فمػػػػػ   ا٤ػػػػػ
ػػزؽِّ  حزنػػان  ٥ػػا القلػػ  يتفطػػر الػػٍ األمػػنر ٝيػػعإى  كا٢ػػركب.. .النقػػائع كلػػه هػػيا تػػبل ٍ «فػػدؾ»ك  ٛك

َؾ رعبان  النفنس كتندع جزعان  األفكار  .الدفْ كاألمل ا٢سرات كت



ّة ا٢سْ  ّٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 )عليهػػا السػػبلـ( الزهػػرا  بأمهػػا تلػػنذ ا٤ركعػػة ا٤أسػػاة خضػػم ُ)عليهػػا السػػبلـ(  «زينػػ » أٛثػػ  أجػػ 
َاُ اإلمػػاـ بأبيهػػا لتحتمػػ  مػػيعنرة فتنعطػػ  ،آلخػػر حػػْ مػػ  عليهػػا يغشػػ  حزينػػة ذاهلػػة فتجػػدها  فػػ
 .كئيبان  حزينان 

 ؟ا٤دللة الطفلة قل  اجتاح ا٢زف م  طائ  أم

 ؟الايئة ركحها كركع ا٣ل  قلبها غزا غامض خنؼ كأم

ػػبطْ أخنيهػػا مػػع عػػادت )عليػػه السػػبلـ(  ا٤ػػؤمنْ أمػػّ أبيهػػا بيػػت البيػػتإى مػػا السػػبلـ( )عليه السِّ
 ليػ إى  كضػيا ُ زهػُن فأحالػت ا٤ؤ٤ػة ا٤صػائ  عليػه كتنالػت ،ا٤فجعػة األحػداث عليه تراكمت اليم

 .مظلم منح 

)صػػل  ا   النػػي أبيهػػا كفػػاة بعػػد اعتلػػت الػػٍ ،الثكلػػ  مهػػاأ فػػراش )عليهػػا السػػبلـ( «زينػػ » لزمػػت
)سػبلـ ا   الرسػنؿ بضػعة كالػدُتا حيػاة علػ  كا٣ػنؼ اللهفػة باديػة ،بإشػفاؽ اليهػا تنظػر. .لػه(آعليه ك 
 .عليهما(

 .الكأس مرارة الطفلة جيرع بأف جدير ـاأل فقد إف)عليها السبلـ(  «زين » للحنرا  حيق

 ،الٌركايػػات أبعػػد علػػ  أشػػهر سػػتة كأ أشػػهر ثبلثػػة صػػل  ا  عليػػه كآلػػه() الرسػػنؿ كفػػاة علػػ  ديػػض مل
 .الفانية الدنيا هيُ ع  )عليها السبلـ( الزهرا  رحلت حٌ

ضػػ  ػػا جػػنارإى  ٛك َؾ.. .مرضػػية راضػػية رهبِّ  ُك ،مػػرتْ ا٤ػػنت ٗأسػػاة ركِّعػػت الػػٍ الصػػبية تلػػ  كتػػ
 .ككالدُتا جدها إليها كأحبهما لديها الناس أعز



ّة ا٢سْ  ّٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 مبلػ  كبلغػت عندهػا اشػتد أف فبعػد ،الطػالبيْ لعقيلػة بالنسبة حزافاأل خاٛة الفناجع تل  تك  كمل
ػرٌ  ،السػما  تنشػق أف ٥نلػه تكاد عظيم بنبأ عليها ليكر الدهر عاد ،النسا   كهػ  ال كيػ  ،ا١بػاؿ ٚك
 خيػر الزمػاف مػ  قػرف نصػ  داـ الػيم عنػا ُ بفضػ  الإ ا  الإ لػهإ ال كلمػة قامت ما اليم باهاأ ترل
 السػػما  بػػْ جائيػػ  كصػػرح ،فعلتػػه خػػري اآلك  كلػػْاأل شػػق أ فعػػ  فقػػد ،ا٤ ػػيم عمػػد خيػػر كمػػا مامهػػاأ

 كقػد بنفسػه ينػن  ٧مػنالن  ا  بيػت مػ  بنهػاأ عػاد ،الػنثق  العػركة كانفصػاـ ا٥ػدل ركافأ بتهدـ رضكاأل
   .)لعنه ا ( ا٤رادم طاة ارهقته

 تندبػػػه كأقبلػػػت فراشػػػه، علػػػ  معػػػه جلسػػػت حػػػٌ)عليهػػػا السػػػبلـ(  زينػػػ  العقيلػػػة ابنتػػػه ٫ػػػُن قبلػػػتأ
 ال كعاتنػا طنيػ ، عليػ  حزننػا أبتػاُ يػا ؟ا٤بل بْ للكبّ كم  ؟يكا حٌ للصغّ م  أبتاُ يا  كتقنؿ
 عنػد )عليه السبلـ( ا٤ؤمنْ أمّ دمنع كفاضت كالنحي ، بالبكا  ا٢جرة كرا  م  الناس فض  ،ترقأ

 سػػػبلـ()عليهمػػػا ال كا٢سػػػْ ا٢سػػػ  دعػػػا ٍ كأكالدُ، بيتػػػه أهػػػ إى  كينظػػػر طرفػػػه يقلػػػ  كجعػػػ  ذلػػ ،
)صػػل  ا   ا  رسػػنؿ كػػاف ككػػيل  كأفػػاؽ، طنيلػػة سػػاعة عليػػه غمػػ أ ٍ يقبلهمػػا،ك  حيضػػنهما كجعػػ 

 كتعػرج عينيػه عبػادُ علػ  ا  حجػة يطبػق فأ كقبػ  خػرل،أ كيفيػق طنيلػة سػاعة عليه يغم  عليه كآله(
ّها ع  كبلمان  ا٢نرا  ذفأ ُ مهس بارئهاإى  القدسية ركحه  ا٤ػؤمنْ مػّأ رقهػايفا فأ بعػد احملتـن مص

ّها ع  بضعته خيا ()عليه السبلـ   زين  السيدة فتقنؿ احملتـن بيتها ه أ كمصّ مص

 أـ حػدثتِ أبػه يػا لػه قلػت منػه، ا٤نت أثر كرأيت( )عليه السبلـ أي (ا  لعنه) ملجم اب  ضرب ٤ا
 ككػػأٍ أديػػ ، أـ ثت حػػد كمػػا ا٢ػػدي  بنيػػة يػػا  فقػػاؿ منػػ ، أ٠عػػه أف أحببػػت كقػػد. ككػػيا بكػػيا أديػػ 
 الػيم فػن ،فصػاان  النػاس، يػت طفكم أف ٚػافنف خاشػعْ، أذال  البلػد، هبػيا سبايا أهل  كببنات ب 
ّكم كي ينمئػػي رضاأل علػػ    مػػا النسػػمة، كبػػر  ا٢بػػة فلػػق  لنػػا قػػاؿ كلقػػد. كشػػيعتكم ٧بػػيكم كغػػّ غػػ

 فيجػنؿ ،فرحػان  يطػّ اليػـن ذلػ  ُ لػيسإب أف  ا٣ػا هبيا أخانا حْ( كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ



ّة ا٢سْ  َْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كبلغنػا الطلبػة، آدـ ذريػة مػ  أدركنا قد الشياطْ معشر يا  فيقنؿ كعفاريته، شياطينه ُ كلها رضاأل
 .(ُ)الغاية هبلكهم ُ

ػػرة كبػػدُ فلػػية علػػ  )عليػػه السػػبلـ( ا٤ػػؤمنْ مػػّأ يطمػػئ  كحػػٌ  مػػ  عنػػد يندعهػػا فأ البػػد ،فػػؤادُ ٜك
 قمػػػر غػػّ العظيمػػة ا٤همػػة ٥ػػيُ كمػػ  ،مانتػػهأ هػػ )عليػػه السػػبلـ(  زينػػ  نفتكػػ فأ ٙمػػ  علػػ  يقػػنل
ّة  مػ  العقػدي  علػ  العظػيم اإلمػاـ اطمػئ  كعنػدما ،(عليػه ا  سػبلـ) علػ  ب  العباس نهإ نعم ،العش
إى  العظيمػػة ركحػػه كفاضػػت عينيػػه غمػػضأك  رجليػػه مػػدد عنػػدها ،ابنتػػه بعػػدُ سػػتدركهما اللػػياف الػػزم 
 .  الطلقا  مع البعض ساكاها حٌ قرف نص  داـ قصا إك  نكبات م  هبا أمل ما هليإ تشكن بارئها

ت ،ربه ندا  )عليه السبلـ( اإلماـ كلى ،ا٣ط  جلج   امػاـ كفاة نبأ ،ا٤ركع النبأ ٥يا الكنفة فا٘ر
 .«()عليه السبلـ طال  يأ ب  عل » ا٥دل

 ،متفجعػة باكيػة ،ا٥مػاـ البطػ  أباهػا نػدبت)عليهػا السػبلـ(  زينػ  كتػرؾ ،ربه جنارإى  اإلماـ رح 
.. .بعػػػد حيػػ  مل فػػدكرها ،كئيػػػ  بصػػمت العػػاات تػػػيرؼ )عليهػػا السػػبلـ( كقفػػػت .ا٢سػػرات تتجػػرع
 .كرببل  ُ ينتظرها

 ،كاللنعػة األمل صػيحات كإى ،الضجةإى  كجـن ُ صغتأك  ،كهلع ذعر ُ تعتصُر قلبها مسكتأ
 .ا٤ؤمنْ أمّ اتم.. .تعل  ا٤ؤمنْ حناجر م  ا٤نبعثة

  يقنؿ ا١مع بْ كق  كقد ا٢س  اإلماـ ترع  هاشم بِ عقيلة نرل

 كػػاف كلقػػد .بعمػػ  اآلخػػركف يدركػػه كال ،بعمػػ  األكلػػنف يسػػبقه مل رجػػ  الليلػػة هػػيًُ  ُ قػػبض لقػػد»
 عػ  جايػ  فيكتنفػه برايتػه ينجهػه كػاف كلقػد ،بنفسه فيقيه( ل  ا  عليه كالهص) ا  رسنؿ مع جياهد
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ّة ا٢سْ  ُْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 خنقتػػه ٍ.. .بيضػػا  كال صػػفرا  خلػػ  كمػػا ،عليػػه يفػػتح حػػٌ يرجػػع فػػبل ،يسػػاُر عػػ  كميكائيػػ  ينػػهدي
 .(ُ)معه الناس كبك  ،فبك  العاة

 كبعػػ  ،ا٤ػػدائ  نػػزؿ حػػٌ بالنػػاس خػػرج ٍ ،با٣بلفػػة )عليػػه السػػبلـ( علػػ  بػػ  ا٢سػػ  النػػاس بػػايع»
 .لفان أ عشر اثِ ُ مقدمته عل  سعد ب  قيس

 ،ا٤ػدائ  ُ)عليػه السػبلـ(  ا٢سػ  فبينمػا ،مسػك  نػزؿ حٌ الشاـ أه  ُ لعنه ا () معاكية قب أك 
 ا٢سػػػ  سػػػرادؽ كهنبػػػنا فنفػػػركا ،فػػػانفركا ،قتػػػ  قػػػد سػػػعد بػػػ  قػػػيس فأ الإ»  العسػػػكر ُ منػػػادو  نػػػادل ذإ

 .(ِ)ٙته كاف بساطان  نازعُن حٌ )عليه السبلـ(

 الػػػيم الصػػػلحإى  كاضػػػطر )عليػػػه السػػػبلـ(  ا٢سػػػ اإلمػػػاـ عػػػ  فت ػػػاذلنا ،معاكيػػػة ٗػػػاؿ النػػػاس ٚػػػدر
 .معاكية مع عقدُ

 كزكجهػػا زينػػ  العقيلػػة ختػػهأك  ا٢سػػْ اإلمػػاـ أخيػػه بصػػحبة ،الرسػػنؿ جػػدُ مدينػػةإى  رجػػع كبعػػدها
 .)عليهم السبلـ( جعفر ب  ا  عبد

َقػػرؽ عينيهػػا ُك ،غصػػة لػػ أ قلبهػػا ُك هاشػػم بػػِ عقيلػػة عاشػػتها ،كا٤شػػاهد ا٤ناقػػ  هػػيُ كػػ   ت
 .دمعةال

سػػ  ،هتمػػاـاب ا٤نقػػ  تطػػنرات تتػػابع  بلهفػػة السػػبطْ خنيهػػاأ كتػػرل حسػػاب لػػ أ للمسػػتقب  ٙك
 .كشفقة
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ّة ا٢سْ  ِْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 مػ  يرتػاح ال ٤ػاذا ذفإ ،األعلػ  هػن دائمػان  فػا٢ق مناؿبػاأل النػاس عخد  كمهما ا٢س  خيش  معاكية
 ؟العظيم ا٣صم هيا

 بنػػػػػت جعػػػػػدة» زكجتػػػػػه ةبناسػػػػػط )عليػػػػػه السػػػػػبلـ( ا٢سػػػػػ  مػػػػػاـلئل السػػػػػم دس لقػػػػػد ،ا٤ ػػػػػرج ككجػػػػػد
)عليػػػه  ا٢سػػػ  اإلمػػػاـ ككػػػاف ،لػػػن مػػػ  شػػػربة ُ السػػػم ا٣بيثػػػة كضػػػعت نعػػػم .(ا  لعنهػػػا) «شػػػع األ

 اإلمػػاـ فشػػربه ،ا٤سػػمـن اللػػن ذلػػ  جعػػدة ليػػهإ قػػدمت ،فطػػاراإل كقػػت صػػار فلمػػا ،صػػائمان  السػػبلـ(
ٌّ  قػد بػه ذاإك  الشػري  بدنػه ُ السػمٌ  سػرل فلمػا)عليه السػبلـ(   تقطػع هنػاأك معائػهأب حػسأك  ،لننػه تغػ

 بػػ  جنػادة عليػػه فػدخ  ،دمػان  يتقيػػا كصػار بطشػت ا٢ػػاؿ هػيُ ُ فػدعا ،بػػا٤ناس كتشػرح ،بالسػكاكْ
 عا١ػػت هػػبل سػػيدم  فقػػاؿ قطعػػة بعػػد قطعػػة حشػػائهأ فيػػه يقػػيؼ يديػػه بػػْ الطشػػتك  ُآر  ،ةميػػأ يأ

 .الرابعة كهيُ مرات ثبلث السم سقيت لقد ا٤نت؟ عاِأ ٗاذا  )عليه السبلـ( فقاؿ نفس ؟

 أيتقيػ يديػه بػْ كالطشػت فػراُ خيػهأ علػ  دخػ  )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـإى  ا٣ػا كصػ  فلمػا
 يػ أ كمػ  ؟السػم سػقاؾ الػيم مػ  ٧مػد بػاأ خ أ  )عليه السبلـ( قاؿ ٍ ليهإ هكضمٌ  عندُ جلس دمان 

 يػدم بػْ القيامػة يػـن خاصػمهأ دعػِ ؟منػه تريد كما خ أ  )عليه السبلـ( ا٢س  اإلماـ قاؿ ؟دهيت
 لفػػػػان أ ثبلثػػػػنف ليػػػػ إ يزدلػػػػ  ا  عبػػػد بػػػػاأ كينمػػػػ  يػػػػـن ال كلكػػػ  ،لناحػػػػد قتلػػػػِ الػػػػيم فإ خػػػ أ ،ري

 .ذراري  كيسبنف فيقتلنن 

 مػػرمأ ُ ؽر ُتػػ ال عليػػ  ٕقػػ  ا  عبػػد اأبػػ خػػ أ  ()عليهمػػا السػػبلـ للحسػػْ ا٢سػػ  اإلمػػاـ كقػػاؿ
 ٫ػػػي قضػػػيت نػػػاأإذا  خػػػ أ يػػػا كلكػػػ  ،القيامػػػة ـنيػػػ ري يػػػدم بػػػْ خاصػػػمهأ دعػػػِ ،دمػػػان  ٧جمػػػة مػػػ  

 كاٞلػِ ،ا١نة كافنر م  فانه (لهآك  عليه ا   صل) ا  رسنؿ جدم حننط بفاض  كحنطِ فغسلِ
 فإ ـأ ابػػ  يػػا كاعلػػم ،عهػػدان  بػػه ألجػػدد (الػػهك  عليػػه ا   صػػل) ا  رسػػنؿ جػػدم حػػـرإى  سػػريرم علػػ 



ّة ا٢سْ  ّْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ال خػػ أ يػػا عليػػ  فبحقػػ  ،ذلػػ  مػػ  فيمنعػػننكم جػػدم قػػا عنػػد دفػػِ تريػػدكف انكػػم سػػيظننف القػػـن
 .(ُ)دمان  ٧جمه م   مرمأ ُ ترهق

 )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  بالعقيلػػة ذاإك  ،البػػاب خلػػ  نػػْكاأل بػػا٢نْ ذاإك  الكػػبلـ هػػيا ُ مهػػا بينمػػا
 عبػد بػاأ خػ أ  قػاؿ السػبلـ( مػا)عليه ا٢سػْ خيػهأإى  ا٢سػ  اإلمػاـ التفػت ،ا٢سػ  لعيػادة جا ت

 .زين  ختناأ تراُ لئبل عِ الطشت هيا نحٌ  ا 

 خيهػاأ حشػا أ كفيػه الطشػت ذلػ  عل  بصرها كقع كقد )عليها السبلـ( زين  العقيلة دخلت فلما
 .حسناُ كا أخاُ كا صاحت ،)عليه السبلـ( ا٢س 

 يلفػ  كهػن الكػَر السب  ترمق فنقفت بنفسه جيند كااأل خاهاأ رأت عندما زين  ا٢نرا  ارتاعت
 .السم شدة م  قطعان  كبدُ

 للبكػػػػا  ٚلػػػػق مل البطلػػػػة زينػػػػ ف الزفػػػػرات خفػػػػتأك  ،ا٢سػػػػرات ككتمػػػػت ،()عليهػػػػا السػػػػبلـ ٘لػػػػدت
 .كالنحي 

 هاشػم بػِ كمػ  ،)عليػه السػبلـ( علػ  بنػت هنػاإ الصػابرة كا٤ؤمنػة ،النبيلة نسانةاإل ،الصمند رمز هناإ
 .«الشهادة ا  م  ككرامتهم عادة ٥م القت » اليي 

 اإلمػػػاـ بتجهيػػػز)عليػػػه السػػػبلـ(  ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ خػػػيأ ذاؾ عنػػػد ،كمريػػػر صػػػع  األحبػػػة فػػػراؽ كػػػ كل
 عليػه ا   صػل) ا  رسنؿ حننط بفاض  كحنطه ككفنه فغسله ،كصاُأ كما )عليهما السبلـ( ا٢س 
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ّة ا٢سْ  ْْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

َاح هػػ  كلكػػ  ،ينتحبػػنفك  يبكػػنف هلػػهأك  سػػريُر علػػ  كضػػعه ٍ عليػػه كصػػل  ،(لػػهآك   ا٢سػػ  اإلمػػاـ اسػػ
 ؟له الناس ظلم كم  مةاأل هيُ كيد م  ه السبلـ()علي

 .كاألس  باللنعة مصحنبان  األخّ مثناُإى  )عليه السبلـ( ا٢س  اإلماـ ،ا٤سلمنف عشيٌ 

ػػد فأ بعػػد ،ا٢ػػزي  البيػػتإى )عليهػػا السػػبلـ(  زينػػ  كرجعػػت  ،قػػُا ملحػػندة ُ الغػػاي شػػقيقها كيسِّ
 الثامنػػة ُ كهػػن هجريػػة (ْٗ) عػػاـ بػػالبقيع)عليهػػا السػػبلـ(  الزهػػرا  مػػهأ جػػنارإى  الراحػػ  الفقيػػد كرقػػد
 .الطالبْ مقات  ُ جا  كما عمُر م  ربعْكاأل

  



ّة ا٢سْ  ْٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 () زينب والحوراء الحسين اإلمام

 

 صػػارت حػػٌ ،الزمػػاف قػػدَ مػػ  كانػػت كاألخػػنات اإلخػػنة بػػْ النديػػة كالعبلقػػات ،احملبػػة ركابػػ  إف
 .كأخت أخ كأهنما أك ،أخناف كأهنما  فيقاؿ ،اثنْ بْ كا٤ندة احملبة ُ ا٤ث  هبا يضرب

 ()عليهمػا السػبلـ زينػ  السػيدة أختػه كبػْ ا٢سػْ اإلماـ بْ احملبة كركاب  الندية العبلقات كلك 
 كأخػػػت أخ العػػػامل ُ ينجػػػد كمل ينجػػػد ال أنػػػه ،قلنػػػاإذا  نبػػػال  ال ،ٗزايػػػا ٛتػػػاز ككانػػػت القمػػػة ُ كانػػػت
 كػبلن  فػإف. )سػبلـ ا  عليهمػا( زينػ  السػيدة كأختػه ا٢سػْ اإلمػاـ مثػ  ادكالػند احملبػة ركاب  تربطهما
 .القلبية كالعبلقات ،ا٣الصة احملبة ٦اؿ ُ القياس  الرقم ضرب قد كاف منهما

 !؟كاحدة شجرة م  كتفرعا كاحد حجر ُ تربيا كقد كيل  يكنناف ال ككي 

 لآلخػر مػا منهمػا كاحػد كػ  عػرؼ بػ  ،فحسػ  القرابػة عاطفػة عػ  منبعثة العبلقات تل  تك  كمل
 .الشأف كعظم القدر كجبللة ،الكرامة م 

 صػػل ) الرسػػنؿ كرحيانػػة ا١نػػة أهػػ  شػػباب سػػيد  بأنػػه أخاهػػا تعػػرؼ)عليهػػا السػػبلـ(  زينػػ  فالسػػيدة
ّة آيػػات ُ أخيهػػا علػػػ  أثػػُ قػػد تعػػاى ا  بػػػأف كتعلػػم (كآلػػه عليػػه ا   ك يػػػة ،الكػػَر القػػرآف مػػػ  كثػػ

ّها ،«أت  ه » كسنرة ،التطهّ كآية ،ا٤ندة آيةك  ،ا٤باهلة  .كالسنر اآليات م  كغ

 



ّة ا٢سْ  ْٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 خنهػػاأ بػػه يتمتػػع كػػاف مػػا كشػػاهدت ،كاحػػد بيػػت ُ خيهػػاأ مػػع سػػننات عاشػػت أهنػػاإى  ضػػافةباإل
 عػز ا  عنػد الدرجػة ك٠ػن ا٤نزلػة علػن مػ  ألخيهػا ما كعرفت ،كالركحانية كالعبادة األخبلؽ مكاـر م 
 .كج 

 مػػ  الكػػال كالناليػػة العظمػػ  ةاإلمامػػب عليػػه منصػػنص ،تعػػاى ا  عنػػد مػػ  منصػػنب مػػاـإ انػػه كتعلػػم
 .(كآله عليه ا  صل ) األقدس الرسنؿ

 .ذل  كغّ ،العلـن أنناع ٔميع كالعلم ،كالعصمة ،فيه كلنازمها ةاإلمام شركط تنفر مع

 كيعلػم ،ا٤عرفػة حػقلسبلـ( )عليها ا زين  السيدة أخته ()عليه السبلـ ا٢سْ اإلماـ يعرؼ كهكيا
 .كخصائصها فصائلها

 كأختػػػه العظػػػيم األخ هػػػيا بػػػْ القنيػػػة الػػػركاب  مػػػدل مػػػ  شػػػ   علػػػ  نطلػػػع أف لنػػػا ديكػػػ  هنػػػا كمػػػ 
 .)سبلـ ا  عليهما( كرمةا٤

 ػػػػػ يػػػػـن ذات ػػػػػ الكػػػػَر القػػػػرآف يقػػػػرأ كػػػػاف (سػػػػبلـلا عليػػػػه) ا٢سػػػػْ اإلمػػػػاـ أف  التػػػػاري  ُ جػػػػا  كقػػػػد
 ذلػػ  كػػ  ،بيػػدُ القػػرآف حيمػػ  كهػػن مكانػػه مػػ  فقػػاـ ،)عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة عليػػه فػػدخلت
َامان     .٥ا اح

 اعليهػػػ) زينػػػ  ا٢ػػػنرا  ختػػػهأ زائػػػر( )عليػػػه السػػػبلـ ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ فإ قػػػ ني قػػػد ف ذلػػػ  مػػػ  كثػػػرأ بػػػ 
 مػػ  كػػاف فمػػا ،االنسػػية ا٢ػػنرا  علػػ   شػػعتهاأ الشػػمس نشػػرت كقػػد نائمػػة فنجػػدها دارهػػا ُ( السػػبلـ
 أف الإ ،الشػػػمس حػػػرارة مػػػ  تتػػػأذل العقيلػػػة ختػػػهأ يػػػرل فأ يػػػأى الػػػيم( )عليػػػه السػػػبلـ ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ
 ذاكػػػرة ُ مسػػجبلن  ا٤نقػػػ  هػػيا فبقػػػ  ،الشػػمس حػػرارة عػػػ  ٥ػػا ليظلػػػ  ردائػػه كيرفػػػع جانبهػػاإى  يقػػ 
 نعػػم ،ا٤ػػنقفْ بػػْ مػػا شػػتاف لكػػ  ،صػػاحبهإى  ا٤عػػركؼ ذلػػ  لتعيػػد خػػراآل بعػػد ا٢ػػْ تنتظػػر ا٢ػػنرا 



ّة ا٢سْ  ْٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 حينمػػا لكػػ  ،الشػػمس حػػرارة عػػ  لػػه كظللػػت خيهػػاأ جسػػد علػػ )عليهػػا السػػبلـ(  العقيلػػة كقفػػت دلقػػ
 ..كرببل  رمضا  عل   ن ملق كاف

 تظل  ا دبالر  عليه كأخرل تضمه عليه ٙنن فناحدة

   تعق  ليس نا٥ا قد ٤ا كأخرل   شعرها تصب  النحر بفيض كأخرل

 كػ  مػ  جػبلؼكاأل العتػاة بػه حػاطأ كقػد تهػابي هػ أ مػ  تبقػ  مػ  تشاهد ا٢اؿ بتل  كه  كقفت
 ذات تقػػ  فأ الإ منهػػا كػػاف كمػػا ،بػػدر يػػـن سػػفياف يأ بعسػػكر حػػ  ٤ػػا القصػػاص يريػػد كػػ  ،جانػػ 
 جأشػػها رباطػػة ُ نبيػػا األ ضػػارعت كلقػػد ،صػػُا عظػػيم ُ )عليػػه السػػبلـ( بنهػػاأ كقفػػه الػػيم ا٤نقػػ 
لػػػدها  سػػػينؼ مزٌقتػػػه الػػػيم شػػػقيقها جثمػػػاف علػػػ  كقفػػػت فقػػػد ا ،إى  كانقطاعهػػػا إدياهنػػػا كلشػػػدة ٘ك
 مػػع دارت الػػٍ ا٣الػػدة كلمتهػػا كقالػػت بطرفهػػا، السػػما  فرمقػػت رأس، بػػبل هامػػدة جثػػة كهػػن الشػػرؾ،
 .(ُ)(القرباف هيا مٌنا تقٌب  الٌلهمٌ   )فيه كارتسمت الفل 

 .أخيها دكخلن  خلندها ُ السرٌ  هن اليم اإلدياف هيا أماـ كخضنعان  إجبلالن  تنحِ اإلنسانية إفٌ 

 رحيانػػة هػػن الػػيم العظػػيم القربػػاف ذلػػ  يتقبٌػػ  أف تعػػاى ا إى  ٖشػػنع اإلسػػبلـ بطلػػة تضػػرعت لقػػد
 (.كآله عليه ا  صٌل ) ا  رسنؿ

 !اإلدياف؟ هيا دياث  إدياف فأمٌ 

 !التبٌت ؟ هيا يضارع تعاى ا إى  تبٌت  كأمٌ 

                                                           
 عن الطراز المذهب. 13ص3الكصريت األحمر   (1)



ّة ا٢سْ  ْٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 اإلسػبلم  الناقػع كأظهػرت النبنيػة، النراثة معاٍ ا٣الدة الكلمات هبيُ الرسنؿ حفيدة أظهرت لقد
 خالصػػة تكػػنف أف جيػػ  ٌمػػةلؤل تيػػؤٌدل تضػػحية كػػ ٌ  كأفٌ  اجتمػػاع ، مصػػلح كػػ ٌ  أمػػاـ السػػبي  كأنػػارت
 .الدنيا أغراض م  غرض بأمٌ  مشفنعة غّ ا  لنجه

ٌّ  العقػػػنؿ، يبهػػر الػػػيم إدياهنػػا عظػػػيم كمػػ   ليلػػػة ىتعػػػا ا إى  الشػػكر صػػػبلة أٌدت أهٌنػػا األلبػػػاب كحيػػ
 .ا  كلمة كرفع اإلسبلـ ٣دمة ككفٌقها أخاها كٌفق ما عل  احملرـٌ م  عشر ا٢ادم

 فقػد اإلنسػاف، بػِ مػ  أحػدو  أمٌ  علػ  مثلهػا ٛػرٌ  مل كالػٍ كأفجعهػا، ليلػة أقسػ  ُ الشػكر أٌدت لقد
ا  عليػه )صػل   الرسػنؿ أبنػا  مػ  الزكاكػ  فا١ثػ  ا١بػاؿ، هن٥ػا مػ  تيكب الٍ ا٤ س  هبا أحاطت
 مػا كسػلبنا اللئػاـ، الطغػاة أحرقها قد العلنيات كخياـ مكٌفنْ، كال مغٌسلْ ال أمامها كأصحاهبم كاله(
 ال بالبكػا  يعجػ  كهػ  أمتعػة مػ  عنػده ٌ  كمػا حيلػ  مػ ( كآلػه عليػه ا  صػٌل ) ا  رسػنؿ بنػات عل 
 الرسػنؿ ٕفيػدة أحاطػت الػٍ ا٤ سػ  مػ  ذلػ  غػّإى  لعػيابكا األسػر مػ  علػيه  جيػرم مػاذا يعرف 

 كعلػػػ  عليهػػػا أضػػػفاها الػػػٍ النعمػػػة هػػػيُ علػػػ    الشػػػكر صػػػبلة تػػػؤدم كهػػػ ( كآلػػػه عليػػػه ا  صػػػٌل )
 .أخيها

 الكنكػ  هػيا مػ  بػا٣لند كأجػدر بالبقػا ، أحػقٌ  العلػنم اإلدياف كهيا ا٢ضارات كتفُ الدكؿ تدكؿ
  نعي  فيه. اليم



ّة ا٢سْ  ْٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 () البيت هلأ وكرائم السجاد اإلمام

 

ٌُ  لقد  فكػاراأل تػيكي  سياسة السبلـ(  )عليه البيت ه أ ككرائم )عليه السبلـ( السجاد اإلماـ تب
 رحػػ  عليػػه تػػدكر ٧ػػنران  كجعلهػػا كالصػػحيحة السػػليمة سػػبلـاإل منػػاه  كطػػرح النػػاس ذهػػافأ ُ الفاسػػدة
 كفعلنهػا هػمحكم قناعػد منيػنفاأل عليهػا سػسأ الػٍ الفاسػدة ا٤نػاه  لتصػحيح السػليم الفكرم البنا 
 ذهػػافأ عػػ  بػػدان أ ينفػػ  ال دائػػم بشػػك  ترسػػي ها بغيػػة الطائلػػة مػػناؿاأل ألجلهػػا كبػػيلنا طػػاقتهم بكػػ 

 الػػيي  الرعػػاع ا٥مػػ  هػػؤال  مػػ  خاصػػة ترسػػانة نشػػا إل دفعهػػم ٩ػػا ملكهػػم ببقػػا  ثابتػػة كالعػػناـ ا٣ػػناص
 .الضالة فكاركاأل منيةاأل ا٢ي  عقن٥م عل  انطلت

 )عليػه السػبلـ( السػجاد اإلمػاـب حػدا ٩ػا منيػةاأل السياسػة متطلبػات كفػق نفكيعملػ يتحركػنف فكاننا
 .ا٣لق م  الثلة هيُ مع سيمارسه اليم الدكر منهجية بتأسيس يبدأ فأ

 )علػيه  البيػت هػ أ كعقائ  )عليه السبلـ( السجاد اإلماـ خط  ُ الناضح ا٤لحنظ م  فإف ليا
 ا٣طػػر جسػػامةإى  تلتفػػت هػػاعلٌ  فيهػػا الػػركح بػػ  بغيػػة تػػةا٤ي الضػػمائر ٧اكػػاة علػػ  تأكيػػدها (السػػبلـ
 .تعاى ا٢ق دكف الناس معبندة صبحتأ الٍ منيةاأل األصناـ م  االسبلمية باألمة حاؽأ اليم

 كقػػ  فقػػد ا٢قػػائق كبيػػاف النجػػداف ك٨اطبػػة كالتنبيػػه يقػػاظاإل عناصػػر علػػ  باحتنائهػػا خطبػػه فاتسػػمت
 علػيهم) البيػت هػ أإى  ينظػركف كقفػنا حينمػا الكنفػة ه أ ٝنع ان ٨اطب )عليه السبلـ( السجاد اإلماـ
 بػػ  علػػ  نػػاأف يعػػرفِ مل كمػػ  عػػرفِ فقػػد عػػرفِ مػػ  النػػاس يهػػاأ)  بقنلػػه غػػبلؿاأل ُ مقيػػدي  (السػػبلـ
 عيالػه كسػي مالػه كانتهػ  نعمتػه كانسػلبت حرمته انتهكت م  اب  ناأ طال  يأ ب  عل  ب  ا٢سْ

 



ّة ا٢سْ  َٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ىإ ....ف ػران  بػيل  ككفػ  صػاان  قتػ  مػ  ابػ  نػاأ تراث كال ح  غّ م  الفرات بش  ا٤يبنح اب  ناأ
ٌَ قتلػػػػتم)  لكػػػػم يقػػػػنؿ ذإ( لػػػػهآل  ا  عليػػػػه ك صػػػػ) ا  رسػػػػنؿإى  تنظػػػػركف عػػػػْ بأيػػػػة  يقػػػػنؿ فأ  عػػػػ

 .(ُ)((مٍأ م  فلستم حرمٍ كانتهكتم

 كعظػػػم ا٤صػػػاب جسػػػامةإى  كإلفػػػاُتم القػػػـن نفػػػنس ُ ان بالغػػػ ثػػػران أ ا٤دكيػػػة الكلمػػػات ٥ػػػيُ كػػػاف كقػػػد
 الدعايػػػة بطػػػاؿإك  النػػػاس بأذهػػػاف ا٤عصػػػ  التضػػػلي  طػػػنؽ كسػػػرإى   دلأ ٩ػػػا ا٣طػػػ  كفظاعػػػة ا١رديػػػة
 علػػػيهم) البيػػػت هػػػ أ بقضػػػية منػػػناآ الػػػيي  بالنػػػاس حػػػدا ٩ػػػا كا٤صػػػداقية ا٢قيقػػػة عػػػ  كتعريتهػػػا منيػػػةاأل

 .آنياؾ منماأل ا٢كم ا٘اُ صلبة مناق  اٚاذإى  (السبلـ

  

                                                           
 .11مثير األحزانح ص( 1)



ّة ا٢سْ  ُٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

  ميةأ بني فضح في  زينب السيدة ورد

 

 رمنزهػػا ركػاعإب ا٢سػػينية الثػنرة إركػاع كطغيػػاف ٘ػا مػػ  ديلكػنف مػا بكػػ )لعػنهم ا (  أميػػة بنػن حػاكؿ
 كلكػػػ  الثػػنار كقهػػر الثػػنرة ردع بغيػػػة حػػن٥م النػػاس ليجتمػػع ا٣يانػػةك  الغػػػدر طبػػنؿ يقرعػػنف انفكػػنا كمػػا

 حػاكؿ الػٍ الرمػنز كمػ  الباطػ  كفضح الدي  كنصرة ٢قا كلمة إلعبل  نلقاأل ه  كانت ا  مشيئة
   .)عليها السبلـ( زين  السيدة ش   هن ننرها طفا إك  قهرها منينفاأل

 مقتػ  بعػد عانتهػا الػٍ كاحملنػة عليهػا تنالػت الػٍ ا٤صػائ  تل  أماـ إخضاعها جاهدي  حاكلنا فقد
 ا٢ػػق صػػنت كلي مػػدكا .ا٥ػػا   يػػتالب ُ نفػػس آخػػر بػػيل  ليقتلػػنا )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ أخيهػػا

 .كمكرهم ٖبثهم الصدؽ معامل كيطمسنا

 .الفاسدة منيةاأل الطغمة تل  بنجه صامدة تق  فأ الإ بتأ الرفيع ا٥ا   البيت عميدة كلك 

 ،)سػػػبلـ ا  عليهمػػػا( كا٢سػػػْ علػػػ  بصػػػنت عركشػػػهم كهػػػزت اصػػػنامهم ككسػػػرت آمػػػا٥م ف يبػػػت
 بدعػػه نشػر مػ  آنػػياؾ األمػنم عػبلـاإل ٤نػػع ا٢يلنلػة ُ كا٤هػم البػػارز الػدكر( )عليهػػا السػبلـ ٥ػا فكػاف

 ٗػػا الغػػنم الشػػيطاف أصػػابع كحاكتهػػا كا٣ديعػػة ا٤كػػر يػػد نسػػجتها الػػٍ ا٤زيفػػة الفاسػػدة را ُآك  كظبللتػػه
 الػػٍ ا٤ تلفػػة منيػػةاأل الػػدعايات بنجػػه ()عليهػػا السػػبلـ كقفػػت فقػػد ،ا٣اصػػة مصػػا٢هم مػػع ينسػػجم

 .()عليه السبلـ ا٢سْ بقت  جرمهم كعظم فعلهم شناعة هبا ركالياٌ  اصطنعنها
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 لعنػػه) يزيػػد ٕكنمػػة ا٤تمثلػػة ةئر ا١ػػا ا٢كنمػػة بيػػد كانػػت ينمهػػا االعبلميػػة النسػػائ  فأ ا٤علػػـن كمػػ 
 الػػػٍ الشػػػنيعة ا١ػػػرائم لتايػػػر ا٢سػػػينية الثػػػنرة ضػػػد ا٤ػػػدل كاسػػػعة دعائيػػػة ٞلػػػة بشػػػ  قػػػامنا فقػػػد ،(ا 

 غضػػػ  كديتصػػنا النػػػاس مػػ  العامػػػة يقنعػػنا كلكػػ  ،()علػػيهم السػػػبلـ بيتػػػه هػػ أك  سػػػْا٢ مػػع ارتكبنهػػا
 مػػنماأل ا٢كػػم فلػػ  ُ يػػدكركف ك١علهػػم( السػػبلـ علػػيهم) البيػػت أهػػ  يػػناي كػػاف ٩ػػ  مػػنهم ا٣اصػػة
 كصػػلنا مػػاإى  ليصػػلنا ا٤سػػلمْ كتػػاؼأ علػػ  تسػػلقنا جلهػػاأ مػػ  الػػٍ كا٤طػػامع ا٤صػػاّ بػػيل  ٧ققػػْ

 .ليهإ

 ٥ػم غطػا ن  كجعلهػا ا٢سػينية الثنرة ع  الشرعية سل  هن عليها ركزكا الٍ ا٤همة النكات ٝلة كم 
 اإلمػاـك  ا٤سػلمْ خليفػة فيزيػد (ا  )لعنػه يزيػد علػ  ٖركجػه جػائر( )عليػه السػبلـ ا٢سْ بأف فزعمنا
ػ كيتبػع يبػايع مل فإفػ زمانػه مػاـإ علػ  يتمػرد فأ ()عليػه السػبلـ للحسػْ حيػق كال ،الطاعػة ا٤فَض   َّ حى

 بػػنابأ علػػ  علقنهػػا الػػٍ الكتػػ  بػػبعض ا٤عػػُ هػػيا أيػػدكا مػػا بعػػد خصنصػػان  العاصػػْ مػػ  ككػػاف هي ميػػدى 
 (،ا  لعػػائ  عليػػه) الشػػق  كشػػريح الشػػيطاف تبػػاعأك  الظلمػػة بػػناؽأ مػػ  بػػدنياُ دينػػه بػػاع ٩ػػ  ا٤سػػاجد

 مػػػ  األمػػنم اجملتمػػػع بػػه تػػعيتم كػػػاف مػػا إياهػػا النػػػاس كتصػػديق األضػػػالي  هػػيُ نشػػر علػػػ  سػػاعد ك٩ػػا
َبية بسب  (السبلـ عليهم) البيت أله  الرساي لل   معادية مبادئ  الػيم اجملتمػع لػيل  األمنية ال
 ٦تمعػان  لتنػت  كاإل٢ػاد الشػرؾ بػيكر فنبت ٥ا جيدان  مغرسان  كننه ،كضبلالُتم بدعهم تلق  ما سرعاف
 داةأ منػه جػاعلْ هػنا همأ مػع منسػجمان  مػنيْاأل ًُ ادً سػيأى  آلرا  منقػادان  ا٢قة ا١ادة ع  منحرفان  معنجان 
 .ا٥دل كاتباع ا٢ق أئمة لقمع

 رسػالتها بػبلغإ مػ  )عليهػا السػبلـ( زينػ  السيدة منع ُ سببان  خرلأ كعنام  العنام  هيُ فكانت
 علػػيهم) البيػػت أهػػ  ضػػد لػػدعايتها قنيػػان  كداعمػػان  العػػدك مصػػلحة ُ تصػػ  كانػػت بػػ  ،طبيعيػػة بصػػنرة
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 حػراراأل اي لرسػالة كحاملػة دكرهػا ٛػاـإ ُ )عليهػا السػبلـ( العقيلػة مهمػة ٪ػاح دكف كحػائبلن  (السبلـ
 .)عليه السبلـ(

 كبػدكف كقاطعيػة صػرارإ بكػ  كقفػت صػاها سػاخ كمػا ا١باؿ ساخت الٍ العظيمة ا٤رأة تل  كلك 
 ا  شػػا  حػػٌ ،كا٢ػػـز صػػراراإل ملؤهػػا بػػركح األخػػرل تلػػن العقبػػة لتػػيللها العقبػػات تلػػ  مػػاـأ تػػردد أم
ّة ا٤تممة تكنف فأ ا٠ه  .()عليه السبلـ ا٢سْ ا  عبد يأ ٤س

 طيافػهأ بكػ  الباط  مقارعة عل  مصرة كثباتان  عزمان  ا٤ملؤة السامقة ا٤تعالية النفس بتل  كقفت فقد
 اتر ٗقػد نتهمهاتاسػك  ا٤سػتقيم الصػراط ع  تنكبهم كمدل ا١بابرة كأتباعه يزيد حقيقة للناس فاضحة

 .الظلمة تباعهأك  يزيد ٢كنمة تعرية ذل  فكاف ،ا٤سلمْ كدما  مةاأل

 نسػػا ن ك  رجػػاالن  النػػاس مػػاـأ جهػػاران  لل طابػػة بنفسػػها تتصػػدل فأ الإ )عليهػػا السػػبلـ( منهػػا كػػاف فمػػا
 .صنت ٥ا ٠ع ماك  ش   ٥ا رؤل ما الٍ ا٤ درات سيدةب   ا٤ درة كه 

 ا٤ػػػنه  كمقتضػػػيات )عليهػػػا السػػػبلـ( زينػػػ  السػػػيدة هبػػػا تمػػػرٌ  الػػػٍ للظػػػركؼ ا٣ػػػاص الطػػػابع كلكػػػ 
ّة ٛػاـإ كدكاعػ  )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ جلػهأ م  حارب اليم ليػدان  ا٢سػينية ا٤سػ  الشػهدا  لػدما  ٚك
 للتصػػدم عازمػة جعلهػػا الغامضػة ا٢قػائق مػػ  لكثػّ ككشػػفان  نصػارهمأك  ()عليهػػا السػبلـ البيػت آؿ مػ 

)عليػػه  ا٤ػػؤمنْ أمػػّ لسػػاف عػػ  تفػػرغ كأهنػػا بػػه ناطقػػة بػػا٢ق صػػادعة فنقفػػت (ـ)عليهػػا السػػبل بنفسػػها
)عليهػػا  ا٫ػػدرت ٍ ،األجػػراس كسػػكتت األنفػػاس رتػػدتاف فسػػكتنا اسػػكتنا فأ كمػػأتأ كقػػد ،(السػػبلـ
 .منطقها م  ا٢كمة تتدفق ا٥ادر السي  كأهنا (السبلـ

 علػػ  نػدمان  بالبكػػا  يضػجنف جعلهػػم ا٩ػ النػػاس نفػنس ُ الناضػػح ثرهػاأ العصػػما  طبػةا٣ ٥ػػيُ ككػاف
 .النصرة كعدـ ا٣يالف م  الصدؽ كدعاة ا٢ق ئمةأ مع فعلُن ما
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 تقػػػرر فأ )عليهػػػا السػػػبلـ( اسػػػتطاعت إذ يالػػػزين ا١هػػػاد طريػػػق ُ كىاأل ا٣طػػػنة هػػػ  هػػػيُ فكانػػػت
 الشػػػػرعية لتنػػػػزع ا٢قيقػػػػة كجػػػػه عػػػػ  الباطػػػػ  حجػػػػ  بإماطتهػػػػا نػػػػياؾآ النػػػػاس ذهػػػػافأ ُ كػػػػال حقيقػػػػة
 الفاسػػد الفهػػم بسػػب  ،نػػياؾآ النػػاس مػػرأ ليػػهإ آؿ الػػيم الظػػبلؿ حػػاجز كتكسػػر يزيػػد ٣بلفػػة ا٤زعنمػػة
 الػدنانّ خلػ  ا٪ػركا ٩ػ  ا٤سػلمْ بعػض ذهػافأ ُ تباعػهأك  معاكيػة ها رسػ ٍالػ ا٤عتقدات م  لكثّ
 ا٢قػة سػبلميةاإل القػيم عػ  النػاس ليظػ  معاكيػة هبػا ٛتع الٍ الشيطانية ا٢ي  عليهم طليت كأ منيةاأل

 .البلمشركعة االستبدادية منيةاأل للمصاّ خدمة ،الباط  جادةإى  كيسحبهم

 كخػػاذي الباطػػ  كناصػػرم الػػدنيا مريػػدم رجػػالكم مػػ  نصػػُر كمػػ  الفاسػػق يزيػػد فعػػ  بػػأف ٥ػػم نػػتفبيٌ 
 ٢رمػػة كػػان كهت ا  لعهػػد كنكثػػان ( لػػهآل  ا  عليػػه ك صػػ) النػػي لكبػػد كفريػػان  الػػدي  لػػرك  هػػدمان  كػػاف ا٢ػػق
 كتنشػػػق تنفطػػػر فأ السػػػما  كػػػادت حػػػٌ ،الشػػػري  لدمػػػه كسػػػفكان ( ل  ا  عليػػػه كالػػػهصػػػ) ا  رسػػػنؿ
ػػػر األرض  كسػػػن  فعػػػا٥مأ ٖسػػػة شػػػعرُتمأك  الشػػػنيعة فعلػػػتهم كجػػػه عػػػ  ٥ػػػم فاسػػػتقرت ،هػػػدان  ا١بػػػاؿ ٚك
 مكلمػػػته قػػػتفتفرٌ  فعلػػػُن مػػػا علػػػ  يتبلكمػػػنف بعضػػػان  بعضػػػهم يؤنػػػ  فأصػػػبحنا جػػػرمهم كعظػػػم منقلػػػبهم

 .الشتاتإى  أمرهم آؿ حٌ صفنفهم كانشقت ٝنعهم دتكتبدٌ 

 الضػػمائر يقظػػتأ فقػػد الثػػنرة صػػعيد علػػ  )عليهػػا السػػبلـ( العقيلػػة حققتػػه مكسػػ  كؿأ هػػيا ككػػاف
 هبػػا   ػػت الػػٍ االدعػػا ات تلػػ  فحطمػػت الباطػػ  زيػػ  عػػ  ككشػػ  العقػػنؿ دفػػائ  ثػػارتأك  النائمػػة

   .برا  منهم كهن سبلـاإلإى  ينسبنف ٩  الكفرة ننؼأ
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 الجائرة الحكومة بوجه () صمودها

  

 ساسػيان أ دكران  تلعػ  فأ عاليػة ركحيػة مػ  ٛلكػه مػا كبفض  )عليها السبلـ( زين  السيدة استطاعت
 ذلػ  يػ  كمل ،)عليػه السػبلـ( ا٢سػْ جلهػاأ م  خرج الٍ االساسية هداؼاألإى  النصنؿ ٥ا يؤم 
 زينػ  السػيدة بػيلتها الػٍ العظيمػة ا١هػند فإ بػ  ،قبػ  مػ  ٥ا ط خي مل تلقائية نتيجة كأ صدفة كليد

 الػػػػٍ ا٣طػػػػ  خػػػػبلؿ مػػػػ  )عليػػػػه السػػػػبلـ( العابػػػػدي  زيػػػػ  لؤلمػػػػاـ ا٤باشػػػػر كالتصػػػػدم ()عليهػػػػا السػػػػبلـ
 سػػببا كانػػت ا٥ػػادؼ، الثػػنرم بأسػػلنهبا كالػػٍ الفاسػػد النظػػاـ علػػ  الناضػػحة االحتجاجػػات تضػػمنت
 رسػػػا إك  ملكػػػه دعػػػائم ترسػػػي إى  خبل٥ػػػا سػػػع  الػػػٍ ا٣بيثػػػة سػػػاليبهأ كلفضػػػح مػػػنماأل النظػػػاـ لتعريػػػة
   .قناعدُ

ّكف التفت فقد  سػكنُتم فأبػ .آنػياؾ ا١ػائزة ا٢كنمػة مػع ا٤ناجهػة كخػافنا العافيػة تسػربلنا ٩  الكث
 لتشػػظية الفرصػػة ٥ػػم كاتػػاح سػػبلميةاإل كا٤بػػادئ بػػالقيم كاسػػتهانتهم الظلمػػة كلئػػ أ ٘ػػاإى  دلأ هػػيا
 لغػػرض الفاسػػدة حكػػنمتهم خلػػ  هػػا١رٌ  كاحملاكلػػة فيػػه الصػػا٢ة الشػػرائح ركػػاعإك  قػػناُ كاسػػتنفاذ مػػعاجملت
 منصػ  نػهإك  حقيتهػاأك  ا٣بلفػة بشػرعية عيتمتٌػ مػنماأل ا٢ػاكم فأب للناس ركفيصنٌ  كاننا فقد ،ييدهاأت

 ،تعػاى ا  ةرادإل معػارض فهػن مػراأل ٥ػيا كرافػض معارض ك  فإك  ٥ إلا بالقضا  تعاى ا  قب  م 
 .جادُتم ع  كمنحرفان  ا٤سلمْ بقية ع  خارجان  يعتا كأ ا٣بلفة بشرعية كيقرٌ  يتنب فأ ماإ
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 الناجػػ  فإفػ لػيا ()عليػه السػبلـ ا٢سػػْ مػع جػرل مػا كهػيا الكعبػػة بإسػتار تعلػق فإك  قتلػه فسػنغنا
 الكػم هػيا مػاـأ قػ ت كهػ  هينػان  يكػ  مل ()عليػه السػبلـ زينػ  السػيدة عاتق عل  لق أ اليم ا٤قدس
 السػلطة قبػ  مػ  ا٤عانػاة شػدأ )عليهػا السػبلـ( القػت فقػد ا٢ػادة كا٤ناجهة العنيفة التيارات م  ا٥ائ 
 بقػػػنة (عليهػػػا السػػػبلـ) اسػػػتطاعت بػػػ  كاحملػػػ  ا٤صػػػائ  تلػػػ  مػػػاـأ تػػػنح ً  مل كلكنهػػػا ،نػػػياؾآ منيػػػةاأل

ُتا  ٙػػت رضاأل كتزلػػزؿ جػػنؼاأل كيانػػه كُتػػدـ ا٣صػػم تػػدحض فأ عقيػػدُتا كرسػػنخ مهتهػػا كعلػػن بصػػ
 فقػػػد ،كالصػػػمند بػػػا اإل مػػػ  الشػػػام  ا١بػػػ  ذلػػػ  مػػػاـأ كا٥ػػػناف الػػػيؿ قعػػػرإى  صػػػريعان  ليهػػػنم قدامػػػهأ

 مػ  ربانيػة ٔيبػة كذلػ  كاحػدة ليلػة ُ عػاـ ئػةاا٤ طريػق تطػنم فأ (عليهػا السػبلـ) العقيلػة اسػتطاعت
 كتعػػػػاى سػػػػبحانه ا إى  معهػػػػا كمػػػػ  كعيا٥ػػػػا ()عليهػػػػا السػػػػبلـ العقيلػػػػة سػػػػلمتأ فقػػػػد ،القػػػػدير ا٤ػػػػنى

ة الربانية الرعاية فشملتها  .ا٤ لصْ عبادُ ينصر فأ تعاى ا  عل  كحق ٥يةاإل كالٞر

 بػإمر فجػا ت ،مهمتهػا ٪ػازإ ُ تعػاى ا٢ػق علػ  كلػةمتٌ  ا٥مػة سػاعد ع  )عليها السبلـ( فشمرت
 العقيلػػة كػػتر فبن  للمػػرأة اال٥يػػة الرسػػالة تػػهقدم الػػيم علػػ األ ثػػ ا٤ فكانػػت ٗثلػػه لتػػأٌ الػػدنيا كانػػت مػػا
 اجملػػد عػػ  يبحػػث  اللػػناٌ ك٨دراتػػه سػػبلـاإل لنسػػا  رائعػػان  كرمػػزان  كقائػػدان  كبنتػػان  ختػػان أك  مػػان أ عليهػػا السػػبلـ()

  .كا٣لند كالكرامة

  



ّة ا٢سْ  ٕٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

  () زينب السيدة خطبة شرح

 يزيد مجلس في

 

ُ الشػاـ مػ  كتػاب )زينػ  الكػػال  (ه ا لعنػ)ا  ُ ٦لػػس يزيػد كهنػا ننقػ  لكػم شػرح خطبتهػا الغػرٌ 
 م  ا٤هد اى اللحد( للسيد ٧مد كاظم القزكيِ )قدُ( قاؿ 

  التمهيد هياإى  الكَر القارئ نتباُا ٪ل  ا٣طبة هيُ كلمات بعض بشرح نبدأ أف قب 

 منقفهػػػػا ُ الكػػػػال زينػػػػ  السػػػػيدة معجػػػػزة ٍ ،الرهيػػػػ  اجمللػػػػس ذلػػػػ  أجػػػػنا  لتتصػػػػنر قلػػػػيبلن  تػػػػدبر
 ! ا١رم

ّة سيدة م  تتعج  أما !علي  با   ؟ا٣طاب بيل  الطاغنت ذل  ٚاط  أس

 ؟عجائبه تنقض  ال ٙديان  كتتحداُ

 !؟تعق  أك تأم  أم كبدكف سرعة بك  األكامر ينفي اليم ا٤سلح ا٢رس ُتاب كال

 ؟كإمكاناته قدرته مع ا٤نق  ذل  أماـ يزيد سكنت ذل  م  كأعج 

 !شيئان  يفع  أك شيئان  يقنؿ أف تطيعيس ال عاجز ككأنه

 



ّة ا٢سْ  ٖٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أف علػ  يتجػرأ مل أك يسػتطع مل ػػ عصػُر كفرعػنف ،زمانػه طػاغنت كهػن ػػ يزيػد أف العجيػ  مػ  أليس
 كيكتفػػػ  ،زينػػ  السػػيدة مقاكمػػة عػػ  كالضػػع  بػػالعجز يشػػػعر بػػ  ،كبلمهػػا زينػػ  السػػيدة علػػ  يػػرد

  الشاعر قنؿ بقرا ة

 «!صنائح م  ٙمد صيحة يا»

 !؟ا٤قاـ هيا ُ لبيتا هيا معُ فما

 ؟زين  السيدة خطبة كلمات كبْ البيت هيا بْ ا٤ناسبة كما

 علػػػ  النػػػنح أهػػػنف مػػػا»  يزيػػػد قػػػنؿ عليهػػػا ينطبػػػق حػػػٌ النياحػػػة زينػػػ  السػػػيدة حرفػػػة كانػػػت فهػػػ 
 ؟«الننائح

 آؿ تسػػػيّ كخاصػػػة ؟ارتكبهػػػا الػػػٍ جرائمػػػه مضػػػاعفات مػػػ  معاكيػػػة بػػػ  يزيػػػد نػػػدـ مػػػدل يػػػدرينا كمػػػا
 .الشاـإى  العراؽ م  ا  رسنؿ

ّة سػػيدة أف يتصػػنر كػػاف مػػا ػػػ كاليقػػْ بػػالقطع ػػػ فإنػػه  فػػبل ،كالعػػار ا٣ػػزم ٕػػار ُ تغمسػػه سػػنؼ أسػػ
 .القيامة يـنإى  ..النصمات تل  نفسه ع  يغس  أف يزيد يستطيع

 كسػػػػنابقه ،كنسػػػػبه كحسػػػػبه ،كأصػػػػله ماهيتػػػػه عػػػػ  السػػػػتار كترفػػػػع ،يزيػػػػد هنيػػػػة عػػػػ  الغطػػػػا  كتكشػػػػ 
 ٝيػع منهػا تػرت  ،كهربائيػة مطرقػة ككأهنػا ،يزيػد مسػامع كلماُتػا كتقػرع ،ٙقػّ بك  ٚاطبهك  ،كلناحقه
 !!مقاكمة ك  ع  فيعجز ،أعصابه

  ا٤لتهبة ا٢ماسية ا٣طبة هيُ كلمات لبعض منجزان  شرحان  إلي  كاآلف

 «ا٤رسلْ سيد جدم عل  كالسبلـ كالصبلة ،العا٤ْ رب   ا٢مد»



ّة ا٢سْ  ٗٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ا١ملػة هبػيُ ػػ فهػ  ،ا٤رسػلْ سػيد  جػدها عل  الصبلة ٍ ،العا٤ْ رب ا  ٕمد كبلمها فتتحتا
 يعػػرؼ حػػٌ (كآلػػه عليػػه ا  صػػل ) ا٤رسػػلْ سػػيد ا  رسػػنؿ حفيػػدة أهنػػا للحاضػػري  نفسػػها عرفػػت ػػػ

ّة ا٤سػػبية العائلػػة هػػيُ أف ا٢اضػػركف  ٍ. كالشػػرؾ الكفػػر بػػبلد مػػ  ال ،ا  رسػػنؿ ذرارم مػػ  هػػ  األسػػ
  اآلية هيُ يدةالس قرأت

ػػافى  ٍيَّ »  يقػػنؿ كػػيل  ،سػػبحانه ا  صػػدؽ» ػػا يكا الَّػػًيي ى  عىاًقبىػػةى  كى بينا أىف الس ػػنأىل   أىسى ػػيَّ  اللَّػػهً  بً يىػػاتً  كى
 .(ُ)« يىٍستػىٍهزًئينفى  هًبىا كىكىانينا

 !!خطبتها مقدمة ُ كخاصةن  ،هبا ستشهاداال أركع كما

 كتكػيي  بػا  بػالكفر ػػ نفنسػهمإى  اك أسػاؤ  اليي  أمر آخر كاف ٍ  أم ،آخُر  ش   ك  كعاقبة
 .النار عياب كه  ،أدركتهإذا  صاحبها تسن  الٍ الصفة  أم ،السنأل ػ معاصيه كارتكاب ،رسله

 ملػػػػ  ُ كا٤عاصػػػػ  الػػػػيننب تػػػػراكم بسػػػػب   أم «يسػػػػتهزؤكف هبػػػػا ككػػػػاننا ا  ب يػػػػات كػػػػيبنا أف»
 كبا٤قدسػػات هبػػا سػػتهزا اال مػػنهم كظهػػر ،الثابتػػة كا٢قػػائق ا  ب يػػات التكػػيي  مػػنهم حصػػ  أعمػػا٥م
 .الدينية

  يزيد قا٥ا الٍ األبيات تل إى  ػ هيا ػ بكبلمها تشّ ()عليها السبلـ كه 

 «نزؿ كح  كال جا  خا فبل با٤ل  هاشم لعبت»

 با٤لػ  لعػ  .ا  رسػنؿ هن  هاشم بِ م  كا٤قصند ػ هاشم بِ أف  الشعر م  البيت هيا كمعُ
 .تعاى ا  عند م  خا ُ جا كال ،السما  م  كح  عليه ينزؿ مل أنه كا٢اؿ ،كالرسالة النبنة سمبا

                                                           
 .11( تور  الرومح اآلي  1)



ّة ا٢سْ  َٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

َاُ  !!كالنح  كالقرآف النبنة ينكر ف

 !؟هيا إال كالزندقة الكفر كه 

 دلػيبلن  يعتػا ا٢ػرب ُ نتصػاراال أف ػ خطأ ػ يتصنركف ػ احملدكدة أفكارهم بسب  ػ الناس بعض إف ٍ
 ،كالظفػػػر نتصػػػاراال نشػػػنة علػػػيهم فتسػػػتني ،تعػػػاى ا  عنػػػد مػػػ  قػػػرهبم كعلػػػ  ،حػػػق علػػػ  مأهنػػػ علػػػ 

 .خصنمهم عل  التغل  بسب  كالتجا الكايا  كيشملهم

 يزيػػد الطاغيػػة كخاطبػػت ،الزائفػػة الفكػػرة هػػيُ فنػػدت ()عليهػػا السػػبلـ الكػػال زينػػ  السػػيدة كلكػػ 
 كلمػػػػات مػػػػ  كأمثا٥مػػػػا «ا٤ػػػػؤمنْ أمػػػػّ يػػػػا» أك «ا٣ليفػػػػة أيهػػػػا»  بكلمػػػػة ٚاطبػػػػه كمل ،الصػػػػريح با٠ػػػػه
َاـاال  .ح

َافهاا بعدـ تصرح ككأهنا ،با٠ه خاطبته ،نعم   فقالت ،الرجس ذل  ٖبلفة ع

 لػػ  صػبحناأف ،السػما  آفػػاؽ علينػا كضػيقت األرض أقطػار علينػػا أخػيت حػْ ػػ يزيػػد يػا ػػ أظننػت»
 منػػػه كعليػػػ  ،هنانػػػا ا  مػػػ  بنػػػا أف ،اراقتػػػد ذك علينػػػا كأنػػػت ،قطػػػار ُ سػػػنقان  إليػػػ  نسػػػاؽ ،أسػػػار ُ

 !؟«كامتنانان  كرامة

 ،الضػػػيق أشػػػد ُ كػػػاننا أهنػػػم ،ا٤كرمػػػة العائلػػػة مػػػ  معهػػػا مػػػ  كأحػػػناؿ ،حا٥ػػػا زينػػػ  السػػػيدة تصػػػ 
 يسػػتطيع ال ٕيػػ  ،كا١هػػات ا١نانػػ  ٝيػػع مػػ  كحاصػػرُك منعػػُن  أم ،عليػػه أخػػيكا الػػيم كاإلنسػػاف
 .األزمة م  كالت ل  ا٣ركج

 مػ  هبػم يػأتنف الػيي  األسػارل مثػ  «نسػاؽ أصػبحنا» كا٢بس كا٤نع ،كالتشديد التضييق هيا كبعد
 .فتحها عند الكفر ببلد



ّة ا٢سْ  ُٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 نسػػق علػػ  اإلبػ  مػػ  عػدد  أم «اإلبػػ  قطػار»  ػػػ األمثػػاؿ ُ مناقشػة كال ػػػ يقػاؿ «قطػػار ُ سػنقان »
 زينػػ  كالسػػيدة العابػػدي  زيػػ  اإلمػػاـ كمعهػػم العائلػػة أفػػراد ٝيػػع أف قرأنػػا كقػػد ،طنيػػ  طػػابنر ُك كاحػػد

 !كاحد ٕب  كمكتفْ مربنطْ كاننا ()عليهما السبلـ

 .القدرة حالة ُ كأنت الضع  حالة ُ ٫   أم «اقتدار ذك علينا كأنت»

 !؟«كامتنانان  كرامة منه كعلي  ،هنانان  ا  م  بنا أف»

 ،ا  عنػد كمنزلػة جػاُ لنػا لػيس أف ػػ لنفسػ  كالظفر الغلبة ككجدت ،مغلنبْ رأيتنا ٤ا ػ أظننت  أم
 ،رجالنػػا كقتلػػت ،بنػػا كظفػػرت غلبتنػػا ألنػػ  ككرامػػة جاهػػان  ا  عنػػد لػػ  أف كظننػػت!! ؟مغلنبػػنف ألننػػا

 !!؟نسا نا كسبيت

 «خطرؾ لعظم ذل  أف»  ظننت «ك»

 .منزلت  لعلن  أم

 !؟تعاى ا  عند «قدرؾ كجبللة»

 سػتنلتا ،«إٍ الظػ  بعػض إف»ك «يئان شػ ا٢ػق مػ  يغػِ ال» الػيم ا٣ػاط  الظ  هيا أساس كعل 
 .نتصاراال نشنةن  علي 

 .كتكاان  عزان  أنفه رفع أم  بأنفه     يقاؿ «نف أب فشم ت»

إى  ينظػر بنفسػه ا٤عجػ  كاإلنسػاف ،البػدف جانػ   ػػ العػْ بكسػر ػػ العط  «عطف  ُ كنظرت»
 .كالغركر اليات كح  األنانية م  بننع مبلبسه كإى جسمه



ّة ا٢سْ  ِٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ػػػ رأسػػه حػػرؾ  أم  أصػػدريه كضػػرب ،الصػػدغْ ٙػػت عرقػػاف  األسػػدراف «فرحػػان   أصػػدري تضػػرب»
 .منهـن نتصارا م  حققه ما إزا . .بالنفس كاإلعجاب الفرح شدة عل  تدؿ ػ خاصة بكيفية

 «مرحان  ميركي  كتنفض»

 .اآلخري  يهدد باغيان  جا إذا  .ميركيه ينفض فبلف جا   يقاؿ

 مػػػ  نػػػنع كهػػػن ،إليتيػػػه يهػػػز أم «ميركيػػػه يػػػنفض» معػػػُ أف رالظػػػاه كلكػػػ  ،اللغنيػػػنف ذكػػػُر مػػػا هػػػيا
 .كا٣فة الطرب حالة تأخيهم حينما ا٤طربْ عند الرق  حركات

 «مستنسقة ل  الدنيا رأيت حْ»

 .٦تمعة  أم

 «متسقة لدي  كاألمنر»

 فكػ  ،إليػ  بالنسػبة يػراـ مػا كعلػ  ،كترضػ  ٙػ  مػا علػ  األمػنر رأيػت أنػ   ٗعُ ،منتظمة  أم
 .تريد كما جيرم ش  

 «سلطاننا ل  كخل  ،ملكنا ل  صف  كحْ»

 مػ  رأيػت أنػ  ،سػركرؾ شػدة عل  تدؿ الٍ الطائشة با٢ركات كقيام  ،فرح  أسباب كم   أم
 .نسائه كأسر ،منافسه إلبادة ر٠ها الٍ خطته ُ ٪ح قد كسلطانان  ملكان  نفس 

 ،أساسػػان  لنػػا هػػ  ػػػ ا٣بلفػػة كهػػ  ػػػ اغتصػػبتها ٍالػػ كا٤كانػػة القػػدرة هػػيُ أف  ا٤غػػركر أيهػػا علػػما. .لكػػ 
 .(كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ خبلفة سمبا حيكم كاف يزيد ألف



ّة ا٢سْ  ّٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 منصػنص ،معينػنف أفػراد ا  رسػنؿ خلفػا  كأف ،خاصػة مػنارد ٥ػا ا  رسنؿ خبلفة أف الناضح كم 
 (،السػػبلـ علػيهم) كلػػدُ مػ  عشػر األحػػد كاألئمػة ،طالػ  أي بػػ  علػ  اإلمػاـ  كهػػم ،با٣بلفػة علػيهم
 !!يزيد بيد كالسلطة القدرة تل  صارت. .اآلف كلك 

 «مهبلن  فمهبلن »  قالت كالتمهيد ا٤قدمة هيُ بعد

  أم ،تسػػرع كال ،أمهػػ   أم ،مهلػػ  علػػ   أك. مهػػبلن   ػػػ برأيػػه ا٤تفػػرد أك ،مشػػيه ُ للمسػػرع ػػػ يقػػاؿ
 حػٌ تعجػ  فػبل من  صحيحان  العم  ُ اإلسراع هيا ليس  أك ،تظ  كما أك تعتقد كما األمر ليس
 .األمر حقيقةن  ل  نبْ

 .تصرفاته ُ ناض  غّ فصار ،تزانها كفقد الغركر أخيُ  فبلف طاش «جهبلن  تط  ال»

َاركاال ،كالقػػػػيم ا٤فػػػػاهيم بػػػػْ كخلطػػػػ  ،با٢قػػػػائق جهلػػػػ  بسػػػػب . .تطػػػػ  ال !يزيػػػػد يػػػػا  أم  غػػػػ
 .بالظناهر

 ٥ػم منلػ  إمنػا ،ألنفسػهم خػّ ٥م منل  أمنا كفركا ليي ا حيسن كال» ( ج ك  عز) ا  قنؿ أنسيت»
 .(ُ)!!؟«مهْ عياب ك٥م إٜان  ليزدادكا

 خػػػػّ» أمػػػػامهم مفتنحػػػػة السػػػػاحة ك٪عػػػػ  أعمػػػػارهم نطيػػػػ  أك ،كاجملػػػػاؿ ا٤ػػػػدة ٥ػػػػم نطيػػػػ  أم  منلػػػػ 
 زديػػادا هػػ  أمػػرهم عاقبػػة لتكػػنف. .كحكػػنمتهم سػػلطتهم كمػػدة أعمػػارهم نطيػػ  إمنػػا  بػػ  ،«ألنفسػػهم

 مػػػع ٩زكجػػػان  تعػػػييبان  ،جهػػػنم ُ ػػػػ جيػػػزيهم  أم ،مهػػػْ عػػػياب ك٥ػػػم ،أعمػػػا٥م ملػػػ  ُ كا٤عاصػػػ  ٍاإل
 .كالتحقّ اإلهانة

                                                           
 .171( تور  آ  عمرانح اآلي  1)



ّة ا٢سْ  ْٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

  فقالت ،ا٤ زم كنسبه ،الساف  بأصله كذكرته خاطبته ٍ

 «الطلقا  ب  يا العدؿ أم »   

 مكػة فػتح ٤ا (آلهك  عليه ا  صل ) ا  رسنؿ فإف ،مكة فتح يـن حدث ماإى  إشارة الكلمة كهيُ
 كحػػػركب عدائيػػػة مناقػػػ  مػػػ  مػػػنهم صػػػدرت ٤ػػػا يقػػػتلهم أف بإمكانػػػه كػػػاف ػػػػ سػػػلطته ٙػػػت كصػػػارت ػػػػ

. .ذلػػ  كػػ  رغػػم لكنػػه ،عامػػة بصػػنرة ا٤سػػلمْ كضػػد ػػػ بالػػيات ػػػ الكػػَر النػػي ضػػد كمتتاليػػة طاحنػػة
  ٥م كقاؿ إليهم لتفتا

 .«؟بكم فاع  أٍ تركف ما !قري  معاشر يا»

ّان »  قالنا  .«كَر أخ كاب  ،كَر أخ ،خ

 .(ُ)«الطلقا  فأنتم ذهبناا»  ٥م فقاؿ

 .سفياف كأبن معاكية  فيهم ككاف

 ا١مػع ضػمّ يسػتعم  قػد إذ (الطلقػا  ابػ ) عليه كيطلق ،سفياف أي كحفيد ،معاكية اب  هن كيزيد
 .التثنية منرد ُ

 كخلػ  ،إسػاُر عنػه أطلػق الػيم ّاألس كهن  ػ طليق ٝع ػ فالطلقا  «الطلقا  ياب » كلمة معُ أما
 .سبيله

 ،كقدرتػػػه سػػػلطته ٙػػػت فيهػػػا كمػػػ  البلػػػدة فصػػػارت ،مكػػػة فػػػتح (كآلػػػه عليػػػه ا  صػػػل ) ا  رسػػنؿ إف
 كيثػّ ،الفػً نػار يػؤج  كػاف الػيم سػفياف أي مػ  كخاصة ،نتقاـا أشد منهم ينتقم أف بإمكانه ككاف

                                                           
 .116، ص 21، وصحار األدوار للشيخ المجلتيح   41ص  4م،    1175لصدان عام ( التير  الدصوي ، الصن هشامح طصع 1)



ّة ا٢سْ  ٓٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 بػػدر يػػـن ذلػػ  حػػدث كمػػا ،كا٤سػػلمْ النػػي ةحملاربػػ كالعسػػاكر ا١يػػنش كيقػػند ،ا  رسػػنؿ ضػػد النػػاس
 الكػػَر الرسػػنؿ كلكػػ  ،«أبيػػه ديػػ  علػػ  كػػاف الػػيم» معاكيػػة بنػػها كهكػػيا ،كاألحػػزاب كحنػػْ ،كأحػػد

 .أطلقهم م  ُ سبيلهما كخل  أطلقهما

 فإمػا ،النثػاؽ فشػدكا أث نتمػنهمإذا  حػٌ ،الرقػاب فضػرب كفػركا الػيي  لقيتم فإذا»  تعاى ا  قاؿ
 .(ُ)«أكزارها ا٢رب تضع حٌ ،فدا ن  كإما بعد منان 

 مػػنهم فتطلبػػنا إلػػيهم ٙسػػننا  أم ،تأسػػركهم أف بعػػد منػػان  علػػيهم ٛنػػنا أف إمػػا  أم «بعػػد منػػا فإمػػا»
 .سراحهم إطبلقكم إزا  ا٤اؿ م  ش   دفع

ّان  (كآلػه عليه ا  صل ) ا  رسنؿ ككاف  سػنؿالر  فاختػار ،كالفػدا  ا٤ػ ٌ  كبػْ أعنػاقهم ضػرب بػْ ٨ػ
 .عنض كال فدا  ببل كأطلقهم ا٤  الكَر

  معنيْ م  كاحدان  «الطلقا  ياب » كلمة م  تقصد زين  السيدة أف كالظاهر

 مػع (كآلػه عليػه ا  صػل ) ا  رسػنؿ أطلقهمػا الػيي  الطليقػْ ابػ  بأنػه يزيد تيكر أف  األكؿ ا٤عُ
ّان  ا١ملة فتكنف ،عبيد ككأهنم ،مكة أه   !كجدُ كالدُ كمل  ا٤ زية نابقهس بسن  له تيك

 ،أطلقهػػػػم حيػػػ  يزيػػػػد ألسػػػبلؼ ا  رسػػػػنؿ بيلػػػه الػػػػيم باإلحسػػػاف يزيػػػػد تػػػيكر أف  الثػػػػاٍ كا٤عػػػُ
 مػػػع (كسػػػلم )صػػػل  ا  عليػػػه كآلػػػه ا  رسػػػنؿ إحسػػػاف جػػػزا  هػػػيا هػػػ   أم «العػػػدؿ أمػػػ »  فقالػػػت
 !؟السي  التعام  هيا الرسنؿ حفيدات مع تتعام  أف. .أسبلف 

 .معان  ا٤عنيْ قصدت زين  سيدةال كلع 

                                                           
 .4( تور  دمحمح اآلي  1)



ّة ا٢سْ  ٔٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 علػػ  يزيػػد تػػنبي  تقصػػد بػػ  ،سػػتفهاـكاال السػػؤاؿ ػػػ هػػيا كبلمهػػا مػػ  ػػػ تقصػػد ال أهنػػا الناضػػح كمػػ 
 عػػ  ػػػ البعػػد كػػ  ػػػ بعيػػد أنػػه لػػه كتعلػػ  ،السػػي  تعاملػػه عليػػه كتنكػػر ،ا٤نحطػػة كنفسػػيته ،القبػػيح سػػلنكه
 !!باإلحساف اإلحساف جزا  كه  ،البشرية الفطرة أكليات

 «كإما ؾ حرائرؾ ٙييرؾ»

 .السَ كرا  أقامها  أم ،ا٣در الزمها  البنت خدر  يقاؿ

 .(ُ).األمة نقيض  ػ حرة ٝع ػ ا٢رائر

 .«سبايا ا  رسنؿ بنات كسنق »

 ا٢ػػ   يعػػِ كذلػػ  (ِ) خلػػ  مػػ  السػػّ علػػ  حثهػػا  سػػنقان  يسػػنقها ا٤اشػػية سػػاؽ  يقػػاؿ  السػػنؽ
َ اال عدـ مع النرا  م  السّ عل   .اـح

 منػه كا٤تنقع ا٤فركض كاف ،لنفسه ا٣بلفة ادع  ٤ا كلكنه ،كالعدالة العدؿ يزيد م  يرج  ال  اقنؿ
 .عادالن  يكنف أف

 ُ السػػاكنات ػػػ ا٢رائػػر كالنسػػا  جناريػػ  ٘عػػ  أف العػػدؿ أمػػ   بقن٥ػػا زينػػ  السػػيدة خاطبتػػه ك٥ػػيا
 ؟سبايا. .النح  ٨دراتك  ،النبنة كعقائ  الرسالة بنات كتسنؽ ،ا٣در كرا  ػ قصرؾ

 «كجنهه  كأبديت ،ستنره  هتكت قد»

                                                           
 ( لتان ال:رب الصن مدظور.1)

 ( أقرب الموارد للشرتودي.2)



ّة ا٢سْ  ٕٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 الرجػاؿ أنظػار أمػاـ أنفسػه  يػري  هب  كإذا ،ظبلن  ٥  أحد يرل ال ،مستنرات ٨درات ك  أف فبعد
َف كػػػ  مػػا سػػػلبنه  قػػد باألعػػػدا  كإذا. .٧جبػػػات كػػ  أف كبعػػػد ،األجانػػ   مػػػ . .كجػػػنهه  بػػه يسػػػ
 !كا٤قانع الااقع

 «بلدإى  بلد م  األعدا  هب  ٙدك»

 ُ الػػٍ الػػببلد علػػ  هبػػ  كفكديػػرٌ  ،الشػػاـإى  كمنهػػا ،الكنفػػةإى  كػػرببل  مػػ  األعػػدا  يسػػنقه   أم
 .الشاـ طريق

 ػػػػ طبقػػػاُتم اخػػػتبلؼ علػػػ  ػػػػ النػػػاس كػػػاف ،كاألريػػػاؼ كالقػػػرل الػػػببلد علػػػ  مػػػنكبه  ديػػػر كػػػاف كحينمػػا
 قالػػػت ك٥ػػػيا ،علػػػيه  للتفػػػرج هػػػمدكر  سػػػطنح علػػػ  يصػػػعدكف كػػػاننا كأحيانػػػان  ،علػػػيه  للتفػػػرج خيرجػػػنف
  السيدة

 «ا٤ناه  أله  كيتازف ،ا٤ناق  أه  كيستشرفه »

 عنػػدُ ينػػزؿ الػػيم ا٤ػػا  كهػػن  ػػػ منهػػ  ٝػػع ػػػ كا٤ناهػػ . ا١بػػ إى  الطريػػق كهػػن ػػػ منقػػ  ٝػػع ػػػ ا٤ناقػػ 
َاحةاال أك با٤ا  للتزكد ،ا٤سافري  طريق ُ الٍ ا٤نازؿ  كا٤قصند  .س

 «كالبعيد القري   كجنهه كيتصفح»

 !!مبل٧ه إى  لينظر كجنهه  يتأم  أم  يتصفح

 «كالرفيع كالدٍ  ،كالنضيع كالشري »



ّة ا٢سْ  ٖٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

َمػػة عائلػػة ،«ٞػػ  ٞػػاُت  مػػ  كال ،كي رجػػا٥  مػػ  معهػػ  لػػيس» أنػػه كا٢ػػاؿ  مػػ  معهػػ  كلػػيس ،٧
 قتلػػنا قػػد رجػػا٥  ألف ،كاألشػػرار األخطػػار مػػ  كحيمػػيه  كحيرسػػه  شػػؤكهن  علػػ  يشػػرؼ أحػػد رجػػا٥ 
 .)عليه السبلـ( ا٢سْ ب  عل  العابدي  زي  اإلماـ سنل منهم يبق كمل ،بأٝعهم

 «ا  عل  من  عتنان » كانت كبأمرؾ ،من  صدرت الٍ ا١رائم هيُ ك 

 .التكا هن  العتن

 «ا  لرسنؿ كجحندان »

 كاسػػتيقنتها اهبػػ كجحػػدكا» تعػػاى قػػاؿ ،كا٢ػػق الناقػػع هػػن هػػيا بػػأف العلػػم مػػع اإلنكػػار هػػن  ا١حػػند
 .(ُ)«أنفسهم

 «ا  عند م  به جا  ٤ا كدفعان »

 .كالرد كاإلبادة اإلزالة  الدفع

 ا  صػػػل ) ا  رسػػنؿ بػػه جػػا  مػػا كعلػػ  ،اإلسػػػبلـ علػػ  القضػػا  ألجػػ  األعمػػاؿ هبػػيُ قمػػت  أم
 .تعاى ا  عند م  (كآله عليه

 «فعل  م  عج  كال ،من  غرك كال»

 .عج  ال  غرك ال

                                                           
 .14( تور  الدم ، اآلي  1)



ّة ا٢سْ  ٗٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كظػػناهر طبيعيػػة أمػػنران يزيػػد  مػػ  صػػدرت الػػٍ ػػػ ا١ػػرائم تلػػ  تعتػػا )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة إف
 .«ينضح فيه باليم إنا  ك » فػ ،عجيبة غّ

 كالفجػػنر كالفحشػػا  ا٣مػػر شػػرب علػػ  سػػتمراركاال ،النراثػػة ػػػ عنامػػ  بػػ  ػػػ لعامػػ  السػػلبية اآلثػػار كإف
 السػػيئة كالعناقػػ  النتػػائ  هػػيُ إجيػػاد ُ رهػػادك  ٥ػػا كػػاف أسػػباب كلهػػا ،العػػاهرات أحضػػاف ُ كالعػػي 
 .يزيد للطاغية

 «السعدا ؟ بدما  ٢مه كنبت ،الشهدا  أكباد فُن لف  م  اب  مراقبة ت٘ر  كأٌ»

 ؟األبريا  الشهدا  أكباد فمها م  رمت م  اب  م . .تعاى ا  م  ا٣نؼ يتنقع كمٌ كي   أم

 سػػػيد ا٤طلػػػ  عبػػػد بػػػ  ٞػػػزة سػػػيدنا مقتػػػ  كإى ،دأحػػػ كاقعػػػة ُ حػػػدث مػػػاإى  إشػػػارة الكلمػػػة هػػػيُ
 ػػػ يزيػػد كجػػدة ػػػ معاكيػػة أـ ػػػ هنػػد جػػا ت حينمػػا كسػػلم()صػػل  ا  عليػػه كآلػػه  ا  رسػػنؿ كعػػم الشػػهدا 
 كعضػػتها فمهػػا ُ ككضػػعتها ،كبػػدُ مػػ  قطعػػة خػػيتأك  كبػػدُ خرجػػتأك  ،ٞػػزة سػػيدنا بطػػ  كشػػقت
 قطعػة تػدخ  أف أى تعػاى ا  كلكػ  ،صدرها ُ ا٤تأج  ا٢قد بسب  ،تأكلها أف كحاكلت بأسناهنا

 تػؤثر فلػم ،كػا٢جر صػلبةن  القطعػة تلػ  فانقلبػت ،السػاقطة ا٤ػرأة تلػ  جػنؼ ُ ٞزة سيدنا كبد م 
 !!(األكباد آكلة) لق  بيل  فاكتسبت ،فمها م  كرمتها ،فلفظتها ،الكبد ُ أسناهنا

ّة للجػػرائم تكابػػهكار  الػػدي  علػػ  كحقػػدُ. حقػػندة امػػرأة هكػػيا حفيػػد هػػن  كيزيػػد  بشػػ   لػػيس الكبػػ
 !!جديد

 «األنبيا  لسيد ا٢رب كنص »

 ٢ػػػرب كخيػػػرج ،مكػػػة ُ ا١يػػػنش جيهػػػز كػػػاف الػػػيم هػػػن سػػػفياف أبػػػا أفربػػػاب التػػػناري  ذكػػػركا أف إٍ 
 .ا٤ننرة ا٤دينة ُ الكَر الني كاف حينما ،ا٤سلمْ كقتاؿ (كسلم )صل  ا  عليه كآله ا  رسنؿ



ّة ا٢سْ  َٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ع»  «األحزاب ٝك

ّة كالقبائػػ  العشػػائر ٝػػع الػػيم هػػن سػػفياف أبػػا إف ّهم كالنصػػارل كاليهػػند ا٤شػػركْ مػػ . .الكثػػ  ،كغػػ
 للقضػػا  ،الزاحػػ  كالسػػي  جػػرار ٔػػي  كخػػرج ،كالػػديانات األعمػػار ٤ تلػػ  كشػػام  عػػاـ بنفػػّ كأمػػر
 غػػزكة» بػػػ ػػػ بعػػد فيمػػا ػػػ عرفػػت الػػٍ األحػػزاب كاقعػػة ُ ،ا٤سػػلمْ مػػ  معػػه كمػػ  العظػػيم الرسػػنؿ علػػ 

 .«ا٣ندؽ

 «كسلم()صل  ا  عليه كآله  ا  رسنؿ كجه ُ السينؼ كهز ،ا٢راب كشهر»

ّة آلة كه   ػ حربة ٝع ػ ا٢راب  .(ُ)ا٢رب ُ تستعم  ،الرأس ٧ددة ،ا٢ديد م  قص

ػػا ،كالغػػارة للهجػػـن األكامػػر كإصػػدار للحػػرب ا٣ػػركج عػػ  كنايػػة «السػػينؼ كهػػز»  سػػفياف أبػػا أف ٗك
 .ا١مع بصيغة «السينؼ» كلمة جا ت فقد ا٢ركب هيُ ُ لسب ا هن كاف

 كفػػػران  الػػػرب علػػػ  كأعتػػػاهم ،عػػػدكانان  لػػػه كأظهػػػرهم ،رسػػػنالن  لػػػه كأنكػػػرهم ،جحػػػندان    العػػػرب أشػػػد»
 .(ِ)«كطغيانان 

ّهػا مكػة ُ العػرب أف الناضػح م   ا  لنجػند إنكػارهم نسػبة ُ متفاكتػة درجػات علػ  كػاننا. .كغ
 .سبحانه دكنه م  آ٥ة األصناـ مٚاذها أك ،تعاى

 .كهكيا ،% َٕ جاحد هن م  كهناؾ ،با٤ائة مائة كمنكر جاحد هن م  فهناؾ

 حالػة يعػي  كػاف مػ   كمػنهم ،بالتنحيػد علمػه رغم الكفر ُ ستمراراال عل  عاـز هن م   كمنهم
 .الشرؾ أك الكفر ُ ستمراراال ُ الش 

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 للخلي ، والم:جم الوتيط. « ن ال:ي» أعتاهمح ال:توح االتتكصار والتجصر وتجاوز الحد. كما في ( 2)



ّة ا٢سْ  ُٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ٢ػػرب خيػػرج كػػاف مػػ   كمػػنهم ،سػػرية بصػػنرة الكػػَر النػػي ضػػد ا٤ػػؤامرات حييػػ  كػػاف مػػ   كمػػنهم
 .مكشنؼ بشك . .ا  رسنؿ

 أم يبػػػيؿ كال ،الكػػػَر النػػػي ٘ػػػاُ احملايػػػد منقػػػ  يت ػػػي كلكنػػػه. .تعػػػاى   منكػػػران  كػػػاف مػػػ   كمػػػنهم
 .كا٤سلمْ اإلسبلـ ضد نشاط

 ا  صػل ) الكػَر النػي رسالة كإنكار ،تعاى ا  إنكار ُ القياس  الرقم ضرب اليم الكافر كلك 
 .سفياف أبن هن ( كآله عليه

َؾ كػػاف حيػػ  ،يزيػػد حفيػػدُ منػػه كرثهػػا كقػػد ،سػػفياف أي كمناصػػفات صػػفات كلهػػا هػػيُ  مػػع يشػػ
 !الظركؼ تبدؿ مػع لك  ،كالدرجة النسبة كبنفػس ،كاألحقاد األكصاؼ هيُ ٝيع ُ جدُ

 .أحقادُ كأظهر كحاربه (لهكآ عليه ا  صل ) ا  رسنؿ كجه ُ سفياف أبن كق  فلقد

)عليػػػه  طالػػػ  أي بػػػ  علػػػ  ا٤ػػػؤمنْ أمػػػّ اإلمػػػاـ كجػػػه ُ فنقػػػ  ،معاكيػػػة بنػػػها ػػػػ بعػػػدُ مػػػ  ػػػػ كجػػػا 
 اإلعبلميػػػػػة ،كاجملػػػػػاالت األصػػػػػعدة ٨تلػػػػػ  كعلػػػػػ  ،كقػػػػػنة طاقػػػػػة مػػػػػ  لديػػػػػه مػػػػػا بكػػػػػ  كحاربػػػػػه السػػػػػبلـ(
ّها كالعسكرية  .كغ

 معػاف مػ  الكلمػة هػيُ ٙمػ  فكػم ،«لصػنما صدُر كعل  معاكية مات»  تقنؿ التارخيية النثائق إف
 !«!اإلشارة تكفيه كا٢ر» ،كدالالت

 .  (ُ)«اإلسبلـ ملة غّ عل  معاكية مات»  ػ أيضان  ػ التاري  ُ جا  كقد

                                                           
للخطيب الصغداد ،   « تاريخ صغداد»وكتاب  533، ص 11للذهصي،   « تير أعالم الدصالء»( جاء هذا الدص ـ صالحرف الواحد ـ في كتاب 1)

 .315، ص 7  « خالص  عصقات األدوار»وكتاب  111، ص 14



ّة ا٢سْ  ِٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أمػّ اإلمػاـ كأبنػا  ا  رسػنؿ آؿ علػ  حقػدان  يتفجػر كالاكػاف فكػاف ػػ معاكيػة بعد م  ػ يزيد جا  ٍ
 .يه السبلـ()عل طال  أي ب  عل  ا٤ؤمنْ

 !؟يفع  تراُ فماذا

 !؟منه تتنقع كماذا

ّان  جيشػػان  تصػػرفه ٙػػت يػػرل كأنػػه كخاصػػة  دكف ،عميػػا  طاعػػةن  كيطيعػػه ،سػػرعة بكػػ  أكامػػُر ينفػػي كبػػ
 «سػػرجنف»  ٠ػها حاقػد مسػيح  مستشػار لػه ككػاف. الدينيػة أك العاطفيػة أك اإلنسػانية ا١نانػ  رعايػة
 هػػياإى  للنصػػنؿ ا٣طػػ  لػػه كيرسػػم ،اإلسػػبلـ علػػ  القضػػا  ةكيفيػػ ُ ذهنػػهإى  يتبػػادر مػػا عليػػه ديلػػ 

 !ا٥دؼ

 «الكفر خبلؿ نتيجة إهنا  أال»

 .(ُ)عنه خيا ما عل  للتأكيد أك ،نتباُاال ١ل  حرؼ  أال

 .العاقبة ػ هنا ػ النتيجة

 .ا٣صلة كه  ػ خلة ٝع ػ خبلؿ

 كػاف أنػه جملػرد يكػ  مل عليه السبلـ() ا٢سْ اإلماـ ا  رسنؿ رحيانة بقت  أمر حينما يزيد إف  أم
. .كلػيل  ،كاإل٢ػاد الكفػر منطلػق مػ  كػاف ذلػ  إف بػ  ،عليه فقض  السلطة ُ له منافسان  منه يرل
 .كا١نايات ا١رائم م  ذل  بغّ كقاـ ،كأطفاله نسائه بسي أمر ب  ،اإلماـ بقت  يكت  مل فهن

 !كجدُ أبيه م  ا٤نركثة الكفرية فاتهص كأثر الطائشة نفسيته خب  نتيجة ه   األمنر كهيُ

                                                           
 الصن هشام.« مغدي اللصيب»كما يتتفاد من كتاب ( 1)



ّة ا٢سْ  ّٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 .«بدر يـن لقتل  الصدر ُ جيرجر كض »

 .ا٣ف  كا٢قد الكام  الغي   ػ الضاد بكسر ػ كالض 

 .حنجرته ُ صنته رددإذا   البعّ جرجر

 أقطػػاب كهػػم ،بػػدر غػػزكة ُ ا٤قتػػنلْ بثػػارات لؤلخػػي يزيػػد كيطالػػ  ،الصػػدر ُ يتػػأج  كحقػػد  أم
 .ا٤سلمْ كقتاؿ (كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ حملاربة مكة م  خرجنا قد كاننا اليي  ا٤شركْ

 بػػػ  عتبػػػة  كهػػػم «شػػػهدكا ببػػػدر أشػػػياخ  ليػػػت»  بقنلػػػه حضػػػنرهم يزيػػػد ٛػػػُ الػػػيي  ا٤شػػػركنف كهػػػم
 .شيبة ب  كالنليد ،كشيبة ،ربيعة

 أمػػّ اإلمػػاـ قتلهمػػا فقػػد النليػػد كابنػػه شػػيبة كأمػػا ،ا٤طلػػ  عبػػد بػػ  ا٢ػػارث بػػ  عبيػػدة فقتلػػه عتبػػة أمػػا
 .)عليه السبلـ( طال  أي ب  عل  ا٤ؤمنْ

 مػ  الطػاهرات كسػي ،بيتػه كأهػ  كأصحابه ا٢سْ اإلماـ قتله م  ،يزيد الطاغية به قاـ ما ٝيع إف
 ا٤كشػػػنؼ للكفػػػر طبيعيػػػة نتيجػػػة تعتػػػا )عليػػػه السػػػبلـ( ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ لػػػرأس كإهانتػػػه ،كحرمػػػه نسػػػائه
 ،القيامػة كبيػـن تعػاى بػا  اإلديػاف مػ  ذرة مقػدار قلبه ُ ينجد يك  فلم ،يزيد قل  ُ الدفْ كا٢قد
 ،الشػػػهنات ُ كاهنماكػػػه ،النػػػاس علػػػ  لسػػػلطته كسػػػيلة ،الكػػػَر الرسػػػنؿ خبلفػػػة منصػػػ  ٚػػػيا إنػػػه بػػػ 

 .الدي  كعظما  للدي  ك٧اربته

مهػػػا القمػػػار كلعػػػ  ،ا٣مػػػر بشػػػرب يتجػػػاهر كػػػاف فقػػػد  سػػػبحانه ا  حرمهػػػا الػػػٍ ا٤نكػػػرات مػػػ  كغ
 ا٤عاصػػ  مػػ  اك شػػاؤ  مػػا كيرتكبػػنا ،العامػػة األمػػاك  ُ جيلسػػنا كػػ  النػػاس ١ميػػع ا١ػػرأة أعطػػ  كبػػيل 
َاـا أك ،خجػػ  أك حيػػا  أك ،حػػير أك خػػنؼ أم دكف مػػ  ،كالػػيننب  رعايػػة أك ،تعػػاى ا  ٢ػػدكد حػػ
 .احملرمة األعماؿ بعض حنؿ سبحانه ا  كضعها الٍ ا٢مرا  لل طنط



ّة ا٢سْ  ْٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

.. .»  قػػاؿ أنػػه )عليهمػػا السػػبلـ( الرضػػا منسػػ  بػ  علػػ  اإلمػػاـ عػػ  الشػػري  ا٢ػػدي  ُ جػػا  دلقػ
 .(ُ)«...يزيد كآؿ يزيد فليلع  الشطرن إى  نظر م 

 «كضغنان  كإحنان  شنفان  إلينا نظُر كاف م  ػ البيت أه  ػ بغضنا ُ يستبط  فبل»

 «بغضنا ُ يستطب  ككي »  نس ة ُك

 نظرتػػػػه كانػػػػت مػػػػ  (كآلػػػػه عليػػػػه ا  صػػػػل ) ا  رسػػػػنؿ بيػػػػت أهػػػػ  بغػػػػضإى  يسػػػػرع ال كيػػػػ   أم
 .كا٢قد الكراهة عقيدة فيهم كعقيدته

 .كالبغض ا٢قد شدة  منها كا٤قصند ،متقاربة معانيها  كاألضغاف كاإلح  كالشن ف كالشن 

  «بلسانه ذل  كيفصح ،برسنله كفُر يظهر»

  يزيد أنشدها الٍ األبياتإى  إشارة

 «نزؿ كح  كال جا  خا      فبل با٤ل  شمها لعبت»

ػػاهر (كآلػػه عليػػه ا  صػػل ) النػػي برسػػالة كفػػُر أظهػػر فقػػد  كالػػنح  كالرسػػالة النبػػنة كاعتػػا ،بػػيل  ٘ك
 .ٝيعان  كأنكرها ،العاب كلها كالقرآف

 .لسانه عل  قلبه ُ ما يظهر أم  يفصح

  مستعظم كال متحنب غّ ،ذريته كسي ،كلدُ بقت  فرحان  ػ يقنؿ كهن»

 «تش  ال يزيد يا  كلقالنا   فرحان  كاستهلنا ألهلػنا

                                                           
 للشيخ الصدوق.« عيون أخصار الرضا )عليه التالم(»ب كتا( 1)



ّة ا٢سْ  ٕٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

. .عقنقػه ُ اإلنسػاف يػأٍ مػ   كا٢نبػة. القبػيح مػ  متحػرج غػّ أك ،(ُ)متػأٍ غّ أم  متحنب غّ
 .  (ِ)كالنالدي 

َاثاال  عػػػدـ حالػػػة يعػػي  كػػػاف يزيػػػد أف تقصػػػد )عليهػػػا السػػبلـ( زينػػػ  السػػػيدة أف  كالظػػاهر  أك كػػػ
ا ،جرائم م  به قاـ اٗ ا٤باالة ا ،كفرية كلمات م  به يصرح ٗك  لقتلػه كالسػركر الفػرح مػ  بػه يشعر ٗك
 ُ يفكػػػػر ال ا١ػػػػزا  بيػػػػـن يػػػػؤم  ال الػػػػيم أف الناضػػػػح مػػػػ  إذ. الطػػػػاهرة ذريتػػػػه كسػػػػي ،ا  رسػػػػنؿ ابػػػػ 

 !!الني  إليه ٘ر سنؼ الٍ أعماله م  ا٣نؼ أك با٢رج يشعر كال ،جرائمه مضاعفات

 ينكتهػػػا ػػػػ كسػػػلم()صػػػل  ا  عليػػػه كآلػػػه  ا  رسػػػنؿ مقبػػػ  ككػػػاف ػػػػ ا  عبػػػد أي ثنايػػػا علػػػ  منحنيػػػان »
 «ٗ صرته

 .(ّ)ٙت م  كثنتاف فنؽ م  ثنتاف ،الفم مقدـ ُ الٍ األربع األسناف كه   ػ الثنية ٝع ػ ثنايا

 .التقبي  منضع  مقب 

 .يضرب  ينكت

 .السهم رأس كحديدة ،٧دة حديدة أسفلها ُ الٍ العصا ه   كقي  ،العصا  ٨صرة

 ،ا٤صػػػيبة ٥ػػػنؿ كذلػػػ ! !ا٣طبػػػة مػػػ  ا٤قطنعػػػة هػػػيُ شػػػرح عػػػ  التعبػػػّ عػػػ  ليعجػػػز القلػػػم إف  أقػػػنؿ
 رسػػػنؿ لتقبيػػػ  منضػػػعان  كانػػػت الػػػٍ ،ا٤قدسػػػة الثنايػػػا تلػػػ  يضػػػرب أف علػػػ  يزيػػػد الطاغيػػػة ٘ػػػرأ فكيػػ 

 !؟كبناته كنسائه ا٢سْ اإلماـ عائلة م  ٗرأل ذل  يزيد كفع . .ا٤رات مئات. .ا 

                                                           
 القاموس المحيط، للفيروز آصاد .( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 «.الم:جم الوتيط»، و«لتان ال:رب»كتاب ( 3)



ّة ا٢سْ  ٕٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أكج ُ ا٢ػػػاؿ ذلػػػ  ُ كهػػػن ،متعػػػددة مػػػرات بػػػ  ،مػػػرتْ أك كاحػػػدة مػػػرةن  بالضػػػرب يزيػػػد يكتػػػ  كمل
 !!نتعاشكاال الفرح

 كيفػرؽ ،الشري  ككجهه شفتيه عل  يضرب كاف ب  ،فق  األمامية األسناف عل  الضرب يك  كمل
 !أسنانه عل  ليضرب بعصاُ شفتيه بْ

 !!ينقلبنف منقل  أم ظلمنا اليي  كسيعلم ،راجعنف إليه كإنا   إنا

 «بنجهه السركر التمع قد»

 ،مبل٧ػػه علػػ  الفػػرح آثػػار تظهػػر كبػػيل  ،فيحمػػر النجػػهإى  الػػدـ فيتػػدفق شػػديدان  الفػػرح يكػػنف قػػد
 .بنجهه السركر إلتمع  فيقاؿ

 .  (ُ)الشريفة الثنايا تل  ضربه حْ يزيد فرحة كانت هكيا

 «حةالقر  تأنك لقد لعمرم»

 .(ِ)تاأ كادت ما بعد قشرها  القرحة نكأ

 العائلػة دمػنع كفجػر ،جديػد مػ  األحػزاف ٥يجػاف سػببان  صػار الثنايػا تلػ  يزيد ضرب أف  ا٤عُ لع 
 )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـ بنػات مػ  بنتػْ أف كخاصػة ،كالنحيػ  البكا  عليه  فاستنى ،الكردية
 كرا  مػػػػ  ،الشػػػػري  الػػػػرأسإى  لتنظػػػػرا (رجليهمػػػػا أصػػػػابع رؤكس علػػػػ  تقفػػػػاف  أم) تتطػػػػاكالف جعلتػػػػا

                                                           
» الصن عتاكر، في ترجم  أصلي صلرز  األتللمي، وكتلاب « تاريخ دمشق » ، وكتاب 311، ص 3صن األثر،   h « الكام  » كتاب ( 1)

تلاريخ الي:قلوصي » ، وكتلاب 57ـ  55ص  2للخلوارزمي،   « مقتل  الحتلين » ، وكتلاب 214، ص 3لللصالذر ،   « أدتاب األشراف 
اللرد عللى المت:صلب » ، وكتلاب 211، ص 2للصلر ، طصلع الريلاج،   « الجلوهر  » من الطص:ل  األوللى، وكتلاب  232، ص 2،   «

 .351، ص 2للذهصي،  « تاريخ اإلتالم » تاب ، وك45الصن الجوز ، طصع لصدان، ص « ال:ديد 

 للخلي  صن أحمد.« ال:ين » كتاب ( 2)



ّة ا٢سْ  ٕٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كالذتػػا ،كالعنيػػ  بالبكػػا  ضػػجتا ،الشػػري  الػػرأس يضػػرب كهػػن يزيػػدإى  نظرتػػا فلمػػا ،ا١السػػْ كراسػػ 
   (ُ)!؟ذل  يفع  ال  له فقني ،أبينا ثنايا يىضرب يزيد إف !عمتاُ يا  كقالتا ،زين  السيدة بعمتهما

 !كًمػُ مٌكػة يػاب  !كاحسػيناُ»  كنادت كجهها عل  كلطمت لسبلـ()عليها ا زين  السيدة فقامت
 .«ا  عبد أي ثنايا ع  عندؾ رفعا  يزيد يا

 «الشأفة كاستأصىلتى »

 .(ِ)أصله م  أزاله أم  شأفته ستىأص ا  ييقاؿ

 )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػاـ بقتلػػ  جػػيكرها مػػ  النبػنة شػػجرة قطعػػت لقػػد  يزيػد يػػا  ا٤عػػُ كلعػ ٌ 
 تعػػاى ا  كعػػٌا  «التطهػػّ آيػػة» فػػيهم نزلػػت الػػيي  ،الكسػػا  أصػػحاب مػػ  باقيػػان  كػػاف مػػ  آخػػر فهػػن
. .الطٌيبػػة ا٣مسػػة هػػؤال  مػػ  ييقتػػ  كػػاف مػػ  فكػػ ٌ  ،«البيػػت هػػ أ» بكلمػػة ػػػ الكػػَر القػػرآف ُ ػػػ عػػنهم
 شػجرة نقطعػتا )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـ كبقتػ  ،ا  رسػنؿ آلؿ سػلنة ػػ مػنهم ػػ البػاقْ ُ كافى 
 .زياد ب ا كتنفيي يزيد بأمر ذل  ككاف ،جيكرها م  البيت أه 

 «ا٤طٌل  عبد آؿ ك س ،الدي  يعسنب كاب  ،ا١ٌنة أه  شباب سيد دـ بإراقت »

لكػة» بػػ  عنهػا ييعػٌا  الػٍ النحلػة  يعسػنب
ى
 ا  صػػل ) ا  رسػنؿ لٌقػ  كقػد ،(ّ)النحػ  ٩لكػة ُ «ا٤

 كشػػٌبه «الػػدي  يعسػػنب» بلقػػ  )عليػػه السػػبلـ( طالػػ  يأ بػػ  علػػ  نْا٤ػػؤم أمػػّ اإلمػػاـ (كآلػػه عليػػه

                                                           
 .111، ص 3للطصرادي، طصع صغداد،   « الم:جم الكصير » كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

أقصلت، وإذا أدصرت أدصرت.  الي:توبح أمير الدح  وفحلها، ويُقا ح هيح عظيم  ُمطاع  فيها، إذا أقصلت« ال:ين » قا  الخلي  في كتاب ( 3)

ـح الي:توبح أمير الدح ، واتتُ:م  ص:د ذلا في الرجيس الكصير والتيد والُمقدّم، ... وفي حديث عللي « تا  ال:روس » وقا  الزصيد  ـ في 
ـلح « لتان ال:لرب » ي وقا  اصن مدظور ـ ف«. أ ح يلوذ صي المؤمدون كما تلوذ الدح  صي:توصها « أدا ي:توب المؤمدين » )عليه التالم(ح 

الي:توبح أمير الدح ، ويُقا  للتيدح ي:توب قومه، وفي حديث علي ] )عليه التلالم( :ح أدلا ي:تلوب الملؤمدين، يللوذ صلي المؤمدلون كملا » 
 «.  تلوذ الدح  صي:توصها 



ّة ا٢سْ  ٖٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ُ ػػػ ا٤سػػلمْ بػػْ كاشػػتيهر ،اليعسػػنب ذلػػ  كيٌتبػػع ا٤ملكػػة تلػػ  ظػػ ٌ  ُ يعػػي  الػػيم بالنحػػ  شػػيعته
  الشاعر قاؿ كليل  )عليه السبلـ( عل  لئلماـ اللق  هيا ػ اليـن ذل 

 تكفيِ النح  ألمّ كاليٍ
 تكنيِ ب قى  م  عيًجنت كطينٍ
 

 كتكفيِ كتغسيل  ا٤مات عند 
 ؟!تكنيِ النار كي ،  حيدر ٕ ٌ 
 

 ٥ػػيا كيػػا ،«ا٤طٌلػػ  عبػػد آؿ  ػػس» بػػػ )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ عػػ  زينػػ  السػػيدة عػػٌات ٌٍ 
 كالناجهػػة النٌضػػا  ا٤شػػرؽ النجػػه هػػن كػػاف ا٢سػػْ اإلمػػاـ فػػإفٌ  ،ٝيػػ  كتشػػبيه ،راقيػػة ببلغػػة مػػ  التعبػػّ

ػػ
ي
ّة أك اجملمنعػػة كػػاننا كهػػم ،٥ػػم عتػػزازكاال الف ػػر كسػػب  ،هاشػػم بػػ  ا٤طلػػ  عبػػد آلؿ تؤلألةا٤  العشػػ

 .العرب قبائ  أشرؼ كانت كقري  ،قري  لقبيلة الطٌيبة

 «بأشياخ  كهىتىفتى »

ّكا حضػػػنرهم فتمٌنيػػػت «شػػػهدكا ببػػػدر أشػػػياخ  ليػػػت»  قلػػػتى  حينمػػػا  كأخػػػيؾ ،ا٤نهػػػـن تصػػػارؾان لػػػ
 مكػة مػ  ػػ خرجػنا الػيي  هػم أشػياخ  أفٌ  مػع ،كسلم()صل  ا  عليه كآله  ا  رسنؿ آؿ م  لثارهم
 السػػرطانٌية الغيػػٌدة ٗنزلػػة فكػػاننا ،ا٤سػػلمْ مػػع ا٢ػػرب اك بػػدؤ  الػػيي  كهػػم ،ا  رسػػنؿ لقتػػاؿ ػػػ ا٤دينػػةإى 

 .ا١سم أجزا  بقٌية ُ كالفساد ا٤رض ينتشر ال ك  قطعها يلـز ككاف ،البشريٌة جسم ُ ا٣بيثة

 .«أسبلف  م  الكفرةإى  بدمه كتقرٌبت»

  كقلتى  ،أسبلف إى  تقرٌبان  )عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ دـ بإراقة قيمتى   أم

 ساداُتم ًم  القىـر قػىتىلنا قد
 

 فاعتدىؿ كعدلنا مي  بدرو  
 

 «بندائ  صرختى  ٌٍ »



ّة ا٢سْ  ٕٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 لتلػػػ  قرا تػػه حػػػْ صػػنته رافعػػػان  كػػاف يزيػػػد أفٌ  ييسػػتفاد ا١ملػػػة هػػيُ كمػػػ . ألشػػياخ  بنػػدائ   أم
 .اإل٢ادية كالشعارات ،الكيفريٌة األبيات

 «شهدكؾ لن ناديتهم لقد كلعمرم»

 .  (ُ)«لتاليه كاستلزامه ،يليه ما متناعا ا٤اض  ُ يقتض  حرؼه   لن»  ػ معناُ ما ػ مال  اب ي  قاؿ

 أسػػبلف  يػتى ٛنٌ  لقػػد !يزيػد يػػا  )عليهػػا السػبلـ( زينػ  السػػيدة كػبلـ معػػُ يكػنف. .هػػيا علػ  كبنػا ن 
 ،لػػػػ  تتحٌقػػػق ال األمنيػػػػة هػػػيُ كلكػػػ ٌ  ،لثػػػػارهم أخػػػيؾ كيشػػػػهدكا يشػػػهدكؾ كػػػ  حاضػػػػري  كػػػاننا لػػػن

 مػػ  بػػه قيمػػتى  مػػا كيشػػهدكا اآلف يعػػندكا أف ا٤سػػتحي  كمػػ  ،جهػػٌنم نػػار ُ معػػٌيبنف مػػنت  فأسػػبلف 
 !!يداؾ سىًلمىت  ل  كليقنلنا ،ا١رائم

 «يشهدكؾ كل  تشهدهم ككشيكان »

 .(ّ)سريع  أم  كشي  أمره   كييقاؿ .(ِ)قريبان  أك يعان سر   أم  كشيكان 

 كتنتقػ  ،حيات  أياـ تطنؿ كال ،سريعان  يزكؿ ميلك  ألفٌ  ،عاجبلن  قريبان  ٛنت سنؼ  يزيد يا  ا٤عُ
َل جهػٌنم، إى اآلخرة عاملإى   ك٩ػرٌات ،التعػيي  صػاالت ُك كالقيػند األغػبلؿ ُ هنػاؾ أسػبلف  فػ

 أسػػف  درجػػة ُ سػػتكنف ألنٌػػ  ،كاحػػد مكػاف ُ معهػػم ٘تمػػع ال  أم ،نػػ يرك  ال كلكػػٌنهم ،السػجنف
إى  نزكلػ  حػْ لكنٌػ  ،األشػدٌ  العػياب تسػتنج  ا٤نبقة جرائم  ألفٌ  ،جهٌنم نار طبقات ُ منهم
َاهم ،علػػيهم طريقػػ  يكػػنف سػػنؼ ،األسػػف  ا٤كػػاف ذلػػ   عػػياهبم شػػدة ألفٌ  ،يركنػػ  ال كلكػػٌنهم فػػ

 !ا١يناة ًم  حن٥م كمى  حن٥م ماإى  لتفاتاال ع  ييشغلهم

                                                           
 .  342ص « مغدي اللصيب » حكى عده ذلا اصن هشام في كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 للخي  صن أحمد.« ل:ين ا» كتاب ( 3)



ّة ا٢سْ  َٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 تػػابنت ُ. .علػػ  بػػ  ا٢سػػْ قاتػػ  إفٌ »  قػػاؿ أنٌػػه (كآلػػه عليػػه ا  صػػل ) ا  رسػػنؿ عػػ  ريكم كقػػد
 ُ ميػػػنٌكس ،نػػار مػػ  بسبلسػػ  كرجػػبلُ يػػداُ شيػػٌدت كقػػد ،الػػدنيا أهػػ  عػػياب نصػػ  عليػػه ،نػػار مػػ 
 ذائػق خالػد فيها كهن ،نتنه شٌدة م  رهبمى إ النار أه  يتعٌنذ ريحه  كله ،جهٌنم قعر ُ يقع حٌ ،النار

 علػػيهم (كجػػ  عػػز) ا  بػػٌدؿ جلػػندهم نضػػجت كٌلمػػا ،قتلػػه ُ شػػايع مػػ  ٝيػػع مػػع ،األلػػيم العػػياب
ٌَ  ال ،األلػػيم العػػياب يػػيكقنا حػػٌ ا١لػػند  مػػ  ٥ػػم فالنيػػ  ،جهػػٌنم ٞػػيم مػػ  كييسػػقىنف ،سػػاعة عػػنهم يػيفىػػ
 .(ُ)«النار ُ تعاى ا  عياب

 «كجيٌيت ًمرفىقها ع  ب  شيٌلت ػ زعمت كما ػ يني دي كلتندٌ »

 .  (ِ)ديين  شيٌلت  ػ الدعا  ُ ػ ييقاؿ ،كظيفته أك العضن حركة ُ تيٌبسه  أك تعٌط   الشل   شيٌلت

كيًسرىت أك قيطعت  جيٌيت
(ّ). 

 ال يزيػػد يػػا»  لػػ  لقػػالنا. .حاضػػري  كػػاننا لػػن أسػػبلف  أف زىعمػػت الػػدنيا ُ إنٌػػ  !يزيػػد يػػا  ا٤عػػُ
ػػػ  ٌُ  سػػػنؼ ،الشػػػديدة العقنبػػػة تلػػػ  تيعاقػػػ  حػػػْ ،القيامػػػة يػػػـن ُ أٌمػػػا «تيشى  كانػػػت ديينػػػ  أفٌ  تتمػػػ
 .)عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ ثنايا بعصاؾ تىضرب أف تستطيع ال حٌ مقطنعة أك مشلنلة

 أعمالػػه جػػزا  ييبلقػػ  حػػْ يزيػػد ذهػػ  ُ يػػدكر ٗػػا )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة مػػ  إخبػػاره  كهػػيا
 .إلجرامٌيةا

 ٌُ   كالتعيي  العقنبة درجات أشدٌ  تيبلق  حينما ػ أيضان  ػ كتتم

                                                           
 .171، حديث 47، ص 2  « عيون أخصار الرضا )عليه التالم(»كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 دفس المصدر.( 3)



ّة ا٢سْ  ُٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

اصػػػم  ا  سػػػ  إى  تصػػػّ حػػػْ تىلًػػػد مل كإيٌػػػاؾ ،ٙملػػػ  مل أيٌمػػػ  أفٌ  كأحبىبػػػتى »  ا  رسػػػػنؿ ك٨ي
 .«(كآله عليه ا  صل )

ٌنيتى  ٗعُ  ػ هنا ػ أحبىبتى   تكػنف ال حػٌ لػدؾت كمل ،بػ  ٙم  تك  مل أٌم  أف قلب  أعماؽ م  ٛى
ّة السيئة هيُ تىكتىًس  كمل ،يـن أكؿ م  كمنجندان  ٨لنقان   ُ السػافلْ أسػف إى  بػ  دفعت الٍ الكب

 جػػػٌركا الػػػيي  ا١ينػػػاة مػػػ  معٌينػػػنف أفػػػراد فيػػػه يسػػػتقرٌ  حيػػػ  ،جهػػػٌنم طبقػػػات سػػػف أ ُ ا٤نجػػػند التػػػابنت
 الطػرؽ كمٌهػدكا األيسػس كأٌسسػنا ،لشػعنبكا كالػببلد األجياؿ ك ٌ  كعل  ،ٝعا  البشريٌة عل  النىيبلت

 !جيرأة كبك  ،جردية بك ٌ  يقنمنا أف ُ ،كا٣ىنىنة الطغاة م  بعدهم م  يأٌ ٤ 

 ال أف. .ا٤بلئكػػة مػػ  هبػػم بػػا٤نٌكلْ يسػػتغيثنف ػػػ ٝيعػػان  ػػػ النػػار أهػػ  إفٌ   تقػػنؿ الشػػريفة األحاديػػ  إفٌ 
  ُ!!نفسها جهٌنم حرارة ًم  ػ بكثّ ػ شدٌ أ فيها ا٢رارة درجة ألفٌ  ،الصندكؽ ذل  باب يفتحنا

ٌفػػت كٌلمػػا إنٌػػه  الشػػريفة األحاديػػ  كتقػػنؿ  بػػاب ا٤بلئكػػة تىفػػتىح. .جهػػٌنم نػػار حػػرارة درجػػة كنزلػػت خى
 ذلػػ  مػػ  إليهػػا أيضػػيفت الػػٍ الشػػديدة بػػا٢رارة كٌلهػػا جهػػٌنم حػػرارة فتػػزداد قليلػػة ٤ػػٌدة الصػػندكؽ ذلػػ 

 يرفعػػنف كفيجػػأةن  ،خفيفػػة نػػار علػػ  كتنضػػع ،البقػػنؿ فيػػه تنضػػع الػػيم للطعػػاـ الكبػػّ كالًقػػدر ،التػػابنت
 !فيه كما القدر ذل  ُ عجي  ضطرابا فيحدث ،٩كنة نسبة أقص إى  النار تل  درجة

 .«التابنت أه » بػ فيه كبا٤عٌيبْ «التابنت» بػ الصندكؽ ذل  ع  كييعٌا 

 

                                                           
 ، وقد دَقَلدا مضمون الحديث.«تفتير علي صن إصراهيم»، وهو يدق  ذلا عن كتاب 216، ص 1كتاب صحار األدوارح   ( 1)



ّة ا٢سْ  ِٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 رسػنؿ أقبػ  القيامػة يػـن كػافإذا   ...»  قػاؿ أنٌه )عليه السبلـ( الصادؽ جعفر اإلماـ ع  ريكم كقد
 يػا»  فيقػنؿ ،دمػان  يقطر رأسه عل  كيدُ )عليه السبلـ( ا٢سْ كمعه ()صل  ا  عليه كآله كسلم ا 
 «  (ُ)!كلػدم قتلنا (٤ػاذا  أم) فيمى  أٌمٍ س  ربٌ 

 ا  رسػػػنؿ آؿ ظلػػػم ُ شػػػاركه كمىػػػ  يزيػػػد علػػػ  بالػػػدعا  )عليهػػػا السػػػبلـ( زينػػػ  السػػػيدة بػػػدأت ٌٍ 
يلتىًه  القل  ذل  ًم  عليهم دىعىت ،الطاهري  الطٌيبْ

تتالية با٤صائ  ا٤
ي
  فقالت ،ا٤

 كقىتػ ى  ،ذمارنػا كنقضى  ،دما نا سف  م  عل  غضب  كاحلي  ،ظا٤نا م  كانتقم ،ٌٕقنا خيي! اللهم»
اتنا  «سدكلنا عٌنا كهت  ،ٞي

 .كالعهد ا٢رمة ييراع مل  نػىقىضى 

 .  (ِ)كالًعرض كاأله  ،عنه كالدفاع فظهح ينبغ  ما  اليمار

 .(ّ)عنه الدفع يلزمه ش   ك   الرج  ذمار  كقي 

 .  (ْ)الًسَ ػ سدؿ ٝع ػ سدكؿ

ٌْ  أف )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة أرادت ٍ  بػػه قيمػػتى  مػػا ٝيػػع أفٌ  كهػػ   كاقعيٌػػة حقيقػػة ليزيػػد تيبػػ
ػػػػي قتػػػػ   ًمػػػػ  ،ا  رسػػػػنؿ آؿ ضػػػػدٌ  ػػػػ  ،كسى  ،الشػػػػري  الػػػػرأس كإهانػػػػة ،بلػػػػدإى  بلػػػػد مػػػػ  الػػػػرؤكس ٞك

ّهػػا ،الصػػدر ُ الكامنػػة الكيفريٌػػة الكلمػػات عػػ  كاإلفصػػاح  بػػ  ،كالنىفػػع بالفائػػدة عليػػ  تعػػند ال. .كغ

                                                           
 .313، ص 45  «ح صحار األدوار»، ودقله المجلتي في 261، حديث 161ص «ح أمالي الطوتي»كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 للخي  صن أحمد.« ال:ين»كتاب ( 3)

 دفس المصدر.( 4)



ّة ا٢سْ  ّٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ّة ٤ٌدة تفرح جعىلىت  لن حٌ ،كالعقنبة با٣سراف علي  تعند  ،يسػتمرٌ  ال سػنؼ الفػرح هيا لك ٌ  ،قص
  )عليها السبلـ( فقالت ،كالنفس  ا١سدم العيابك  ا٣سارة أنناع م  متناصلة سلسلة يتعٌقبه ب 

 .«٢م  إال جىزىرت كما ،جلدؾ إال فرىيت كما ،فعلت الٍ ًفعلت  كفعلت»

كقىطعتى  (ُ)كفتىتَّ  شققتى   فىريتى 
(ِ). 

قطعتى   جزىرتى 
 .٢مه كتقطيع البعّ ٫ر ُ غالبان  كييستعم  (ّ)

َد» َتػه دمػا  مػ  كسػفكت ،حرمتػه مػ  كانتهكػتى  ،ذريٌتػه دـ مػ  ٌٙملػتى  ٗا ا  رسنؿ عل  كس  ع
 .«ك٢يمىته

 .  (ْ)نس  ٢يمة بينهم  ييقاؿ ،القرابة  الليحمة

ًَد  ا٤عػػُ  مػػ  ظهػػرؾ علػػ  ٙمػػ  كأنػػت ػػػ منتػػ ى  بعػػد ػػػ (كآلػػه عليػػه ا  صػػل ) ا  رسػػنؿ علػػ  سػػ
 أنػػػػناع أشػػػػدٌ . .منهػػػػا كاحػػػػدة كاحػػػػدة كػػػػ  علػػػػ  فيي اصػػػػم  ،الركاسػػػػ  ا١بػػػػاؿ ٙملهػػػػا ال مػػػػا ا١ػػػػرائم
 !ش   عليه خيف  أف دكف م  ،ا٣صنمة

مع حي ي »  .«أعدائهم م  ٌٕقهم ٥م كيأخي ،ظا٤هم م  كينتقم ،شعثهم به كييلمٌ  ، لهم به جيي

 .(ٓ)«شعىثه ا  ملىٌ »  ػ الدعا  ُ ػ ييقاؿ ،األفراد أك األمنر م  تىفٌرؽى  ما  الشع 

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 للخلي .« ال:َين»كتاب ( 2)

 ( الم:جم الوتيط.3)

 الم:جم الوتيط.( 4)

 دفس المصدر.( 5)



ّة ا٢سْ  ْٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 يػػػـن ُ كذلػػػ  ػػػػ كاحػػػدة جبهػػػة ُ الكػػػَر النػػػي عنػػػد ا  رسػػػنؿ آؿ تعػػػاى ا  جيمػػػع سػػػنؼ  ا٤عػػػُ
 ،كظلػم عػدا و  ًمػ  النػاس مػ  لقػ ى  مػا كػ ٌ  الكػَر النػيإى  الرسػنؿ آؿ مػ  كاحػد ك ٌ  فيىشكن ػ القيامة
  يزيد يا فا٠ع ،كيل  األمر كماداـ. نتقاـاال أشدٌ  أعدائهم م  ا  فينتقم

 «بقتلهم الفرح يستفزٌٌن  فبل»

رجػػ  ال  أم  يسػػتفزٌن  ال  ختىلػػه أك ،اسػػت ٌفه أم  سػػتفزٌُا  ييقػػاؿ ،الطبيعيٌػػة حالتػػ  عػػ  الفػػرح خيي
 .(ُ)مهلكة ُ ألقاُ حٌ

ّة فرحة ُ خّ فبل  .النار ُ كخلند ،أليم كعياب ،دائم حزف يتعٌقبها قص

  فقالت ،الكَر بالقرآف كبلمها )عليها السبلـ( زين  السيدة أد٦ت ٌٍ 

 مػػ  ا  آتػػاهم ٗػػا فػػرحْ ،ييرزقػػنف رهبػػم عنػػد أحيػػا ه  بػػ  أمناتػػان  ا  سػػبي  ُ قيتلػػنا الػػيي  ٙسػػنٌ  كال»
 «كحاكمان  كليان  با  كحسبي  (ِ)...فضله

 ا٢سػْ اإلمػاـف ،رأللثػ كآخػيان  ،للدـ كلٌيان   أم «كحاكمان  كلٌيان  با  كحسب » قن٥ا م  ا٤قصند لع ٌ 
 عػػػز) ا  يكػػػنف أف  الطبيعػػػ  فمػػػ  ،تعػػػاى ا  أكليػػػا  كسػػػٌيد ،ا  رسػػػنؿ كصػػػ ٌ   هػػػن )عليػػػه السػػػبلـ(

 كهػن ،القاضػ  كهػن ،ا٢سػْ اإلمػاـ قتػ  ٤صػيبة الشػاهد فهػن ،لدمػه كالػنيٌ  ،ُرأبثػ الطالػ  هػن (كج 
ػػًهدى  قػػد الػػيم هػػن كالقاضػػ  ا٢ػػاكم. .فهنػػا ،ا٢ػػاكم  ،شػػهند شػػهادةإى  حيتػػاج فػػبل ،بنفسػػه ا١رديػػة شى
 كهػػن ،لئلمػػاـ قتلػػه كرا  ًمػػ  القاتػػ  أهػػداؼ يعلػػم الػػيم كهػػن ،ظلمػػان  ا٤قتػػنؿ عظمػػة يىعػػرؼ الػػيم كهػػن
 .يزيد

                                                           
 للزصيد .  « تا  ال:روس»الصن مدظور، و« ال:ربلتان »للخلي ، و« ال:ين»كتاب ( 1)

 .171ـ  161تور  آ  عمران، اآلي  ( 2)



ّة ا٢سْ  ٖٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

اائي  ،خىصمان  ا  كبرسنؿ» ّان  ٔك  «ظه

 مرضػػه (كآلػػه عليػػه ا  صػػل ) ا  برسػػنؿ اشػػتدٌ  ٤ٌػػا»  قػػاؿ أنٌػػه عبػػاس بػػ ا  الصػػحاي عػػ  ركم لقػػد
  كيقػنؿ بنفسه ندجي كهن ،عليه عرىقه م  يسي  ،صدُرإى  ا٢سْ ضمٌ  كقد حضىرتيه ،فيه مات اليم
 .«يزيد الع  اللهم ،فيه ا  بارؾ ال !كليزيد ي ما»

 مقامػان  كلقاتلػ  ي إفٌ  أمػا  كيقػنؿ تػيريفاف كعينػاُ ا٢سػْ ييقبٌػ  كجعػ  ،كأفاؽ طنيبلن  عليه غيش ى  ٌٍ 
 .  (ُ)«ا  يدم بْ

 حرهبػا ُ منهػا امرةن ميغػ ،كإنػياُر يزيػد ُتديػد ُ ٥جتهػا م  )عليها السبلـ( زين  السيدة صٌعدىت ٌٍ 
اطرُتا الكبلمٌية   فقالت ،يزيد للطاغية كإهانتها ،ا٢قائق كش  ُ ك٨ي

 كأضػػ ٌ  مكانػػان  شػػرٌ  كأٌيكػػم ،بػدالن  للظػػا٤ْ بػػئس أف ا٤سػػلمْ رقػػاب مػ  كمٌكنػػ  بػػٌنأؾ مػػ  كسػيعلم»
 «سبيبلن 

 .ا٤سلمْ بدما  كالتبلع  الناس عل  ا٢كم كرس ٌ  عل  لتسٌلط  مٌهد  مٌكنى ى 

ـى  ػ )عليها السبلـ( زين  السيدة م  تصريح كهيا  شػرعٌية بعػدـ ػػ ٦لسه ُ حنله كاف كمى  يزيد أما
 بػ  معاكيػة أبػُن كهػن السػلطة هػيُ ليزيػد مٌهػد مػ  سػلطة شػرعٌية كعػدـ بػ  ،النػاس رقػاب عل  تسٌلطه
 ا١نايػػات مػػ  هػػن ٌٙملػػه مػػاإى  ميضػػافان  ،ا١ػػرائم مػػ  يزيػػد بػػه قػػاـ مػػا يتحٌمػػ  الػػيم فهػػن ،سػػفياف أي
 مػ  ا٤قصػند هػن ا٤عػُ هػيا كلعػ ٌ . أثقػ  ككزرُى أكثر جرائمه ألف ،أشد عيابه فسيكنف. األبريا  كقت 
 .«مكانان  شرٌ  أٌيكم»  الكَر القرآف ع  منها حكايةن  ػ زين  السيدة قنؿ

                                                           
 1421للهجر ، الطص:  االولى، طصع إيلران، علام  676للشيخ جما  الدين يوتف صن حاتم الشامي، المتوفى عام « الدّر الدظيم»كتاب ( 1)

 «.مثير األحزان»، وهو يدق  ذلا عن 541ص  حهـ



ّة ا٢سْ  ٖٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 «تىقريع  استعظام  كال ،قىدرؾ استصغارم كما»

 .كاإليبلـ العين  مع الضرب  التىقريع

ٌٍ  ،٨اطبت  الدكاه  عل ٌ  جٌرت كلئ »  نس ة ُك  .  (ُ)«تقريع  كأستعًظم ،قدرؾ ألستصغر إ

نػينىبه م  اإلنساف ييصي  ما  الدهر دىكاه   ػ داهية ٝع ػ الدكاه 
(ِ). 

 جػدان  علػ ٌ  الصػع  مػ  !يزيػد يػا أفٌ   ػػ هػيا كبلمهػا مػ  ػػ تقصد )عليها السبلـ( زين  السيدة لع ٌ 
ٌٍ  ،أيخاطبػػ  أف  أف علػػػ ٌ  الصػػػع  كمػػ  ،كا٢قػػػارة اللػػـؤ غايػػػة ُ كأنػػت ،كا٣ػػػدارة العفػػة منتهػػػ  ُ أل

 أكػنف جعلتػِ ،الػدهر كتقٌلبػات ا٤ؤسػفة كالظػركؼ الضػركرة لكػ ٌ  ،كا٤كانػة القػدر نػازؿ رجبلن  أيخاط 
ٌْ  لك  ،ا٣طاب ُ ل  طرفان   .)عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ أخ  لرأس تقريع  فظاعة ل  أيب

 «في  ا٣طاب نتجاعال تػىنىمٌهان »

 .(ّ)التأثّ حتماؿا  نتجاعاال

 شػػاهدته ٤ػػا طبيعػػ  فعػػ  ردٌ  هػػن بػػ  ،فيػػ  خطػػاي تػػأثّ حتمػػاؿا بتػػ طا٨ي  مػػ  هػػدُ لػػيس  ا٤عػػُ
 خفيىػػػت ٩ٌػػػ  ،اجمللػػػس هػػػيا ُ ا١السػػػْ بعػػػض ُ كبلمػػػ  يػػػؤثٌر أف كعسػػػ  ،ا٤صػػػائ  مػػػ  كأيشػػػاهدُ
 أيبًط  لك . .هيا قىني نؿكأق ،الدعايات تأثّ بسب  ،ا٢قائق عنهم

 .ا٤نهنمة نتصاراتاال م  أحرزته ما كأيدمر

 «عال به ا٤سلمْ عينف تركتى  أف بعد»

                                                           
 .217للتيد اصن طاووسح ص « لملهوف على قتلى الطفوف ا» كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 «.  الم:جم الوتيط » للخلي ، و« ال:ين » كما يُتتفاد هذا الم:دى من كتاب ( 3)



ّة ا٢سْ  ٕٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كبتلػػػ  ،ذنػػػ  بػػػبل )عليػػػه السػػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػػاـ استشػػػهاد بسػػػب  بالػػػدمنع كمليئػػػة ميغرىكرقػػة  أم
 !الفجيعة الكيفية

 «حٌرل ذكُر عند كصدكرهم»

 .للقلنب ا٤قرحة ا٤صائ  م  عليه جىرت ما تيٌكر عند ،كاألس  ا٢زف م  ملتهبة  أم

ٌّ  مل ػػػ إنسػػاف كػػ ٌ  بػػ  ػػػ مسػػلم لكػػ  طبيعػػ  أمػػر كهػػيا  النػػاس ا  فطػػر الػػٍ األكليػػة الفطػػرة فيػػه تتغػػ
 .لديه سليمة العاطفة صفة تكنف م  لك  طبيع  فع  رد هن. .فاجعة هكيا م  فالتأملٌ  ،عليها

 ،كحاشػيته يزيػد نفسٌية ُ خطاهبا تأثّ حتماؿا عدـ سب  سبلـ()عليها ال زين  السيدة ذكرت ٌٍ 
  )عليها السبلـ( فقالت

 فيهػا عٌشػ  قػد ،الرسػنؿ كلعنػة ا  بسػ   ٧شػٌنة كأجسػاـ ،طاغيػة كنفػنس ،قاسػية قلػنب فتل »
 «كفػىرٌخ الشيطاف

شٌنة  .٩لن ة  أم  ٧ى

 فيهمػا مسػاعدة األرضػٌية تكػنف ال فسػنؼ ،الطغيػاف أخػيهاإذا  كالػنفس ،قاسػيان  صارإذا  القل  إفٌ 
 .كالنصائح ا٤ناع  لتقٌب 

َبٌػع فسػنؼ ،شػ   مػ  كالتجػاكب التفاع  كجدإذا  الرجيم الشيطاف أفٌ . .ذل إى  ييضاؼ  ُ ي
 ُ الػتحٌكم جهػاز ٗنزلػة كيكػنف ،فيػه لئلقامػة ك٧بلن  كمسكنان  ،كككران  عشان  لنفسه كيٌت يُ ،كذهنه فكُر

اهاته لهمين  ُ يتحٌكم ،األشيا  ٌ٘  نسػبلخكاال ٫ػراؼاال بأنناع كيأمُر ،يريد حيثما الش   فينٌجه ،كا
يػع كالعاطفػة اإلنسانية الفطرة ع   ،الدينيػة ا٤ ػاطر اـحػاقت علػ  ا١يػرأة كيعطيػه ،ا٢ميػدة الصػفات ٝك



ّة ا٢سْ  ٖٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 مقامػػه يقنمػػنف الػػيي  ،جنػػندُ  أم ،فراخػػه هنػػاؾ فػػإفٌ  ا٤نحػػرؼ هػػيا فكػػر مغػػادرة الشػػيطاف أراد فػػإذا
 .السلبٌية مضاعفاُتا ُ التفكّ دكف م  ا١ردية عل  كالتشجيع اإلغرا  مهٌمة ُ دكُر يؤٌدكفك 

 «دىرىج ما ًمثل  هناؾ كم »

 .زائدة  «درج ما» ُ «ما»  كقي . األسباب لتل  كنتيجة ،ذل  كبسب   أم  هناؾ كم 

  درج  كقيػػ . (ُ)ديشػػ  مػػا ؿأكٌ . .قلػػيبلن  مشػػيان  كمشػػ  ا٢ركػػة ُ أخػػي  أم  الصػػيٌ  درج  ييقػػاؿ  درج
 .كتقٌنل نشأ أم

 ،ا٣بيثػة الطلقػا  بأيػدم ،األكصػيا  كسػلي  ،األنبيػا  كأسباط ،األتقيا  لقت  العج  ك ٌ  فالعج »
 «الفجرة العىهىرة كنس 

 .معه كا٤ستشهدي  )عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ  ػ هنا ػ األتقيا 

 .ا٢فيد  ػ سب  ٝع ػ أسباط

 .النىلىد  السلي 

 .الزانية كا٤رأة ،الزاٍ الرج   ػ كعاهرة عاهر ٝع ػ العهرة

ارس الٍ ا٤رأة أك الرج   ػ كفاجرة فاجر ٝع ػ الفجرة  .كالفجنر الزنا جردية ٛي

 علػػػ  تعػػاى ا  خلػػق كأطيػػػ  أشػػرؼ ييقتػػ  أف األعاجيػػ  أعجػػػ  مػػ  هػػن بػػػ  ،عجيػػ  إنٌػػه حٌقػػان 
 !!كالعاهرات العاهري  ذريٌة أيدم

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)



ّة ا٢سْ  ٖٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 يضػربنف كللػيي  ،كاألشػرار لؤلخيػار امتحػاف قاعػة تكػنف أهٌنػا ،الدنيا ا٢ياة طبيعة ه  هيُ. .كلك 
 .ا٣ب  أك الطي  ُ قياسٌية أرقامان 

 ،كاإلدراؾ بػالنع  ديتػاز ٦تمػع ك ٌ  عند ،القيامة يـنإى  خالدة «كرببل  فاجعة» بقيت. .هنا كم 
ليػػػ  دراسػػػة علػػػ  أقبػػػ  كفىهمػػػان  نيضػػػجان  شػػػرالب زدادا ككٌلمػػػا ،اإلنسػػػانية كالقػػػيم ا٤فػػػاهيم كفهػػػم  هػػػيُ ٙك

 .أكثر بتفصي  عنها كالكتابة ،أ   بشك  حن٥ا كالتفكّ ،أكسع بصنرة الفاجعة

ػػٌدد ،ا٤ػػؤمنْ العقػػبل  لػػدل مفتنحػػان  ا٤لػػ ٌ  هػػيا يبقػػ  أف تعػػاى ا  شػػا  كقػػد  ،عػػاـ كػػ  ُ فتحػػه كجيي
 !!الفاجعة هيُ جزئٌيات كدراسة لتحلي  ،يـن ك  ُ ب 

 ،بعضػها نػيكر ،متعػدٌدة أسػباب ػ التاري  ككنارث فجائع بقٌية عل  تيازهاامك  ػ كرببل  فاجعة ك٣لند
  كا٢قيقة الناقع معرفة كيريد ،السؤاؿ هيا إجابة ع  يبح  م  ك  ذل  ليعرؼ

 أفضػػػ  هػػػم كػػػاننا ػػػػ الفاجعػػػة هػػػيُ ُ ػػػػ. .السػػػي أك القتػػػ  مصػػػيبة علػػػيهم انصػػػٌبت الػػػيي  إفٌ  ػػػػ ُ 
 مػ  عاليػة كدرجػة ،شػاهقة قٌمػة ُ كػاننا بػ  ،كنسػا ن  رجػاالن . .تعػاى ا  خلق كأشرؼ ،البشر طبقات
ّهم هبػػػم نقػػػيس ألف ٦ػػػاؿ ال ٕيػػػ  ،الطٌيبػػػة كالنفسػػػٌية ،تعػػػاى بػػػا  كاإلديػػػاف كا١بللػػػة العظمػػػة  مػػػ  غػػػ
 .عظما  كاننا مهما. .البشر

 كأنػز٥م ،لؤمػان  النػاس كأكثػر ،البشػر أخبػ  نناكا. .ػ الفاجعة هيُ ُ ػ ا١رائم ارتكبنا اليي  إفٌ  ػ ِ 
 .نفسٌيةن 

 النػػػاس فأعطػػػت ،كا١نايػػػات كا١ػػػرائم الفجػػػائع مػػػ  لسلسػػػلة الطريػػػق مٌهػػػدىت الفاجعػػػة هػػػيُ إفٌ  ػػػػ ّ 
 ٗنزلػػة. .الفاجعػػة هػيُ مػػرتكي عمػػ  فكػاف ،ديػػ  أك بعقيػػدة يلتزمػنا كال ،أحػػد مػػ  خيػافنا ال بػػأف ا١يػرأة



ّة ا٢سْ  َٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 مػػ  القػػيرة نفسػػه لػػه تطيػػ ي  ٗػػا يقػػـن أف ُ ،كلئػػيم خبيػػ  كػػ  أمػػاـ الطريػػق كفػػتح األيسيػػس تأسػػيس
 !كا١نايات ا١رائم

 أهػ  مػع ميقاتػىلىتػه أثنػا  ،ا٢قيقػة هبػيُ صػرٌح )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلماـ أفٌ   التاري  ُ جا  كلقد
َتػه ُ ٧مػدان  خلفػتهم بئسػما  السىػن  أٌمة يا.. .»  فقاؿ ،الكنفة  عبػدان  بعػدم لػناتقت لػ  إٌنكػم أمػا ،ع
 .(ُ)«...إيٌام قتلكم عند ذل  عليكم يهنف ب  ،قتله فتهابنا ا  عباد م 

 فكػػاف ،كاألجيػػاؿ فػػراداأل خػػتبلؼا مػػع. .لكػػ . .نفسػػه ييعيػػد التػػاري  أفٌ  هػػ   ا٢يػػاة طبيعػػة إفٌ  ػػػ ْ 
 كمعرفػة بدراسػتها كيقـن ،الكال الفاجعة هيُ م  كالعا الدركس يستلهم أف مسلم ك  عل  ضركريٌان 
ّة ا٢ػاٌدة كا٤نعطفػات ،الصػعبة اإل٥يٌػة متحانػاتاال ُ يىسقي  ال لك  ،شام  بشك . .ٙليلها  ،ا٣طػ
 .مشاهبة كفجائع م س  تتكٌرر ال كحٌ

 خيػاؼ الػيم ا٤ػؤم  اإلنسػاف منق  كيٌت ي ،األخيار صفنؼإى  يبادر فإنٌه ذل  تكٌررت لن كحٌ
 كػػػرببل  فاجعػػة عػػػ  كشػػاملة كاسػػعة دينيٌػػػة خلفيٌػػة لديػػػه ألفٌ  لػػ كذ ،ا٢سػػاب بيػػػـن كيػػؤم  ،تعػػاى ا 

 .كمضاعفاُتا

 جاذبيٌػػة تػػأمْ  يعػػِ تفاصػػيلها ٠ػػاع أك قػػرا ة حػػْ كالبكػػا  «كػػرببل  فاجعػػة» ملػػ  فػػتح إفٌ  ػػػ ٓ 
اذبيٌػػة ،«)عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ سػػما» بػػػ الػػدي  ٫ػػن النػػاس ٘ػػيب ،قنيٌػػة  ديكػػ  ال عاطفيٌػػة ٔك
 !!قٌنُتا درجة تىصىن ر

 ٦ػاؿ ُ ػػ ا٤نطقٌية ستدالالتكاال العقلٌية األدلٌة أفٌ   كه  ،مهٌمة حقيقةإى  لتفاتاال ينبغ . .كهنا
 النػػاس جيػػيب عامػ  مػػ  لػػيل  البػدٌ  لكػػ  ،فقػ  اإلقنػػاع بػػدىكر تقػـن ػػػ بالػػدي  لتػزاـاالإى  النػػاس دعػنة

                                                           
 .52، ص 45  « صحار األدوار»كتاب ( 1)



ّة ا٢سْ  ُٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 بنػند مػ  بنػد كػ ٌ  ُ متػنٌفر كهػن ،اطف العػ العامػ   هػن ا١ػيب عنامػ  كأقػنل ،األدلٌػة هػيُ سػتماعال
 !الفاجعة هيُ

 الفضػػػػائ  ٫ػػػػن ٘ػػػػيهبم بػػػػ  ،فحسػػػػ  الػػػػدي  ٫ػػػػن النػػػػاس جػػػػيب علػػػػ  تقتصػػػػر ال ا١اذبيٌػػػػة كهػػػػيُ
 البيػت أهػ  أئمػة مػ  الػدي  كعبػادات كعقائػد معػامل كتعلٌػم ،الػدي  لبنػند العملػ  كالتطبيق ،كاألخبلؽ

ّهم ًم  ال. (.السبلـ عليهم)  .غ

 ا  كجعػػ  ،٧بٌػػتهم ٦ػػٌرد ال ،كإتٌبػػاعهم البيػػت أهػػ  كاليػػة األعمػػاؿ قبػػنؿ شػػرط جعػػ  تعػػاى ا  فػػإفٌ 
 كانػػت لػػن حػٌ. .األخػػرل ا٤ػياه  ال ،البيػػت أهػ  مػػيه  ُ ينحصػر الػػناقع  اإلسػبلـ (كجػػ  عػز)

 التمٌسػػ  مػػ  البػدٌ  بػػ  ،يكفػػ  ال كحػدُ فػػا٤ظهر ،دينيٌػػة كمظػاهر ظػػناهر علػػ  مشػتملة ا٤ػػياه  تلػ 
 !الصحيح تنلباحمل

 ا  رسػػػنؿ علػػػ  الػػػنح  نػػػزكؿ طريػػػق عػػػ  ،ا٤ػػػيه  ذلػػػ  شػػػرعٌية علػػػ  اإل٥ػػػ  التنقيػػػع مػػػ  كالبػػػدٌ 
 .ا٤يه  ذل  إماـ م  ا٤عجزات ظهنر أك ،األمْ الصادؽ

 فػيكم بيػٍ أهػ  مثػ »  قنلػه (كسػلملػه )صػل  ا  عليػه كآ ا  رسػنؿ ع  كتناتر اشتيهر فقد كليل 
 .«غرًؽ عنها ٌٚل  كم  ، ٪ ركبها مى  ،ننح كسفينة

  )عليها السبلـ( زين  السيدة خطبة كلمات شرحإى  نعند. .كاآلف

 ،ا٣بيثػػة الطلقػػا  أيػػدم علػػ  كػػاف ،األكصػػيا  بػػ كا األنبيػػا  كأحفػػاد األتقيػػا  قتػػ  إفٌ   السػػيدة تقػػنؿ
 .الفجرة العهرة كنس 



ّة ا٢سْ  ِٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أكالد مػػ  كػػاننا الداميػػة كػػرببل  عػػةفاج ارتكبػػنا الػػيي  أفٌ  ٪ػػد الصػػحيح التػػاري  نيراجػػع حينمػػا إنٌنػػا
 ا٢سػػْ اإلمػػاـ جسػػد سػػحقنا الػػيي  العشػػرة، إى الشػػمر، إى زيػػاد ابػػ ، إى يزيػػد مػػ  بًػػد ان ! !ا٢ػػراـ

 !!خين٥م ٕنافر ،شهادته بعد )عليه السبلـ(

 .(ُ)«األنساب علم» كت  ُ ميكنرة قٌصة بأبيه منهم كاحد ك ٌ  لتحاؽكال

 ،أبيهػػا عبػػد مػػع زىنىػػت «الكلػػي ٔػػدؿ بنػػت ميسػػنف»  ٠هػػاا نصػػرانية مػػرأةا أفٌ   التػػاري  ُ جػػا  فقػػد
 .(ِ)معاكية تزٌكجها بشهنر ا٢م  كبعد «يزيد» بػ فحملت

ستمرٌ  بالزنا ػ ا١ميع عند ػ مشهنرة كانت «مرجانة» أٌمه فإفٌ  ،زياد ب  ا  عبيد كأٌما
ي
   .(ّ)!!ا٤

ِى ا كانػا زيػاد كأبػاُ ا  عبيػد بػأفٌ  حكصػري مشػهنر )عليػه السػبلـ( ا٢سْ اإلماـ ككبلـ  حيػ  ،زنػا بػ
 منٌػػػا كهيهػػات ،كاليلٌػػػة السػػٌلة بػػػْ  اثنتػػْ بػػػْ ركػػز قػػػد الػػدع ٌ  ابػػػ  الػػدع ٌ  كإفٌ  الأ.. .»  اإلمػػػاـ قػػاؿ
 .«...اليلٌة

 كلػػد )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ قاتػػ »  قػػاؿ أنٌػػه )عليػػه السػػبلـ( الصػػادؽ جعفػػر اإلمػػاـ عػػ  ركمى  كقػػد
 .  (ْ)«زنا

 «دمائنا م  أكيٌفهم  تىنطً »

 . (ٓ)تسي  أك تقطري   تنًط ي 

                                                           
 للشيخ مفلم صن الحتين الصحرادي.« لدواصبإلزام ا»لهشام صن الكلصي وكتاب « مثالب ال:رب»اقرأ كتاب ( 1)

 «.مثالب الصحاص »، دقالً عن كتاب 547، ص 2  «ح مجالس المؤمدين»كتاب ( 2)

 ، الفص  التاصع، المجلس الراصع.1  «ح م:الي التصطين»كتاب ( 3)

 .113، ص 14  « صحار األدوار»، وكتاب 11، حديث 71الصن قولويهح ص « كام  الزيارات»كتاب ( 4)

 على ما هو مذكور في أكثر كتب اللغ .  ( 5)



ّة ا٢سْ  ّٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 األيػدم تلػ  )عليهػا السػبلـ( زينػ  السيدة كتعِ ،ببلغٌية ستعارةا ػ أيضان  ػ الكبلـ هيا أفٌ  كالظاهر
 كرجػػاؿ ا٢سػػْ اإلمػػاـ  ا  رسػػنؿ آؿ أجسػػاـ علػػ  كرماحهػػا بسػػينفها تضػػرب كانػػت الػػٍ كاألكػػ ٌ 

 .الطٌيبْ أكلئ  دما  م  كسينفهم همأكفٌ  فتتقاطر ،كأصحابه بيته أه 

 «٢نمنا م  أفناههم كتتحٌل »

لىػػ ى   ييقػػاؿ  تتحلٌػػ   كاسػػتحل  ،اللػػن مػػ  ضىػػرعها ُ مػػا سػػت رجا  أم  الناقػػة أك الشػػاة فػػبلفه  حى
ٌل . (ُ)ستدرٌُا  اللن  .  (ِ)ساؿإذا   الش   أك فُن ٙك

ػػت ٌ  تتحلٌػػ  الناقػػة كلػػد أفٌ  كمػػا أنٌػػه  ا٤ػػراد لعػػ   كػػاف كػػيل  ،أٌمهػػا ٧الػػ  مػػ  ا٢ليػػ  هػػابفم ٛك
 ا٢قػد بػدافع قنيان  مٌصان  (كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ آؿ كدما  ٢ـن م  بأفناههم ديتٌصنف األعدا 
 !!كالبغضا 

 .كعدائهم حقدهم شٌدة ع  ككناية ببلغٌية ستعارةا ػ أيضان  ػ كهيُ

كػػ   شػػٌقها ًمػػ   ػػػ أحػػد غػػزكة ُ ػػػ يزيػػد جػػٌدة «هنػػد» فعلتػػه مػػاإى  إشػػارةن  الكلمػػة هػػيُ تكػػنف أف كديي
 كتأكػ  ٛضػغه أف ك٧اكلتهػا فمهػا ُ كضػعه ٍ ،كبػدُ كإخراجهػا ،ا٤طٌلػ  عبػد بػ  ٞػزة سػٌيدنا لػبط 
 .  ا٤سلمْ جي  ُ كفن ان  كقائدان  ،ا  لرسنؿ عٌمان  لكننه ،عليه منها حقدان  ،منه

 «الضاحية ا١ىبنب عل  ،الزاكية ا١يث  تل »

اب  ا١ىبنب  كقي  (ّ)الصلبة األرض كجه  ا١ىبنب  .(ْ)الَي

                                                           
 للشرتودي.« أقرب الموارد»كتاب ( 1)

 للخلي  صن أحمد.« ال:ين»كتاب ( 2)

 للخلي  صن أحمد.« ال:ين»كتاب ( 3)

 الم:جم الوتيط.( 4)



ّة ا٢سْ  ْٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

  أم  الظػبلؿ ضػاحية كأرض ،الشػمس حػرٌ  أصػابه أك ،للشػمس بػرز  ضىحنان  ضحا ييقاؿ  الضاحية
 .  (ُ)فيها شجر ال

 عػٌدة األرض كجػه علػ  الطػاهرة األجسػاد بقػا  مصػيبة ع  )عليها السبلـ( زين  السيدة م  إخبار
 ا  أكليػا  سػادات كػنهنم رغػم. .ذلػ  كػ ٌ  ،ا٤باشػرة بأشػٌعتها الشػمس تصػهرها ،دفػ  غّ م . .أياـ
 .تعاى

 «العناس  تىنتاهبا»

 .مرٌة بعد مرٌة إليها تأٌ  تنتاهبا

 .  (ِ)اليئ  كهن  ػ عاًس  ٝع ػ العناس 

 .الكبلـ هيا م  ا٤قصند ُ حتماالفا كهنا

 ا٢سػْ اإلمػاـ لقتػ  عاشنرا  يـن كاحضر  اليي  هم  «العناس » م  ا٤قصند إفٌ   األكؿ حتماؿاال
 )عليهػا السػػبلـ( زينػ  السػيدة عػٌات. صػحابهأك  بيتػه كأهػػ  ذريتػه مػ  الطيبػة كالصػفنة )عليػه السػبلـ(

َاساال كهػ  الػيئاب صفة حيملنف كاننا ألهٌنم ،باليئاب عدا األ أكلئ  ع   النػنع هػيا عػ  كييعػٌا  ،فػ
 .«ستعارةاال» بػ ػ كاألدب الببلغة علم ُ ػ التشبيه م 

  

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 وقي ح ال:وات  ـ جمع عتّا  ـح وهو الرمم.  ( 2)



ّة ا٢سْ  ٓٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 قبػػ  ألقاهػػا الػػٍ خطبتػػه ُ سػػتعارةاال مػػ  النػػنع هػػيا )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ اسػػتعم  كقػػد
ٌٍ  ،القيػػه أنػػا مصػػرع ي خييٌػػػرى .. .»  ػػػ فيهػػا ػػػ قػػاؿ حيػػ  ،العػػراؽ ٫ػػن مٌكػػة مػػ  خركجػػه  بأكصػػاي ككػػأ
 .(ُ)«...ككرببل  النناكيس بْ ،الفلنات عيسبلف تيقطٌعها

 كػػاف الػػٍ ا٤تتاليػػة كالغػػارات ا٤تػػناي ا٥جػػـن «تىنتاهبػػا» كلمػػة مػػ  ا٤قصػػند يكػػنف. .ياهػػ علػػ  كبنػػا ن 
 .عاشنرا  يـن. .كخيامه ا٢سْ اإلماـ أصحاب عل  يىًشٌننهنا األعدا 

 غػػّ مػػ  ػػػ األرض علػػ  أنػػاس جيثػػ  بقيػػت لػػن أف تقتضػػ  كالعػػادة الشػػأف أفٌ  هػػن  الثػػاٍ حتمػػاؿاال
 .٢نمها م  كتأك  ا١ث  تل إى  تأٌ فإهٌنا ،اليئاب فيها دتتناج ا٤نطقة ككانت ،ػ دف 

 )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ لئلمػػاـ الطػػاهر ا١سػػدإى  بالنسػػبة ػػػ تأكيػػد بكػػ ٌ  ػػػ حيصػػ  مل ا٤عػػُ أفٌ  إال
 ثبلثػػة ٤ػػٌدة األرض علػػ  أجسػػادهم كبقيػػت ،معػػه قيتلػػنا الػػيي  ،الطػػاهري  بيتػػه كأهػػ  أصػػحابه كأجسػػاد

 .آخر مفَس حيناف أمٌ  أك ذئ  ٥ا يتعٌرض أف دكف م  ،األرض ُ مناراة أك دف  غّ م  ،أياـ

 «الفراع  أٌمهات كتيعٌفرها»

 .  (ِ)الضبع كلد  ػ فيرعي  ٝع ػ الفراع 

 ركبػنا الػيي  العشػرة األفػراد أكلئػ إى  تشػّ كلعٌلهػا ،ببلغيٌػة سػتعارةا ػػ أيضػان  ػ الكبلـ هيا أفٌ  الظاهر
 أك ،عاشػنرا  يػـن ُ ،ا٣يػ  ٕػنافر. .قتلػه بعػد )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـ جسػد كسػحقنا خين٥م
 .احملرـٌ م  عشر ا٢ادم اليـن

 ؟ظهُر ا٣ي  فينط  للحسْ ينتدبي  مى   أصحابه ُ سعد ب  عمر نادل ٌٍ   الراكم قاؿ

                                                           
 .  367ص ، 44   ح«صحار األدوار»كتاب ( 1)

 ، للَشرتودي.«أقرب الموارد » كتاب ( 2)



ّة ا٢سْ  ٔٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 بػػ  كعمػػر ،طفيػػ  بػػ  كحكػػيم ،مرثػػد بػػ  كأخػػنىس ،حنيػػة بػػ  إسػػحاؽ  كهػػم عشػػرة مػػنهم فانتػػدب
يثمػػة بػػ  كسػػامل ،العبػػدم مينقػػي بػػ  كرجػػا  ،لصػػيداكما صػػبيح  ،ا١عفػػ  كهػػ  بػػ  كصػػاّ ،ا١عفػػ  خى
 ٕػػنافر ا٢سػػْ فداسػػنا (ا  لعػػنهم) مالػػ  بػػ  كأيسػػيد ،ا٢ضػػرم  ثىبيػػت بػػ  كهػػاٍ ،غػػاً بػػ  ككاحػػ 
 !!كصدُر ظهُر رٌضنا حٌ خين٥م

  أحدهم له فقاؿ ،زياد اب  عند كقفنا حٌ العشرة هؤال  كجا   الراكم قاؿ

 الظهر بعد الصدر رضضنا ٫ 
 

 األسػر شديػد يعبػنبو  بكػ ٌ  
 

 ؟أنتم مى   زياد اب  فقاؿ

 !!صدُر جناج  طحٌنا حٌ. .ا٢سْ ظهر ٖينلنا كطئنا ٫   قالنا

 .ٔائزة ٥م فأمر

 (ُ)!زنا أكالد ٝيعان  فنجدناهم ،العشرة هؤال  نس  ُ فنظرنا  الزاهد عمرك أبن قاؿ

ػػ فلػػئ » ٌٚ  بظػػػبلـ ا  كمػػا ،يػػػداؾ قػػٌدمت مػػػا إال ٘ػػد ال حػػْ ميغرمػػػان  كشػػيكان  بنػػػا لتجػػدي  ،مغنىمػػػان  يتناا
 «للعبيد

عهػػػا ،الغنيمػػػة  مىغنىمػػػان  ىغػػػنىم  كقيػػػ  (ِ)مغػػػاً  ٝك
 أمػػػناؿ مػػػ  اإلنسػػػاف عليػػػه حصػػػ  مػػػا كػػػ  هػػػن  ا٤

 .(ّ)ا٢رب

                                                           
 .113ـ  112للتيد اصن طاووسح ص « الملهوف»كتاب ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 «.لتان ال:رب»كتاب ( 3)



ّة ا٢سْ  ٕٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

يغرـى  ميغرىمان 
ثق   ا٤

ي
ي  ا٤ ي  أسّ أك (ُ)بالدى  كييػراد ،سػماال منضػع كيًضػعى  مصػدر  غػرـىا٤  كقيػ  (ِ)الػدى

 .(ّ)كا٤عاص  اليننب ميغرـى به

 السػػػبايا تعامػػػ  ػػػػ الشػػػاـ طريػػػق ُ ػػػػ معنػػػا جبلكزتػػػ  كتعاملىػػػت ،بأسػػػرنا أمػػػرت إنٌػػػ  !يزيػػػد يػػػا  ا٤عػػػُ
 ك٧اصػران  بالػيننب ميػثقبلن  نفسػ  ٘د سنؼ ػ العاج  القري  ُ ػ أٌن  علما. .كلك  ،ا٢ربٌية كالغنائم
 ٘ػد ال حيػ  ،اإل٥يػة العػدؿ ٧كمػة ُ نفسػ  عػ  كالػدفاع ،ضػريبتها دفػع علي  يلـز الٍ اص با٤ع
 صػػل ) ا  رسػػنؿ آؿ نسػػا  سػػيً   أبرزهػػا ًمػػ  كالػػٍ ،كجنايػػات جػػرائم مػػ   يػػداؾ قػػٌدمت مػػا إال معػػ 
 عػيرو  الك  ،عنػ  يػدافع ٧ػاـ غػّ مػ  ،مهانػان  ذلػيبلن  كحيدان  نفس  ترل ا٢ْ ذل  ُك. (كآله عليه ا 
ٌل  رشنةن  لتدفعه ماؿ كال ،أعمال  به لتاٌر  !!كأعمال  أنت تبق  ب  ،نفس  به كٚي

يعىٌنؿ ا٤شتك  ا  فإى»
 «كا٤ؤٌم  ا٤لجأ كإليه ،كا٤

يعىٌنؿ
ستعاف» ٗعُ مفعنؿ سما  ا٤

ي
  يقاؿ ،«ا٤

ت ،بػه اسػتػىعىنتي  أم  عليه عىٌنلتي     العىػنؿي   كقيػ  (ْ)إليػه أمػرم كصىػٌّ
ي
 ٌتكػاؿاال  كالعًػنىؿ ،بػه سػتعافا٤

 . (ٓ)به كاستعافى  ،عليه ٌتك اك  عتمدا  أم  عليه الرج  عىنىؿ  ييقاؿ ،ستعانةكاال

 ،ا٤صػػائ  مػػ  الطػػاهري  الرسػػنؿ آؿ علػػ  جػػرل مػػا )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة ذكػػرىت مػػا كبعػد
شػػتك  ا  فػػإى» تقػػنؿ

ي
ُّإى  ال ..بػػه سػػتعانةكاال ٌتكػػاؿكاال عتمػػاداال كعليػػه «ا٤   تعػػاى كػػاف فقػػد ،غػػ

 كإليػه». كعقػنبتهم إبػادُتم علػ  ا٤قتػدر ،األعػدا  م  ا٤نتقم هن كسيكنف ،جرل ما عل  الشاهد هن

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 ( أقرب الموارد، للشرتودي.2)

 ، للطريحي.«مجمع الصحرين»كتاب ( 3)

 ، للخلي  صن أحمد.«ال:ين»كتاب ( 4)

 الم:جم الوتيط. (5)



ّة ا٢سْ  ٖٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

لجػػأ
ى
 لسػػٌيدنا فقػػدنا بعػػد كخاٌصػػة ،ا٤كٌرمػػة العائلػػة أفػػراد كلبقيٌػػة لنػػا ا٤لجػػأ ػػػ سػػبحانه ػػػ فهػػن «كا٤ؤٌمػػ  ا٤

 !كالسي األسر قيد ُ ،أمٌية بِ عاصمة ُ كتناجدنا )عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ

 ،ذلػ  ٌٙمػ  علػ  ا١ميػ  الصػا كييعطينا ،أصابنا ما عل  ييعيننا أف منه نأم  اليم  «ا٤ؤٌم » كهن
 .كالننائ  ا٤كاُر م  القيناُ ما إزا  ا١زي  األجر كدينحنا

 لفاجعػة األصػل  اجملػـر علػ  غضػبها مػ  آخػر جامان  لتص ٌ  )عليها السبلـ( زين  السيدة عادت ٌٍ 
 الػػيم ،زيػػاد ابػػ  اللعػػْ لعاملػػه األكامػػر أصػػدر أك ،مباشػػرة ا١ػػرائم بتلػػ  قػػاـ ميالػػ يزيػػد كهػػن ،كػػرببل 
 .ذل  كغّ كالضرب كالسي القت  م  يزيد أكامر نٌفي

 !كتعني  شج و  م  يستحقه ًلما كاؼو  غّ به خاطبته ما ك ٌ  أف ترل ككأهٌنا

 «جهدؾ ع سعي  كناص كاس ،كيدؾ ًكد ٌٍ »فقالت  

 .(ُ)كا٤كر ،كا٣يدعة ،السٌيئة كا٢يلة ،خيفية الغّ مىضىرٌة إرادة  الكيد

 .(ِ)كالطاقة النيسع ،كا١هد ،الغايةإى  كص  حٌ طل   ييقاؿ ،جدٌ   جهدان  جىهىد

ّة سػػٌيدة ًمػػ  ،الشػػديد التهديػػد طػػابع عليػػه يىطغػػ  كػػبلـ هػػيا  أعلػػ  ػػػ نفسػػها مػػ  كاثقػػة كلكٌنهػػا ،أسػػ
 ال كسػنؼ ،تفشػ  سػنؼ ػػ ٨ٌططاتػه مػ  البلحقػة كالفصػنؿ ػػ يزيػد نشػاطات ٝيػع أفٌ  ػ الثقة رجاتد

 كسػػػػلطته ،يتزعػػػػزع فكيرسػػػػٌيه ،ميعػػػػاكس بشػػػػك  عليػػػػه ترجػػػػع بػػػػ ! !أهدافػػػػه مػػػػ  كاحػػػػد أمٌ إى  يتنٌصػػػػ 
 !تيه  كقدرته ،تضعي 

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 دفس المصدر.( 2)



ّة ا٢سْ  ٗٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كقىتػ  ،كتفكػّ ي ٚطػ مػ  ،لػ  بػدا مػا صػنعا  ليزيػد تقػنؿ أف تريػد )عليها السػبلـ( زين  السيدةف
 ،بػه حىًلمػتى  الػيم ا٥ػدؼإى  تصػ  ال فسنؼ ،جهند م  كسع  ُ ما كابيؿ ،كأسر كسىي ،كإبادة
 أك صػػغّ إبقػػا  كعػػدـ ،كأكراقهػػا كفركعهػػا أغصػػاهنا بكافٌػػة. .جػػيكرها مػػ  النبػػنة شػػجرة ستئصػػاؿا كهػػن
 !مرأةا أك كاف رجبلن . .ا  رسنؿ آؿ م  كبّ

 «نت ابكاال كالنبٌنة ،كالكتاب لنح با شرٌفنا اليم ا  فن»

 ٌتكػاؿكاال بػالنفس الثقػة درجػة مسػتنل لعلػنٌ  آخػر نعكػاسا ػ الناقع ُ ػ كهن ،األكثر للتأكيد القسم
 كمػػا ،ا٤سػػتقب  ٕػػنادث السػػيدة كًعلػػم ،أجلػػه مػػ  كحيلػػ  اإلنسػػاف يقنلػػه ٗػػا كاليقػػْ ،تعػػاى ا  علػػ 

)عليهػػا  زينػػ  السػػيدة عػػْ أمػػاـ ػػػ تيعتػػا ا٤سػػتقب  داثكأحػػ ،اليػػـن حػػنادث فػػإفٌ  ،األمػػنر إليػػه سػػتؤكؿ
 العلػػػػـن إليهػػػػا يينٌصػػػػ  بػػػػأف البشػػػػر سػػػػيدات بقيػػػػة عػػػػ  مٌيزهػػػػا تعػػػػاى ا  ألف ،سػػػػنا  حػػػػدٌ  ُ ػػػػػ السػػػػبلـ(
 ككاضػحة معلنمػة ا٤سػتقب  حػنادث فػإفٌ  كلػيل  ،البشػر مػ  تعلٌػم كدكف. .اإل٥ػاـ طريػق ع . .مباشرة

ػػرج مىػػ  مثػػاؿ كمثا٥ػػا ،ا٤عاصػػرة كػػا٢نادث كػػامبلن  ٥ػػا ّل ،الغرفػػة نافػػية ًمػػ  رأسػػه خيي  ػػػ كضػػنح بكػػ ٌ  ػػػ فػػ
 إال يػرل فػبل النافػية كيفػتح غرفػة ُ جيلػس م  مثاؿ مثا٥ا كليس ،الشارع آخرإى  منجند هن ما ك ٌ 
 .فق  النافية ييقاب  ما

)عليهػا  زينػ  لسػيدةا هبػا ٛتػاز كانػت الػٍ العاليػة ا٤عننيٌػات ػ هيُ القسم كلمات م  ػ نتلٌمس إنٌنا
 شػػػرٌفنا الػػػيم ا  فػػػن»  فتقػػػنؿ الفريػػػدة ٗزاياهػػػا كتعتػػػزٌ  تفت ػػػر فهػػػ  ،٣طبتهػػػا إلقائهػػػا حػػػْ السػػػبلـ(
 صػػل ) ٧مػد سػٌيدنا ا  رسػنؿ كهػن زينػ  السػيدة جػدٌ  علػ  نػزؿ الكػَر فػالقرآف ،«كالكتػاب بػالنح 

 .دارها ُك (كآله عليه ا 

 أنػت أف  ليزيػد بكبلمهػا تيعػٌرض ككأهٌنػا. النبػٌنة فػيهم لتكنف بهاكانت  األسرة هيُ ا  اختار ككيل 
اذا ؟تىعتز ٗاذا  !؟تفت ر ٗك



ّة ا٢سْ  ََُ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 !؟هبا تفت ر حٌ كاحدة فضيلة في  تنجد كه 

 ،ا٢قػائق هػيُ اجمللػس ذلػ  ُ ا٤تناجػدة ا١مػاهّ إ٠ػاع ػػ أيضػان  ػػ تقصد كانت زين  السيدة كلع ٌ 
ث  باب كًم 

ى
 .«جارُى يا كا٠ىع  ِأع إيٌاؾ»  يقنؿ اليم ا٤

  أجلها م  أقسىمىت الٍ األمنر )عليها السبلـ( زين  السيدة تيكر القسم كلمات كبعد

نا تيدرًؾ ال»  «ذكرنا ٛحن كال ،غايتنا تىبلي  كال ،أمىدى

 . (ُ)كالنهاية الغاية  األمد  أمدنا

 ذلػ  حػاكؿ فقػد ،ذلػ  ُ تفشػ  فسػنؼ ،احملػاكالت مػ  كحاكلػتى  ،ا١هػند مػ  بػيلت مهما  أم
 .من  أقنل كاف أنٌه رغم ،ذل  يستطع فلم ػ معاكية كهن ػ قبل  كاف مى 

 «عاريها عن  ييرحىضي  كال»

 .ييغس   ييرحض

 سػػنؼ ،التػػاري  كسػػٌبة كا٣ػػزم العػػار أفٌ  كهػػ   كاقعيٌػػة ٕقيقػػة )عليهػػا السػػبلـ( زينػػ  السػػيدة تيصػػرٌح
 الشػػناذ مػ  بعػدُ مػ  سػيأٌ مىػ  كال. .هػن ال ،اغىسػػله مػ  يػتمٌك  كال ،األبػدإى  ليزيػد مبلزمػة تكػنف
 .كاللـؤ ٘اُاال ُ ييشاركننه اليي 

. .الكػَر القػرآف تعلػيم ٦الس صارت فقد ،يزيد عل  تنقل  األمنر بدأت حينما  يقنؿ التاري  إفٌ 
 آؿ نسػا  كسػبيه )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلمػاـ قتلػه ُ يزيػد جػرائم عػ  ا٤علٌػم فيها يتحٌدث الشاـ ُ

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)



ّة ا٢سْ  َُُ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

كا ،يزيػػد ملػػ  ُ كيػينىٌبشػػنف يينٌقبػػنف النػػاس بػػدأ ٌٍ  ،ا  رسػػنؿ ّى ّته بػػْ الناسػػع الفػػارؽ لًػػ  ،كأعمالػػػه سػػ
ّة ع  قرأُك أك ٠عُن ما كبْ  .(كآله عليه ا  صل ) األعظم الرسنؿ س

 مػ  ا٢سػْ قتػ  إنٌػه  كيقػنؿ يلعنه كصار ،زياد اب  عل  باللـن ييلق  يزيد بدأ. .هيا ك  حدث ٤ٌا
 .نفسه تًلقا 

 !ليزيد األكثر كالفضيحة بالفش  با ىت احملاكالت هيُ ٝيع كلك ٌ 

ع  ،عدد إال كأيٌام  ،فػىنىد إال رأيي  كه »  «بدىد إال ٝك

 .(ُ)الكىًيب هن  الفند  كقي . كالرأم القنؿ ُ ا٣طأ  الفند  فند

 .كضعي  خطأ ػ جرديت  اتمضاعف م  للت ٌل  ك٧اكلت  ٚطيط  ُ ػ رأي  أفٌ   ا٤عُ لع ٌ 

 «عدد إال كأيٌام »

 ،معػدكد  أم  للتقليػ   كعػدد. ذاتػه ُ با٤تعػٌدد في ػت ٌ  ،النحػدات م  ا٤تألٌفة الكمٌية هن  العدد
 .(ِ)الكىثرة نقيض هن

 أيامػػػان  إال ا٢يػػػاة هػػيُ ُ تبقػػػ  ال فسػػػنؼ ،قليلػػة عمػػػرؾ مػػػ  الباقيػػة أيامػػػ  إفٌ  يزيػػػد يػػا  ا٤عػػػُ لعػػ ٌ 
 منػػ  فالعػػياب ،أعمالػػ  جػػزا  تبلقػػ  سػػنؼ ذلػػ  كبعػػد ،كا٥ػػبلؾ ا٤ػػنتإى  قريػػ  تى فأنػػ ،معػػدكدة
 .قري 

                                                           
 للخلي  صن أحمد.« ال:َين » للزصيد ، و« تا  ال:روس » كتاب ( 1)

 للزصيد .« تا  ال:روس » كما يُتتفاد ذلا ِمن كتاب ( 2)



ّة ا٢سْ  َُِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ّان  أثٌػػػرت )عليػػػه السػػػبلـ( ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ قتػػػ  جرديػػة إفٌ  ّان  فجعلتػػػه ،عمػػػرؾ مقػػػدار ُ سػػػلبٌيان  تػػػأث  قصػػػ
 .جٌدان 

 أيػىتىهنٌػػ فلػػم ،(ُ)أيػػاـ كأربعػػة كشػػهري  سػػنتْ كػػرببل  فاجعػػة بعػػد عػػاش يزيػػد أفٌ   التػػاري  ُ جػػا  فقػػد
ٌُ  كاف كما ،السلطة مٌدة كطنؿ ا٢ياة بطنؿ  منافسػه علػ  القضػا  بعػد ييتنقٌعػه كػاف ككما ،ذل  يتم

 .)عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ كهن ػ زعمه حس  ػ

ع »  «بدىد إال ٝك

ُي  ييقاؿ  بدىد  .(ّ)التفر ؽ  كالتىبىٌدد (ِ)فػىرٌقىه  الش   كبىٌددى  ،فػىرٌقىه أم  بىٌدان  بىٌد

 ا٣مػػػر مائػػػدة علػػػ  معهػػػم تسػػػهري  كنػػػت الػػػٍ كحاشػػػيت  ،كجبلكزتػػػ  ٝعػػػ  يتفػػػٌرؽ سػػػنؼ  ا٤عػػػُ
 ،كالغنا  كالقمار

ٌّ  أك ،مػػػنت أك ٤ػػػرض ،عينػػػ  عػػػ  يغيبػػػنف فسػػػنؼ  مػػػ  ذلػػػ  غػػػّ أك ،إليػػػ  بالنسػػػبة نظػػػرُتم تتغػػػ
 .ل حن  ٗ  أتتهنٌ  فبل ،جديدان  كمهٌان  حزنان  ل  حيم  األياـ م  يـن ك ٌ  ٘ع  الٍ األسباب

 «العادم الظامل ا  لع  أال  ا٤نادم ينادم يـن»

 الظػػػامل ا  لعػػػ  أال»  ػػػػ تعػػػاى ا  عنػػػد مػػػ  ػػػػ ينػػػادم ٤نػػػاد مرعبػػػان  صػػػنتان  كتسػػػمع ،ٛػػػنت يػػػـن  ا٤عػػػُ
 .الصنت ٥يا ٠اع   هن منت  بعد تراُ ش   فأٌكؿ «العادم

 .كمغفرته كعفُن هتٞر ع  أبعدُ  أم «الظامل ا  لع » ككلمة

                                                           
 .411، ص 5هـ ـ في تاريخه، طصع لصدانح    311ذكر ذلا الطصر  ـ المتوفى عام ( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 ال:ين للخلي .( 3)



ّة ا٢سْ  َُّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ٌهد )عليها السبلـ( زين  السيدة بدأت. .ٌٍ    فقالت ،ا٣الدة خطبتها ٣تاـ ٛي

 «اإلرادة ببلنغ ،بالشهادة ألصفيائه كختم ،بالسعادة ألكليائه حىكىم اليم   كا٢مد»

 .ذل  ٥م كقٌدر ،(ُ)٥م قض   ألكليائه حىكىم

عيه ،صىفنيُي  ش   ك ٌ  ًم  الصف ٌ   أصفيائه  .  (ِ)أصفيا   ٝك

 )عليهػا السػبلـ( زينػ  السػيدة بػدأت ،لعبػادُ ا  خيتػاُر ٗػا كالرضا ،تعاى با  باإلدياف مفعم بقل 
 اإلمػػاـ  ػػػ هنػػا ػػػ األكليػػا  مػػ  كتقصػػد ،بالسػػعادة ألكليائػػه قضػػ  الػػيم سػػبحانه ا  ٕمػػد خطبتهػػا ٚػػتم

 ،عاشػػنرا  يػػـن معػػه تلػػناقي  الػػيم كأصػػحابه ػػػ تعػػاى ا  أكليػػا  سػػيد هػػن الػػيم ػػػ )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ
 .الشهادة شرؼ ػ بيل  ػ كنالنا

 سػبحانه   العبنديػة لًلىػناـز بأدائػه كذلػ  ػػ   كلٌيان  نفسه م  كيصنع ،بالدي  يلتـز اليم اإلنساف إفٌ 
 ا  ييفيضػػها الػػٍ ا٣اٌصػػة كاأللطػػاؼ ،ا٤ميػػزة ا٤ًػػنىح عػػ  عبػػارة كهػػ  ،فريػػدة إ٥يٌػػة بنتػػائ  حيظػػ  سػػنؼ ػػػ

ُّ تشػم  ال ٍكال ،عليه إى  كلعػ ٌ  ،األبديػة السػعادة  ا٣اصػة األلطػاؼ تلػ  أبػرز كمػ  ،النػاس مػ  غػ
ته خيت ٌ  كا »  بقنله تعاى ا  أشار الرفيع ا٤عُ هيا  .(ّ)«يشا  م  بٞر

 .سبحانه ا  رض  جىل  ُ ػ باستمرار ػ يفٌكركف كاننا تعاى ا  أكليا  إفٌ 

 هػيا حػنؿ كيػدكركف ا٤ػدار هػيا ُ كيتحرٌكػنف ،بػا٥م به ييشغلنف يمال ا٥دؼ هن هيا كاف. .أجى 
 .احملنر

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 الم:جم الوتيط.( 2)

 .115تور  الصقر ح اآلي  ( 3)



ّة ا٢سْ  َُْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 السػػننات منػػي تعػػاى   كليٌػػان  يكػػنف مىػػ  فهنػػاؾ ،درجػػات علػػ  ػػػ زالػػنا كال ػػػ كػػاننا أهٌنػػم الطبيعػػ  كمػػ 
 .العمر م  متقٌدمة مرحلة ُ تعاى   كليان  يصّ م  كهناؾ ،حياته م  األكى

 ٥ػػيُ مػػا ٔميػػع ،األبديٌػػة كالسػػعادة كالتفػػٌنؽ بػػالفنز ٥ػػم (كجػػ  عػػز) ا  يقضػػ  األسػػاس هػػيا كعلػػ 
 .معُ م  الكلمة

 ،سػبحانه ا  يعلمهػا كًحكىػم ألسػرار كذلػ  ،كالصػعنبات ا٤كػاُر بعػض ٥ػم تعػاى ا  ييقػٌدر كأحيانان 
َل ٌم  ستعدادا ك ٌ  أنفسهم م  ييظهركف األكليا  ف  كاسػع بصػدر هناكيسػتقبلن  ا٤كاُر لتل  كتقٌب  ٙك
 .ٝي  كصا

 ،النهايػػةإى  البدايػة منػػي كبركػة خػّ كلهػػا حيػاُتم كانػػت فقػد ،بالشػهادة ألصػػفيائه تعػاى ا  كخػتم
 تعػػػاى ا  ينفٌقػػػه أف لػػػه ا٤تنقٌػػػع بػػػ  ،الفػػػراش علػػػ  طبيعيػػػة ميتػػػةن  الػػػنيٌ  ديػػػنت أف حٌقػػػان  ػػػػ ا٤ؤسػػػ  فًمػػػ 

 .كيل  حياته كانت كما ،بالفائدة للدي  تعند  ه أصدا ٤نته تكنف لك  ،سبيله ُ كالقت  للشهادة

لتزمْ غّ الغافلْ ينق  فقتلهم
ي
 كننػه رغػم قتلػه سب  ع  كيتسا لنف ييفٌكركف كجيعلهم ،بالدي  ا٤

 !الرج  هيا قت  م  كهدفه ،القات  هنيٌة ع  كيبحثنف ،طيبان  إنسانان 

ّي  لعندة سببان  األصدا  هيا فتكنف  .كمبادئه بالدي  ديدالش لتزاـاالإى  الكث

 !؟كيل  أليس

 (كجػ  عػزٌ ) ا  مػ  كسػألنا ،بالشػهادة حياُتم ختاـ يكنف أف أرادكا اليي  هم األكليا  أكلئ  كلع ٌ 
 هػن هػيا كلعػ ٌ  ،تعػاى ا  سػبي  ُ الشػهادة ٥ػم كقػٌدر ،دعا هم ٥م ػ سبحانه ػ ا  فاستجاب ،ذل 
 .«اإلرادة بلنغبً »  )عليها السبلـ( زين  السيدة كبلـ معُ



ّة ا٢سْ  َُٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ةإى  نقلهم»  «كا٤غفرة كالرضناف ،كالرأفة الٞر

ػػة رؤكسػػهم علػػ  يػيرىفػػرؼ عػػاملإى  نػىقىلهػػم  ا٤عػػُ  ا  سػػبي  ُ للشػػهدا  ا٤ ٌصصػػة الناسػػعة ا  ٞر
 أعػػزٌ  بػػاعنا الػػيي  الشػػهدا  غػػّ تىشػػمى  ال الػػٍ ،كا٢نػػاف بػػاللط  ا٤زجيػػة العاطفػػة  أم  كالرأفػػة ،تعػػاى
 اإلمػاـ ُ يتجٌسػد كػاف اليم الدي  ركح عل  احملافظة سبي  ُك ،للدي  ػ حياُتم كه  ػ يهملد ش  

 .الكافر «يزيد» لبيعة الريضنخ كعدـ ،)عليه السبلـ( ا٢سْ

 ا١نٌػة أهػ  بعػض هبػا يتػنٌعم نعمة كأليٌ  كأغل  أعل  بأف ييصرٌح الكَر القرآف إفٌ  «كا٤غفرة كالرضناف»
 قػػػاؿ ،عػػػنهم راض تعػػػاى ا  بػػػأفٌ  كإحساسػػػهم شػػػعنرهم هػػػن ػػػػ كػػػرببل  فاجعػػػة شػػػهدا  طليعػػػتهم ُك ػػػػ

 ُ طٌيبػػة كمسػػاك  فيهػػا خالػػدي  األهنػػار ٙتهػػا مػػ  ٘ػػرم جنٌػػات كا٤ؤمنػػات ا٤ػػؤمنْ ا  كىعىػػدى »  تعػػاى
 .(ُ)«العظيم الفنز هن ذل  ،أكا ا  م  كرضناف ،عدف جٌنات

ٌْ  مػػػا سػػػنل هػػػيا َاـكاال كالكرامػػػة الػػػًنعىم أنػػػناع مػػػ  ٥ػػػم ييعػػػ  عػػػامل ُ لػػػه مىثيػػػ  ال الػػػيم. .البلئػػػق حػػػ
 !الدنيا

 كا٤غفػػرة العفػػن نسػػيم ديػػرٌ  سػػنؼ خالصػػة بنيٌػة ا  سػػبي  ُ ييقتىػػ  الػػيم الرجػػ  أفٌ   ذلػػ إى  ييضػاؼ
 .فيه سناد ال أبيض ملٌفه فيصّ ،٨الفات م  منه صدر ما عل 

ػة العفػػن كأهػػ  اللهػم.. .»  كاألضػػح  الفطػػر عيػد يػػـن صػػبلة دعػا  ُ نقػػرأ إنٌنػا  التقػػنل كأهػػ  كالٞر
 تعػاى ا  قٌررهػا خاٌصػة كتسػهيبلت ٗزايػا ديتػاز الشػهيد كلك ٌ  ،التائبْ ا٤ؤمنْ ١ميع كهيا ،«كا٤غفرة
 .فق  للشهدا 

                                                           
 .72تور  التوص ، آي  ( 1)



ّة ا٢سْ  َُٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ُ تنجػػد فػػبل معصػػنمان  كػػافإذا   أٌمػػا ،الػػيننب مػػ  معصػػـن غػػّ عاديػػان  إنسػػانان  الشػػهيد كػػافإذا   هػػيا
 ،ا١نٌػػػػة ُ درجتػػػػه علػػػػنٌ  إليػػػػه بالنسػػػػبة «ا٤غفػػػػرة» معػػػػُ فيكػػػػنف ،معاصػػػػ  أك ذنػػػػنب أعمالػػػػه صػػػػحيفة

 .ا٤مٌيزات م  ذل  كغّ ،لآلخري  كالشفاعة فريدة ٗنح كاختصاصه

 الػنفس أيتهػا يػا»  ػػ بقنلػه ػػ تعػاى ا  خاطبػه فقػد )عليػه السػبلـ( ا٢سػْ اإلماـ الشهدا  سيد كأٌما
 اإلمػػاـ عػػ  ركم فقػػد ،«جنٌػػٍ كادخيلػػ  عبػػادم ُ فػػادخل  ،مرضػػٌية راضػػيةن  ربٌػػ إى  رجعػػ ا ا٤طمئنٌػػة
 اطػػ  ا٤قصػػند أفٌ  )عليػػه السػػبلـ( الصػػادؽ جعفػػر

ي
)عليػػه  ا٢سػػْ اإلمػػاـ نفػػس هػػ   اآليػػة هبػػيُ كا٤

 .  (ُ)السبلـ(

 !!عاطفٌية كضمائر كلمات م  اآليات هيُ تتضٌم  ككم

ّؾ هبم يىشقى  كمل»  «غ

ػة مػ  كمطػركدان  كتعيسػان  شػقٌيان  صػار الػيم إفٌ   ا٤عُ  قتلػ  بسػب . ،.«يزيػد» يػا أنػت هػن. .ا  ٞر
 .)عليه السبلـ( ا٢سْ اإلماـ كهن النابض اإلسبلـ قل  ُ كطعًن  ،حياُتم عل  كقضائ  إيٌاهم

 «سناؾ هبم ابتيل ى  كال»

 لقضػػا ا رادأفػػ ،معاكيػػة لػػه مٌهػػدُ الػػيم ا٤لػػ  كرسػػ ٌ  كمشػػاهدة كالسػػلطة بالقػػدرة امػػتيح ى  الػػيم إفٌ 
 !ا٢اقد ا٣ام  أيٌها أنت هن ذريعان  سقنطان  متحافاال ُ سق  كبيل  ،له يركع ال م  ك ٌ  عل 

                                                           
 من تور  الفجر. 31ـ  27كتاب )تفتير الصرهان( للتيد هاشم الصحرادي، عدد تفتير اآلي  ( 1)



ّة ا٢سْ  َُٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ُ ٪حػػنا قػػد فهػػم. .معػػه الشػػهادة شػػرؼ كنػػالنا )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ مػػع قيًتلػػنا الػػيي  أٌمػػا
 مرحلػػة ُ ػػػ أيضػػان  ػػػ الشػػهادة قىبػػ  ًمػػ  كػػاننا كمػػا  أم ،متناصػػبلن  متناليػػان  كفػػنزان  بػػاهران  ٪احػػان  متحػػافاال

 .)عليه السبلـ( ا٢سْ زماهنم إلماـ التاٌمة كالطاعة ،كالسلنؾ كالعقيدة الفكر سبلمة م  عالية

 .«األعل  الفردكس» بػ عنها ييعٌا  كالٍ ا١ناف درجات أعل  ُ ػ اآلف ػ فهم

ّؾ يكنف فسنؼ ػ يزيد يا ػ أنت أما  دييىػٌنف الػيم التابنت ل ذ ُك ،ا١حيم م  دىرىؾ أسف  ُ مص
كػػ  ال الػػٍ العاليػػة بػػا٢رارة جهػػٌنم طبقػػات ٝيػػع  حرارُتػػا درجػػة يتصػػٌنر أف ػػػ الػػدنيا هػػيُ ُ ػػػ للبشػػر ديي
 .اشتعا٥ا كشٌدة

 جػػ ٌ ) كقػػاؿ (ُ)«ٗيٌػػت هػػن كمػػا مكػػاف كػػ ٌ  ًمػػ  ا٤ػػنتي  كيأتيػػه»  ػػػ النػػار ألهػػ  بالنسػػبة ػػػ تعػػاى قػػاؿ
  كقالنا» ( ثناُؤ

 .   (ِ)«ماكثنف إٌنكم  قاؿ ؟رٌب  علينا ضً لًيىق !ماًل  يا

زؿ ،األجر ٥م ييكًم  أف كنىسأله»  «كاليخر الثناب ٥م كجيي

ػ ي   ػػ أيضػان  ػػ كيقػاؿ (ّ)«ديػنكم لكػم أكملػتي  اليػـن»  الكػَر القػرآف ُك ،أٌٛػه  الشػ   أكمى ى    الكىمى
 . (ْ)كافيان   كمبلن  حٌقه أعطاُ  ييقاؿ ،الكام 

زًؿ  .  (ٓ)العطا  أجزىؿ  كييقاؿ ،الكثّ عطا ال  ا١ىزؿي   جيي

                                                           
 .17تور  إصراهيمح اآلي  ( 1)

 .77زخرفح اآلي  تور  ال( 2)

 .3تور  الماجد ح اآلي  ( 3)

 الم:جم الوتيط.( 4)

 للخلي  صن أحمد.« ال:َين»كتاب ( 5)



ّة ا٢سْ  َُٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 .(ُ)ش   ك ٌ  م  الكثّ  كا١ىزؿي 

َاـاال مػع ييعطػ  الػيم ا١ػزا  هػن  كقيػ  ،(ِ)كالعطػا  ا١ػزا   الثناب  كلػيس. .كالتقػدير كاإلجػبلؿ حػ
 .(ّ)ا١زا  إعطا  ٦ٌرد

 .(ْ)حسنان  حديثان  لنفسه ذىخىر  ييقاؿ  الييخر

 ا  بتقػػػدير يىليػػػقي  تاٌمػػػان  جػػػزا ن  ،للشػػػهدا  ا٤ ٌصػػػ  ا١ػػػزا  ٥ػػػم ييكًمػػػ ى  أف تعػػػاى ا  كنسػػػأؿ  ا٤عػػػُ
 كػػػ . .ثيكػػػاى كأٌمهػػػاُتم ،أيتػػػاـ كأطفػػػا٥م ،أرامػػػ  زكجػػػاُتم تركػػػنا الػػػيي  ،ا٤ لصػػػْ للشػػػهدا  سػػػبحانه
 !ا  سبي  ُ. .ذل 

َاـاال مع ،النافر الكثّ العطا  فييعطيهم  ًمػ . .العامػ إى  رةاألجػ اإلنسػاف يىدفع قد إذ ،كالتقدير ح
َاـبػػػاال مقركنػػػة اإلعطػػػا  كيفيٌػػػة تكػػػنف أف دكف  سػػػتقباؿاال مػػػع. .األجػػػر إعطػػػا  فهػػػن  الثػػػناب أٌمػػػا ،ح
َاـكاال ،ا٢ارٌ   .كالليط  بتسامةكاال ح

 .التاري  صفحات ُك الناس ألسنة عل  ،ا٢س  كاليكر ا١مي  الثنا  ٥م كيىكتي 

 جعفػر اإلمػاـ عػ  ريكم فقػد ،)عليهػا السػبلـ( العظيمػة زينػ  السػيدة ديعا  تعاى ا  استجاب كقد
 قاتلػػه كلعػ  )عليػه السػػبلـ( ا٢سػػْ فػيكر ا٤ػػا  شػًرب عبػػدو  ًمػ  مػػا»  قػاؿ أنٌػػه )عليػػه السػبلـ( الصػادؽ

 أعتػق ككأمٌنػا ،درجػة ألػ  مائػة لػه كرفػع ،سػٌيئة ألػ  مائة عنه كح ٌ  ،حسنة أل  مائة له ا  كت  إال
 .  (ٓ)«الفؤاد ثىل ى  القيامة يـن تعاى ا  حشُرك  ،نىسىمة أل  مائة

                                                           
 الم:جم الوتيط.( 1)

 دفس المصدر.( 2)

 للطريحي.« مجمع الصحرين»كما يُتتفاد من كتاب ( 3)

 الم:جم الوتيط.( 4)

 .116، الصن قولويهح ص «كام  الزيارات » كتاب ( 5)



ّة ا٢سْ  َُٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ا٢سػػػْ عػػػٌنض تعػػػاى ا  إفٌ »  قػػػاال أهٌنمػػػا ()عليهمػػػا السػػػبلـ كالصػػػادؽ البػػػاقر ْاإلمػػػام عػػ  كركم
 كال ،قػُا عنػد الػدعا  كإجابػة ،تربتػه ُ كالشػفا  ،ذريٌتػه ُ ةاإلمامػ جعػ   أف قتلػه عػ  )عليه السبلـ(

 .(ُ)«عمُر ًم  ػ كراجعان  يان جائ ػ. .زائريه أياـ تيعدٌ 

إى  الػػيهاب يريػػد كػػاف رجػبلن  أمىػػر أنٌػػه )عليػػه السػبلـ( الصػػادؽ جعفػر اإلمػػاـ عػػ  ػػ أيضػػان  ػػػ ركم كقػد
 ا٢سػػْ اإلمػػاـ ةر زيػػا مػػ  الفػػراغ بعػػد ػػػ الشػػهدا  قبػػنر يػػزكر أف )عليػػه السػػبلـ( ا٢سػػْ اإلمػػاـ قػػا زيػػارة

اطبهم ػ )عليه السبلـ(   الكلمات هبيُ كخيي

 .«...عظيمان  فنزان  كفًز ،دفنتم فيها الٍ األرض كطابت طبتم كأٌم  أنتم بأي. ..»

ي  ،ا٣بلفة حس ى  كنسأله»  «كدكد رحيم إنٌه ،اإلنابة ٝك

 أخلىػ ى   الػدعا  ُك. (ِ)مكانػه فصػار بعػدُ جػا   كًخبلفػةن  خلفػان . .فبلنػان  فبلف خىلى  ييقاؿ  ا٣بلفة
ّا كعلي  ل  ا   .«خ

 .«الغابري  ُ عىًقًبه عل  كاخلي »  يضان أ الدعا  ُك

 .«رٌب إى  رجع ا»  سبحانه قاؿ ،ا إى  الرجنع  اإلنابة

ٌل  أف تعاى ا  كنسأؿ  ا٤عُ  تركػه الػيم الفػراغ بعػض يسػٌدكف ،صػا٢ْ أفػرادان  فقدناُ عٌم  لنا خيي
 الباقيػة البقيٌػة ُ جيعػ  بػأف (هكآلػ عليػه ا  صػل ) ا  رسنؿ آؿ رجاؿ م  الطٌيبة الصفنة أكلئ  مقت 
ّان  منهم  .خ

                                                           
 ، دقالً عن كتاب أمالي الطوتي.21، صاب 221، ص 44  « صحار األدوار  »كتاب ( 1)

 كما يُتتفاد من مجمع الصحرين للطريحي.( 2)



ّة ا٢سْ  َُُ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 الػٍ الفجيعػة ا٤صػائ  مػ  كعانينػاُ شػاهدناُ مػا بعػد ،مرحيػان  حسػنان  مستقببلن  مستقبلنا جيع  أف  أك
 !!تينس  ل 

 .ا٣الدة خطبتها إلقا  ًم  ،الشجاعة البطلة زين  السيدة نتهتا

ّى  ا٢اقد يزيدإى  ا٢اضري  أنظار تنٌجهت. .كاآلف  .الفع  ردكد منه كاًل

  بقنله ا٤فٌصلة ا٣طبة هيُ عل  عىٌلق أنٌه سنل منه كاف فما

مدي  صيحةن  يا  صنائح م  ٙي
 

 (ُ)الننائح عل  ا٤نت أهنفى  ما 
 

 !؟ا٣طبة تل  بنند م  بند ك ٌ  إجابة ع  لسانه نعقدا فه 

َكيز يستطع فلم ،هتزازكاال هنيارباال أيصيبت أعصابه أفٌ  أـ  !؟كالرد ال

ّة ا١مػػاهّ تلػػ  أمػػاـ الفضػػيحة مػػ  مزيػػدان  لػػه ييسػػٌب  كالتعليػػق اإلجابػػة أفٌ  رأل أـ  ُ ا٢اشػػدة الغفػػ
ّان  السػػكنت فػػرأل ،اجمللػػس لػػق مػػ  لػػه خػػ  )عليػػه السػػبلـ( ا٤ػػؤمنْ أمػػّ اإلمػػاـ بنػػةا مػػع ا٢ػػنار أجػػنا  خى
ػػػرت الػػػٍ  منطقػػػ  كاسػػػتدالؿ ،صػػػدؽه  كلٌػػػه بكػػػبلـ ،طػػػاغنت أكػػػا مقارعػػػة علػػػ  الفائقػػػة جػػػدارُتا ظىهى

ّة مػػبلتا١ي  أفٌ  كخاصػػة. ميقنػػع كعىقلػػ  مػػ  كانػػت الػػٍ ػػػ األخػػ رعػػ  التهديػػد طٌياُتػػا ُ ٙى
ي
 جعلػػت ػػػ ا٤

 .  (ِ)ككايا  ٌ٘ا  ًم  به يشعر كاف ما رغم ينهار يزيد

                                                           
ول:لّه )ل:ده هللا( يقصد من قراءته لهذا الش:رح أدّها امرأ  مفجوع  .. دَعها تتكلّم صما تُريد، « ما أهون الدوح على الدواجم»( وفي دتخ ح 1)

 دي!  فإّن ذلا ال يُهمّ 

 لقد ذُكرت خطص  التيد  زيدب )عليها التالم( في مجلس يزيد، في المصادر التالي ح( 2)

 .63ص  2كتاب مقت  اإلمام الحتين )عليه التالم(، للخوارزميح   ـ 1
 .26، ص 4هـ، طصع مصرح    421كتاب دثر الدرر، لمدصور صن الحتين اآلصي، المتوفّى عام  ـ 2
 هـ. 211، الصن طيفور، المتوفّى عام كتاب صالغات الدتاء ـ3
 كتاب )م:الي التصطين( للشيخ دمحم مهد  المازددرادي الحاجر . ـ4
 .213للقزويدي، طصع صيروتح ص « تظلّم الزهراء»كتاب  ـ5
 .173للتيد الشاه عصد ال:ظيميح ص « اإليقاد » كتاب  ـ6



ّة ا٢سْ  ُُُ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

  () زينب السيدة حققتها التي هدافاأل مجموعة

 

)عليػػػػه  حػػػػراراأل يأ ثػػػػنرة بعػػػػد )عليهػػػػا السػػػػبلـ( زينػػػػ  السػػػػيدة شػػػػغلتها الػػػػٍ التارخييػػػػة ا٤سػػػػاحة فإ
 البػارز كدكرهػا الش صػية تلػ  مهيػةأ م  مهيتهاأ اكتسبت بارزة كتارخيية سياسية مرحلة تمثل السبلـ(

 .لدينها الثائرة الدما  حيا إ ُ

ّان  حػػدثتأ الػػٍ هػػداؼاأل مػػ  ٝلػػة خبل٥ػػا ٙقػػق فأ فاسػػتطاعت  اجملتمػػع ُ كملمنسػػان  كاضػػحان  تغػػ
  يل  فيما هافنل ص نياؾآ

 جعلػت فقػد الثػنرة صػعيد علػ  مهمػان  سياسػيان  انعطافػان  ٙػدث فأ )عليها السػبلـ( استطاعت -ُ
 فقػػػد كهبػػػيا .٥ػػػا صػػػيبلن أ معارضػػػان  كػػػاف فأ بعػػػد بشػػػرعيتها كمعتقػػػدان  ا٢سػػػينية للثػػػنرة مؤيػػػدان  العػػػاـ الػػػرأم
 .نياؾآ ا٢ياة مسرح ُ شعبية قاعدة أض م يعتا للحكنمة معاديا خطان  صنعت

 ا١بػػػػابرة ٠ػػػػاعأ ليصػػػػ  كالشػػػػاـ الكنفػػػػة رجػػػػا أ ُ دكل الػػػػيم النسػػػػنم ا٢ػػػػر ا٤نػػػػا سسػػػػتأ -ِ
 .ا٤ظلمة النفنس ُ النائمة الضمائر يقظتأ الٍ ا٢ق بصرخة

 ا٢قػائق مػ  الكثػّ للنػاس لتنكشػ  كالرذيلػة الشػر كجػُن عػ  كا٣ػداع الزيػ  اقنعػة سػقطتأ -ّ
 منيػنفاأل اسػتعملها الػٍ كا٣ػداع ا٢يلة سياسة بسب  ذهاهنمأ ُ س الرا النهم حجم فيعلمنا ا٣افية
 .معهم

 



ّة ا٢سْ  ُُِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ٘ػاُ الفكػر حػائرة تكػنف فأ يفػرض ةأامػر  مػ  متنقعػة غػّ النظػّ منقطعػة كبشػجاعة صرحت -ْ
 ا  كعبيػػد يزيػػد كمجلػػس نػػياؾآ ا١ػػائر ا٢كػػم ٦ػػالس مػػ  ٦لػػس مػػ  كثػػرأ ُك القتهػػا الػػٍ ا٤صػػائ 

 جػػػنر حكػػػاـ كبػػػأهنم منيػػػةاأل ا٣بلفػػػة مشػػػركعية بعػػػدـ مػػػنماأل ا٢كػػػم ترسػػػانة افيعتػػػا  اللػػػياف زيػػػاد بػػػ 
 ٤عا٤هػػػا كطمسػػػان  السػػػما  لشػػػرية هػػػدما يعتػػػا )عليػػػه السػػػبلـ( ا٢سػػػْ اإلمػػػاـ مػػػع فعلػػػُن كمػػػا كظػػػبلؿ
 .السامية

ّ  حػػدثتأ -ٓ  التزييػػ  بسػػب  آنػػياؾ النػػاس ذهػػافأ ُ الراسػػ  العقائػػدم لبل٫ػػراؼ جػػيريا ان تغيػػ
 .(ل  ا  عليػه كالػهصػ) كػـراأل النػيإى  نسػبنها حاديػ أ مػ  كردُكأ ٤ا كزمرته معاكية قب  م  ا٤بتكر
 حكنمػاُتم علػ  الشػرعية إلضػفا  ظا٤ػان  جائران  كاف كاف ا٢اكم طاعةإ ديةالبي  عل  تدؿ برا  منها كهن
 .الشرعية غّ

ػػرؽ ٠ػػاعاأل تلهػػ  صػػناعق )عليهػػا السػػبلـ( خطبهػػا كانػػت-ٔ  النيػػاـ كتػػنق  ذهػػافكاأل القلػػنب ٙك
 (منهػا أنطػق خفػرة أر مل)  قػائلهم قػاؿ حػٌ عجيبػْ كبياف منطق حس  م  هحنت الضالْ ٤ا كترشد

 فأ هبػيا فاسػتطاعت السػبلـ علػيهم البيػت هػ أ بتيػار كتأثرهم دعنُتا مع ا١ماهّ تفاع إى  دلأ ٩ا
 .الثائري  م  جيبلن  كتصنع الشارع ؾٙرٌ 
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ثورةحول مسيرة ال أسئلة  

 

هنػػاؾ عػػدة اسػػئلة قػػد تثػػار بػػْ الفينػػة كاالخػػرل قػػد تصػػدر مػػ  مسػػتفهم حيػػاكؿ النصػػنؿ اى ا٢ػػق 
كمػػنهم  (عليػػه السػػبلـ)مػػ  ناصػػ  حيػػاكؿ االنتقػػاص مػػ  رمػػنز ثػػنرة االمػػاـ ا٢سػػْ  كأبطلػػ  ا٤عرفػػة 

يػ  علػ  ليا ك٫  هنػا علػ  ٫ػن العجالػة ٫ػاكؿ اف ٪ (عليها السبلـ)عقيلة بِ هاشم السيدة زين  
 منها ك  بعضها

 قن٥م ٤اذا ٞ  االماـ ا٢سْ )عليه السبلـ( أخته ا٢نرا  زين  كبقية النسا  اى كرببل ؟

اف االمػػػاـ ا٢سػػػْ )عليػػػه السػػػبلـ( باعتبػػػاُر قائػػػدان ٢ركػػػة ثنريػػػة إصػػػبلحية غايتهػػػا ٙريػػػر اجملتمػػػع مػػػ  
مهػػدد بالقتػػ  ُ ام ٢ظػػة لػػيا االغػػبلؿ الػػٍ كضػػعتها السػػلطة االمنيػػة، كمػػ  كانػػت حالػػه هػػيُ فهػػن 

 يتنجه السؤاؿ ع  سب  ٞ  نسائه كأطفاله معه خصنصان مع علمه ٗا سيحص  ٥م؟

 نا أف نتصنر ٦منعة م  االجنبة  كلئلجابة عنه ديك  ل

َضػنا أنػػه ُ ّة بالنسػبة ألسػرته فلػن اف [ إف اإلمػاـ ا٢سػْ )عليػه السػبلـ( مل يكػ  امامػه خيػارات كثػ
ّة تسػػتعملها السػػلطات األمنيػػة  قػػرر عػػدـ إ٢ػػاقهم بركبػػه فمػػ  الػػنارد جػػدان أف يشػػكلنا كرقػػة ضػػغ و كبػػ

كذلػػ  عػػا اعتقػػا٥م ٝيعػػان، كػػ  يسػػلم االمػػاـ نفسػػه، كهػػيا االمػػر لػػيس بالفعػػ  ا٤سػػتغرب أك ضػػدُ، 
البعيػػػد عػػػ  أخبلقيػػػات االمػػػنيْ فلقػػػد قػػػامنا بػػػيات الصػػػنيع مػػػع الصػػػحاي ا١ليػػػ  عمػػػرك بػػػ  ا٢مػػػق 

 ركل اب  بكار ُ أخباُر  عليه( فقدف ا  ا٣زاع  )رضنا
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بعػػ  معاكيػػة ُ طلػػ  شػػػيعته ككػػاف ٩ػػ  طلػػػ   (عليػػه السػػػبلـ)قتػػ  علػػػ  بػػ  أي طالػػ   قػػاؿ  ٤ػػا
عمػػرك بػػػ  ا٢مػػػق ا٣زاعػػ  فػػػراغ منػػػه فأرسػػػ  إى أمراتػػه أمنػػػة بنػػػت الشػػريد فحبسػػػها ُ سػػػج  دمشػػػق 

مػق ُ بعػض ا١زيػرة فقتلػه كبعػ  براسػه إى سنتْ ٍ اف عبد الٞر  اب  اـ ا٢كم ظفر بعمرك ب  ا٢
معاكية كهن أكؿ راس ٞ  ُ اإلسػبلـ فلمػا اتػ  معاكيػة الرسػنؿ بػالرأس بعػ  بػه إى أمرأتػه أمنػة بنػت 

 الشريد كقاؿ للحرس  احف  ما تتكلم به حٌ تؤديه اي كاطرح الرأس ُ حجرها.

ٍ كضػػػعت يػػػدها علػػػ  راسػػػها ٍ  فلمػػا اتاهػػػا الرسػػػنؿ بػػػالرأس كطرحػػػه ُ حجرهػػػا ارتاعػػػت لػػػه سػػػاعة
 قالت 

كاحزناُ لصغُر ُ دار هناف كضيق ٦لس سلطاف نفيتمُن عِ طػنيبل ٍ اهػديتمُن إى قتػيبل فػأهبل "
كسهبل ٗ  كنت له غّ قالية كأنا اليـن لػه غػّ ناسػية ارجػع ايهػا الرسػنؿ إى معاكيػة كقػ  لػه كال تطػُن 

 (ُ)".   ذنب ايتم ا  كلدؾ كأكح  من  أهل  كال غفر ل

( كمػ  ا٤مكػ  جػدان أف تتكػرر ر االمػاـ ا٢سػْ )عليػه السػبلـفهيُ ا٢ادثة مل تكػ  بعيػدة عػ  تصػن 
معه خصنصان كأف ا٤دينة مل تك  ٛتل  الػدفاعات العسػكرية أك كفػرة االنصػار ا٤سػتعدي  للػدفاع عػ  

ر االمػػػ  كاالمػػػاف علػػػ  حػػػـر الرسػػػالة، كحػػػٌ لػػػن سػػػلمنا جػػػدالن أف االمػػػاـ )عليػػػه السػػػبلـ( كػػػاف يستشػػػع
نسػػائه كعيالػػه كقػػرر أبقػػائهم ُ مدينػػة جػػدُ ا٤صػػطف  )صػػل  ا  عليػػه كالػػه(  كخػػرج لطلػػ  اإلصػػبلح 
ُ أمػػة جػػدُ )صػػل  ا  عليػػه كالػػه( ُ مناجهػػة  يعلػػم مسػػبقا اف العػػدك يطلبػػه بنفسػػه كلػػن أمسػػ  بػػه 

أبنػػػػا  عمنمتػػػػه ُ أم أرض فسػػػػيقتله ال ٧الػػػػة كسػػػػيناجه ذات ا٤صػػػػّ أهػػػػ  بيتػػػػه الكػػػػراـ مػػػػ  اخنتػػػػه ك 
قصػػدكها كاذا مػػا تعػػرض الرجػػاؿ لئلبػػادة ا١ماعيػػة  كهػػن األمػػر ا٤قطػػنع بػػه كمػػا صػػرح بػػه االمػػاـ )عليػػه 

ٌِ أكراشػان جنفػان )السبلـ(   ٌٍ بأكصاي تيقطٌعها عىٍسبلفي الفلنات بػْ النٌػناكيس ككػرببل ، فػيمؤلفَّ مػ كأ

                                                           
 .15تفيان ص أصى صن م:اوي  على الدتاء من الوافدات ( أخصار1)
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ػػي ى عػػ  يػػنـو خيػػٌ  بػػالقى  لىٍم، رًضىػػا ا ي رضػػانا أهػػ ى البيػػًت، نصػػاي علػػ  ببلئًػػًه كيينفٌينػػا كأجربػػةن سػػغبان، ال ٧ى
ًّة القيػٍدًس، تيقػر  هًبػٍم عينيػه  متيػهي، بػ  هػ  ٦منعػةه لػهي ُ حظػ أجنرى الٌصابري ، لٍ  تىشييَّ ع  رسػنؿ اً  ٢ى

 (ُ)(.كيينجزي هبم كعدىُ

 كع  هيا التصنر يقنؿ الشي  عبد الناحد ا٤ظفر 

لػػػن أبقػػػ  النسػػػا  ُ ا٤دينػػػة لنضػػػعت السػػػلطة األمنيٌػػػة عليهػػػا ا٢جػػػر، ال بػػػ   السػػػبلـ( )عليػػػه ا٢سػػػْ
ّي ، كػػٌ  منهمػػػا  اعتقلتهػػا علنػػان كزجتهػػا ُ ظلمػػات السػػػجنف، كالبػػد لػػه حينئػػي مػػ  أحػػػد أمػػري  خطػػ
يشػػٌ  أعضػػا  هنضػػته ا٤قٌدسػػة؛ إٌمػػا االستسػػبلـ ألعدائػػػه كإعطػػا  صػػفقته ٥ػػم طائعػػان؛ ليسػػتنقي العائلػػػة 

ننة، كهػػيا خػػبلؼ اإلصػػبلح الػػيم ينشػػدُ، كفػػرض علػػ  نفسػػه القيػػاـ بػػه مهمػػا كٌلفػػه األمػػر مػػ  ا٤صػػ
َان مػػ   َؾ ا٤ ػػٌدرات اللػػناٌ ضػػرب علػػيه َّ الػػنح  سػػ األخطػػار، أك ديضػػ  ُ سػػبي  إحيػػا  دعنتػػه، كيػػ
العظمػػػة كاإلجػػػبلؿ، كهػػػيا مػػػا ال تطيػػػق احتمالػػػه نفػػػس ا٢سػػػْ الغيػػػنر، كال يػػػردع بػػػِ أميٌػػػة رادع مػػػ  

َاؼ الشػػػائ  ُ بلػػػنغ مقاصػػػدها، ا ٢يػػػا ، كال يزجرهػػػا زاجػػػر مػػػ  اإلسػػػبلـ. إٌف بػػػِ أميٌػػػة ال يهٌمهػػػا اقػػػ
كإدراؾ غاياُتػػا فتتنٌصػػ  إى غرضػػها كلػػن بارتكػػاب أقػػبح ا٤نكػػرات الدينيػػة كالعقليػػة، أمل يطػػرؽ ٠عػػ  

ّان زكجػػػة  سػػج  األمػػػنيٌْ لزكجػػة عمػػػرك بػػ  ا٢مػػػق ا٣زاعػػػ ، كزكجػػة عبيػػػد ا  بػػ  ا٢ػػػٌر ا١عفػػ ، كأخػػػ
 (ِ).الكميت األسدم

، فلػ  تكػنف ردة فعلهػ  عنػدما اصػطحاهب كجهة نظُر كقػرر عػدـ  السبلـ( )عليه[ لن غّ االماـ ِ
كمػػ  ا٤ؤكػػد اف هػػيا  كالبكػػا ؟أكثػػر مػػ  النػػناح  السػػبلـ( )عليػػهاالمػػاـ ا٢سػػْ  استشػػهاديصػػله  نبػػأ 

  كمػػػا حػػػدث مػػػع بػػػاق  األئمػػػة )علػػػيهم البكػػػا  سػػػيكنف ُ ا٤دينػػػة كحػػػدها كأليػػػاـ معػػػدكدة مػػػ  الػػػزم

                                                           
 .64ص 1المجالس التدي    1))

 .115دقال عن االيام المكي  من عمر الدهض  الحتيدي ح ص (2)
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كحينهػػا سػػينته  كػػ  شػػػ   كلػػ  يكػػنف ٥ػػ  أم دكر ُ القضػػػية أبػػدان. كال تبقػػ  للنسػػا  أيػػػة  السػػبلـ(
مهػػاـ أك مسػػؤكليات أمػػاـ هػػيُ الثػػنرة الػػٍ ستسػػتباح فيهػػا كػػ  ا٤قدسػػات ٗػػا ُ ذلػػ  ا٤عصػػـن نفسػػه 

ّسػم صػ السػبلـ( )عليػه نرة سػلبية للمػرأة كإظهارهػا بصػنرة ا٤نػػػزكية كهػيا االمػر كمػا هػن ا٤عهػند منػػه س
كهػػيُ الصػػنرة ا٥امشػػية ال تتناسػػ  أبػػدا مػػع الش صػػيات الػػٍ تتمتػػع هبػػا نسػػا  أهػػ  البيػػت )علػػػيهم 

سػػيما كإف بعضػػػه  قػػد عاشػػػت أكجػػاع البيػػػت احملمػػدم خاٌصػػػة بعػػد كفػػػاة الرسػػنؿ االعظػػػم  ،السػػبلـ(
 .(عليها السبلـ)لزهرا  ( كأكؿ تل  األكجاع هن ظبلمة اه)صل  ا  عليه كآل

فلن كانت تل  الرحلة خالية م  عقيلة بيػت النبػنة كأخناُتػا ألمكػ  أف تػيه  الغايػة الػٍ مػ  أجلهػا 
، سػيما كإف  بادر االماـ )عليه السبلـ( اى ا٣ركج كالتعرض لتل  اجملزرة الرهيبػة مػع أهػ  بيتػه كأنصػاُر

، نظػػران اى جغرافيػػة أرض ا٤عركػػة الػػٍ جػػرت العنامػػ  ا٤سػػاعدة علػػ  هػػيا االمػػر كانػػت مسػػاعدة جػػدان 
أحػػػداث عاشػػػنرا  األليمػػػة عليهػػػا، حيػػػ  الطبيعػػػة الصػػػحراكية ٩ػػػا يعػػػِ غيػػػاب الشػػػهند، كلػػػيس االمػػػر 
مقتصػػران علػػ  هػػيا فحسػػ  بػػ  لعلػػه سػػتبق  مسػػألة رفػػض االمػػاـ )عليػػه السػػبلـ( لبيعػػة االمػػنيْ أمػػران 

مػػ  كػػادر مت صػػ  يرفػع السػػح  الػػٍ أحاطػػت  غامضػان عنػػد السػػناد االعظػػم مػ  النػػاس، فػػبل بػػد لػه
هبػػيا الناجػػ  ا٤قػػدس، أك قػػ  البػػػد مػػ  تػػنفّ جهػػاز إعبلمػػ  كاعػػػ  مهمتػػه بيػػاف األهػػداؼ الرسػػػالية 
ا٤قدسة الٍ هنػض مػ  أجلهػا أبػن األحػرار، ُ قبػاؿ ا١هػاز االعبلمػ  االمػنم الػيم مػارس التشػني  

 كالتضلي  كشرا  اليمم.

 يقنؿ الشهيد ا٤طهرم 

تكتيػػػػ  التبليغػػػػ  هػػػػن ٞلػػػػه ألهلػػػػه كعيالػػػػه كأكالدُ ُ القافلػػػػة ا٢سػػػػينية كهبػػػػيُ الطريقػػػػة يكػػػػنف قػػػػد ال»
اسػػػت دـ العػػػدك اسػػػت داما غػػػّ مباشػػػر مػػػ  خػػػبلؿ فػػػرض هػػػؤال  النػػػاس كحربػػػة تبليغيػػػة كرسػػػ  دعايػػػة 

 «.لئلسبلـ ا٢سيِ ضد يزيد



ّة ا٢سْ  ُُٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ُ كبإرادتػػه لينفػػيكا إى قلػػ  كيضػػي   أف اإلمػػاـ اسػػت دـ عػػددان مػػ  ا٤بلغػػْ الػػيي  أخػػيهم العػػدك بيػػد
 .  (ُ)« االعتيادمحكنمة العدك ُ الشاـ كهن ٕد ذاته تكتي  يفنؽ التصنر 

فاإلماـ ا٢سْ )عليه السبلـ( مل تك  اجملمنعة م  النسا  الٍ إصػطحبها كعلػ  راسػها اختػه ا٢ػنرا  
يهم السػبلـ( كفػنؽ  ٦منعة عادية، ب  ك  مػ  فضػليات نسػا  أهػ  البيػت )علػ السبلـ( )عليهازين  

ك  هيا ك  ا٤ؤمنات بثنرته كه  أيضا مبلغػات ديػتلك  أدكات التبليػ  السػليم ليػيعىػرٍِّف ى النػاس بالقضػية 
كالثػػنرة كأهػػدافها كأسػػباهبا كيكشػػف  النقػػاب عػػ  النجػػه األمػػنم األسػػند كلػػيك َّ سػػببان ٥ػػٌز النضػػع العػػاـ 

ليد النهضة ا٢سينية ريكه كض  القيم ا١ديدة ٚك  ُ النجداف الشعي ك  هيُ القركف. ٙك

َضْ عل  خركج االماـ )عليه السػبلـ( كهنػيهم لػه )عليػه السػبلـ( أف  كما إهن  مل يعبأف ٗعارضة ا٤ع
 .يصطحبه  معه

كقػاؿ لػه  فػإف عصػيتِ كأبيػت إال ا٣ػركج  السػبلـ( )عليػهفلقد قاـ عبػد ا  بػ  عبػاس لئلمػاـ ا٢سػْ 
 .  (ِ)ؾ ككلدؾ مع  إى الكنفة فبل ٚرج  نسا 

يػػا ابػػ  عبػػاس تشػػّ علػػ  شػػي نا كسػػيدنا أف  السػػبلـ( )عليهػػافسػػمع الػػرد السػػريع مػػ  عقيلػػة الطػػالبيْ 
ُّ؟ خيلفنا هاهنا كديض  كحدُ؟ ال كا  ب  ٫يا معه كمننت معه، كه  أبق  الزماف لنا   (ّ)غ

م ُ إ٪ػػاح الثػػنرة كقػػد [ اف معركػػة كػػرببل  كانػػت ٕاجػػة ماسػػة إى تناجػػد نسػػائ  مكثػػ ، كػػ  يسػػهّ
تكػػنف مهمػػة هػػيا الكػػادر ال يسػػد مسػػدها الرجػػاؿ، فمػػ  ا٤علػػـن أف تناجػػد ا٤ػػرأة ُ منػػاطق ا٢ػػركب 
كالصػػراعات يكػػنف مػػ  العنامػػ  الػػٍ تػػؤدم اى ٙريػػ  الػػرأم العػػاـ، فعنػػدما يريػػد طػػرؼ معػػْ إظهػػار 
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 . 14 ص الدقد   ، الكصرى زيدب 3))



ّة ا٢سْ  ُُٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

بكػػػػػنف كيستصػػػػػرخنف مظلنميتػػػػػه فإنػػػػػه يقػػػػػـن بنشػػػػػر صػػػػػنر لنسػػػػػا  معػػػػػيبات أك مقتػػػػػنالت أك أطفػػػػػاؿ ي
ػدث فيػه بركانػان مػ  الغليػاف فتكػنف  كيصرخنف. فهيُ الصػنر ديكنهػا اف تقػـن هبػز الضػمّ االنسػاٍ ٙك

عػػامبلن لكشػػ  كحشػػية العػػدك ك٦ػػازُر كبشػػاعته كلنػػا اف نسػػتعرض ُ ذاكرتنػػا مػػا كػػاف يبػػ  مػػ  صػػنر 
اجػػػان خاصػػػان لعػػػرض بكػػػا  عػػػ  ا٤عػػػارؾ الػػػٍ شػػػهدها القػػػرف ا٤نصػػػـر كبداياتػػػه كالػػػٍ يسػػػت دـ فيهػػػا مننت

 البنات.  كأنْاألمهات كذهنؿ الزكجات 

  فهم  يقنؿ األستاذ السٌيد أٞد 

كقػػػد أدرؾ ا٢سػػػْ أنٌػػػه مقتػػػنؿ؛ إذ هػػػن يعلػػػم علػػػم اليقػػػْ قػػػبح طنيػػػة يزيػػػد، كإسػػػفاؼ ٫يزتػػػه، كسػػػن  
سػبللته، مػ   ُ« صٌل  ا  عليػه كآلػه»سريرته، فيزيد بعد قت  ا٢سْ ستمتد يدُ إى أف يؤذم الني 

له َّ كمىٍ  بقػ  مػ  األطفػاؿ مػ  قفػرة إى قفػرة، كمػ   قت  األطفاؿ األبريا ، كانتهاؾ حرمة النسا ، ٞك
بلد إى بلد، فيثّ مرأل أكلئ  حفيظة ا٤سلمْ، فليس ٜة أشنع كال أفظع مػ  التشػٌف  كاالنتقػاـ مػ  

ا٢الػػػة أراد أف يثػػػأر مػػػ  يزيػػػد ُ النسػػػا  كاألطفػػػاؿ بعػػػد قتػػػ  الشػػػباب كالرجػػػاؿ، فهػػػن ٖركجػػػه بتلػػػ  
خبلفتػه، كيقتلػه ُ كرامتػه. كحٌقػا لقػد كقػع مػا تنقٌعػه، فكػاف ٤ػا فعلػه يزيػد كعصػبته مػ  فظيػع األثػر ُ 
نفنس ا٤سلمْ، كزاد ُ أضغاهنم ما عٌرضػنا بػه سػبللة النبػٌنة مػ  هتػ  خػدر النسػا ، كهػ َّ الػبلٌ مػا 

نعة، ٩ٌا أطلق ألسنة الشعرا  با٥جػا  كالػيـٌ، كنٌفػر أكثػر ا٤سػلمْ عرف ى إالٌ بالصيانة كالطهر، كالعٌز كا٤
، كأس   عليهم قلنب ا٤ؤمنْ، فقد قتله ا٢سْ أشٌد م  قتله   .(ُ)إيٌاُ م  خبلفة األمنيٌْ

ػػػت ٤ػػػرأل األطفػػػػاؿ الػػػيي  ترتعػػػػد  (عليػػػه السػػػػبلـ)ك٥ػػػيا اهتػػػزت الكنفػػػػة ٤ػػػا جػػػا  ركػػػػ  ا٢سػػػْ  كا٘ر
ههم، كماجػػت للحرائػػر ا٤ ػػدرات اللػػناٌ ارتسػػم ا٢ػػزف علػػ  كجػػنهه  كبػػاف فرائصػػهم كاصػػفرت كجػػن 

ثقػػػ  الػػػدمنع ُ مػػػ قيه  كازداد اآلمل حينمػػػا جػػػادت علػػػيه  الكنفيػػػات بػػػاإلزر كا٤قػػػانع كضػػػ  النػػػاس 
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ّة ا٢سْ  ُُٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

بالبكا  كالعني  حينما أزيح الستار عػ  القنػاع األمػنم، فهػؤال  لسػ  سػبايا ا٣ػنارج كالػديلم كمػا قػاؿ 
 ه  سبايا آؿ البيت عليهم السبلـ!!. اب  زياد إمنا

فعل  هيا ديكننا القنؿ أف اإلماـ )عليه السبلـ( أمنا إصطح  النسا  ُ قافلػة الشػهادة لغػرض تأديػة 
دكر مهػػم ُ نصػػر الثػػنرة، كهػػن تنجيػػه األمػػة إى قػػيم جديػػدة كتربنيػػات مطلنبػػة، كمل يكػػ  ٥ػػيُ ا٤همػػة 

 رأسه  السيدة زين  )عليها السبلـ(الصعبة م  يؤديها سنل هؤال  النسا  كعل  

فم  ا٣طأ ٗكاف تصنر تل  االنطبلقة ا٤باركة سػتتنق  عنػد عػدـ مبايعػة يزيػد، كهػيا مػا دعػا االمػاـ 
َٝتها كمل يفصح عنها ألم أحػد حػٌ أقػرب ا٤قػربْ  اى ترؾ بياف هيُ ا٢قيقة اى قادـ االياـ تقـن ب

 ا  عليه(. )رضنافنفية إليه كم  ضمنهم أخيه السيد ٧مد ب  ا٢

 طاككس   اب يقنؿ السيد 

ػػ  ا٢سػػْ  السػػبلـ( فبلػػ  ذلػػ  ابػػ  ا٢نفيػػة فأتػػاُ فأخػػي زمػػاـ ناقتػػه الػػٍ  )عليػػه٤ػػا كػػاف ُ السػػحر اٙر
ركبهػػا فقػػاؿ لػػه يػػا أخػػ  أمل تعػػدٍ النظػػر فيمػػا سػػألت  قػػاؿ بلػػ  قػػاؿ فمػػا حػػداؾ علػػ  ا٣ػػركج عػػاجبل 

بعد ما فارقت  فقاؿ يا حسْ اخػرج فػإف ا  قػد شػا  أف  (عليه كالهصل  ا  )فقاؿ أتاٍ رسنؿ ا  
يػػراؾ قتػػيبل فقػػاؿ لػػه ابػػ  ا٢نفيػػة إنػػا   كإنػػا إليػػه راجعػػنف فمػػا معػػُ ٞلػػ  هػػؤال  النسػػا  معػػ  كأنػػت 
ٚػػػرج علػػػ  مثػػػ  هػػػيُ ا٢ػػػاؿ قػػػاؿ فقػػػاؿ لػػػه قػػػد قػػػاؿ ي إف ا  قػػػد شػػػا  أف يػػػراه  سػػػبايا كسػػػلم عليػػػه 

 .(ُ)مض  ك 

)عليػػػه  الغطػػػا  ُ كتابػػػه حيػػػاة االمػػػاـ ا٢سػػػْ الشػػػي  كاشػػػ يػػػة هػػػيا االمػػػر يػػػيكر ا٤رحػػػـن كعػػػ  أمه
  السبلـ(
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ّة ا٢سْ  َُِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

)كه  تشٌ  كترتاب ُ أٌف ا٢سْ )عليه السبلـ( لن قيتػ  هػن ككلػدُ، كمل يتعٌقبػه قيػاـ تلػ  ا٢رائػر ُ 
دمػه هػدران، فكػاف  تل  ا٤قامات بتل  التحٌديات ليه  قتله جباران، كمل يطل  بػه أحػد ثػاران، كلضػاع

ا٢سْ يعلم أٌف هيا علم البد منه، كانه ال يقـن به إالٌ تل  العقائ ، فنجػ  عليػه حتمػا أف حيملهػ َّ 
معه؛ ال ألج  ا٤ظلنميػة بسػببه  فقػ ، بػ  لنظػر سياسػ  كفكػر عميػق، كهػن تكميػ  الغػرض، كبلػنغ 

أف تقضػػػ  علػػ  اإلسػػػبلـ كتعػػػند  الغايػػة مػػػ  قلػػ  الدكلػػػة علػػ  يزيػػػد، كا٤بػػػادرة إى القضػػا  عليهػػػا قبػػ 
  .((ُ)الناس إى جاهليتها األكى
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ّة ا٢سْ  ُُِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 
 

 شاء اهلل أن يرى زينب مسبية 

 

ػػا اف الكػػبلـ حػػنؿ اسػػباب جلػػ  االمػػاـ ا٢سػػْ  ّة  (عليػػه السػػبلـ)ٗك النسػػا  كاالطفػػاؿ معػػه ُ مسػػ
حيػ  ركج، الػيم دعػاُ اى ا٣ػبػْ فيػه السػب   مالػي (عليػه السػبلـ)الثنرة فبلبد اف نتطػرؽ اى قنلػه 

َضػػه أخػػُن ابػػ  ا٢نفيػػة كإسػػتفهمه حػػنؿ السػػب  الػػيم دعػػاُ اى ٞػػ   قػػاؿ )عليػػه السػػبلـ( عنػػدما اع
 .تل  النسا  معه

  شػا  ا  أف يػراه  سػبايا، فػبل بػد مػ  بيػاف هػيُ العبػارة الشػريفة الػٍ صػدرت فقاؿ )عليه السػبلـ(  
 عل  بعض التنضيحات ا٤همة  م  ا٤عصـن )عليه السبلـ( كقب  بياهنا ال بد م  ا٤ركر 

 [ ما هن ا٤راد م  ا٤شيئة اإل٥ية ُ

البػػد أف يفهػػم القػػارئ الكػػَر مػػا هػػن ا٤ػػراد مػػ  ا٤شػػيئة اإل٥يػػة حػػٌ يتضػػح لديػػه ا٤عػػُ الػػيم قصػػدُ 
 «.شا  ا  أف يراه  سبايا»اإلماـ ا٢سْ )عليه السبلـ(  بقنله ألخيه 

َتبػة  ا٤شيئة ابتدا  العـز عل  الفع  كأما َؾ بعػد تصػنر الغايػة ا٤ اإلرادة فه  العـز علػ  الفعػ  أك الػ
عليػػه مػػ  خػػّ، أك نفػػع أك لػػية ك٫ػػن ذلػػ ، كهػػ  أخػػ  مػػ  ا٤شػػيئة، ألف ا٤شػػيئة ابتػػدا  العػػـز علػػ  
ػا شػئت شػيئان كال تريػدُ  ، فإنػ  ٗر الفع  فنسبتها إى اإلرادة نسبة الضع  إى القنة، كالظػ  إى ا١ػـز

 .   (ُ)٧الة ك شرع . كأما اإلرادة فمٌ حصلت صدر الفع  ال ٤انع عقل  أ
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ّة ا٢سْ  ُِِ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 المشيئة التشريعية والمشيئة التكوينية:

 

تنقسم ا٤شيئة اى قسمْ مها ا٤شيئة التشريعية كا٤شيئة التكنينية كسيتضح م  خبلؿ بياهنمػا معػُ 
 «.كقد شا  ا  أف يراه  سباياقد شا  ا  أف يراٍ قتيبلن،   »(عليه السبلـ)قنؿ اإلماـ ا٢سْ 

مػ  خػبلؿ ابتبلئػه  لئلنسػاف اختبػارخيلػق الػدنيا كجيعلهػا دار أف فم  ا٤علػـن أف ا٤ػنى عػز إ٠ػه شػا  
كامتحانػػػه، ككػػػيل  شػػػا  تعػػػاى أف جيعػػػ  ُ هػػػيُ الػػػدنيا األنبيػػػا  كالرسػػػ  كاألئمػػػة، كشػػػا ت قدرتػػػه أف 

 كلها ه  م  ا٤شيئة التكنينية.  االمنر جيع  هيا االنساف مركبان م  العق  كالغريزة كهيُ

كأمػػػا ا٤شػػػيئة التشػػػريعية  فهػػػ  كػػػنف ا  تبػػػارؾ كتعػػػاى شػػػا  أف ال يعبػػػد معػػػه أحػػػد بػػػ  تكػػػنف العبػػػادة 
خالصة له كحدُ ال شري  له، كأكج  االدياف برسػله كأنبيائػه كافػة، كاقتضػت مشػيئته تعػاى أف عبػادُ 

رض علػػػػيهم العبػػػػادات كا٤عػػػػامبلت كشػػػػا  أف ال يظلػػػػم يطيعػػػػنف هػػػػؤال  األنبيػػػػا  كالرسػػػػ ، كشػػػػا  أف فػػػػ
اإلنسػػػػاف أخػػػػاُ اإلنسػػػػاف كغػػػػّ هػػػػيُ االمػػػػنر ا٤ػػػػيكنرة مػػػػ  التشػػػػريعات اإل٥يػػػػة ككلهػػػػا ضػػػػم  مشػػػػيئته 

 سبحانه.

إال أننػػا ٪ػػد أف ا٣لػػ  قػػد حيصػػ  بػػْ هػػيي  القسػػمْ  كلعػػ  السػػب  ُ هػػيا ا٣لػػ  راجػػع اى إجيػػاد 
َفػه ا النسػاف مػ  ذنػنب كمعػاصو كتعػدو ٢ػدكد ا  تعػاى، فعلػ  سػبي  ا٤ثػاؿ؛ ا٤ار كالعير لتاير ما يق

قد يقت  ش   ش صان آخر كغرضه م  هيا الفع  هن  السرقة ٍ يعتير عػ  هػيا الفعػ  بقنلػه  لػن 
مل أكػ  قػاتبلن ُ حػْ أف اإلنسػاف القاتػ  هػن الػيم شػا  قتػ  شا  ا  مل تزهق نفسه علػ  يػدم ك مل ي

هناته الشػػيطانية؛ فػػا٤نت هنػػا  مشػػيئة تكنينيػػة، لكػػ  طريقػػة ا٤ػػنت كهػػن القتػػ  أخيػػه بعػػد أف أطػػاع شػػ

 



ّة ا٢سْ  ُِّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

مشيئة تشػريعية ٗعػُ  أف ا  تعػاى شػا  حرمػة القتػ  كهنػ  عنػه كحػير منػه كعاقػ  عليػه لكػ  القاتػ  
 بيدُ شا  ذل .

اى  كمػػ  هػػيا ا٤نطلػػق نبلحػػ  ف القػػرآف الكػػَر مل يغفػػ  عػػ  هػػيا التقسػػيم بػػ  تعػػرض لػػه ُ قنلػػه تعػػ
ػهي ًإٍف كىًإذىا ًقي ى ٥ىيٍم أىٍنًفقينا ٩ًَّا رىزىقىكيمي اللَّػهي قىػاؿى الَّػًيي ى كىفىػريكا لًلَّػًيي ى آىمىنيػنا أىنيٍطعًػمي مىػٍ  لىػٍن يى ) ػا ي اللَّػهي أىٍطعىمى شى

ؿو  ( أىنٍػتيٍم ًإالَّ ًُ ضىبلى ْو ميًب
(ُ). 

ػػه ا  ...قىػػاؿى الَّػػًيي ى كىفىػػريكا لًلَّػػًيي ى )كقنلػػه تعػػاى  ، ُك بيػػاف هػػيُ ا٤سػػألة يقػػنؿ العبلمػػة الطباطبػػائ  ٞر
ػػهي... ػػا ي اللَّػػهي أىٍطعىمى الػػيي    ػجػػناهبم للػػدعنة إى االنفػػاؽ، كإمنػػا أظهػػر القائػػ   (آىمىنيػػنا أىنيٍطعًػػمي مىػػٍ  لىػػٍن يىشى

هػػن كمقتضػ  ا٤قػػاـ اإلضػػمار لئلشػػارة إى أف كفػػرهم بػػا٢ق كإعراضػػهم عنػػه باتبػػاع الشػػهنات  ػكفػركا 
الػػيم دعػػاهم إى االعتػػيار ٗثػػ  هػػيا العػػير ا٤بػػِ علػػ  االعػػراض عمػػا تػػدعن إليػػه الفطػػرة مػػ  الشػػفقة 
علػػ  خلػػق ا  كإصػػبلح مػػا فسػػد ُ اجملتمػػع كمػػا أف االظهػػار ُ قنلػػه  )الػػيي  آمنػػنا( لئلشػػارة إى أف 

 قائ  )أنفقنا ٩ا رزقكم ا ( هم اليي  آمننا.

ا  أطعمه( إشعار بأف ا٤ؤمنْ إمنا قػالنا ٥ػم  )أنفقػنا ٩ػا رزقكػم ا (  ُك قن٥م  )أنطعم م  لن يشا 
بعنػػناف أنػػه ٩ػػا يشػػاُؤ ا  كيريػػدُ حكمػػا دينيػػا فػػردُك بػػأف إرادة ا  ال تت لػػ  عػػ  مػػرادُ فلػػن شػػا  أف 

 يطعمهم أطعمهم أم كسع ُ رزقهم كجعلهم أغنيا .

تشريعية ا٤بنية عل  االبتبل  كاالمتحاف كهدايػة العبػاد كهيُ مغالطة منهم فقد خلطنا فيه بْ اإلرادة ال
إى مػػػا فيػػػه صػػػبلح حػػػا٥م ُ دنيػػػاهم كآخػػػرُتم، كمػػػ  ا١ػػػائز أف تت لػػػ  عػػػ  ا٤ػػػراد بالعصػػػياف، كبػػػْ 
اإلرادة التكنينيػة الػٍ ال تت لػ  عػ  ا٤ػراد. كمػ  ا٤علػـن أف مشػيئة ا  كإرادتػه ا٤تعلقػة بإطعػاـ الفقػرا  
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ّة ا٢سْ  ُِْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

  ا٤شػيئة التشػريعية دكف التكنينيػة فت لفهػا ُ مػنرد الفقػرا  إمنػا يػدؿ علػ  عصػياف كاالنفاؽ عليهم مػ
ردهم عما أمركا به ال عل  عدـ تعلق اإلرادة به ككيب مدعيه  اليي  كفركا ٛك

كهػػيُ مغالطػػة بنػػنا عليهػػا جػػ  مػػا افتعلػػُن مػػ  سػػن  النثنيػػة كقػػد حكػػ  ا  سػػبحانه ذلػػ  عػػنهم ُ 
أىٍشرىكينا لىٍن شىا ى اللَّهي مىا عىبىٍدنىا ًمٍ  ديكنًًه ًمٍ  شىٍ  و ٫ىٍ ي كىالى آىبىاؤينىا كىالى حىرٍَّمنىا ًمٍ  ديكنًػًه  كىقىاؿى الًَّيي ى )قنله  

غي  ْي( ًمٍ  شىٍ  و كىيىًل ى فػىعى ى الًَّيي ى ًمٍ  قػىٍبًلًهٍم فػىهىٍ  عىلى  الر سيً  ًإالَّ اٍلبىبلى اٍلميًب
(ُ)  . 

يػىقي )كقنله تعاى    .  (ِ)...( نؿي الًَّيي ى أىٍشرىكينا لىٍن شىا ى اللَّهي مىا أىٍشرىٍكنىا كىالى آىبىاؤينىا كىالى حىرٍَّمنىا ًمٍ  شىٍ   سى

ٍٞى ي مىا عىبىٍدنىاهيٍم )كقنله تعاى    .(ّ)...( كىقىالينا لىٍن شىا ى الرَّ

ْو )كقنله عٌز كج    ؿو ميًب ٛاـ قػنؿ الػيي  كفػركا خيػاطبنف بػه ا٤ػؤمنْ أم  . م (...ًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَّ ًُ ضىبلى
 .(ْ)ذل ( كشا  منا  باإلنفاؽإنكم ُ ضبلؿ مبْ ُ دعناكم أف ا  أمرنا 

كجػ  حينمػا شػا  أف يػرل ٨ػدرات بيػت الػنح  سػبايا فهػيُ  فم  خبلؿ هيا البياف يتضح أف ا  عز
لػده  ُ ذاتػه تعػاى ػ أم ضػم  إطػار ا٤شػيئة التشػريعية ػ كمػ   ا٤شػيئة تكنينيػة، كػ  يػرل صػاه  ٘ك

ناحية أخرل فا  تعاى كضم  ا٤شيئة التشريعية إبتل  هيُ االمة بنالية أهػ  البيػت ) عليػه السػبلـ ( 
أف ا  تعػػاى مل يػػرتًض  باعتبػػارللمشػػيئة التشػػريعية  انتهػػاؾفكػػاف مػػا أقػػدـ عليػػه ا١ػػي  السػػفياٍ هػػن 

قاسػُن مػ  سػي كتشػريد كقتػ  هػن مػ  مػ  أعظػم االنتهاكػات  الظلم ك قت  النفس احملرمػة، فيكػنف مػا
يػػػع الرسػػػاالت  َتػػػ  علػػػ  ذلػػػ  مػػػ  تعػػػد علػػػ  ا  كرسػػػنله )صػػػل  ا  عليػػػه كآلػػػه( ٝك التشػػػريعية ٤ػػػا ي
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ّة ا٢سْ  ُِٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

مع الركب  (عليهما السالم)بن جعفر الطيار  اهلل عدم خروج عبد

 الحسيني

 

 ا٤سػػػلمْ بػػػْ عليػػػه متفػػػق أمػػػر كهػػػن جعفػػػر بػػػ  ا  عبػػػد شػػػأف نكعلػػػ جبللػػػة علػػػ  اثنػػػاف خيتلػػػ  ال
 الػيهي قػاؿ حيػ ( كالػه عليػه ا  صػل ) االعظػم النػي صػح  ٩ػ  أنػه يعتقػدكف السػنة فأهػ  ٝيعان،

ته ُ   تٝر

 ُ كأبيػػه ككػػاف صػػحبة لػػه با٢بشػػة ا٤هػػاجري  مػػ  كلػػد مػػ  أكؿ طالػػ  أي بػػ  جعفػػر بػػ  عبػػد ا 
   .(ُ)كالس ا   الكـر

 ا٤نت    ُ الطام كقاؿ

   .(ِ)سنة  عشرة اثنٍ اب  كهن كسلم عليه ا  صل  الني قبض

لئلمامػة  يصػلح جػنادان، كرديػان  الشػأف، كبّ كاف العامل. السٌيد جعفر، ب  عبد ا   »اليهي كيقنؿ
 »...(ّ). 
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ّة ا٢سْ  ُِٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 بػ  كعبػد ا  ا٢نفيػة بػ  ٧ٌمػد كالسػٌيد(  »عليػه ا  رضػناف) ا٢لٌػ  العبلٌمػة فيقػنؿ الشيعة عند كأما
 .(ُ)...«  اإلدياف ع  كخركجهم ا٢قٌ  خبلؼ اعتقادهم م  شأنان  كأعظم قدران  أج  كأمثا٥م جعفر

 طالػ  أي بػ  الطيٌػار جعفػر بػ  عبد ا  جبللة  »ا٤عجم ُ( نفسه ا  قدس) ا٣نئ  السٌيد كقاؿ
 .(ِ)« اإلطرا  إى معها حاجة ال ٗرتبة

ّة ا٤دقق كا٤تفح   فقػد ٗكػاف، كالشػجاعة ا١رأة م  كانت مناقفه اف يرل جعفر ب  ا  عبد لس
 ا  صػػػلنات) كا٢سػػػْ ا٢سػػػ  االمػػػامْ كابنيػػػه( السػػػبلـ عليػػػه) ا٤ػػػؤمنْ امػػػّ عمػػػه اى منقطعػػػان  كػػػاف

 بسػػب  ٞيمػػة، كديػػة )عليػػه السػػبلـ( عبلقػػة ا٢سػػْ االمػػاـ مػػع عبلقتػػه ككانػػت أبػػيهم، بعػػد( عليهمػػا
 بإمامتػػه مقػػران  كػػاف جعفػػر بػػ  ا  عبػػد اف بػػه اجملػػزـك مػػ  كػػاف هػػيُ حالػػه كانػػت فػػاذا اليػػه، انقطاعػػه
 ا٤تجهػػػة ا٥ػػا يْ بقافلػػػة االلتحػػاؽ عػػػدـ اى دعػػاُ عػػيرو  كجػػػند مػػ  البػػػدٌ  ا٢ػػاؿ هػػػيُ كعلػػ  ككاليتػػه،
العقيلػػة  زينػ  السػػيدة زكجتػه خرجػت كقػػد عػير دكف مػ  يت لٌػػ  كيػ  هنػا فالسػػؤاؿ كػرببل  صػنب
 ؟!بالشهادة الفتح رحلة ُ( السبلـ عليه) االماـ مع كلديهما كبرفقة ا السبلـ(،)عليه

 سػب  عػ  ال كػُر عػ  تػأخُر فيكػنف نفسػه، بيؿ ع  يشح ٍ كبدُ بفلية جيند م  أف احملاؿ فم 
 كػاف ٤ػا بػالط ٌ  معػه قيتلػنا كعبػد ا ، ك٧ٌمػد عػنف بنلػدُ كاسػاُ كقػد  »ا٤امقػاٍ الشي  يقنؿ مقبنؿ،

 .(ّ)« معه ا٣ركج ُ يكران مع هن

 الصػػح  كضػػعه هػػن كػػرببل  اى ا٣ػػركج عػػدـ اى دعػػاُ الػػيم السػػب  أف احملققػػْ بعػػض صػػرح كقػػد
َة تل  ُ عليه كاف اليم  .لبصُر فاقدان  كاف فلقد الف
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ّة ا٢سْ  ُِٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 فقػد كػرببل  اى( السػبلـ عليػه) ا٢سػْ مػع خركجػه عدـ أٌما  »النقدم جعفر الشي  احملٌقق يقنؿ 
  .(ُ)« البصر نؼمكف إنه قي 
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ّة ا٢سْ  ُِٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 
 

العراق الى الخروج عن الحسين االمام ثني على عزمه  

 

 بسػب  العػراؽ اى التنجه م  ا٢سْ )عليه السبلـ( االماـ يثِ أف جاهدان  جعفر ب  ا  عبد عم 
 عمػه ابػ  كمػع ا٤ػؤمنْ أمػّ عمػه مػع فعلػُن كما العراؽ اه  خا ألنه دمه يسف  اف م  عليه خشيته
 االمػر كجيػر الدبلنماسػ  ا٣ػ  عل  يعم  أف حاكؿ ليل ( عليهما ا  صلنات) اجملتى س ا٢ االماـ
َيػػ  اى  مل األشػػدؽ ك عمػػرك ك( السػػبلـ عليػػه) االمػػاـ بػػْ للنسػػاطة حثيثػػان  سػػع  فقػػد كا٤فاكضػػة، ال

 كتنجػه السػرعة جنػاح علػ  ا٤دينػة مػ  لل ػركج سػارع بػ  فقػ ،( السػبلـ عليػه) االمػاـ ٗراسػلة يكت 
 (!السبلـ عليه) لئلماـ األمنم األماف عل  ا٢صنؿ هن هدفه ككاف مٌكة، اى

  الطام يقنؿ

 ٘عػ  كتابػا ا٢سػْ إى اكتػ  كقػاؿ فكلمه العاص ب  سعيد ب  عمرك إى جعفر ب  عبد ا  كقاـ
نيه األماف فيه له ّجػع ذلػ  إى يطمػئ  لعلػه الرجػنع كتسػأله كتابػ  ُ لػه كتنثق كالصلة الا فيه ٛك  ف

 أتػ  ٍ الكتػاب جعفػر بػ  عبد ا  فكت  أختمه حٌ به كأتِ شئت ما اكت  سعيد ب  عمرك فقاؿ
 نفسػه تطمػئ  أف أحػرل فإنػه سػعيد يػ  حيػٓ أخيػ  مػع بػه كابعػ  ختمػه ٥ا فقاؿ سعيد ب  عمرك به
 لحقػػهف قػػاؿ مكػػة علػػ  معاكيػػة بػػ  يزيػػد عامػػ  سػػعيد بػػ  عمػػرك ككػػاف ففعػػ  منػػ  ا١ػػد أنػػه كيعلػػم إليػػه
 ككػاف بػه كجهػدنا الكتػاب أقرأنػاُ فقػاال الكتػاب حيػٓ أقػرأُ أف بعػد انصػرفا ٍ جعفر ب  كعبد ا  حيٓ
 أنػػا بػػأمر فيهػػا كأمػػرت كالػػه( عليػػه ا  )صػػل  ا  رسػػنؿ فيهػػا رؤيػػا رأيػػت إٍ قػػاؿ أف إلينػػا بػػه اعتػػير ٩ػػا

 حػػٌ هبػػا ٧ػػدث أنػػا كمػػا هبػػا أحػػدا حػػدثت مػػا قػػاؿ الرؤيػػا تلػػ  فمػػا لػػه فقػػاال أكي كػػاف علػػ  لػػه مػػاض
   ري. ألق 

 



ّة ا٢سْ  ُِٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 بػػ  عمػػرك مػػ  الػػرحيم الػػٞر  ا  )بسػػم علػػ  بػػ  ا٢سػػْ إى سػػعيد بػػ  عمػػرك كتػػاب ككػػاف قػػاؿ 
 يرشػػدؾ ٤ػػا يهػػدي  كأف ينبقػػ  عمػػا يصػػرف  أف ا  أسػػأؿ فػػإٍ بعػػد أمػػا علػػ  بػػ  ا٢سػػْ إى سػػعيد
 كقػػد ا٥ػبلؾ فيػه عليػػ  أخػاؼ فػإٍ اؽالشػق مػػ  بػا  أعيػيؾ كإٍ العػراؽ إى تنجهػػت قػد أنػ  بلغػِ
 كالػا كالصػلة األمػاف عنػدم لػ  فػإف معهمػا إي فأقبػ  سػعيد بػ  كحيػٓ جعفر ب  عبدا  إلي  بعثت
 .  علي ( كالسبلـ كككي  كمراع ككفي  شهيد بيل  عل  ا  ل  ا١نار كحس 

 عػػز ا  إى دعػػا مػػ  لهكرسػػن  ا  يشػػاقق مل فإنػػه بعػػد أمػػا ا٢سػػْ )عليػػه السػػبلـ( إليػػه ككتػػ  قػػاؿ 
 أمػػاف األمػػاف ف ػػّ كالصػػلة كالػػا األمػػاف إى دعػػنت كقػػد ا٤سػػلمْ مػػ  إنػػِ كقػػاؿ صػػا٢ا كجػػ  كعمػػ 

 يػػـن أمانػػة لنػػا تنجػػ  الػػدنيا ُ ٨افػػة ا  فنسػػأؿ الػػدنيا ُ خيفػػه مل مػػ  القيامػػة يػػـن ا  يػػؤم  كلػػ  ا 
ّا فجزيت كبرم صلٍ بالكتاب ننيت كنت فإف القيامة    .(ُ)كالسبلـ  كاآلخرة الدنيا ُ خ

 ا٢سػػْ االمػػاـ اى كتابػػان  أرسػػ  قػػد ا  عبػػد كػػاف ػػػ أعػػثم إبػػ  ركايػػة ُ كمػػا ػػػ الكتػػاب هػػيا كقبػػ 
  فيه جا ( السبلـ عليه)

ٌٍ  بعػػدي، أٌمػػا  جعفػػر بػػ  عبػػد ا  مػػ  علػػ  بػػ  للحسػػْ. الػػرحيم الػػٞر  ا  بسػػم  أف ا  أينشػػدؾ فػػإ
ٌٍ  مٌكة، ع  ٚرج  كأهػ  هبلكػ  فيػه يكػنف أف عليه أزمعت قد اليم األمر هيا م  علي  ائ خ فإ

 تعجػػػ  فػػبل ا٤ػػؤمنْ، كأمػػػّ ا٥ػػدل، ركح كأنػػت األرض نػػػنر ييطفػػأ أف أخػػاؼ قيتلػػػتى  إفٌ  فإنٌػػ  بيتػػ ،
ٌٍ  العراؽ، اى با٤سّ يع يزيد م  األماف ل  آخيه  فإ  كأهػ  ككلػدؾ كمالػ  نفسػ  علػ  أمٌية، بِ ٝك
 .ـكالسبل بيت ،

 ( السبلـ عليه)ا٢سْ  االماـ إليه فكت 
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ّة ا٢سْ  َُّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ٌٍ  كأعلمػػ  ذكػػرت، مػػا كفهمػػت فقرأتػػه علػػ َّ  كرد كتابػػ  فػػإفٌ  بعػػدي، أٌمػػا»  رسػػنؿ جػػٌدم رأيػػت قػػد أ
 عمػٌ ، ابػ  يػا كا  علػ َّ، أك كاف ي له، ماض كأنا بأمر ف ٌاٍ منام ، ُ( كآله عليه ا  صل ) ا 
ـٌ  مػػ  هاٌمػػة جحػػر ُ كنػػت لػػن  علػػ َّ  ليعػػدي ٌ  عٌمػػ  ابػػ  يػػا كاللٌػػه! كيقتلػػٍن السػػت رجٍن رضاأل هػػنا
 .(ُ)«.كالسبلـ. السبت عل  اليهند عدت كما

 

 كابػػػ  عبٌػػػاس ابػػػ  مػػػع الػػرام ُ متفقػػػان  كػػػاف( عليػػػه ا  رضػػػناف) جعفػػر ابػػػ  أف الكتػػػابْ مػػػ  فيظهػػر
 االنكسػػار أك النصػر زاكيػػة مػ ( السػػبلـ عليػه) االمػاـ قيػػاـ اى نظػرهم ُ( عليهمػػا ا  رضػناف) ا٢نفيٌػة

 ال أف علػ  كحرصػهم كنصائحهم، مشنراُتم  ٧نر الثبلث  هيا عند كلدت الفكرة كهيُ العسكريْ،
 جييػػبهم( السػبلـ عليػه) االمػاـ كػاف فقػػد كلػيا عليهػا، عػـز الػٍ النجهػػة ُ( السػبلـ عليػه) اإلمػاـ ييقتػ 
 عليػه ا  صػل ) جػٌدُ فيهػا رأل الػٍ ؤيػاالر  خػبلؿ مػ  هػيا غػّ أساسػه عل  يتحٌرؾ اليم منطقه بأفٌ 
 (.كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ ألمر امتثاالن  التحرؾ م  الننع هبيا مأمنر كأنه ،(كآله

 ا٤فاكضػػات تػػٌؤ أف يرجػػن كػاف( عليػػه ا  رضػػناف) جعفػػر بػ  عبػػدا  أف االكى الرسػػالة مػػ  كيظهػر
 مػػا اذا األمنيػػة السػػلطات كبػػْ( السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ االمػػاـ بػػْ هدنػػة االقػػ  علػػ  فتتحقػػق أكلهػػا
 عمػػه كابػػ  صػػهُر عػػ  التػػنهم هػػيا( السػػبلـ عليػػه) ا٢سػػْ االمػػاـ رفػػع فقػػد كلػػيا ا٣ػػركج، فكػػرة أرجػػ 
َكػػُن حػػٌ باألسػػ يا  ليسػػنا كهػػم القػػـن أبنػػا  القػػـن بػػأف  قػػاؿ فقػػد ٗكػػرُك لػػه التعػػرض كدكف كشػػأنه ي
ـٌ  مػػ  هاٌمػػة جحػػر ُ كنػػت لػػن( »السػػبلـ عليػػه)  بنػػا ان  هػػيا «يقتلػػٍن حػػٌ السػػت رجٍن االرض هػػنا

 اف ا٤علػـن مػ  كلكػ ( السػبلـ عليػه) ا٢سػْ االمػاـ عمػه البػ  االمػاف أخػي عل  ا  عبد مقدرة عل 
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ّة ا٢سْ  ُُّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أف أريػػد(  السػػبلـ عليػػه) فيقػػنؿ إٛامػػه، مػػ  كالبػػد بػػه أنػػي  تكليػػ  االمػػر هػػيا أف يعتقػػد كػػاف االمػػاـ
ّة كأسّ ا٤نكر ع  كأهن  با٤عركؼ امر  .جدم بس

  العراؽ اى طريقه ُ أخرل خطبة ُ كيقنؿ

 فلػػم... ا  بعهػػد ناكثػػان  اللَّػػه ٢ػػـر مسػػتحبلن  جػػائران  سػػلطانان  رأل مػػ   قػػاؿ اللَّػػه رسػػنؿ إف النػػاس أيهػػا
 .(ُ)مدخله  يدخله أف اللَّه عل  حقان  كاف فع  كال بقنؿ عليه يغّ
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ّة ا٢سْ  ُِّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 
 

سالم؟ال عليها زينب السيدة قبر أين: سؤال  

 

 مرقػػدها احتضػػاف شػػرؼ ادعػػا  علػػ  كالبلػػداف البقػػاع تتنػػافس أف زينػػ  السػػيدة عظمػػة اشػػراقات مػػ 
زينػػػػ  )عليػػػػه  السػػػػيدة بإسػػػػم كا٤نػػػػائر القبػػػػاب كتشػػػػم  األضػػػػرحة تقػػػػاـ بلػػػػد مػػػػ  أكثػػػػر ففػػػػ  كمثناهػػػػا.
 السبلـ(.

 ذلػػ  يكػنف فأ )تعػػاى( ا  كشػا  قاهػػا، ك٧ػ  زينػػ  السػيدة كفػػاة مكػاف ُ ا٤ؤرخػػنف اختلػ  لقػد
   ك٦دها. شأهنا كابراز عظمتها ظهارإل سببان 

 حملاكمػػػة كالتحقيػػػق، البحػػػ  غمػػػار كخاضػػػنا جهػػػندهم، كالبػػػاحثْ العلمػػػا  مػػػ  العديػػػد بػػػيؿ كقػػػد
 كالبػػػاحثنف العلمػػػا  ناقشػػػها الػػػٍ را كاآل .الكػػػال زينػػػ  السػػػيدة قػػػا حػػػنؿ التارخييػػػة كالنقػػػنؿ الركايػػات
  احتماالت ثبلثة ُ تنحصر

 .ا٤ننرة ٤دينةا ػ ُ

 .مصر ػ ِ

 .دمشق ػ ّ

  

 



ّة ا٢سْ  ُّّ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ا٤ننرة ا٤دينة ػ أكالن 

 السػػيدة مػػنط  هػػ  ا٤دينػػة أف باعتبػػار الػػرأم هػػيا عػػ  العػػامل  األمػػْ ٧سػػ  السػػيد العبلمػػة دافػػع
 بػػأف ٫كػػم فاستصػػحابان  كػػرببل ، كاقعػػة بعػػد ا٤دينػػة اى عندُتػػا الثابػػت مػػ  كأف زينػػ  )عليػػه السػػبلـ(

  نصه ما كقاؿ العكس، يثبت مامل ا٤ننرة دينةا٤ ُ كقاها كفاُتا

 كاف منهػػا، خرجػػت للمدينػػة رجنعهػػا بعػػد أهنػػا يثبػػت مل فانػػه ا٤نػػنرة ا٤دينػػة ُ قاهػػا يكػػنف اف جيػػ 
 البيػػت أهػػ  مػػ  ككػػم بػػالبقيع قاهػػا يكػػنف أف كجيػػ  ٦هػػنلْ، با٤دينػػة قاهػػا ك٧ػػ  كفاُتػػا تػػاري  كػػاف
 .(ُ)النسا   خصنصان  اتهكف كتاري  قُا ٧  جه  م  أمثا٥ا

 بصػػنرة البقيػػع مقػػاة ُك ػػػ ا٤نػػٌنرة ا٤دينػػة ُ ينجػػد ال إنٌػػه(  قػػدُ) االمػػْ السػػيد ننػػاق  اف لنػػا لكػػ 
 .السبلـ عليها زين  للسيدة قاه  ػ خاٌصة

 !أحد؟ بيل  يعلم كمل هناؾ، قاها يكنف أف دييك  فكي 

 !ٝيعان؟ الناس كعند أسرُتا، ُ زين  ةللسيد كانت الٍ ا٤رمنقة الش صية إى االنتباُ مع

 !أحد؟ جنازُتا تشييع حيضر كمل ا٤دينة ُ ماتت فه 

 !أحد؟ دفنها يشهد كمل

 أحد؟ قاها ٗنضع يعلم كمل

 اإلمػػاـ كخاٌصػػة! ا٤هػػم؟ ا٤نضػػنع هػػيا عػػ ( السػػبلـ علػػيهم) البيػػت أهػػ  أئمػػة مػػ  أحػػد يتحػػٌدث كمل
 (.السبلـ عليهم) الصادؽ كاإلماـ الباقر كاإلماـ السجاد
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ّة ا٢سْ  ُّْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 قاهػػا عنػػد.. هاشػػم بػػِ ش صػػٌيات مػػ  أك الطػػاهري  األئٌمػػة مػػ  أحػػد ييشػػاهد مل ك٤ػػاذا كيػػ .. ٌٍ 
 !؟

 كرد مػا مػع! ؟ ا٤دينػة ُ قاهػا منضػع تعيػْ عػ  أك قاهػا، زيػارة ع  منهم كاحد يتحٌدث مل ككي 
 .الكتاب اكؿ ُ تقدـ كما اقاه لزيارة العظيم الثناب حنؿ( كآله عليه ا  صل ) ا  رسنؿ ع 

 رجػاالت مػ  حػٌ دفنهػا. كمكػاف كفاُتػا كتػاري  سػب  ع  كالتعتيم الغمنض ٥يا الدكاع  ه  كما
 !؟ البيت أه 

ػػم أسػػباب هنػػاؾ كانػػت فهػػ   كالػػدُتا قػػا إى بالنسػػبة ذلػػ  كانػػت كمػػا قاهػػا، إخفػػا  تىفػػرض كًحكى
 ؟(السبلـ عليها) الزهرا  فاطمة السيدة

 !؟ عٌنا خىفيىت كأخباران  قائقح هناؾ أفٌ  أـ

 ! األٌكؿ القنؿ عل  ننافق ال ٘علنا..  حائرة أسئلة هيُ

 مػػدفنها يكػنف أف ننكػػر ال ٫ػ   يلػ  ٗػػا السػابق  حسػنْ ٧مػػد الشػي  البحاثػة القػػنؿ هػيا كنػاق 
 كأمهػا اكجػده قنمهػا كشػينخ اخنُتػا قبػنر كهبػا الكػَر كطنهػا هػ  إذ ا٤ننرة ا٤دينة ُ البقيع ُ الطاهر
 .تارخي  ن و  أك قاطع دلي  عليه يقـن أف بشرط كلك 

 ُ كالسػػػمهندم ،(تارخيػػػه) ُ النجػػػار ابػػػ  يػػػيكرها كحػػػديثان  قػػػدديان  ا٤ؤرخػػػنف ذكرهػػػا البقيػػػع قبػػػنر ألف
 البيػػػػت أهػػػػ  مػػػػزارات لػػػػيكر ٨صػػػػنص بػػػػاب ُ( ا٤صػػػػطف  دار بأخبػػػػار النفػػػػا  كفػػػػا ) ا٢افػػػػ  تارخيػػػػه

 ا٤طمنسة. كال ا٤عمنرة القبنر ُ ال زين  عقيلةال قا فيها ٪د كال كالصحابة



ّة ا٢سْ  ُّٓ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ديػت ك٤ػ  بػ  هاشػم بػِ مػ  الرتبػة ُ دكهنػا ٤  بق  كما األكى القركف ُ كلن ذكر ٤رقدها كلكاف
 أيضان. بالنال  إليهم

 العقيلػة أف ثبػت أنػه كهػن األصػني اإلستصػحاب مسػتندهم امنػا القنؿ هيا اى ذهبنا اليي  أف عل 
 هػ  شػككنا ٍ ا٢ياة قيد ُ با٤دينة ككانت الشاـ م  كرجنعها أخيها ٧نة بعد ا٤دينة دخلت زين 
 لنػػا حيصػػ  حػػٌ با٤دينػػة بػػ  بالشػػاـ منُتػػا عػػدـ األصػػ   يقػػنؿ فاالستصػػحاب ال؟ أـ الشػػاـ ُ ماتػػت
 .بالشاـ ماتت أهنا باليقْ لنا كيثبت الش  هيا يزي  ش  

 فثبػػت بػػه قلنػا كلػػن التارخييػة، القضػػايا ُ ٗثلػه يسػػتدؿ ال كػػ كل نفسػه ُ عليػػه غبػار ال الػػدلي  كهػيا
 الفقهػا  أكثػر كعليػه هبػا كمنُتػا الشػاـ اى ذهاهبا م  الدمشق  طنلنف اب  ركاُ ٗا الش  هيا أزاؿ ما

 .األصنليْ اجملتهدي 

 كدمشق القاهرة بْ  ثانيان 

 مقػاـ ينجػد كال ا٤نػنرة ا٤دينػة ُ كػال زينػ  للسػيدة قػا ع  يتحٌدث نقل  أثر هناؾ يك  مل كإذا
 ركايػػػات تنجػػػد حيػػػ  كالشػػػاـ، ٗصػػػر يػػػرتب  فيمػػػا كػػػيل  لػػػيس األمػػػر فػػػإفٌ  هنػػػاؾ، ٥ػػػا ينسػػػ  ظػػػاهر

 مقامػػاف كدمشػػق القػػاهرة ٠ػػا  ُ يتعػػاى كمػػا الػػرأيْ، مػػ  كػػ ٌ  أنصػػار هبػػا يسػػتدؿٌ  تارخييػػة كنصػػنص
 .الزائركف كيقصدمها ٤ؤمنْا ٝاهّ كتؤٌمهما السبلـ، عليها زين  للسيدة ينسباف شا٨اف

 زينػػ  السػػيدة مػػع كأنتقػػ  ا٤دينػػة عػػ  رحػػ  جعفػػر بػػ  عبػػد ا  أف اى الركايػػات بعػػض اشػػارت فقػػد
 ُ زينػػ  السػػيدة تنفيػػت كقػػد« راكيػػة» ٥ػػا يقػػاؿ قريػػة ُ دمشػػق قػػرب ديتلكهػػا كػػاف ضػػيعة اى زكجتػػه
 .بإ٠ها ا٤عركؼ ا٤رقد ُ كدفنت القرية هيُ



ّة ا٢سْ  ُّٔ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

تلػػ   ككفػػاة ا٥جػػرة تلػػ  تػػاري  ُك القريػػة هػػيُ جعفػػر اى بػػ  عبػػد ا  هجػػرة سػػب  ُ الركايػػات ٚك
 ُ حصػػلت ٦اعػػة بسػػب  ذلػػ  أف ذكػػركا ا٤ػػؤلفْ مػػ  العديػػد لكػػ  زينػػ  )عليهػػا السػػبلـ(، السػػيدة
 هػ(. ِٔ) سنة ُ ذل  إف قاؿ كبعضهم هػ( ٓٔ) سنة ُ كاف ذل  كإف ا٤دينة

 عليهػػا) أهنػػا عنػػدم فػػاألرجح ػػػ  ا٤نضػػنع عػػ  لػػه ٕػػ  خػػبلؿ ػػػ العمػػراف فػػرج الشػػي  العبلمػػة يقػػنؿ
 عػاـ كهػن ا٥جػرة مػ  كالسػتْ ا٣ػامس العاـ م  رج  شهر م  النص  ُ الشاـ ُ تنفيت( السبلـ
 مػػ  براكيػػة ا٤عركفػػة قػػراُ احػػدل ُ كدفنػػت جعفػػر، بػػ  عبػػد ا  ا١ػػناد زكجهػػا ٗحضػػر كذلػػ  اجملاعػػة،
 .(ُ)لستا بقرية اآلف ا٤شتهرة دمشق غنطة

 الراكيػػة مشػػهد أفٌ  إى االطمئنػػاف كٌفػػة يػػرٌجح الطػػرفْ أدلٌػػة ُ ا٤نضػػنع  كالبحػػ  الدقيقػػة كا٤طالعػػة
 .كالناقع الصٌحة إى األقرب هن دمشق ُ

 .اآلف كإى السابقة القركف مني كالٌسائحْ كالرٌحالة ا٤ؤرخْ كت  ُ األٌدلة لتظافر كذل 

 ُ الكبػّ كلئلحتمػاؿ فيهػا، كمنُتػا مصػر إى الكػال زينػ  دةالسػي بسػفر القائلْ مستند كلضع 
 .البيت أه  م  أخرل لزين  مصر ُ ا٤قاـ يكنف أف

 فػرج الشي  ا٤رحـن العبلمة أبرزهم كم  ا٤نضنع، هيا لتحقيق كرسائ  كتبان  العلما  بعض أفرد كقد
 هػػػػ( ُّٕٕ) سػػػنة زيني(الػػػ )ا٤رقػػػد عنػػػناف ٙػػػت رسػػػالة ألٌػػػ  كالػػػيم ق( ُُِّ) القطيفػػػ  العمػػػراف
 تػػرجيح هػػن رسػػالته ُ إليهػػا انتهػػ  الػػٍ البحػػ  نتيجػػة ككانػػت العػػراؽ( ػػػ األشػػرؼ النجػػ  ُ كطبعهػػا
 الكال. زين  للسيدة كأنٌه دمشق، ُ الزيني ا٤قاـ
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ّة ا٢سْ  ُّٕ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 مػ  أكثػر ُ كيقػع الٌسػابق ، حسػنْ ٧مػد الشي  الباكستاٍ للبٌحاثة هن كاألعمق اآلخر كالبح 
ّكت ُ طبع كقد( صفحة َِْ)  ـ(. ُٕٗٗ هػُّٗٗ) سنة ب

 مصػػر إى العقليػػة السػػيدة رحلػػة إفٌ   كاالختصػػار التصػػٌرؼ مػػ  بشػػ   التاليػػة الفقػػرات منػػه كنقتػػبس
 ذكرهػا يفػنت ال الػٍ القضػايا أهػمٌ  م  قضية هبا مدفنها كحدي  ٞاها لداع  كتليبتها هناؾ كاقامتها

 يقظاف. مؤرخ ك ٌ 

ّكا مل بأٝعهم كلكنهم مصر ُ نشأكا اليي  ؤٌرخْكا٤ ييكُر أف م  أق ٌ  كال  .اشارة أدٌ اليه يش

 ا٤تعلقػػػػة ا٢ػػػػنادث كضػػػػب  األخبػػػػار بإحاطػػػػة ا٤صػػػػريْ اهتمػػػػاـ نػػػػرل بعػػػػدما ا٢قيقػػػػة هػػػػيُ كتتجلػػػػ 
 .بببلدهم

 لػه( ق ِٕٓ) ا٤تػَن ا٤صػرم ا٢كػم عبػد بػ  الػٞر  عبػد هػن اإلسػبلـ ُ مصػر لتاري  مدٌكف فأكؿ
 تػراجم فيػه ذكػر« كا٤مالػ  كالقػرل مصػر أخبػار ُ السال  منه » ٠اُ حاف  كتاب صرم تاري  ُ

 .مصر دخ  ٩  الصحابة م  كثّ

 مصر. تاري  ُ تأليفات عدة كله( ق ّْٓ) ا٤تَن الكندم ينس  ب  ٧مد عمرك أبن كتبعه

 الليثػػػ  ذكالؽ بػػػ  إبػػػراهيم بػػػ  حسػػػ  ٧مػػػد أبػػػن ٕنادثهػػػا كاإلحاطػػػة مصػػػر أخبػػػار تػػػدكي  ُ بػػػرع ٍ
 .ق( ّٕٖ) ا٤تَن ا٤صرم

 َِْ) سػنة ا٤تػَن ا٤سػبح  ا٢ػراٍ أٞػد بػ  عبػد ا  بػ  ٧مػد ا٤لػ  عػز ا٤نضنع هيا ُ تبلُ ٍ
 .هػ(



ّة ا٢سْ  ُّٖ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 كمل هػػػػ( ّْٓ) ا٤تػػػَن الشػػػافع  القضػػػاع  سػػػبلمة بػػػ  ٧مػػػد عبػػػد ا  أبػػػن القاضػػػ  ا٤تتبػػػع ا٤ػػػؤرخ ٍ
 تشػد الػٍ كالتػاؾ للزيػارة ا٤قصػندة ا٤ػزارات ُ ألػ  بػ  فقػ  التارخييػة ا٢ػنادث ضب  عل  مهه يقصر
 كلػيس مػدفنها كعػْ نفيسػة للسيدة فيه ترجم الزائري ( )اينس كتاب ا٤نضنع هيا ُ كله الرحاؿ اليها
 .أثر كال عْ الكال زين  لقا فيه

ّهم كالقلقشػػػندم كالسػػػينط  ا٤قريػػػزم اى اعطػػ  ٍ  دخػػػنؿ ذكػػػر أنػػػه هػػؤال  مػػػ  أحػػػدان  ٪ػػػد مل كغػػ
 .هبا كمدفنها مصر ُ الكال زين  السيدة

 كػػاب  كا٤سػػاجد كالقبػنر ا٤ػػزارات ٙقيػػق ُ تأليفػه أفػػرد ٩ػػ  مصػر مػػؤرخ  مػػ  ٝاعػة هنػػاؾ أف علػ 
( األشػػراؼ مػزارات) صػاح  النسػػابة سػعد كابػ ( ا٤صػػرية ا٤ػزارات) صػاح  كالقرشػػ  كا٥تنػاٍ يػننس
 تػرل( الػزٌكار مرشػد) صػاح  الػدي  كمنفػق مصػر، مػزارات  مػ ٝلػة ذكػر الػيم كا٢مػنم عطايػا كاب 
َٝػنف اإلعػبلـ هػؤال  ّهم العلػنيْ مػ  كا٤ػػزكرة الصػحيحة ا٤ػزارات بػػْ كدييػزكف القبػنر أصػػحاب ي  كغػػ
 .مصر ُ

 ُ مدفننػػة السػػبلـ عليهمػػا ا٤ػػؤمنْ أمػػّ بنػػت الكػػال زينػػ  العقيلػػة أف هػػؤال  مػػ  أحػػد يػػيكر كمل
 .مصر

قيػػق بدقػػة مصػػر تػػاري  علػػ  ا٤طلعػػْ ْا٤ػػؤرخ كبػػار إف  ألمػػّ كلػػد أم دخػػنؿ لػػديهم يصػػح مل ٙك
 .مصر ُ لصلبه السبلـ عليه ا٤ؤمنْ

 عليػػػه لعلػػ  أم ػػػػ لػػه ديػػت مل ػػػػ هػػػ(  ٕٔٓ) ا٤تػػَن السػػػلف  ٧مػػد بػػػ  أٞػػد طػػاهر أبػػػن ا٢ػػاف  قػػاؿ
 .مصر ُ لصلبه كلد ػ السبلـ



ّة ا٢سْ  ُّٗ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 أكؿ(  ق ّٕٖ) ا٤تػػَن ا٤صػػرم الليثػػ  زكالؽ بػػ  مإبػػراهي بػػ  حسػػ  ٧مػػد أبػػن ا٤ػػؤرخ ا٢ػػاف  قػػاؿ
 آخػػر لفػػ  ُك. السػػ اكم قػػاؿ كبػػه. ا٢سػػْ بػػ  علػػ  بنػػت سػػكينة علػػ  كلػػد مػػ  مصػػر دخػػ  مػػ 

 .مصر ُ لصلبه عل  أكالد م  أحد ديت مل انه السل  ع  ا٤نقنؿ إف  للس اكم

 تقػػا ٍ السػػنة زهػػا  ؾهنػػا كتقػػيم مصػػر السػػبلـ عليهػػا زينػػ  العقيلػػة تػػدخ  اف ا٤عقػػنؿ مػػ  فكيػػ 
 بتلػ  قريػ  عهػدهم الػيي  ا٤ػؤرخْ م  أحد أمرها يعرؼ كال كمسمع، ا١مة احملاشد م  مرأل عل 

 .ا٤همة ا٢ادثة

ّته ُ كرد كقد البيت، أله  بالنال  يتجاهر كاف الشافع  كاإلماـ  نفيسػة السػيدة يػزكر كػاف أنػه س
 .هناؾ ـ(زين  )عليها السبل السيدة زار أنه يرد مل لك 

 مػػ  شػػاهدكا مػػا كذكػػركا شػػاهْ كابػػ  بطنطػػة كابػػ  جبػػّ كػػاب  الرحػػالْ مػػ  ٝلػػة مصػػر دخػػ  كمػػا
 الكػال زينػ  السػيدة قػا يػيكر مػنهم أحػدان  ٘ػد ال كلكػ  عهػدهم ُ للزيارة ا٤قصندة ا٤عركفة القبنر
 ّٗٔ ٧ػػـر ػػػ ُْ) ُ القػػاهرة دخػػ  الػػيم االندلسػػ  الفاسػػ  الكػػنهيِ الرحالػػة اال اللهػػم.  مصػػر. ُ
 .هػ(

 العلنيػػػات مػػػ  بزينػػػ  ا٤سػػػميات لتعػػػدد نشػػػأ لسػػػبلـ عليهػػػا زينػػػ  العقيلػػػة قػػػا بنجػػػند االشػػػتباُ إف
ّهم  .كأكملها األفراد أشهر اى االسم ٠اع عند تبادران  أسرع كاليه  ٗصر، ا٤دفننات كغ

 كالػه عليػه ا  صػل  ا  رسػنؿ اى العلػنيْ ينسبنف أهنم جرت كا٣اصة العامة عادة أف ا٤علـن كم 
 .كاسطة ببل السبلـ عليه ا٤ؤمنْ كأمّ

 األنػنر ا٢سػ  بػ  ا٤تػنج حيػٓ بنت زين  للسيدة هن القاهرة ُ ا٤عركؼ الزيني ا٤شهد أف كالظاهر
 .السبلـ( )عليهم طال  أي ب  عل  ب  ا٢س  ب  زيد ب 



ّة ا٢سْ  َُْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 فيهػػا كدفنهػا كمنُتػا مصػػر اى السػبلـ عليهػا الكػػال زينػ  السػيدة هجػػرة لػدعنل األسػاس كا٤صػدر
 الركايػػة كبا٣صػػنص كركاُتػػا كمؤلفهػػا الرسػػالة هػػيُ كحػػنؿ العبيػػدي، للنسػػابة( الزينبيػػات أخبػػار)رسػػالة 
 .(ُ)" كمتنان  سندان  التحقيق أه  عند كبلـ حن٥ا ا٤نضنع هبيا ا٤تعلقة
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ّة ا٢سْ  ُُْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 

 الخاتمة

 

مػد ػه كفضػػ  منػه كنعمػػة البػارم ٕك ّةاأل قطراتنػا نضػػع كٞر  قػػ  سػيدة حيػػاة مػنان  عػػا رحلػة بعػػد خػ
ّهػػا  البيئػػة ٤عرفػػة ٧اكلػػة ُ كتعقػػ  تفكػػر امػػرأة بػػْ اك كػػاف رجػػبل انسػػاف لكػػ  اسػػنة غػػدت ٕيػػ  نظ
 علػػ  تػػرد اف ديكػػ  الػػٍ كاحملػػ  ا٤صػػاع  انػػناع أقسػػ  هػػتجككا العظيمػػة ا٤ػػرأة هػػيُ هبػػا عاشػػت الػػٍ

 الصػغرل الصػديقة ٗنزلػة كتكػنف اال٥ػ  القػرب درجػات ُ لتسػمن االبتبل ات ك  ُ ك٪حت انساف
 .عليها ا  سبلـ الزهرا  امها تل 

 فتػػ  مػػا أسػػئلة عػػدة عػػ  ٦يبػػْ الفكػػر كمعػػراج العقػػ  بػػدرجات لبلرتقػػا  جاهػػدُ رحلػػة كانػػت كقػػد
 .اثارُتا ع  كا٤بغض اجابتها ع  يبح  احمل  االنساف

 أصػبنا فػاف جهػدنا قصػارل فيػه بػيلنا انا ناعير  كلك  الكماؿ فيه ندع  كال مق  جهد اال هيا فما
 .كالتعلم احملاكلة شرؼ فلنا أخطئنا كاف مرادنا فياؾ

  االصفهاٍ عماد ما قاؿ عل  نزيد كال

 كػيا زيػد كلػن أحسػ  لكػاف هػيا غػّ لػن غػدُ ُ قػاؿ إال ينمػه ُ كتابػا انسػاف ال يكتػ  انػه رأيت
 يستحس  لكاف

 اسػتيبل  علػ  دليػ  كهػن العػا أعظػم مػ  كهػيا أٝػ  لكػاف هػيا ترؾ كلن أفض  لكاف هيا قدـ كلن
 ..البشر ٝلة عل  النق 

 



ّة ا٢سْ  ُِْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

ّاى   الناسع اجملاؿ هيا ُ باليسّ تقدمنا أف بعد كأخ

 ..االستحساف كيلق  القبنؿ يناؿ أف آملْ

 الدائمػة كاللعنػة ا٤عصػنمْ الطػاهري  الطيبْ آله كعل  ٧مد كحبيبنا سيدنا عل  كسلم اللهم كص 
 .الدي  يـن قياـ اى اٝعْ اعدائهم عل 

 

  



ّة ا٢سْ  ُّْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 المحتويات

 ّ ................................................................ ا٤قدمة

ّة  ٔ .............................................................. الننر س

 ٕ .............................................. () زين  السيدة كالدة

 ُِ............................................. () زين  السيدة اسفار

ة  ُِ................................... () الطيار جعفر ب  ا  عبد تٝر

 ِٗ.............................................. () زين  السيدة أكالد

 ِٗ...................................................  جعفر ب  ا  عبد ب  عنف - ُ

 ُّ...................................................  جعفر ب  ا  عبد ب  ٧مد – ِ

 ُّ......................................................................  عباس - ّ

 ُّ.......................................................................  عل  - ْ

 ّّ...................................................................  كلثـن أـ - ٓ

 ّٔ.............................................. ا٤صائ  أـ ا٢نرا  السيدة

 ْٓ..................................... () زين  كا٢نرا  ا٢سْ اإلماـ

 ْٗ................................. () البيت أه  ككرائم السجاد اإلماـ

 ُٓ................................. أمية بِ فضح ُ  زين  السيدة دكر

 ٓٓ................................... ا١ائرة ا٢كنمة بنجه( ) صمندها

 



ّة ا٢سْ  ُْْ ........................................................................................... ()عليهما السبلـ() سف

 

 ٕٓ........................................ () زين  السيدة خطبة شرح

 ٕٓ......................................................... يزيد ٦لس ُ

 ُُُ ..................... () زين  السيدة حققتها الٍ األهداؼ ٦منعة

ّة حنؿ أسئلة  ُُّ .............................................. الثنرة مس

 ُُِ .......................................... مسبية زين  يرل أف ا  شا 

 ُِِ ....................................  التكنينية كا٤شيئة التشريعية ا٤شيئة

 ُِٓ .. ا٢سيِ الرك  مع( السبلـ عليهما) الطيار جعفر ب  ا  عبد خركج عدـ

 ُِٖ ...................... العراؽ اى ا٣ركج ع  ا٢سْ االماـ ثِ عل  عزمه

 ُِّ ............................. السبلـ؟ عليها زين  السيدة قا أي   سؤاؿ

 ُُْ .............................................................. ا٣اٛة

 ُّْ ............................................................ احملتنيات

 


