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االهداء

يف معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي واهلدى إىل ةإىل املولود

املرأة الصاحلة

وااهدة الناصحة

واحلرة األبية

واللبوة الطالبية

واملعجزة احملمدية

يدريةوالذخرية احل

طميةوالوديعة الفا

إىل سيدتي وموالتي زينب بنت أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليهم السالم

اقدم هذه الوريقات 
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مقدمة اللجنة العلمية

مل تكــن عاشــوراء حكايــة عــابرة يــستمتع ــا قراءهــا، وال هــي باحلادثــة الغــابرة  
هـا ذكـرى مـن ذكريـات     يستذكرها قصاصها، وال هي واقعة تقادم عليهـا الزمـان فريجتع       

بل غدت عاشوراء أنشودة األجيال على مر العصور، وباتت واقعتـها      ... الزمن املهدور 
صانعة األبطال تسترتل الذكريات مصاغة بصورها املالئكية يوم كانت األنوثة يف ربواا     
تستصرخ الشهامة فتحيلها ثورة متلبسة بلبـوس الـشخوص، وخمتالـة بعنفـوان التحـدي              

هذه هي عاشوراء تترجل اخلطى يف    ... غيب يدفعها صانعةً ملالحم الذكريات    وإعجاز ال 
سكينة، ،فاطمةزينب بنت علي، : الكتاب يف باقة عطرة من األمساءمواقف يستجمعها 

الكاتبـة كواكـب التـضحية،    جأم كلثوم، الرباب ومن خلف هذا اجلمـع اهلـامشي تـستدر    
نوار إىل غريها مـن أريـج باقـة الفـداء الـيت        دهلم بنت عمرو، طوعة، مارية بنت منقذ، ال       

.غدت تسطع يف أفق اخللود

ان الكتابة عن عاشوراء مسألة فذة حتتاج معها إىل سرب أغـوار تارخييـة وأخالقيـة            
هليـة  إواجتماعية خصوصاً إذا كانت الكتابة فيها عن أشـخاص ملكـت نفوسـهم طاعـةً         

والفـداء مبـا قـدموه ومـا سـجلوه مـن       تتمثل يف طاعة اإلمام وليبلغوا عنفـوان التـضحية      
  ـا الطـرف، وال يبقـى للمـدح يف     مواقف ومثل عليا يعجز عندها الوصف، وخيـشعدو

.مشوخها وكربيائها اال االنزواء يف خضم هذا املوج اهلادر من الوالء والفداء
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لقد جالت أقالم الباحثني وحاولت مهم املؤلفني أن يقفـوا علـى أعتـاب امللحمـة         
ئية فلم جيدوا إال البقاء خـارج احلقيقـة ألن عاشـوراء سـر مكنـون ال ينالـه إال              العاشورا
.أصحاا

      على م بنسائه لنقرأه الطفوف ونستذوقه على لقد حرصت الباحثة أن تقدم ،كث
      خر البحث جهدا يف تقدمي هذه النمـاذج الـيت        حقيقته املرتّلة من فصول املعجزات، ومل يد

ها، وجتذرت من قيمها أفكارها، واستحالت تتلظى يف وهاد عامل  اختلطت بدمائها مواقف  
.. التفاين، ويسترخص مبادئ الوالء ويعج بأفكارٍ خاوية خالية من املكرماتيرفض قيم 

والبحث يف هذا قدم منوذج املعرفة بوحدة واحدة لكنها بتجليات عدة تـسترخص معهـا             
اع، وعنفوان العطاء اهلامشي، واأللـق  التضحيات وتستجلب نساء الطفوف يف تألقِ اإلبد     

...امللكويت الغابر يف غمرات الدهور
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اِّـقدمة

تـسطع  صـورة املـرأة   يف تاريخ االسالم املمتد وعلى مدى قـرون عديـدة جنـد ان           
فهـو مل   ملراحـل حراجـة وخطـورة وصـعوبة،       يف اشد ا  حىت  الرجل   صورة إىل جانب فيه  

كما مل يك تارخيا انثويا حمضا بل هو تـاريخ االنـسانية املـشتركة            يك تارخيا ذكوريا حمضاً   
فمنذ ظهوره رفض صـناديد قـريش ورجـاالم اإلميـان            .بصورا اآلدمية لكال اجلنسني   

األوىل واملؤمنـة    بالدعوة احملمدية علواً واسـتكباراً فكانـت الـسيدة خدجيـة هـي املـسلمة              
ــه وآلــه وســلم اهللا رســول أحنــت باألوىل الــيت  ــدمت وصــلى اهللا علي ــادي ق الــدعم امل

ا جـرى علـى املـسلمني مـن     وعاشت معه أياماً صعبة حتملت فيهـا مـ    ..للرسالة اجلديدة 
يف )وهي الثريـة الغنيـة  (اجلوع واحلرمان وذاقت أمل  .تعذيب واضطهاد على يد املشركني    

عـام  بصلى اهللا عليه وآله وسلملرسول  اقضت حنبها يف عام مساه      شعب ايب طالب حىت   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    قـال  فقـد . نفـسه ويعـرف مبكانتـها يف  كثرياوكان يذكرها   ..احلزن
ى زوجتـه عائـشة الـيت انكـرت عليـه هـذا الـذكر الكـثري للـسيدة                رده علـ   يفعنها   وسلم
قـال  فوزاً ابـدلك اهللا خـرياً منـها    هـل كانـت إال عجـ     و: بـالقول سالم اهللا عليها   خدجية

:صلى اهللا عليه وآله وسلم

بين الناس ال واهللا ما ابدلين اهللا خرياً منها آمنت يب إذ كفر الناس وصدقتين إذ كذّ          «
.)١(»وواستين يف ماهلا إذ حرمين الناس ورزقين اهللا منها أوالداً إذ حرمين أوالد النساء

.االصابة يف متييز الصحابة، الصقالين-١
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تدعيم الدولة االسالمية الفتية من خـالل     وقد كانت املرأة حاضرة مع الرجل يف        
مث اسـتمرت  . البيعة واهلجرة واملشاركة يف احلروب واالقبـال علـى الـتعلم اىل غـري ذلـك            

عليهـا  صعب وشديد اخلطورة فكانت صورة الزهـراء         لدعوة اإلهلية لتمر على منعطف    ا
يه وآله صلى اهللا علرهم بعهدهم للرسول تطوف على بيوت املسلمني تذكّ  وهي  السالم
.يقود بغلتها ويشد ازرهامعها عليه السالمحجة الوداع وكان علياً وما جرى يف  وسلم

يف دفاعها عن حقها وعن تبيني املسار املنحـرف الـذي دخلـت    عليها السالموما وهنت 
مث كان رحيلها وتغييب قربها ليكون وثيقة احتجـاج       ..حىت آخر حلظات حياا    فيه االمة 

..!الزمانخالدة على مدى 

إىل كـربالء مـع   عليه السالمخرج اإلمام احلسني    مث كان املنعطف الفيصل حينما    
ملا كـان  )١(»يوم شبهه البعض بيوم القيامة   «نساءه وعياله فكانت ملحمة الطف العظيمة       

قادهـا اإلمـام   ية الـيت  وكانـت القـض  .ئب وكروب يـشيب هلـا الولـدان شـيباً     فيه من مصا  
..بكـل امتـدادا  طلب اإلصالح هلذه األمة العظيمةليت متثلت يفواعليه السالماحلسني  

ة قد ثوركانت هذه ال..واليت جتسدت بشكل ملحمة عظيمة ال مثيل هلا قبل وبعد الثورة     
وعلـى رأس هـؤالء اخـت       أظهرت االدوار العظيمة  لنساء الطفوف يف الواقعة وبعـدها         

والـيت  عليـه الـسالم   بـن أيب طالـب     السيدة زينب بنت علـي     عليه السالم اإلمام احلسني   
كانت هلا األدوار الريادية يف قيادة القضية احلسينية ويف نشر أفكارها بعد استشهاد اإلمام         

.وصحبه الكرام

كـربالء  ف، ضحية الرجل واملرأة علـى حـد سـواء   نقف وباجالل على ت   يف كربالء   
واىل نـصرة الـدين  رأة مـع الرجـل اىل  املجلي إخالص املرأة والرجل، وتنافس صورة لت 

.الرباينمحاية مقدساته ولكن كل بطريقته اليت تتناسب مع خلقته وعظمته ومع خط السري

.حممد جواد مغنية يف كتابه احلسني وبطلة كربالء-١
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عليـا يف التـضحية والـشهادة والفـداء وصـورة         رجوليـة صورة  لقد كانت كربالء    
الرسالة والدفاع عنها وعن كل املقدسات محل مهوم الصرب والصمود ويف يف نسائية عليا

مـع احلفـاظ علـى    والنساءجل صيانة قيمها السامية االبطال من الرجال     أاليت جاهد من  
.كل القيم اليت آمن ا الرجل واملرأة على حد سواء

يف هذه الواقعة مسواً إنسانياً رفيعاً عالياً فاإلنسان اخلليفـة         وبعبارة أخرى فاننا جند     
ومـع ارتقـاء هويـة    .. هـا جية املعركة وعرف باهدافها وقيمهو احلاضر الذي رسم ايدولو   

تبدو الواقعة وكأا جتـسيد لقـيم اإلنـسان    .-اإلنسانية بشقيها الذكر واالنثى   -اإلنسان  
.بعيداً عن التقوقع يف دائرة اخلصوصية اجلنسية احملدودة

وإذ يرى الكثري من املفكرين اإلسالميني والباحثني بانه لوال وجود النساء يف هـذه   
ـــ وهـذا ال يعـد تغيبـاً لـدور      يف الوجدان الشعيب العاشورائية  القضية  رسخت  املعركة ملا   

.املعصوم عليه السالم يف هذا الشأن وغريه ــ

وملا عرفنا أصالً أسـباب الثـورة وأهـدافها وشخوصـها فقـد ضـاعت الكـثري مـن                    
ــها        ــرب عن ــيت تع ــسنة ال ــا مل جتــد األل ــو ا ــسيط ه ــسبب ب ــاريخ ول ــة يف الت ــائع املهم الوق

اليت تبثها إىل الرأي العام لتعرفه ا وهذا عكـس مـا      ) ية أو الفضائيات  والوكاالت اخلرب (
بنبل وآبـاء وبوضـوح     محلت النساء فيها رسالة اإلعالم      حصل مع ملحمة كربالء حيث      

.بعيداً عن التشويه والتزييف وطمس احلقائق

واحلق ان دور املرأة يف الثـورة احلـسينية كـان دوراً واسـعاً متعـدد الوجـوه متعـدد                    
التحــديات وعــر مـن العطـاءات كمـا انــه كـان دوراً ثقــيالً يف زمـن عــسري ويف منعطـف     

.. بل وعاشـتها رسـالة اإلسـالم كلـها     عليهم السالم اليت عاشها أهل البيت     واملصاعب  
من التعريف مل يالقِ)١(ولكن هذا الدور العظيم الذي جعله البعض عدالً لدور الشهادة

.يراجع كتاب اخلطاب احلسيين للشيخ حممد مهدي االصفي-١
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خوصه وأحداثه فما أكثر الكتب اليت تناولت احلديث       م مع عظمة ش   بشكل يتالئ والنشر  
لكـن بـني هـذا    -وهـو أمـر مهـم ومطلـوب     -عن أسباب الثورة وأهدافها وشخوصها  

وكـم جنـد توضـيحاً    -العـدل  -كم جند تعريفاً هلذا .. الكم الكبري من األوراق املنشورة   
ويـرى غـريي  -هلـذا أرى  و.. !!رمبا ال جند إال مهساً.. ؟النساء يف املعركة وبعدهالدور  

ان دور املرأة يف النهضة احلسينية قد تعرض لالجحاف والظلم والتهميش وسوء -يضاًأ
هلـن صـورا مـسورة    رمسنـا فلقـد ..الفهم حىت من قبل انصار الثورة ومحلة املنرب احلسيين          

ينا وحصرناهن يف دائرة الرثاء واألسى واحلزن ونس العجز والذل واالنكسار احملبط    بسور
كـن قممـاً يف الـصالبة وقـوة     ]عليهـا الـسالم  وعلـى رأسـهن الـسيدة زينـب    [ان هؤالء  

والنـادبني   ومـا اكثـر البـاكني     .. مـن الـصفات املهمـة      اإلرادة والثقة بالنفس إىل غري ذلك     
تلـون هـؤالء   لكنـهم يق ما جرى هلن من مصائب مجـة يبكون هؤالء النساء وعلى    الذين  
ءهم وهيمنـة اجلهـل والتخلـف    ت املرات من خـالل أميـة نـسا   يف اليوم والليلة مئاالنساء  
وسامهت النـساء يف قتـل سـبايا    .. عهن وحبسهن يف سرادق الوهم والتخلف    اضعلى أو 

وحصر وجودهن يف بكاء وحضاريالطفوف من خالل افراغهن من كل حمتوى فكري      
.انفعايل جامد غري قادر على هز الشخصية الراكدة لتخرج رطباً جنياً

لك كله نرى أنفسنا حباجة إىل االرتباط ؤالء النساء العظيمات ومبـواقفهن       من ذ 
:وأدوارهن وذلك لكي

.نفهم أنفسنا ونفهم هويتنا اإلنسانية والرسالية-١
.نفهم أدوارنا ومسؤولياتنا وما هو املطلوب منا-٢
شريفعجل اهللا تعاىل فرجه الـ  نصرة اإلمام املنتظر    نفهم دورنا املطلوب يف      -٣

.الذي سيمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراًوالتمهيد لظهوره وهو
ة القيم اليت عندنا ونرى إىل أي مـدى هـي متوافقـة             ملكي نستقرئ منظمو  و-٤

.مع قيم نساء الطفوف
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:فكرة كتابة هذه الوريقات احملدودة اليت هيومن هنا جاءت 

.التاريخهي تذكرة ؤالء النساء العظيمات يف

.وهي دعوة للتأسي ن واالقتداء مبنهجهن

وال ادعــي القــدرة علــى عــرض املطلــوب فمــا تفلــح قطــرة مــن حبــر املعرفــة يف  
.من البحوثلعلها تكون سبباً للمزيدمتواضعة والتعريف بالبحر كله لكنها بداية 

تيف هذا الكتاب سيكون عـن نـساء أهـل البيـ      جلّ احلديث   اىل ان    وأود ان أشري  
، باعتبارها سيدة الطـف األوىل عليها السالم، وخاصة عن السيدة زينب  عليهم السالم 

.ملني ان نوفق يف التاسيس لربنامج اعادة قراءة التاريخ برؤى معاصرةآ

> µ    ́ ³  ²  ±  °¶<.

 



الفصل األول

المرأة قبل الطفوف
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:احل وهيمر٤وميكن تقسيم هذه املرحلة اىل 

.املرأة يف العصر اجلاهلي-١

.)العصر النبوي(املرأة يف العصر الذهيب -٢

املرأة يف عصر خالفة الشيخني-٣

.املرأة يف العصر األموي-٤

اِّـرأة َّـ العصر الجاهلي-١

فقـد عـاش    .. عرف اتمع اجلاهلي بظلمـه لالنـسان بـصورتيه الـذكر واالنثـى              
ال املرأة اشـد  امتهان الكرامة وتغييب احلقوق االنسانية وكان ح     الرجل فيه مرارة الرق و    

كـثرية تبـدأ بـالوأد وال    مظامل النساء يف العصر اجلاهليفقد كانت ..ايالما واعظم جرحاً 
تصبح سلعة يف نفس الوقتلكنهاوحترم من ارثهاكانت  و .تنتهي عند العضل والظهار   

حىت املوتق يف البيع والتزويج واحلبسوللوارث احل!متاعي أيورث كما يورث ومتاعا 
لزوج أو حق التصرف يف أمواهلا، وكانـت تعـاين       اومل تكن متلك حق اختيار     .!يا كانت أ

.!باقي القبائلعند  وعرفاً واحدة مث اصبح عادة   د الذي كان موجوداً عند قبيلة       أمن الو 
يها من التـراب فيؤدهـا   مسيت بذلك ملا يطرح عل  ةاجلارية تدفن حي  (ؤودة املقتولة هي    وامل
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إىل محيـة  الـسبب يعـود مـا  اًغالبـ اناً بسبب الفقر وأد أحيوكان الو)حىت متوتأي يثقلها   
ي ال تـصبح البنـات    كـ لالعربية يغـري بعـضها علـى بعـض و         اجلاهلية حيث كانت القبائل     

يـتم بعـدة طـرق منـها ان       عمد إىل قتلهن وهن صغار، وكان الوأد        اسارى عند االعداء    
يف اجلاهلية كانت إذا محلت حفرت حفرة ومتخضت على رأسها فان ولدت جارية      املرأة

:رمت ا يف احلفرة وردت التراب عليها وان ولدت غالماً حبسته ومنه قول الراجز

ــوت   ــدت متـــ ــها إذ ولـــ والقـــرب صـــهر ضـــامن زميـــتمسيتـــ

).أي وقور(فعد القرب صهر ضامن زميت 

كانـت اجلاهليـة يقتـل أحـدهم ابنتـه         :ده قـال  ويف تفسري القرطيب والطربي عن قتا     
)١(:تبهم اهللا على ذلك وتوعدهم بقولهويغدو كلبه فعا

>C  B  A  @  ?   >   =<.)٢(

:ىل هذا يشري القرآن الكرميإو،اًله بنتتكان أحدهم يغتم إذا ولدهلذا و

> C   B  A     I  H  G  F  E  D  O  N      M  L  K  J
R   Q  PS   TZ  Y  X  W   V  U[_  ^  ]  \<.)٣(

)!اليت من صلبه ويتبىن ابـن الفجـور ويلحقـه بـه    اإلنسان اجلاهلي كان يئد ابنته     ف(
لكنـها حـالل علـيهم،    اطعمـة علـى النـساء        الرجال رمحيالقوي يأكل الضعيف و    وكان

يف ماء واجلواري حىت شاعت ظاهرة الرايـات املنـصوبة  وكان القوم  يتكسبون بفروج اال  
)٤(.والبغاءاألسواق وعلى األبواب لدعوة الناس إىل الفجور 

.٤٥السيد مرتضى العسكري، القرآن الكرمي وروايات املدرستني، ص -١

.٩-٨سورة التكوير، اآلية -٢

.٥٩-٥٨سورة النحل، اآلية -٣

.٤٥السيد مرتضى العسكري، القرآن الكرمي وروايات املدرستني، ص -٤
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ومل حتصل املرأة على ما يعينها على بناء شخصيتها وذاا مـن العلـم واملعرفـة أو           
ــك  ــري ذل ــف إىل غ ــرأة يف ،العمــل النظي ــة  وإىل وضــع امل ــشري العالم العــصر اجلــاهلي ي

املرأة قبل اإلسالم من خالل عدة امـور  يف تفسري امليزان إىل أحوال   رمحه اهللا الطباطبائي  
:منها

اإلنسانية منحطاً ال يـؤمن شـره وفـساده لـو         ام كانوا يروا إنساناً ضعيف      . ١
.اطلق من قيد التبعية واكتسب احلرية يف حياته

يف وزا االجتماعي اا خارجة من هيكـل اتمـع املركـب         ام كانوا يرون  . ٢
.ن ال غىن عن االلتجاء إليهشرائطه اليت ال غىن عنها كاملسكمنغري داخلة فيه وامنا هي 

ام كانوا يرون حرماا من عامة احلقوق اليت امكن انتفاعها منها اال مبقدار            . ٣
.يرجع انتفاعها إىل انتفاع الرجال القيمني بأمرها

لقوي على الضعيف وبعبارةان أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هو غلبة ا. ٤
.ة االستخدامقرحيأخرى 

)الذهبيالعصر(النبوي اِّـرأة َّـ العصر -٢

صلى اهللا عليـه    وهو عصر اإلسالم ويبتدء من ظهوره يف مكة حىت وفاة الرسول          
سمي بالعصر الذهيب ألنـه العـصر الوحيـد الـذي     وإمنا .يف املدينةهـ١١عام  وآله وسلم 

لـذي حـصلت فيـه املـرأة علـى حقوقهـا         طبق فيه اإلسالم وبالتايل فهو العصر الوحيـد ا        
العامـة ويف تغـيري     دور واضـح يف احليـاة      ما كان للمراة  السياسية والثقافية واالجتماعية ك   

وميكن القول ان املرأة يف هذا العصر  . ادات والقيم اليت كانت سائدة آنذاك     الكثري من الع  
لكـرمي وبـدأت   بدأت تعرف ذاا ونفسها وتـسعى لبنـاء شخـصيتها وفـق آيـات القـرآن ا              

.تتسابق مع الرجل لتحصيل سعادة آخروية مطلوبة
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ة الـذايت  الم من تغـيري يف وضـع املـرأ        م ميكن ان نتناول ما أحدثه االس      وبامجال عا 
:منهاوالعام من خالل عدة أمور 

هـا   فمن ناحية اعتربعلى مر التاريخاإلنساين الذي افتقدته    هاانه اعاد إليها اعتبار   
:قال تعاىل،ز بينهما يف أصل اخللقة والتكوينجل يف اخللق وال متايصنو الراالسالم 

>,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !<.)١(

واحـد ولـه صـورتان صـورة املـرأة والرجـل وال فـضل الحـدمها علـى           فاإلنسان  
:اآلخر إال بالتقوى قال تعاىل

>O   N   M    L   K   J   I   H      G   F   EP    Q
U  T  S  R<.)٢(

وهاجم اإلسالم بشدة عـادات اجلاهليـة الـيت تـؤذي املـرأة فهـاجم الـوأد هجومـاً         
:قال تعاىل. شرساً

>  B  A  @  ?   >   =C<.)٣(

قـال  . واعلن احتجاجه على قتـل األوالد بـسبب الفقـر فـاهللا هـو الـرزاق الكـرمي        
:تعاىل

>N   M   L    K   JOR   Q   PS   V   U   T
X  W<.)٤(

.١سورة النساء، اآلية -١

.١٣سورة احلجرات، اآلية -٢

.١١سورة التكوير، اآلية -٣

.٣١سورة االسراء، اآلية -٤
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عنـد والدة البنـت،   اآلباءظهرهايالكراهة اليت وبشدةهاجم الكرمي بل ان القرآن 
:قال تعاىل

> I   H   G   F   E   D   C    B   A      M   L   K   J
R   Q  P  O  N..._   ̂ ]  \<.)١(

كما تورث االمتعة واملواشي املرأة على اا متاع يورث   تعامل مع وحرم القرآن ال  
ان يعـضلها مـن الـزواج أو    يف كيفمـا يـشاء فلـه احلـق      حيث كان الوارث يـتحكم فيهـا      

:يزوجها من يشاء أو يبتز ماهلا قال تعاىل

>¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |       {   z¥    §     ¦
«    ª   ©  ¨<.)٢(

:اهلا وثروا قال تعاىلمبواعطاها احلق الكامل يف االحتفاظ 

>|  {  z      y}¢  ¡  �  ~<.)٣(

:للرجل قال تعاىلاحلقوق ماها من و منح

>l  k   j  i  h<.)٤(

وعليهـا ان تـؤدي مـا    كـائن مكلـف   وألنه اعتربها إنساناً كامالً كالرجل فهـي إذاً   
وهلا من الثواب ماله وعليها من العقاب ماعليـه كمـا انـه   ات والعبادات   عليها من الطاع  
أو ء بـني اجلـنس الواحـد    مقاييس التفاضل بني الرجال والنساء سـوا     بين سبحانه وتعاىل 

.٥٩سورة النمل، اآلية-١

.١٩سورة النساء، اآلية -٢

.٣٢سورة النساء، اآلية -٣

.٢٢٨سورة البقرة، اآلية -٤
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النـسب  على اجلنس أو اخللق أو الصورة أو    وهي مقاييس اكتسابية ال تقوم      بني اجلنسني 
اإلميـان والعمـل الـصاحل    اىل غري ذلك من االعتبـارات الدنيويـة بـل تقـوم علـى اسـاس            

:التقوى قال تعاىلو

>U  T  S  R    Q<.)١(

:وقال أيضاً

>  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Yd   c   be
k  j  i  h  g   f<.)٢(

هالم التكامليـة ملـؤ ذكورة أو االنوثـة بـل  لـ ومـدح القـرآن الرجـال والنـساء ال ل    
.ميامالو

:قال تعاىل

>  x   w    v   u   t   s   r
  ~   }   |    {   z   y

 ¢  ¡   �  ¥   ¤  £
 ©   ¨   §   ¦  ̄   ®   ¬   «   ª

±  °<.)٣(

ؤمنني واملؤمنـات بـاالذى علـى حـد سـواء قـال             وهاجم القرآن من يتعـرض للمـ      
:تعاىل

.١٣سورة احلجرات، اآلية -١

.٩٨سورة النحل، اآلية -٢

.٣٥سورة االحزا ب، اآلية -٣
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>  h   g   f   e   d    c   b   a   `

k  j  i<.)١(

النور الذي سيميزهم عن غريهـم، قـال   وعرفهم بصورة اآلخرة عن هلم  وكشف
:تعاىل

>  ,    +   *       )   (   '   &   %   $   #   "   !
2  1    0  /    .  -37     6    5   4<.)٢(

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ةة على الصالة والزكا قائمين الفالح   وجعل مواز 
:قال تعاىل،ة دين اهللامن اجل خدمعالقة والء بااالعالقة بني الرجل واملرأة ورسم ابعاد 

>e  d   c  b  af  j  i  h  g

k<.)٣(

:قال تعاىل،ة واضحة لكال اجلنسنيخيببة يف عكس ذلك متاماً يوجعل اخل

>x   w   v    u   ty  {   z
¡   �   ~   }    |¢¥   ¤   £¦    §

ª  ©  ̈<.)٤(

:يضاًأوقال 

>µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬<.)٥(

.٥٨سورة االحزاب، اآلية -١
.١٢سورة احلديد، اآلية -٢
.٧١سورة التوبة ، اآلية -٣
.٨٦-٦٧سورة التوبة، اآلية -٤
.٦٨سورة التوبة، اآلية -٥
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:يضاًأوقال 

>B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9<.)١(

خفف عليهـا يف عبادـا   ووالقى مبسؤولية اعالة املرأة وتأمني نفقاا على الرجال   
جـاء  كما ضي صالا ولكن تقضي صومها، بل انه تعهد هلا باحلماية والرمحة       فهي ال تق  

:عليه السالميف احلديث الشريف عن اإلمام الصادق 

 
:وضرا اهللا مثالً للرجال والنساء على حد سواء قال تعاىل

>¥    ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |  ̈   §   ¦
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È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â<.)٣(

>g  f  e  d      c  b   a   ̀ _<.)٤(

فقـد  . ربهـا واالحـسان إليهـا   األم وجعل اجلنة حتت أقدامها وامر ب   م اإلسالم   كرو
:احلديث الشريفجاء يف

 
:وقال تعاىل

.١٣سورة احلديد، اآلية -١

.٦، ص ٦الكليين، الكايف، ح -٢

.١١سورة التحرمي، اآلية -٣

١٠سورة التحرمي، اآلية -٤
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>M  L  K    J  I  H  G  F<.)١(

كمـا عـرب احلـديث الـشريف    ) النساء شقائق الرجال(ومن حمصلة ذلك كله كانت    
املرأة املسلمة تشعر ان هلا كياناً مستقالً وان عليها واجبات ولـديها حقـوق واـا            فبدأت  

.الق وحتصيل النعيم االخرويتتنافس مع الرجل من أجل الوصول إىل رضا اخل

>  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  �  ~      }  |      {  z
±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©     ¨²  ́   ³

¶  µ<.)٢(

آيـة  (شاركت يف البيعة سابقاً فقد مل يكن  للمرأةحضوراً جديداً   وذا بدأنا نلمس    
، وكانت حاضرة )املمتحنة، سورة١٠اآلية (، وشاركت يف اهلجرة )، سورة املمتحنة١٣

يف احلروب والغزوات فهذه اميمة بنـت القـيس بـن ايب الـصلت الغفـاري تعـاجل مرضـى            
دفاعـاً عـن رسـالتها ودينـها     يف املعركـة    تقاتـل   املازنيـة   وجرحى املـسلمني وتلـك نـسيبة        

حـىت  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    يوم أحد وكانت تقي الرسول      وحتامي عن رسول اهللا     
:دي يف املغازيول الواقيق..احات كثريةاصابتها جر

صلى أربع عشرة امرأة منهن فاطمة بنت رسول اهللا ) بعد معركة أحد(وكن جئن 
ــه وســلم  ــه وآل ــى     اهللا علي ــسقني اجلرح ــورهن وي ــى ظه ــشراب عل ــام وال ــن الطع حيمل

.ويداوينهم

كما ظهـر خطـاب جديـد للمـرأة فبـدأت مطالبـات وتـصرحيات واخـذت النـساء           
رحن افكارهن وما جيول يف خاطرهن على القيادة العليـا املتمثلـة بالرسـول     املسلمات يط 

.١٤سورة لقمان االيه -١

.٢٦-٢٢سورة املطففني، اآليات -٢
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ملـرأة تطالـب حبقـوق وامتيـازات     واصـبحت ا دومنا ادىن حرج صلى اهللا عليه وآله وسلم 
اتـت  ا، فقـد جـاء يف املـأثور اـ     ةمطالبة امساء بنت يزيد االنصاري     ومن هذه الصور  أكثر  

تبني اصحابه صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقالوهوصلى اهللا عليه وآله وسلمالرسول 
بأيب أنت وأمي اين وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لـك الفـداء انـه مـا مـن امـرأة             : له

كائنة يف شرق وال غرب مسعت مبخرجي هذا إال وهي علـى مثـل رأيـي، ان اهللا بعثـك             
               ـ باحلق إىل الرجال والنـساء فآمنـا بـك وباهلـك الـذي ارسـلك، واعـشر النـساء    م -ا  ن-

-حمصورات مقسورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحامالت أوالدكم وانكـم           
ضلتم علينا باجلمعة واجلماعات وعيادة املرضى وشهود اجلنائز واحلج      فُ -معشر الرجال   

وان الرجـل مـنكم إذا خـرج حاجـاً أو     . بعد احلج وأفضل من ذلك اجلهاد يف سـبيل اهللا        
ظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثـوابكم وربينـا لكـم أوالدكـم فمـا              معتمراً أو مرابطاً حف   

نشارككم يف األجر يا رسول اهللا؟

هل مسعتم مقالة امرأة : التفت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أصحابه وقال        
رسـول اهللا مـا     يـا :فاجابـه الـصحابة    )١(قط احسن من مساءلتها يف أمر دينها من هذه؟        

.دي إىل مثل هذاظننا ان امرأة ت

يـا رسـول اهللا   :صلى اهللا عليه وآله وسـلم تسأل رسول اهللا ة اذ   ومطالبة أم سلم  
:ال امسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة بشيء فنـزلت اآلية
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فاطمـة بنـت اسـد، وفاطمـة بنـت حممـد        (يف ركـب الفـواطم       وهذه اآليات نزلت  
الالئي هاجرن مع علـي بـن أيب طالـب     ) ، وفاطمة بنت الزبري   صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ـم يف ضـجنان أم اميـن ونفـر مـن      ت، وحلقـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بعد الرسول  
صـلى اهللا  فساروا وهم يذكرون اهللا يف مجيع أحواهلم حـىت حلقـوا بـالنيب           ضعفاء املؤمنني 

)٢(.عليه وآله وسلم

جاءت امرأة إىل رسول اهللا    «: يروي البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري قال       
ذهـب الرجـال حبـديثك، فاجعـل لنـا مـن       ! يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم فقالت    

اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعن، : قال. ا علمك اهللانفسك يوما نأتيك فيه، تعلمنا مم    
فهذه امـرأة مـن الـصحابيات    . لم، فعلمهن مما علمه اهللافأتاهن النيب صلى اهللا عليه وس     

وتعرض عليه تأيت الرسول صلوات اهللا عليه جبرأة أدبية مشكورة وختاطبه برباطة جأشٍ     
ارتقـاء يف سـلم   حبـد ذاتـه  وهـذا !.باالجابـة بها ومطالب النساء االخريات وحتظى    مطالي

.النسائيوالوعيالتطور الفكري

تشارك يف التغيري االجتماعي عرب ازاحة الظواهر السلبية الـيت كانـت             املرأة وبدأت
:الظهار كما ورد يف سورة اادلةموجودة آنذاك كظاهرة 

>.   -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/     0
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.٩٥، ص ٤الطباطبائي، امليزان، ج -٢
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بدأ من تغيري العقائـد واألفكـار فمعـىن ذلـك ان           ذا كانت بداية التغيري اإلنساين ت     وإ
على حد سـواء، فلـم      العقيدة اإلسالمية قد محلت أساس التغيري األويل للمرأة والرجل        

ردها حنـو الكمـال والتكامـل بـل كانـت مـع الرجـل يف مـسرية الـدعوة                   مبفاملرأة تنطلق  
بين على أسـاس الـصورة   تاليتاجلاهلية كاسح لكل القيم   شاملهو تغيري    ، فإذاً والتزكية

احلياة اخلاصة للمرأة يف دائرة حياا الزوجيـة رسم اطارن كان اإلسالم قد واجلنس، ولئ 
علـى  هذا ال يعـد موشـرا ً  يف بعض احلقوق فان فكانت هناك تباينات ظاهرية  واالسرية

وعلـى  ة واسـعة للمجتمـع كلـه    التمييز ضد املرأة الن اإلسـالم ينطلـق مـن رؤيـة شـامل       
وان كانت املطالبة االن تدور حول التشابه (وليس املساواة فقطاساس العدالة واملساواة

.)!قبل املساواة والعدالة

.. حـد سـواء  لـى اً يف حياة املرأة والرجل ع  اإلسالم منعطفاً كبري  ظهوروذا كان   
واصـبح ذو    ..الرسـالة والـدين    يعـيش هـم   اخـذ   آمن باالسالم   الذياإلنسان اجلاهلي   ف

عاملي يف نشر اإلسالم يف ارجـاء املعمـورة، وشـعر الرجـل واملـرأة بامـا معنيـان               هدف
طريـق تـبين   يتحقـق عـن  واالجتماعي بشؤون اتمع واعمار الكون وان االرتقاء الذايت  

.العادات اجلاهليةأو على أساس املتعة املادية الرخيصةالقيم الدينية العليا وليس 

ويف هذه احلقبة الزمنيـة القـصرية ملعـت امسـاء يف مسـاء الرسـالة وازهـرت جنـوم ال          
ة احلـسنة الـصاحلة لالقتـداء وهـن يعـربن عـن       تضاهى وكانت هـؤالء النـساء هـن القـدو       

النمـوذج النـسائي الرفيـع املتـسامي علـى           لقيادة األمة واعداد   منظومة صاحلة اإلسالم ك 
ا اهللا وحتـصيل الـدار اآلخـرة    الشهوات والغرائز والذي يعيش غايات عليا تتمثل يف رض  

.١سورة اادلة، اآلية -١
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وتأيت السيدة خدجية بنت خويلـد أم املـؤمنني كنمـوذج سـامي المـرأة       ..الرسالة ونصرة
الشخـصية  ، منـوذج المـرأة قويـة    انفقت ما لديها من أجل نصرة عقيـدة امنـت ـا         ثرية  

عاشـته مـن جـوع    وواست فقراء املسلمني مبا اتمع وبغض نساءه   حرابصمدت أمام   
...أيام احلصار القاسي

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        بضعة الرسول عليها السالم الزهراء  فاطمة  وكانت  
نها كانت مع الرسـالة  اليت عاشت عمراً قصرياً لك   هذه املرأة   . جنماً زاهرا يف مساء العقيدة    

  بـأم  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    اها أبوها الـنيب القائـد  وتعيش هم الرسالة كله حىت مس
لديها احلياة الثقافية من خالل ما كانت الزهراء منوذجاً المرأة تشارك يففقد كان..اأبيه

ى تـرد فيهـا علـ   وتعلمهـن شـؤون دينـهن   حيـث    املدينـة من حلقات ثقافية تقيمها لنساء      
.)١(ناسئلته

اسي مث كانـت هـي النمـوذج الـسياسي مــن خـالل مـشاركتها يف محـل اهلـم الــسي        
كانـت  عليهـا الـسالم  اـا  مث.نساء املسلمات يف مـؤمتر املباهلـة   ة عن ال  وكانت هي النائب  

الـيت  لكـثرية  ائلهافيما ورد يف فضاع تشهد هلا به سورة الدهر اسذات حضور اجتماعي و   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    حىت يف طريقة تعامل الرسول انه ، بل نا اآلال جمال للحديث عنه   

صـورة  منوذج لتبـديل  هلوالبيتيةيف شؤوااعانته هلاواكرامه هلا وقيامه هلا   يف معها وسلم
.عظيمةةصورة انسانياجلاهلي اىلالكراهة اليت كانت تالقى ا االنثى يف اتمع

عن اطروحة الرسالة وما جاء بـه  املعامل واضحاً ان هذه النماذج العليا كانت تعبري   
.ن تكون عليهأاإلسالم اجلديد بالنسبة للمرأة وما يريد

الــيت و..الــشهيدة االوىل..وكانــت هنــاك منــاذج نــسائية رفيعــة كــسمية أم ياســر 

ــساء     -١ ــة األوىل للن ــادت احلركــة الفكري ــذلك ق ــة وب ــة يف اإلســالم يف املدين ــدارس الثقافي فكانــت أول امل
.املسلمات
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رباً آل ياسـر  صـ :بـالقول مع زوجها وولدها صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسوليبشرها
عنـد   الفكـري املوجـود حاليـاً      مل تـصل مسيـة إىل مرتبـة الـوعي         رمبا..نةان موعدكم اجل  

.ويف سلوك عملي مثمريف صورة خالدةدت إمياالكنها جسنساءنا 

وغريهـا مـن املـسلمات    عليها الـسالم  اجهت هذه السيدة كما واجهت خدجية     وو
احلـال يف  كمـا هـي  -األوائل شىت أنواع العنـف الـسياسي القاسـي ضـد املـرأة املـسلمة          

ماامـ وصـمودها وكـشفت عـن صـالبتها    كانت ذات ارادة قوية يف اهللا       لكنها   -الرجل  
.التحديات

كانت خترج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     اليت  »نسيبة املازنية «هذه  و
يا بـين،   : يف غزواته، وكان ابنها معها، فأراد أن ينهزم ويتراجع، فحملت عليه، فقالت           

.ر عن اهللا وعن رسوله، فردتهإىل اين تف

فقال . فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف أبنها، فحملت على الرجل فقتلته
.بارك اهللا عليك يا نسيبة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

)١(.، حىت أصابتها جراحات كثريةصلى اهللا عليه وآلهوكانت تقي رسول اهللا 

عليهـا  ومـا هلـا مـا  ء قد اوضحت للمرأةلقول ان هذه الصور العليا للنسا    وميكن ا 
االسـتغراق الـذايت   اطـار  من حقوق وواجبات ومسؤوليات وبالتايل اخرجـت املـرأة مـن         

يت هي للجميع رجاالً ونساءاً واالنغماس يف شؤون احلياة اخلاصة إىل أفق احلياة العامة ال         
 واليت هـي  .. سلمةيريدها اإلسالم للمرأة امل    من النموذج العملي للصورة اليت    وبذلك قد

لذات بل تتسامى يف حجاـا وعفافهـا ويف طلبـها    صورة عليا ال تستغرقها الشهوات وامل    
املـسلم لتحـصيل   للعلم وتبحث يف الدائرة احلياتية الواسعة عن ميادين سبق مع الرجـل      

.رضا اهللا والفوز باجلنة

.٥٨٥، ص ٢عن سفينة البحار، ج-١
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٣-اِّـرأة َّـ عصر خالفة الشيخ

هــ حـىت   ١١عـام    صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       هذا العصر منذ وفاة الرسول     يبدأ
لعــصر بانــه يبتــدئ ا از هــذيتميــ.. هـــ٤٠يف عــام عليــه الــسالماملــؤمنني استــشهاد أمــري 
علـى  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  بنت الرسولمن قبل الزهراء    اللهجة  باحتجاج شديد 

ليـة بقيـت   مفردات من النساء مع مفـردات رجا يف هذه املواجهة اخلليفة األول، تشاركها   
.يوم الغديرصلى اهللا عليه وآله وسلمثابتة على عهدها لرسول اهللا 

ومل تكن بشأن سلب حقها يف ارض فدك عليها السالمهراء وقد كان احتجاج الز
على احلكومة آنذاك بل يف االحتجاج الوحيد هي السبب -كمنفعة شخصية -األرض  

فدك بداية االحنـراف الـذي     قضية  ل  ارادت الزهراء ان تكشف لألمة اإلسالمية من خال       
يف سـلب  والـذي بـدا واضـحاً     ه األمة وبداية التزييف واالقصاء للنهج القراين        تتعرض ل 

حقه يف اخلالفة واستغالل انشغاله بتكفني الرسول ودفنـه كـي           عليه السالم أمري املؤمنني   
ى يف محـ   ةالنـاكثني للبيعـ   بت احلكم خارج البيت النبوي بـصورة تـدل علـى اسـتغراق            يثّ

 ى اجلاهلية املقيتة ومنوذجاً للذوب يف االنا والذات بعيداً عن مصلحة اإلسـالم   الدنيا ومح
ان تقـيم دعـوى   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      بنـة الرسـول     ومل يكن هينـاً علـى ا      .العليا

لناس وعورة الطريق الذي من حركة كي يفهم االبد اخلليفة ولكن كاناالحتجاج على
ليفة من خالل مواقف عدة مرة مع اخلعليها السالموابتدأ احتجاج الزهراء .. دخلو فيه 

واىن ..وف أو تـردد لقـد واجهـت اخلليفـة نفـسه دون خـ     .. نفسه ومرة أمام األمة نفسها 
روى عبـد اهللا بـن   فقـد .. يغـضب البـارئ لغـضبها   عة الرسول اليت يكون ذلك وهي بض  

:احلسن بإسناده عن آبائه عليهم السالم
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لقد كان أبـوك بـاملؤمنني عطوفـاً كرميـاً،     ! يا ابنة رسول اهللا: فأجاب أيب بكر قال   
ورؤوفاً رحيماً، وعلى الكافرين عذاباً أليماً، وعقاباً عظيمـاً، إن عزونـاه وجـدناه أبـاك            

يم، وسـاعده يف كـل أمـر    دون النساء، وأخاً لبعلك دون اإلخـالء، آثـره علـى كـل محـ              
جسيم، ال حيبكم إال كل سعيد، وال يبغضكم إال كلّ شقي بعيد، فـأنتم عتـرة رسـول             
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الطيبون، واخلرية املنتجبون، على اخلري أدلّتنا، وإىل اجلنة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 
يف وفـور  مسالكنا، وأنت يا خرية النساء، وابنة خـري األنبيـاء، صـادقة يف قولـك، سـابقة          

، وال مصدودة عن صدقك، واهللا ما عدوت رأي رسول عقلك، غري مردودة عن حقك
اهللا، وال عملت إال بإذنه، وأن الرائد ال يكذب أهله، وإين أشهد اهللا وكفى به شـهيداً،         

حنن معاشر األنبياء ال نـورث  : يقول) صلى اهللا عليه وآله وسلم (إين مسعت رسول اهللا     
داراً وال عقاراً، وإمنا نورث الكتاب واحلكمـة، والعلـم والنبـوة، ومـا     ذهباً وال فضة وال   

كان لنا من طعمة فلويلّ األمر بعـدنا أن حيكـم فيـه حبكمـه، وقـد جعلنـا مـا حاولتـه يف                  
مل !!  وذلك بإمجاع من املسلمني..الكفّارالكراع والسالم، يقاتل ا املسلمون وجياهدون

ن الرأي عنـدي، وهـذه حـايل ومـايل، هـي لـك وبـني        أتفرد به وحدي، ومل استبد مبا كا    
يديك ال نزوي عنك وال ندخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك، والشجرة الطيبة لبنيـك،   
ال ندفع مالك من فضلك، وال نوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيمـا ملكـت             

؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يداي، فهل ترين أن أخالف يف ذلك أباك 

): م اهللا عليهاسال(تفقال
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صـدق اهللا، وصـدق رسـوله، وصـدقت أبنتـه، أنـت معـدن            : فقال هلـا أبـو بكـر      

احلكمة، وموطن اهلدى والرمحة، وركن الدين، وعـني احلجـة، وال أبعـد صـوابك، وال               
ا أنكر خطابك، هؤالء املسلمني بيين وبينك، قلدوين ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت م       

.أخذت، غري مكابر وال مستبد، وال مستأثر، وهم بذلك شهود

: إىل الناس، وقالت) عليها السالم(فالتفت فاطمة 








 
:وقالت) سلمصلى اهللا عليه وآله و(على قرب النيب تمث عطف

ـــة   ـــاء وهنبث ـــدك أنـب ـــان بع ـــد ك لـو كنت شـاهدها مل تكثــر اخلطـب        ق

وختل قومك فاشهدهم فـقد نكبـوا    إنـا فـقدنــاك فــقد األرض وابــلها    

ـــزلة    ـــى ومن ـــه قـرب ـــل ل ـــل أه ه علـى األذنيـــن مقتـــرب لــعنــد اإل وك

ونــك التــراب   ملا مضيت وحالـت د    رجـال لنـا جنوى صـدورهم    دىأبـ

ـــا  ـــا رجـــال واســـتخف بـن ملـــا فـــقدت وكـــل اإلرث مغتــصبتـجهمن

عليك تنـزل مـن ذي العـزة الكتـب      وكنـت بــدرا ونــورا يـستـضاء بــه        
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فــقد فــقدت وكــل اخليــر حمتجـب     وكـــان جبـريـــل باآليـــات يؤنــسنـا

دونــك الكتـب   ملـا مضيت وحـالت    فـليت قـبلك كان املـوت صـادفنــا      

ـــة ال عـــجم وال عـــرب إنـا رزئنـا بـما مل يــرزى ذو شـجن         مـــن البـري

.قال الراوي فما رأينا أكثر باكياً وال باكية من ذلك اليوم

والذي يتأمل هذا احلوار الساخن والذي كان امام االنصار واملهاجرين فانه يقـف     
قول ان الذي دفعها حملاججة اخللفة االول هو   امام قوة امرأة وثباا وال يتردد اثنان يف ال        

فريضة االمر باملعروف والنهي بعمالوحرصها على مصلحة االمة وةسؤوليملباشعورها 
.عن املنكر وجاء اخلطاب ورسول اهللا راحل للتو والزهراء واالمة معزاة برسول اهللا

ني وبـضعة  سـيدة نـساء العـامل   هـي ترك هذا املوقف صداه على املرأة املسلمة فهـا       
تغـنب يف  ..ذى رسـول اهللا ومـن اذى الرسـول فقـد اذى اهللا    ن آذاها فقد آ  اليت م الرسول

وتايت باالدلة والرباهني ولكن ال مـن      عن حقها وتايت بالشهود     تدافع  مجلة حقوقها وهي    
هـو املوقـف املطلـوب هـل هـو الـسكوت امـام كـل                مث مـا   ؟باالخريـات فكيف   !سامع

ة الـيت كانـت   ماش ونبذ كـل الـصور املـشرق   هو االنزواء واالنكاالخطاء واالحنرافات ام 
وكيفمـا تكـون االجابـات فلقـد تـرك املوقـف املـؤمل        ؟يف عصرها الـذهيب للمرأة املسلمة 

ة املـسلمة  عصر الذهيب للمـرأ د عند املراة املسلمة ان اجلاهلية قد عادت وبدا ال        صداه وولّ 
ية لن عن بداية جتميد الطاقات النسائعأُيتحول اىل طيف عابر اىل الزمن املاضي وبذلك      

.اليت تشكل نصف اتمع

القدوة الصاحلة املطلقـة للنـساء    -واىل امد  -تغيب   عليها السالم وبوفاة الزهراء   
هـو موجـود االمـر الـذي يـؤدي اىل مزيـد مـن           هـو مطلـوب ومـا     وتتسع املسافة بني ما   
بالنـسبة  صر االفـول  راشدة هـو عـ  قول ان عصر اخلالفة ال    وميكن ال  .االنكماش االنزواء 

اليـسري كمـا   اال الشيءحتجاجات للمرأة أو عصر القهقري فال نسمع عن مطالبات أو ا       
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وهو خيطب يف املسلمني وينهاهم عن املغاالة يف املهـور،         بان حكم اخلليفة الثاين   أحصل  
.ما ذاك لك: فانربت له امرأة من صف الناس، وقالت

ومله؟: فقال

: تعاىل يقولألن اهللا: اجابت

> ...-   ,   +   *   )   (    '.  0     /

2  1<.)١(

.أخطأ عمر واصابت امرأة: فرجع عمر عن رأيه، وقال

خروج السيدة عائشة زوج فهي واما احلادثة الثانية اليت تركت اثرها يف هذه الفترة 
صرة،على أمري املؤمنني وحدوث حرب اجلمل يف البصلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسول  

عرفها الكثريون باا فتنة ملـا  و-بني املدينة والبصرة   -اتسمت هذه احلالة باالمتداد      وقد
انفـردت  وقـد !.( ومستها بنـت الـشاطئ باملأسـاة   )أم املؤمنني على أمري املؤمنني    (خرجت  

الـذي  »اجلمـل «بدور البطولة يف تلك املأساة املعروفة يف التاريخ باسـم موقعـة           »عائشة«
ــه  ــا    ركبت ــائرة، وكانــت هــي القائــدة العلي أم املــؤمنني علــى رأس اجلمــوع املعارضــة الث

تــصدر األوامــر، وتعــني األمـراء، وتوجــه الرســل بكتبــها ذات الــيمني وذات  : للجـيش 
:اليسار مصدرة بالعبارة التالية

صـلى اهللا عليـه وآلـه    من عائـشة ابنـة أيب بكـر، أم املـؤمنني، حبيبـة رسـول اهللا             «
.»..ها اخلالص فالن، إىل ابنوسلم

ل للنـاس عـن   أما بعد فإن أتاك كتايب هذا فاقـدم فانـصرنا، فـإن مل تفعـل فخـذّ            «
.»علي

.٢٠سورة النساء، اآلية -١
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:ولباها من لىب، ورد عليها من يقول

أما بعد فأنا ابنك اخلالص إن اعتزلت ورجعت إىل بيتك، وإال فأنا أول من          ... «
.»ينابذك

:أو يقول

بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فتركـت مـا أمـرت    أُمرت أن تلزم! رحم اهللا أم املؤمنني «
)١(!»به وأمرتنا به، وصنعت ما أمرنا به وتنا عنه

:حني أتت عائشة وقالت هلاوقد تها ام سلمة

لو سرت مسري هذا   !! اهللا من وراء هذه األمة    ... أي خروج هذا الذي خترجني؟    «
حجابــاً قــد ضــربه الســتحييت أن ألقــى حممــداً هاتكــة. ادخلــي الفــردوس: مث قيــل يل

علي!«.

. وختلفت أمهات املـؤمنني عنـها    . بل مضت يف طريقها   ... مل ترجع  »عائشة«لكن  
حفصة بنـت  «، إال »املدينة«مؤثرات أن يرجعن إىل  -وكن قد خرجن معها إىل مكة        -

.»رأيي لرأي عائشة تبع«: فإا قالت»عمر

دون ذاك، »هللا بـن عمـر   عبد ا «فحال أخوها   . وأرادت أن خترج معها إىل البصرة     
)٢(!.بداً من االعتذار والقعود»حفصة«ومل جتد 

املـسلمني يف عـدد الـضحايا والـذين كـانوا           وكان هلذه الواقعة تأثريها علـى مجهور      
كثرية ال جمـال لـذكرها   اخرىمضافا اليها تداعيات !!نالفا من محلة القرآ ١٥ـيقدرون ب 

، وعالقتها بالسلطة واتمعول وضع املرأةاملفاهيم حوشوهتاا شوشتواملهم .هنا

.٦٢الدكتورة عائشة عبد الرمحن، بنت الشاطئ، السيدة زينب، ص -١

.٦٩نفس املصدر السابق، ص -٢
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.)١(يف حرية من أمرهاوجعلتهانفسهاباملرأة ثقة هذه الواقعة زعزعتاا كما 

يف احليــاة االجتماعيــة أدوارهــا ومــشاركتهاهــيهــو املطلــوب منــها ومــافمـا 
الد طلوب هلا ان تتحرك ذا االسلوب يف اشعال هليب احلرب يف باملل هوالسياسية و

ام املطلوب اللجوء اىل لغة احلوار وحفظ االولويات  االساسية لالمة واليت    املسلمني  
من نسبة خر فقد ضاعفت هذه الفتنة    آومن جانب   ،  لدينية العليا ا اها قيمه يتقوم عل 

حلركة املرأة ه يف رؤيته للمرأة فما هي الصورة الصحيحة التشوشات عند الرجل نفس
هـو االمتـداد   ومـا ؟رسـم االبعـاد الـصحيحة هلـذه احلركـة         ن الـذي ي   ومـ  ؟اتمعيف  

.الواجب منها؟

جـدنا ان  ولعامـاً تقريبـاً   ٣٠اكثـر مـن   إذا ما استعرضنا هذه الفترة اليت امتـدت         و
احنسار املرأة الطويل عن احلياة العامة مث جميء حرب اجلمل كخروج صريح عن املألوف     

جعلتـهم يعيـشون   املـسلمني و استغرقت يت  واملطلوب مث كانت هناك الفتوحات الكثرية ال      
افرز نوعاً مـن االبتعـاد عـن    االمر الذي )ال هم الرسالة والدين(األراضي والغنائم  هم

.!الدين بانه جمرد طقوس جوفاءريوتصوالقيم الدينية األصلية 

ي فهنـاك اسـتغراق يف اجلانـب املـاد        .. هنـاك تغـريات علـى أكثـر مـن صـعيد            فإذاً
واضـح   اقـصاء وهنـاك امهـال مقـصود و      بب الفتوحات والتمايز الطبقي     واالقتصادي بس 

كمـا ان هنـاك تغـريات اجتماعيـة وفكريـة      .عن احلياة العامة  عليهم السالم  ألهل البيت 
.كثرية

ميكن ان نستقرئ األسباب اليت ادت إىل أفول العصر الذهيب للمرأة وإىل احنسار و
:منهاالعامة إىل أمور وجودها الفاعل يف احلياة 

بقاء النـزعة اجلاهلية يف النفوس، تلك النـزعة اليت تنظر إىل املرأة علـى اـا                -١

.لدين وعن القدوةهذه الواقعة شوهت تصورات املرأة عن ذاا وعن ا-١
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هـذه النــزعة  . تابع للرجل وليس كائناً مـستقالً هي  متعة وليس أكثر، و   للخملوق ثانوي   
هـ بـني وفـاة   ٨ة الزمنية بني فتح مكة سنة    ان الفتر يف النفوس حيث     بقيت رواسبها  اليت

وقد دخل يف اإلسالم االمدهـ كانت قصرية١١سنة عليه وآله وسلمصلى اهللالرسول 
واجلهـال واحلاقـدين    ومناذج شـىت فـيهم املعانـدين وفـيهم الـسذج           طوائف خلق كثري من  

  رؤيـة اإلسـالم حـول املـرأة ومل جيـدو      )يف هذا الظـرف القـصري   (م هؤالء   وبالتايل مل يتفه
..ملتطلباـا  وا بقـول الـشهادتني دون وعـي       الـدين واكتفـ   الكايف لالهتمام بـامور      الوقت

وهؤالء عاشو منذ البداية رؤية ان يف انعزال النـساء عـن احليـاة اتمعيـة منفعـة هلـم يف                  
العامة واقصاء للمنافس هلـم  الشؤونمن حياججهم ويناقشهم يف قضاء شؤوم وغياب   

مــع ) يــة اتمــعذكور(وبعبــارة أخــرى لالبقــاء علــى االرث القــدمي يف ســلطام االزيل
.وال دور هلـا فيـه  احلفاظ على كـون املـرأة خملـوق ثـانوي اعجـم ال يفقـه أمـور اتمـع         

.!ولألسف بقي هذا األرث متواصالً حىت جاء إلينا وحنن يف القرن احلادي والعشرين

يث اصبح ذلك انشغال املسلمني بأمر الفتوحات واتساع الدولة اإلسالمية حب-٢
وإىل هذا األمـر يـشري   ك اهتمامهم بالفكر والوعي الديين   زاء ذل ب ا شغلهم الشاغل وغا  

:مازن هاشم بالقولاالستاذ

إن اتساع الدولة اإلسالمية ودخول اعراف كثرية ومناذج شىت يف اإلسالم قد أدى      
:إىل تغيريات اجتماعية يف منط احلياة واتساع املدن إىل غري ذلك، ويضيف

انسحاا من املشاركة يف احلياة العامة، وكان اتمـع  مثل هذا اجلو بدأت املرأة يف
مـن  -واليت اصـبحت تـشكل الواقـع         -يف الفترات الالحقة يتكون يف غالبيته الساحقة        

خلـيط مــن البـشر أصــبح انـسياقهم لإلســالم يف جـزء منــه نوعـاً مــن التماشـي الثقــايف       
)١(.التقليدي أكثر منه التزاماً فكرياً وإميانياً حبتاً

.٩، ص ١٥/١٦مازن هاشم، املنعطف، عدد -١
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عن احلياة العامـة بكـل تـشعباا الـسياسية        عليهم السالم  اقصاء أهل البيت   -٣
املـروق عـن   سـهل  ات و وهذا ما مهد لظهور الكـثري مـن االحنرافـ         والثقافية واالجتماعية   

حولفرض الطوقوإىل. ع الفارق بني النظرية والتطبيقساأدى إىل ات النهج السليم، مما  
ولقـد وقـع اخللفـاء انفـسهم يف         .اسية طوال هذه املدة   ادوارهم االس وحتجيم  اهل البيت   

مور اليت يف األالصحيحةةالرؤية االسالميجز عن فهم    عزالت عكست حالة ال   و اخطاء
مـرات ومـرات    عليه السالم علي  أمري املؤمنني   اعترضت مسارهم مما جعلهم يستغيثون ب     

لكنهم يف نفـس الوقـت   و.)١()عضلة ليس هلا ابا احلسن  من م اعوذ باهللا   (:لونئوهم القا 
-النـاس فبقـي  الفكـري والثقـايف والـديين    علـيهم الـسالم   هـل البيـت     أحاصروا وجود 

صلوها مع الرسـول    واليتمثالً صالة امليت    ف. السالم واحكامه ليف جهلهم  -غالبيتهم
وهذا .. !!لكنهم اختلفوا يف عدد تكبرياا بعدهماليني املرات صلى اهللا عليه وآله وسلم

الرؤى واملنـاهج يف وقتنـا احلاضـر فهنـاك مـن يـرى ان يف تعلـيم        لسبب يف اختالف   هو ا 
النساء جنوناً وهناك من يرى ان النساء خترج من بيتها مرتني مرة لزوجهـا ومـرة لقربهـا                 
وإذا ما تكلم أحد عن حقوق املرأة احلقيقية يف اإلسالم ومسؤولياا العظيمة ودورها يف    

تهمزمن االنتظار فانه يويبذ واهللا أعلم بعدها ماذا حيصل؟هاجم وين!.

صلى اهللا عليـه وآلـه   على هذا انكمشت املرأة وعاشت فراغاً فكرياً بعد الرسول      
مـن الفـراغ الفكـري الـذي عاشـه الرجـل وحيـل بينـها وبـني فهـم الـدين                  ىاقس وسلم

كالـسيدة زينـب  علـيهم الـسالم  أهـل البيـت   الصحيح لضعف الصلة بني الناس ونـساء    
الوهم األمر الذي ابقى املرأة يف دائرة    )رض(م سلمة   وباقي الصاحلات كأ   عليها السالم 

وهل هناك ؟ماذا نتوقع ان تكون النتائجزاء امرأة كهذه وا.وضيق االفق وغياب الوعي
ــسوية انتظــار النط ــات ن ــة أالق ــصعيد أو اســهامات أو و ممارســات ثقافي ــداعات يف ال اب

.٣٥ص٧تاريخ ابن كثريج-١
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.؟لسياسياأو الفكري أو االجتماعي

ان املـرأة شـاركت يف الفتـرة األوىل         :هذا يشري االستاذ مـازن هاشـم بـالقول        إىل  
عملياً وعلى مجيع االصعدة حبيث كان من غري املمكن ان يتم عزهلا عـن عمليـة اجلهـاد            

مـن  أًءالـيت كانـت تـشارك بـشكل أسـاس يف خمتلـف فعاليـات احليـاة واتمـع بـد              وهي  
ومـة  هاءاً باملـشاركة العمليـة يف تنفيـذها وذلـك حبكـم املنظ     عمليات اختـاذ القـرارات وانتـ    

ــة الــ  ــسياسية واالجتماعي ــك املنظومــة  .. وريةشال ــرات الالحقــة تل بينمــا تغــريت يف الفت
لتخرج منها شرائح كبرية كان يف مقدمتها املرأة اليت انعزلـت شـيئاً     وضاقت إىل حد كبري     

)١(.ياة امليسر يف ذلكفشيئاً داخل جدران املنازل والقصور وساهم منط احل

وخاصـة بعـد   عليـه الـسالم  امري املؤمنني االمام علي بـن ايب طالـب       بان خالفة أو
ــهاء التحكــيم ــذي حــصل يف صــفني انت ــدأ.ال ــدا  ب ــب اوضــاعهم متهي ــون بترتي االموي

العـامري  فعلـه  كثرية منـها مـا  وقد حصلت انتهاكات  .. على اخلالفة الحقاً   همالستيالء
إىل والبيـت  هـل املوالني ألمع مجع منلي يقال له حسان بن حسان امال لععقتلحيث  

:بالقولاالمام يف احدى خطبههذا اشار 

هذا أخو عامر قد جاء األنبار فقتل عاملها حسان بن حسان وقتل رجاالً كثري أو          
مث زع حجلها ورعائهاـنساًء، واهللا بلغين انه كان يأيت املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة فين

ينصرفون موفورين مل يكلم أحد منهم كلماً، فلو أنَّ امرءاً مسلماً مات دون هذا أسفاً مل 
)٢(.يكن عليه ملوماً بل كان به جديراً

عن املنحدر ملا حصل للنساء وتكشف لناعليه السالموهذ اخلطبة تبني أمل االمام     
.الذي سقطت فيه االمة

.١٠، ص ١٥/١٦مازن هاشم، املنعطف -١

.١٧، ص ١١عبد احلسني امحد األميين النجفي، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، ج-٢
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فكـن اول مـسلمات سـبني يف        ىب نسائهم وسعلى مهدان  بن ارطأة  سربوقد اغار   
)١(.االسالم

منها احتجاج نساء من وقد كانت هناك احتجاجات نسائية على السلوك االموي     
كـان عبيـد   : قال ابن يـونس   . .باسام بسر بذبح ولدي عبيد اهللا بن ع       على قي  بين كنانة 

وكانـا صـغريين   اهللا بن العباس قد جعل ابنيه عبد الرمحن وقثم عند رجل من بين كنانـة       
فلما انتهى بسر اىل بين كنانة بعث إليهما ليقتلـهما، فلمـا رأى ذلـك الكنـاين دخـل بيتـه            

:فأخذ السيف واشتد عليهم بسيفه حاسراً وهو يقول

ــدار  ألليـــث مـــن مينـــع حافـــات الـــدار ــصلتاً دون الــ ــزال مــ )٢(وال يــ

ـــدار   ـــر غـــ ـــى أروع غيـــ إال فـتـــ

. ك واهللا مـا أردنـا قتلـك فلـم عرضـت نفـسك للقتـل       ثكلتـك أمـ  : فقال له بسر 
. وعند الناسقتل دون جاري فعسى أعذر عند اهللاأُ: فقال

فضرب بسيفه حتى قُتل، وقدم بسرم الغالمني فذحبهما ذحبـاً، فخـرج نـسوةٌ مـن        
 تقتـل الولـدان؟ واهللا مـا    : بين كنانة فقال قائلةٌ منهن يا هذا هؤالء الرجال قتلت فعـالم

كانوا يقتلون يف اجلاهلية وال إسالم واهللا انّ سلطاناً ال يقـوم إال بقتـل الرضـع الـصغرية        
واهللا لقـد  : واملدره الكبري، وبرفع الرمحة وعقوق األرحام لـسلطان سـوء فقـال هلـا بـسر          

. مهمت أن أضع فيكن السيف

قالـت للنـساء   مثَّ. تاهللا انها ألخت اليت صنعت، وما أنـا ـا منـك بآمنـة        : فقالت
)٣(.وحيكن تفرقن: اللوايت حوهلا

.٢١ص، نفس املصدر-١

.اروال يزال مصلتاً دون اجل: والصحيح-٢

.٢٢، ص١١عبد احلسني امحد االميين النجفي، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، ج-٣
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اِّـرأة َّـ العصر األموي-٤

التحـديات،  ن الـضغوطات و اتمع اإلسالمي يف العصر األمـوي الكـثري مـ        واجه
يتـبىن النـهج االمـوي والـذي يقـوم      المـن  ن سياسة الترهيب ضد كل   يوفقد اتبع األمو  

وـذا بـدات   !!. وسـبه علـى املنـابر   سالمعليـه الـ  اساسا على بغض علي بن ايب طالب    
فقـد كتـب   . علـيهم الـسالم  املوالني آلل البيت     حقبة دموية مقيتة تقوم على تصفية كل      

انظروا من قامت عليه البينة أنه حيب عليـاً وأهـل    «: معاوية إىل والته يف مجيع األمصار     
.)١(»فاحموه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقهبيته،

مـن اتهمتمـوه مبـواالة هـؤالء القـوم، فنكِّلـوا بـه،        «: اباً آخـر جـاء فيـه    وكتب كت 
.)٢(»واهدموا داره

تلـك املأسـاة الداميـة بأقـصر عبـارة      ) عليه الـسالم (وقد صور اإلمام حممد الباقر     
:وأدقها حني قال





 

ورشـيد  اخلزاعـي  ر بـن عـدي وعمـرو بـن محـق         وذا استشهد خلق كثري كحجـ     
.اهلجري وغريه

هــ،  ١٣٨٧ابن أيب احلديد، شرح ج البالغة، ط دار احيـاء الكتـب العربيـة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،           -١
.٤٥، ص١١ج

.املصدر السابق-٢

.٤٣املصدر السابق، ص -٣
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م اال أـم ينـصرون   ون بال عطاء وال ذنب هلثكالني ميواملوكان االنصاروكثرياً ما 
. )١(عليهم السالمأهل البيت 

قطعــوا عطــاءه ولــو كــان  إذا عــصاهم أحــد مــن املــسلمني  )االمويــون(وكــانوا
)٢(.برمتهاالعاصون بلدةً

ع األمويــون سياســة الترغيــب عــرب اغــداق األمــوال لــشراء الــذمم ووضــع   واتبــ
وهـي الـيت متـسح عـن     صلى اهللا عليه وآله وسلمىل الرسول ونسبتها إ املزيفة األحاديث

.!!فضائله إىل آل أميةكل فضيلة وبعليه السالمأمري املؤمنني أهل البيت وخاصة 

عات والتمييــز ثــار معاويــة الــروح القبليــة والقوميــة وبــذلك اثــريت الــصرا كمــا أ
هـل  ألقـصاء  االسياسـة  اىل اتباع االمويونوعمد. العنصري بني طبقات اتمع الواحد  

رجـاالً  اينما كـانوا وكيفمـا كـانوا   عن احلياة العامة وبكل الوسائل    عليهم السالم البيت  
واغـداق األمـوال الطائلـة    على جتويع انـصاراهل البيـت   االمويون ايضا وعمل .ونساءاً

عطى اع األحاديث فقد اُوضوعلىم وعلى الشعراء الذين ميدحون بين امية على أعدائه
:ألف درهم ليجعل اآلية٤٠٠ه بن جندب مسر

>w  v  u  t  s  r  q   p<.

)٣(.!نازلة يف ابن ملجم ففعل

قسم مرياثه على ستة عشر سهماً، فبلـغ نـصيب       فقد  عبد الرمحان بن عوف      واما
)٤(.!كلّ امرأة له مثانني ألف درهم

.، نقالً عن زيدان، التمدن اإلسالمي٦٨ثورة احلسني ، حممد مهدي مشس الدين،-١

.نفس املصدر-٢

.٧٣، ص ٤ابن ايب احلديد، شرح ج البالغة، ج -٣

.٢٣، ص ٣املسعودي، مروج الذهب، ج -٤
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)١(.!وحصل مروان بن احلكم على مخسمائة ألف دينار من موارد أفريقية

)٢(.!وحصل ابن العاص على هدية مقدارها مائة ألف درهم

.!كما حصل عبد اهللا بن خالد بن أسيد على هدية مقدارها أربعمائة ألف درهم

رية واليت مارست دور املخدر وظهرت يف هذه الفترة الفرق املتعددة كاجلربية والقد
.لظاملل احلركة الثورية عند الناس وجعلهم يرضخون للحاكم ايف ش

مالية اجتماعيـة سياسـية    وذا ميكن وصف هذه املرحلة باا فوضى فكرية دينية          
.واجبار الناس على مبايعتهتنصيب يزيد ولياً للعهد اشتدت بعد 

هم جمريات األمورذاا أو تفّجتد املرأة الوقت الكايف  لبناء كهذه هل ويف فوضى
. واستقراء الساحة السياسية؟

قبـل ان يتـشكل البيـت االمـوي مث     قد اقصيت عن احلياة العامـة  رأةإذا كانت امل  و
واخرس لساا اخلوف فاصـبحت كائنـاً ثانويـاً        الفكري اجلهل والتضليل  اصبحت اسرية 

متـس شـرائح   حلال ال ختص املرأة وحدها بـل    وهذه ا تابعاً غري قادر على القيام بأي دور      
. بل وحىت الرجل نفسهكثرية من اتمع

والراحـة  ركـون إىل الـسكينة    السـترخاء و  المن ا  إىل ذلك ما عاشه اتمع     يضاف
ــدن ــشغال بال ــيت اتــسعت يا بــسبب الفتوحــات الكــثرية  واالن ــة  مــع ال ــداد رقعــة الدول امت

وتقاليـد عـادات تـبين  ثرية واخـتالطهم معهـا ممـا أدى إىل    الكاإلسالمية وتداخل االقوام 
ــدة مل تكــن موجــودة  ــاة   هــذه األفانــه مــن احملــتم ان  جدي ــى احلي ــرك اثارهــا عل مــور تت

.االجتماعية كلها وليس على وضع املراة فحسب
:وميكن رسم املشهد النسائي قبل الثورة من خالل عدة مناذج

.٩١، ص ٣ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج -١

.٨٤هـ، ص ١٣٩٠بريوت، الطبعة الثانية، ابن قتيبة الدينوري، املعارف، دار إحياء التراث العريب،-٢
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منـوذج املـرأة العـام والــذي هـو امتـداد ملـا ذكرنــاه يف وصـف املـرأة يف عــصر         . ١
كـري والثقـايف، ليـست هلـا     مرأة مشغولة حبياـا بعيـدة عـن الـوعي الف    منوذج ال . اخللفاء

مـع وجـود خـوف يـستويل علـى اجلميـع مـن النظـام            . مشاركات اجتماعيـة أو سياسـية     
إذاً هي صورة المرأة سلبية متوارية عن احلياة اتمعية خوفاً أو جهـالً    . األموي الفاشي 

يـشاركها منـوذج لرجـل مل يفهـم اإلسـالم وغـري قـادر علـى اسـتيعاب نظريتـه              . أو رغبة 
هو يأخذ مـن هنـا روايـة متجـد معاويـة  واخـرى مـن        من أصحابه األصليني ف الصحيحة  

وروايـة ثالثـة   فـضائله املنـصوص عليهـا يف القـرآن    عليه الـسالم هناك تسحب من علي    
يف األحاديـث  وأمـام هـذا التـشتت     .تصارع لالبقاء على فضائل اهل البيـت الصـحاا        

ردة والقتـل والـسجن والتــشريد   والروايـات واالوضـاع العامـة املـشحونة حبمـالت املطـا      
تتلقى ما يفرغ يف جـوف رأسـها   مفردة سلبية املرأةكون تفاألفضل اجلنوح إىل السالمة ل    

.او رغبة يف التطور الذايتدون مناقشة أو فهم

تلـيء ـن وغالبـاً مـا يــتم     واري الالئـي بـدأت قـصور بــين أميـة مت    منـوذج اجلـ  . ٢
تـهن الغوايـة واإلثـارة، وقـد كـان هلـن البـاع           ماستريادهن من خارج بـالد املـسلمني ومه       

وذا عملـن علـى ترسـيخ     . لشيء أو السلعةا-اجلسد -صورة املرأة   االكرب يف  ترويج   
بـسبب سـهولة احلـصول    وفتحن ابواب املتعـة والـشهوة للرجـال      الصورة السلبية للمرأة    

مـا عـزز الـشك    العقلي بـسبب االفـراط يف التفريـغ اجلنـسي ك          التبلدى إىل   دأعليهن مما   
تكـريس  يف االمـر الـذي سـاهم    .!والريب يف العالقات اليت تقوم بـني النـساء والرجـال         

وقد جلب النخاسون اجلواري من كل مكـان  . املزيد من االقصاء والتبعية بالنسبة للمراة 
.واالسالميةلتباع يف أسواق املدن العربية

. اجلـواري النـساء جنـد منـوذج  ساء القصر األمـوي فاننـا   ظر إىل ن وإذا اردنا الن  . ٣
مناذج السوأ النساء يتربعن يف قـصور     .. إىل جانبهن نساء بين أمية    واجلسد والسلعة   املرأة  

، أمل تبقر هند بنت عتبة آكلة االكبادومنهنويتحكمن يف رقاب املسلمني اخلالفة واحلكم 
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:أنشأت تقوليف أُحد بطن محزة، ومتثّل به، ومتضع كبده، مثّ)معاوية(هند أم أبيه

)١(!حني بقرت بطنه عن الكبد؟    دـشــفيت مــن محــزة نفــسي بأُحــ 

آل علـى  حقـدها علـى اإلسـالم و   التـاريخ أبـداً عـن امـرأة يف مثـل     اليت مل حيك  و
اليت تتأفف املرأة عنها هي متثل ادىن درجات اهلبوط االنساين العماهلا الوحشيةالرسول و

أم املـؤمنني    »خدجيـة «صرف اخلالفـة عـن حفيـد        أتـ :تقول عنها بنـت الـشاطئ     !!. ذاتيا
آكلة األكباد وبطلة االنتقام الوحشي يف موقعـة  »هند«وبطلة اإلسالم األوىل، إىل حفيد    

، وإن اجلراح الـيت  »أُحد«يف »هند«؟ إن اإلسالم مل يكن قد نسي بعد ما ناله من            »أُحد«
أحيـاء  -يومئـذ  -فـيهم  فمـا زال  . باملـسلمني مل تكـن قـد التأمـت بعـد     »هنـد «أحدثتها  
تعري قريشاً زميتـهم الـشنعاء أمـام فئـة قليلـة مـن        »مكة«حني ظهرت يف     »هنداً«شهدوا  

كامل العـدة  -زوج هند وزعيم املشركني  -املؤمنني، انتصرت على جيش أليب سفيان       
جثث األبطال الصناديد من قـوم      »بدر«والعدد، وتركت على الساحة الدامية حول ماء        

لكن هذا مل . أسلمت بعد ذاك كما أسلم زوجها عام الفتح        »هنداً«ويف احلق أن    . »هند«
وقـد عجبـت كـثرياً   )٢(.»ببين آكلة األكباد«ميح صفحتها األوىل، ومل حيل دون نبز أبنائها  

ومن !! ون هذه املراة املتوحشة على اا قدوة النساءلبعض الكتاب املسلمني الذين يقدم    
ان ــذمــن يتــربعن علــى كرســي احلكــم ويتــاثرمــع يــتطلعن إىل ديهي ان نــساء اتالبــ
.!؟ذج فما الذي يتعلموه من هند سوى الوحشية واحلقد االسودوالنم

ما بقي من الساحة االجتماعيـة بعـد تفريـغ غـري املـسلمني منـهم ينقـسم إىل                . ٤
وهنـاك  علـيهم الـسالم   فهناك املوالون ألهل البيت      -كالساحة الرجالية متاماً     -قسمني  

املـتعلقني بـسدة احلكـم    هم يف عدائهم وأكثر هـؤالء مـن األمـويني   ومن شارك واملعادون  

.٤٥٢العالمة السيد مرتضى العسكري، معامل املدرستني، ص-١

.٨٠-٧٩الدكتورة عائشة عبد الرمحن، السيدة زينب، ص -٢
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أما املوالون فقد عانوا االمرين يف عهد معاويـة بالـذات ومـا       . ورجاالت البالط االموي  
إذ قامت السياسية األموية على التنكيل باتبـاع أهـل البيـت          ،)١(بعده من خلفاء بين أمية    

لتضييق عليهم يف الشؤون املعاشـية وإقامـة احلـد علـيهم ال لـذنب سـوى             وحماصرم وا 
ومل تقبـل شـهادم بـل كانـت الـسلطات األمويـة         علـيهم الـسالم   والئهم ألهل البيـت     

تطاردهم وتقتلهم شر قتلة كما فعلت مبيـثم التمـار ورشـيد اهلجـري وحجـر بـن عـدي              
.وغريهم

التجويـع واملطـاردة  العـسرية مـن   هذه الظـروف  عاشت مع الرجل املرأة املوالية و
أخذت زوجته  املسلم فإذا مل تقبض السلطات األموية على الرجل       .السجونوالتشريد و 

، كمـا فعلـوا مـع    سه، أي تعتمـدها كورقـة ضـاغطة    م نفـ  أو أمه أو أخته اسرية حىت يسلّ      
فر من السلطة األمويةاًعمرنّإمنة بنت الشريد إذ  آ وهي بن محق اخلزاعي  وزوجة عمر 

منـة بنـت   آفـالقى القـبض علـى زوجتـه     فكتب معاوية إىل ابن زياد ان امحل إيل زوجتـه     
الشريد ومحلها أسرية من الكوفة إىل الشام إىل معاوية فسجنت حىت جيء برأس زوجها          
عمرو إىل الشام بعد ان القي القبض عليه يف غار قـرب املوصـل مـن قبـل وايل معاويـة              

)٢(ول رأس محـل يف االسـالم  أفكـان رأسـه     رأسـه عليها، وطعن بتسع طعنات مث قطـع        

قناة إىل معاوية يف الشام فقال معاوية للحرس انطلق ذا الـرأس وضـعه يف   ومحل على  
حجر زوجته آمنة واحفظ ما تقول فلم تشعر وهي بالسجن إال ورأس زوجها عمرو يف        

قتـيالً  حجرها فضمته إىل صدرها وبكـت وقالـت غيبتمـوه عـين طـويالً واهـديتموه إيل                
بلـغ معاويـة عـين مـا     أفأهالً وسهالً ا من هدية غري قالية وال مقليـة مث قالـت للحـرس       

وقتلـت شـيعتنا بكـل بلـدة وقطعـت األيـدي واألرجـل علـى         (عليه السالموإىل هذا يشري اإلمام الباقر     -١
كر حببنا واالنقطـاع إلينـا سـجن أو ـب مالـه أو هـدمت داره مث مل يـزل الـبالء يـشتد          الظنة وكل من يذ 

.عليه السالمويزداد يف زمان عبيد اهللا بن زياد قاتل احلسني 

.٨:٤٨تاريخ ابن كثري، -٢
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   فر لك ذنبك وعجل لك الويـل  م اهللا ولدك واوحش منك أهلك وال غ       أقول وقل له يت
وقتلت باراً تقياً فلما مسـع كالمهـا أمـر    وطلب منك بدمه فلقد جئت شيئاً فرياً من نقمه 

)١(.مها ويتهددهاوصار يشتباحضارها

ة للحـصول علـى أفـراد    ملـرأة املـسلمة كورقـة ضـاغط    الـسيئ مـع ا    لتعامـل اهذا  و
يكشف لنا عن لـؤم  ومن العنف السياسي املوجه ضدها   يمثل درجة خطرية  لومعلومات  

ومـا معـىن القـاء       ؟فمـا معـىن محلـها للـشام        وحقدها على املسلمني واملـسلمات     النفوس
غـاة العـصر   وهذه صور مـارس مثلـها ط      ؟جيل كلماا معىن تس وما الرأس يف حجرها؟  

.احلديث ضد املسلمني واملوالني يف بقاع شىت من العامل

ىل اأول من قتل نساء كـلّ مـن و  وية ان معإ:اىل هذا يشري العالمة االميين بالقول  
  ـب أمـواهلم، ومثَّـل    ) عليهم السالم(أهل بيت النيبم وت   بوذبح صبياقـتالهم وشـت

هم، وفرق مجعهم، واستأصل شأفتهم، ونفاهم عن عقر دورهم، وأبادهم حتت كلّ مشل
)٢(!حجر ومدر؟

هذه هي الـصورة العامـة للنـساء املواليـات آلل البيـت وال ننـسى ان معانـاة األم             
علـى  عليـه الـسالم  يب طالـب  أمـري املـؤمنني علـي بـن     أفلعن ،املوالية كانت شاقة للغاية 

  املنابر كان سسة  نجيـدون سـيئة إال ونـسبوها    وعاظ البالط االموي معاوية وال يكاد   هان
العزيز كان قبل توليه اخلالفة يتساءل عبد ويذكر املؤرخون ان عمر بن   عليه السالم إليه

وهـذه مؤشـرات تـدل    . !عن سبب هذا السب لإلمام وقد نزلت فيه آية كـذا وآيـة كـذا          
مـع  سياسي منها صراع واليت ملرأة املوالية اليت عاشتها االداخلية  عاتاصرالعلى حجم 

صراع تربوي يف تنشئة االوالدوالني ويعتقلهم ويسجنهم واملاحلكم األموي الذي يطارد   

.٧٩بني السائل وايب، ص عليه السالمالكاشي، ثورة اإلمام احلسني -١

.٧٣، ص ١١النجفي، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، جعبد احلسني أمحد األميين-٢
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وصــراع فكــري وصــراع  وصــيانة عقائــدهم علــيهم الــسالمآلل البيــتعلــى الــوالء
.صراع نفسي مستمر حيمل تبعات كل هذه الضغوطاتواجتماعي 

هـل  املنـاخ القاسـي     هذا  ويف اجواء   التحديات الصعبة   كل هذه   اليت تعيش   املرأة  و
ة اتمعيـة يف أمـور   ستجد الوقت الكايف لتهتم ببناء شخصيتها أو تتاح هلا فرصة املشارك     

ملوالية فان العنف الـسياسي  اعاشتها املرأة   الصعبة اليت  ورغم كل هذه الظروف   . نافعة؟
آلل األوالد علـى الـوالء  ت تنـشئة كانـ ا اذهـ ءيزعـزع وال يوهن عزميتـها و   لما كان    املؤمل

ا وإليها تعود مثرة األجيـال املواليـة     ماهو أخطر واقدس مه    عدائهمأالبيت والتربي من    
..ثابتـة يف مواقفهـا  ..الالحقة، معىن هذا اا كانت على يقني بـصدق عقيـدا وجهـا        

شـغلت  مـور الـيت  األمث اـا مـا شـغلتها    .قوية يف مواجهة التحديات الـصعبة      ذات إرادة 
ة مهومها سرياالساسية ومل تبق أامامهىَ من االهتمام بيسر احلياة لتنس    غريها من النساء  

لتـصبح كائنـاً سـلبياً غـري      الرواسي واحزاا امام مظامل بين امية اليت د اجلبال        واشجاا
اوعليهـ ةومقدسـ بل على النقيض من ذلك كانت جتد ان مهامها كثريةقادر على النماء    

ة املعـصومة الكاملـة   دة نساء العاملني الـيت مثلـت املـرأ        ان تؤديها لتدخل السرور على سي     
علـى اسـتدامة   ولكنها ايضا املرأة املظلومة املغبون حقها والـيت كـان غيـاب قربهـا دلـيالً             

من كل ما فيها وذا جند الصورة ب    .ميتها وتعايل صرختها االبدية يف طلب النصرة      ومظل
يعرض الطاقة قوة واقتدارمن جانب لكنها ايضا مؤشر   او عنف سياسي قاسٍ    مظلومية

ولعـل صـورة الوافـدات علـى     .مـن جانـب آخـر   االنسانية العظيمة الكامنـة عنـد املـرأة      
ن حكمـه  ابـ إوهن املواليات الهل البيت والناصرات لعلـي         معاوية تكشف لنا عن ذلك    

يف الوالء فانقلب السحر على الساحر والالئي استدعاهن معاوية كي ينال من عقيدن   
.الزرقاء بنت عدي وغريهنودارمية اجلحونية وةسودة اهلمدانيومنهن

حج معاوية سنة مـن سـنيه، فـسأل عـن امـرأة مـن بـين كنانـة كانـت تنــزل                     فقد
ا، فبعث وكانت سوداء كثرية اللحم، فأخرب بسالمته»دارمية احلجون«باحلجون، يقال هلا 
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لست حلـام إن عبـتين، إنمـا أنـا          : بنة حام؟ قالت  احالك يا   ام: ء ا، فقال  إليها، فجي 
.بيكأامرأة من بين كنانة، مثت من بين 

صدقت، أتدرين مل بعثت إليك؟: قال

.ال يعلم الغيب إال اهللا: قالت

بعثت إليك ألسألك، عالم أحببت علياً وأبغضتين، وواليته وعاديتين؟: قال

.أمري املؤمننيأو تعفيين يا : قالت

.ال أعفيك: قال

أما إذا أبيت، فأين أحببت علياً على عدلـه يف الرعيـة، وقـسمه بالـسوية،           : قالت
وواليت علياً . وأبغضتك على قتال من هو أوىل منك باألمر، وطلبتك ما ليس لك حبق    

على ما عقد له رسول اهللا من الوالء، وعلى حبه للمـساكني، وإعظامـه ألهـل الـدين،          
.وجورك يف القضاء، وحكمك باهلوىتك على سفكك الدماء، وشقك العصايوعاد

.تفخ بطنكنفلذلك ا: قال

.يبيا هذا، ند واهللا يضرب املثل يف ذلك ال: قالت

.تنل إال خريا، فرجعت وسكيا هذه، اربعي، فانا مل نق: قال معاوية

يا هذه، هل رأيت علياً؟: فقال هلا

؟أي واهللا لقد رأيته: قالت

.فكيف رأيته: قال

.رأيته واهللا مل يفتنه امللك الذي فتنك، ومل تشغله النعمة اليت شغلتك: قالت

؟هل مسعت كالمه: قال

.نعم واهللا، كان جيلو القلوب من العمى كما جيلو الزيت الصدأ: قالت
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صدقت، فهل لك من حاجة؟: قال

.نعم: تفعل إذا سألتك؟ قالأو: قالت

.قة محراء فيها فحلها وراعيهاتعطيين مائة نا: قالت

تصنعني ا ماذا؟: قال

ي ا الكبار، واكتسب ا املكارم، وأصلح أغذو بألباا الصغار، واستحي  : لتقا
.ا بني العشائر

فان أعطيتك ذلك، فهل أحلّ عندك حمل علي؟: قال

.ماء وال كصداء، ومرعى وال كالسعدان، وفىت وال كمالك: قالت

.عطاك منها شيئاًأواهللا لو كان علي حياً ما أما: مث قال

.ال واهللا وال وبرة واحدة من مال املسلمني: قالت

كانت تعتمد »الزرقاء بنت عدي «واستدعى معاوية امرأة من أهل الكوفة تسمى        
الوقوف بني الـصفوف وترفـع صـوا صـارخة، يـا أصـحاب علـي، تـسمعهم كالمهـا                    

مسعه اجلبان لقاتـل، واملـدبر ألقبـل، واملـسامل حلـارب،          كالصوارم، مستحثة هلم بقول لو      
.ستقروالفار لكر، واملتزلزل ال

إليك؟تهل تعلمني مل بعث: فلما قدمت على معاوية، قال هلا

.ال يعلم الغيب إال اهللا سبحانه وتعاىل:  قالت

ألست الراكبة اجلمل األمحر يوم صفني، وأنت بـني الـصفوف توقـدين نـار          : قال
وحترضني على القتال؟احلرب، 

فما محلك على ذلك؟: قال. نعم: قالت

يا أمري املؤمنني، انه قد مات الرأس، وبتر الذنب، ولـن يعـود مـا ذهـب،                  : قالت
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.و غري، ومن تفكر أبصر، واألمر حيدث بعده األمرذوالدهر 

صدقت، فهل تعرفني كالمك وحتفظني ما قلته؟: قال

.ال واهللا، ولقد انسيته: قالت

:هللا أبوك، فلقد مسعتك تقولني: قال

أيها الناس، ارعوا وارجعوا، انكم أصبحتم يف فتنة، غـشتكم جالبيـب الظلـم،     «
وجارت بكم عن قصد احملجة، فيا هلا فتنة عمياء صـماء بكمـاء، ال تـسمع لناعقهـا وال           

ان املصباح ال يضيء يف الشمس، وان الكواكب ال تنري مع القمر، وانّ         . تسلس لقائدها 
لبغل ال يسبق الفرس، وال يقطع احلديد اال باحلديد، أال مـن استرشـد ارشـدناه، ومـن       ا

.سألنا أخربناه

ان احلـق كـان يطلـب ضـالته فاصـاا، فـصرباً يـا معـشر املهـاجرين                   : أيها الناس 
واألنصار على الغـصص، فكـأنكم وقـد التـأم مشـل الـشتات، وظهـرت كلمـة العـدل،                

أفمن كان مؤمناً كمن كـان فاسـقاً ال        . احملق واملبطل  يوغلب احلق باطله، فانه ال يستو     
فالنـــزال النـــزال، والــصرب الــصرب، أال ان خــضاب النــساء احلنــاء، وخــضاب  . يــستوون

الرجال الدماء، والصرب خري األمور عاقبة، أئتوا احلرب غـري ناكـصني، فهـذا يـوم لـه مـا              
.»بعده

يا زرقاء، أليس هذا قولك وحتريضك؟: مث قال

.لقد كان ذلك:قالت

.لقد شاركت علياً يف كل دم سفكه: قال

دام سـالمتك، فمثلـك مـن بـشر     أأحسن اهللا بشارتك يا أمري املـؤمنني، و   : فقالت
.خبري، وسر جليسه

أو يسرك ذلك؟: فقال معاوية
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فـضحك معاويـة،    . ىن يل بتصديق الفعـل    أنعم واهللا، لقد سرين قولك، و     : قالت
)١(.عجب عندي من حبكم له يف حياتهأد موته واهللا لوفاؤكم له بع: وقال

،املتجـرب  قـول احلـق أمـام الطاغيـة        نليدافعن عن عقيدن ويق   كن  الء النساء   هؤ
من خالل عقيـدة  وعلى وعيهن الثقايف الذي ظهرهؤالء النساء وهذا دليل على صالبة  

كـانوا يتحـدون   الـذين   صفا واحدا مع الرجـال املـوالني         والء وذا تكون املرأة املوالية    ال
ن هؤالء النساء املواليـات كـن   إبل ،بطش األمويني بكل بسالة كحجر بن عدي ورشيد    

.وصيانتهااً لبلورة عقيدة الوالءببس
مور املسلمني أها بمم املؤمنني ام سلمة صورة مشرقة يف قوة شخصيتها واهتما       وأل

عقد الفريد البن عبد   المر باملعروف والنهي عن املنكر ففي كتاب ال       والدفاع عن احلق وا   
:ربه االندلسي يشري

ن يلعن علياً على منـرب  أراد أوملا مات احلسن بن علي حج معاوية فدخل املدينة و   
ن ههنا سعد بن أيب وقاص وال نراه يرضى ذا فابعث إليه وخـذ   إ:رسول اهللا فقيل له   

عاوية عن مسك معود إليه فأأخرجن من املسجد مث الألإن فعلت: ، فقال سعد ..رأيه
على املنرب وكتـب إىل عمالـه ان يلعنـوه علـى        ) علياً(ت سعد وملا مات لعن      لعنه حىت ما  

:املنابر ففعلوا فكتبت أم سلمة
انكم تلعنون اهللا ورسوله على منابركم وذلك بانكم تلعنون علي بـن أيب طالـب          

للنـهج  وكـان ذلـك ميثـل ادانـة نـسوية      )٢(.حبـه ورسـوله  أن اهللا   أشـهد   أنـا   أحبه و أومن  
القــائم علــى  سياســة اللعــن الهــل البيــت الــذين اذهــب اهللا عنــهم الــرجس   االمــوي

.وطهرهم تطهريا

، وقد نقلتا بتصرف واختصارعن حممد الصدر يف كتابه اخـالق  ٢هاتان القصتان عن قصص العرب، ج     -١
.٤٠٨اهل البيت ص

.١١٤، ص ٥عبد ايد الترحيين، مج. ابن عبد ربه االندلسي، العقد الفريد، حتقيق، د-٢
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ت النبـوي تـصدعات خطـرية امههـا      احلقبة الزمنية ظهرت من داخل البيـ    يف هذه   و
علـى يـد زوجتـه جعـدة الـيت دسـت لـه        السالمماعليهاالمام احلسن بن علي     استشهاد

ة تأيت صورمن بيت االمامةمشرقة صوراًالناس ينتظرون   ففي الوقت الذي كان      ،السم
بـشكل عـام   االمام بل صورة املـرأة ة مع أصورة املر  ال ملرأة القاتلة اخلائنة لتشوه   جعدة ا 

:قيلفقد ن تفسري املوقف، مل الناس يف حرية وجتع

إنَّ زوجته جعدة بنت : كان سبب موت احلسن بن علي من سم سم به يقال          انه
انّ معاويـة دس  : ود بن قيس الكندي سقته إياه، ويذكر واهللا اعلم حبقيقة أمورهم   األس

ن ابنه يزيد، فلما مات احلـسن    مإليها بذلك على أن يوجه هلا مائة الف درهم ويزوجها           
)١(.إني أحب حياة يزيد: هلا معاوية باملال وقالوىفّ

لى أن تـسمي زوجـك احلـسن    إين مزوجك بيزيد ابين، ع  «: »معاوية«أرسل إليها   
املـال  »معاويـة «، فدفع هلا »احلسن«ووعدها مبائة ألف درهم فقبلت، ومست   . »ابن علي 

آل «فخلف عليها رجـل مـن   ! معتذراً إليها بأن حياته غالية عليه»زيدي«ومل يزوجها من    
: فأولدها، فكان إذا وقع بني أوالدها وبني بطون قريش كالم، عريوهـم وقـالوا        »طلحة

)٢(...بين مسمة األزواجيا

وانه لصورة قاسية مؤملة اذ كيف متتد يـد الغـدر اىل سـيد شـباب اهـل اجلنـة مـن                     
لكنها باعتـه بـثمن خبـس      ،زوجته الىت اختارها لتكون شريكة حياته يف سرائها وضرائها        

وهذه الصورة تركت اثرا سلبيا على املـوالني واملعانـدين علـى             ،خزىأخرة  ولعذاب اآل 
!.حد سواء

فنراهـا  يف خـط تكميلـي هلـذا الـسلوك          يت مواقف الـسيدة عائـشة لتـصب       أت أيضاً

.١١، ص ١١محد األميين النجفي، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، ج عبد احلسني أ-١

.٧٧دكتورة عائشة عبد الرمحن، السيدة زينب، ص-٢
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صـلى  فن االمام جبوار جده رسول اهللا  خترج على بغلتها ناهية عن د      )م املؤمنني أوهي  (
:وهو الذي قال فيهاهللا عليه وآله وسلم

 
ة مــن لــمواقــف جعلــت الرجــال والنــساء يرزحــون حتــت طائلــة مجوهــذه كلــها 

والفوضـى الفكريـة   عقـدا بـسهولة بـسبب الـبطش االمـوي     التساؤالت الـيت ال تنفـك     
.نذاكآواالجتماعية اليت سادت 

احملــصلة مــن ذلــك كلــه ان املــرأة املــسلمة بــدأت تنفــصل عــن اتمــع ومهومــه  و
وانعزلـت بـني جـدران    ،لـه رة الفاعلـة املغيـ  وغابـت عـن األدوار    ،شـيئاً فـشيئاً   وشؤونه  

يصب يف نفعه العام    كله  ووجد الرجل ذلك   ،البيوت وجدران الوهم واجلهل والتخلف    
والـسياسية والثقافيـة والدينيـة األمـر الـذي      فاستحوذ على كل شؤون احلياة االجتماعية    

وتـشعر  ومؤهالارهاوادأثقتها بتفقد شيئاً فشيئاً وتفقد ثقتها بنفسها ان  إىل  املرأة  بىدأ
تعيش رؤى مشوهة عـن دورهـا يف احليـاة وتـرى اـا        ع الكبري بل و   باالغتراب عن اتم  
صـحيحاً بنـاءً بنـاء شخـصيتها   مهلـت  أووالتثقـف  مهلت الـتعلم   أف،كائن تابع ليس أكثر   

ولـيس  (صـبحت ركنـا منـسيا يف اتمـع وشـيئا      أت املطالبـة حبقوقهـا حـىت     وترك متوازناً
.!استوى وجوده وغيابه)ن اخلليفةاالنسا

ت العلمانيـة اجلديـدة تنـشر أفكارهـا بـني           اخـذ  حيـث ن  وحىت كان القـرن العـشر     
وهـن يعـشن التخلـف واالميـة واجلهـل وتـستعبدهن التقاليـد         صفوف النساء املـسلمات     

.كل البعد عن االسالموالعادات البعيدة

٥٣١و٤٤٠و٢٨٨\٢ومسند امحد، سنن ابن ماجة يف فضائل احلسن واحلسني -١
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نساء الطفوف
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حيث تضم اموعـة    عن نساء الطفوف ضمن جمموعتني متمايزتني       م  ميكن الكال 
اموعة اليت هاجرت ونساء بيت الوحي وهي    عليهم السالم حرائر أهل البيت   األوىل  

. من املدينة إىل مكة مث إىل كربالءعليه السالممع اإلمام احلسني 

اليت عاشـت  يات واخلطوب، فهي ى التحداموعة اليت تعرضت ألقس ايضا وهي
كما ان هذه اموعـة متثـل ركـب          جواءها الساخنة أيف كربالء وعاشت     املعركة حداثأ

مـن العـراق إىل الـشام     عليـه الـسالم    سرن بعد استشهاد االمـام احلـسني      السبايا الالئي اُ  
دن اىل املدينة املنورةورجعن ثانية اىل كربالء يف االربعني وبعدها ع .

قامت بالدور اإلعالمـي اخلطـري حيـث نـشرت فكـر الثـورة        كما أا اموعة اليت     
.إليهايف االمصار والبالد اليت دخلواافهادهأو

وعلى رأس هذه اموعة تأيت عقيلة بـين هاشـم واللبـوة الطالبيـة الـسيدة زينـب            
وفمـا بعـد الطفـ   الثقل الكبري مـن مهـام   إليها يعود واليت   عليه السالم  بنت أمري املؤمنني  

:ومعها

.لسيدة أم كلثوم بنت أمري املؤمننيا

.بن علياحلسنياالمام بنت فاطمةو
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.سكينة بنت احلسنيواختها 

أم الرضيع وهي الوحيدة من زوجـات احلـسني     ةالرباب بنت امرؤ القيس الكلبي    و
.اليت كانت حاضرة يف الواقعة على اختالف الرواياتعليه السالم

.ن اتىبرملة أم القاسم وزوجة اإلمام احلسو

.رقية بنت اإلمام احلسني وكانت طفلة صغريةو

.ومحيدة بنت مسلم بن عقيل

.كربالءجئن مع اإلمام إىل غريهنخرياتأو

خيـضع لتنـسيق   كان حضورهن عرضياً مل مؤمنات أما اموعة الثانية فتضم نساء  
.مسبق أو برجمة سابقة

ام ومن انصاره وبعضهن كن نساء شاءت االقدار ان يكن ناصرات لإلمالوهؤالء 
سـرهم  اُجاءوا مـع  من انصار اإلمام كانوا قد ثالثةن إذ إ؛ حاضرات يف أرض الطفوف   

بـن  وجنـادة وبقوا معه وهم عبـد اهللا بـن عمـري الكلـيب،     عليه السالم إىل اإلمام احلسني    
معه امه حرث االنصاري، ومسلم بن عوسجة األسدي وكان عبد اهللا بن عمري قد أخذ

مضافاً إىل هـؤالء كانـت هنـاك طوعـة الـيت نـصرت وآوت       ، إىل أرض كربالءه  وزوجت
هب وكانت هناك دهلم بنت عمري وام وعليه السالممسلم بن عقيل سفري اإلمام احلسني

.دوارهنأعليهن حينما نستعرض سنمرخريات أُو

الالئـي  نـساء  وال)رض(كـأم سـلمة      تلمع امساء أخرى   هؤالء ومع نساء الطفوف  
أم البنني فاطمـة بنـت حـزام    نستحضر صورة ن جمالس العزاء يف املدينة ومعهن أيضاً   اقم

على تفاوت ملحوظ يف الروايـات بـني مـن يؤكـد حياـا             ) أم العباس واخوته  (الكالبية  
.عند استشهاد االمام ومن ينفي ذلك
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ِّـاذا حمل اإلمام نساءه وعياله إُّـ كربالء؟

فهـو إمـا ان حيمـل    ،ن بالنسبة ألسرتهخياراسالمعليه ال مام احلسني   اإل مامكان أَ 
بقي اجلميع وخيرج مبفرده مع أوالده واخوته وباقي االنـصار   وإما ان ي   عياله ونساءه معه  

يف إذا كان األمر بأن يتركهم يف مكام ويهاجر بنفسه فـال شـك   ف. رجال بين هاشممن  
علـى اإلمـام نفـسه كـي     طة ن السلطات األموية ستحاول االستفادة منهم كورقة ضـاغ     أ

ا فـر زوجتـه ملّـ  اكما فعل االمويون مع عمرو بن محق اخلزاعي حيث أسرو  .يسلم نفسه 
.من ايدي السلطات االموية احلاقدة

خـرى الرغـام   حصلت هذه احلالة مع زوجة املختار الـيت اعتقلـت هـي األ       يضاًأو
.زوجها على االذعان للسلطة االموية احلاكمة

وحىت ..وخرج ثائرابقاهم يف املدينة أه لو   ئيأمن على عياله ونسا   مل يكن ل  االمام  ف
بقاهم يف مكام وخرج يف طلب االصالح يف ثـورة  أه وعياله و  ئمن االمام على نسا   لو أ 

يقتل مـع اخوتـه   سـ وه ال حمالـة نبـه فـسيقتلو  امـسكو أه ولو  نان القوم يطلبو  مسبقا   يعلم
ال يفهم أحد ملـاذا  ومن مث)١(مجيعهم نوسيبادووابناء عمومته يف أي مكان من األرض        

؟ وملــاذا مل يبــايع؟ وحتمــاً ســتحاول للثــورةعليــه الــسالمخــرج اإلمــام احلــسني اصــالً 
السلطات األموية التكتم على األمر واسـتعمال آليـات القتـل الـصامتة بـأي شـكل مـن            

طـق ال  وهـذا املن وتـضيع ثورتـه ورسـالته   عليه الـسالم االشكال وذا يضيع دم احلسني    
:عليه السالمصرح ا اكثر من مرة كقوله ايضا مع مامحله االمام من مطالبيتناسب 

تل فيها وأعلم مـن يقتـل مـن    إني أعلم اليوم الذي أُقتل فيه والساعة اليت أُق): ألم سلمة(فيما قال هلا   -١
. أهل بييت وأصحايب أتظنني أنك علمت ما مل أعلمه وهل من املوت بد فإن مل أذهب اليـوم ذهبـت غـدا      

. إنّ أيب أخربين بأنّ تربيت تكون إىل جنب تربته أتظن أنك تعلم ما مل أعلمـه    : وقال ألخيه عمر األطرف   
. يايالً ويرى النساء سباوقال ألخيه حممد بن احلنفية شاء اهللا أن يراين قت

.)١٣٤املقرم مقتل احلسني ص(



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٦٢

إين مل اخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظاملاً، وامنا خرجت لطلـب اإلصـالح           
أريد أن آمر باملعروف وأى عـن املنكـر وأسـري       صلى اهللا عليه وآله وسلم    يف أمة جدي    

ن أيب طالب، فمن قبلين بقبـول احلـق فـاهللا أوىل بـاحلق ومـن رد      بسرية جدي وأيب علي ب 
١(.هذا اصرب حىت يقضي اهللا بيين وبني القوم وهو خري احلاكمنيعلي(

يكون اخليار الثاين هو االقرب ملا يصبو اليه االمـام مـن تغـيري يف الواقـع      على هذا 
.والقيمي واالنسايناالجتماعي

ز اتمع كله وز ورة يريد ان يقوم حبركة واسعةئد ثولنا ان نتصور اإلمام كقا  
مـن النـساء   ن من الشاق عليه ان يـسري مـع كوكبـة       قد يكو فمن جذوره  الصرح األموي 

مـن جانـب   ملا خال من مشقة استجمام سفر نولو كا. يف سفر طويلوالصغار والرضع   
ليت خيطـط   الثورةفكيف بسفر ا   .ليات واالعداد والتحضري ملستلزمات السفر نفسه     واملسؤ

؟ر هلا ان تكون يف ارض بعيدة عن مستقره احلايلهلا االمام واليت يقد.

وهـو  .. وحرائـرهم علـيهم الـسالم  ل نساء آل البيت    مح عليه السالم لكن اإلمام   
واالوضـاع الطارئـة والتـشنجات    الطويـل  يعلم مبا سيعانيه اجلميع من مشكالت الطريق      

بلياً للثورة، إذ ال ميكن لإلمامقختطيطاً مستالن هناك؛لةحمااليت سيتعرض هلا اجلميع ال  
واليت قد تقدر بسويعات حمـدودة يف عمـر       ان يكون قد خطط ألوان الثورة        عليه السالم 

بعدها فاملهم نتائج الثورة وما ستفرزه من احـداث ووقـائع علـى ارض       الزمن ويترك ما  
املتعـددة ويف  الثـورة يف امتـداداا   خطـط ملـا بعـد   كان قـد حتماً عليه السالمالواقع فهو   

هـذه اجلولـة التـضحوية هـو     فاذا كانـت ايـة    ،ق أهدافها كيفية التعريف ا وكيفية حتقي    
حضارياً على وهلا جناحاً اجتماعياً وثقافياًن حيققاالنكسار العسكري فالبد ان يسعى أل

..من الزمان واملكاناملدى الطويل

.١٣٩، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١
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معه هو اخليـار األكثـر تناسـباً    والنساءبأن يأخذ العيالكان اخليار الثاين ومن هنا   
عليـه  فاالمـام .عليـه الـسالم  اً مع ما كـان خيطـط لـه اإلمـام           مع الثورة واألكثر انسجام   

ما كان مهه  الثـورة يف وقتـها فحـسب ولكـن كـان يهـدف إىل حتقيـق التواصـل                   السالم
المتداد الـواعي الـشعوري الـذي    يف نوع من ا(الزمين البعيد املدى لدى األمة مع الثورة     

)خيترق ايدولوجيات الزمن لكي تبقى نابضة قادرة على ضخ الدم النقي احملـرك للحيـاة          
صـورا  هلا مسبقاً وملهام مـرت اعدومحل عياله ونساءه ألدوار اُ   فهو إذاً وهذا ما حصل  

.ان الثورةوأقبل يف عقلهم الواعي والباطن

ملبلغات الالئي كانت الواقعـة حباجـة إىل خطـان     معه مجلة من ا    لقد محل االمام  
متاماً كما كانت الثورة حباجة إىل دمه وتضحيته واىل هذا يشري الشيخ مرتضى مطهري يف 

والده يف القافلـة  أالتكتيـك التبليغـي هـو محلـه الهلـه وعيالـه و      «كتابه امللحمـة احلـسينية      
فـرض  ما غري مباشر من خـالل  عدو استخدايكون قد استخدم ال   احلسينية وذه الطريقة  

..»لالسالم احلسيين ضد يزيدهؤالء الناس كحربة تبليغية ورسل دعاية

رادته إمن املبلغني الذين اخذهم العدو بيده وباًن اإلمام استخدم عددأ: ويضيف
ــصور        ــوق الت ــك يف ــه تكتي ــو حبــد ذات ــشام وه ــدو يف ال ــة الع ــب حكوم ــذوا إىل قل لينف

نـساء واعيـات مؤمنـات    يأخذ معه نساء عاديات امنا أخذ معه         فاإلمام مل )١(.»االعتيادي
النـاس بالقـضية والثـورة    نفْرعليميتلكن ادوات التبليغ السليممبلغاتبثورته وهن ايضا  

الوضـع   هلـز  سبباً واسباا ويكشفن النقاب عن الوجه االموي االسود وليكن       وأهدافها
يف الوجدان الشعيب كل هذه   ليد النهضة احلسينية  وضخ القيم اجلديدة وخت   وحتريكه  العام  

.القرون

ن أعلى صرأاخذ النساء معه لكنه ولقد استوقفه كثريون وحاولوا ثين االمام عن       

.٢٠٩، ص ١مرتضى مطهري، امللحمة احلسينية، ح-١
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فإن عصيتين وأبيـت إال اخلـروج   :عبد اهللا بن عباسه وقال لضمن قافلته  ون النساء كت
)١(.إىل الكوفة فال خترجن نساءك وولدك معك

يراين قتيالً ويرى النساء سباياشاء اهللا أن:حممد بن احلنفيةوقال ألخيه

ذلك ابن احلنفية فاتـاه فاخـذ   فبلغعليه السالمحتل احلسني ار فلما كان يف السحر   
:قـال ،بلـى :قال؟يا اخي أمل تعدين النظر فيما سألتك   :زمام ناقته اليت ركبها فقال له     

بعد صلى اهللا عليه وآله وسلم   تاين رسول اهللا    أ :فقال ؟فما حداك على اخلروج عاجالً    
أخرج فانّ اهللا قد شاء ان يراك قتـيالً فقـال لـه       عليه السالم يا حسني    :ما فارقتك فقال  

هللا وانا إليه راجعون فما معىن محلك هؤالء النساء معك وأنت خترج على انإابن احلنفية
)٢(...هن سبايااقد شاء ان يرنّ اهللاإ:قد قال يل:فقال له:قال؟مثل هذه احلال

مل يـشأ أن يأخـذ معـه النـساء     عليه الـسالم  من ناحية أخرى لو سلمنا بأن اإلمام        
خيـربهن  لورسـ هنءلنساء أنفسهن؟ ماذا سيصنعن لـو جـا      فما هي ردة فعل ا    .. والعيال

ون هلؤالء النساء دور سوى هذه الفالة الواسعة؟ هل سيك يف   عليه السالم مبقتل احلسني   
معـدودة   وأليـام يف املدينـة وحـدها     ونسيكهذا البكاء ومن املؤكد ان     .؟لنواح والبكاء ا

لـن  حينئـذ  !! وينتـهي كـل شـيء   علـيهم الـسالم   ن كما حدث مع باقي األئمـة        من الزم 
مـام هـذه   أمـسؤوليات  أيـة مهـام أو   تبقى للنـساء ال  و.يف القضية أبداً  دورللنساء  يكون

وسـتبقى صـورة     ..ملقدسات مبـا يف ذلـك املعـصوم نفـسه         الثورة اليت ستستباح فيها كل ا     
ذ كيـف ميكـن بنـاء    إ؛زوية عن مهوم االمة والـيت ال تعـيش حـىت لـذاا     ـاملرأة السلبية املن  

هـذه الـصورة    ف .؟ية وعن االهتمـام بـشؤون املـسلمني       الذات مبعزل عن احلياة االجتماع    
والالئـي عـاش  الـسالم علـيهم هـل البيـت   أال تتناسب ابدا مع شخصية نـساء     اهلامشية

.٦٥، ص ٣حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، ج،مروج الذهب ومعادن اجلوهر،املسعودي-١

.٦٤اللهوف، ص ،ووسابن طا-٢
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صـلى اهللا عليـه وآلـه      ة بعد وفاة الرسـول    اصوخبع االمة املسلمة    اوجأمن   اًبعضهن كثري 
.عليها السالمول االوجاع ظالمة الزهراءأووسلم

الوعد االهلي بصيانة هؤالء إىل نّأوهي ان االمام كان قد اطموهنا البد من اشارة
وجند ذلك واضحا من خالل وصيته للنساء ،الذىبعيدات عن اسيكننأاملخدرات وب
)١(.استعدوا للبالء واعلموا ان اهللا تعاىل حاميكم وحافظكم: وقالملا ودعهن 

إىل كــربالءواســتعدت للخـروج طالبـت بالــذهاب مـع االمــام لنـصرته   املـرأة اذاً 
بـل  يا ابن عباس، تشري على سيدنا بأن خيلفنا هـا هنـا، وميـضي وحـده ال واهللا         «:قائلة

ال نفارقه أبداً حىت يقـضي اهللا مـا هـو    .. وهل أبقى الزمان لنا غريه.. حنيا معه، أو منوت   
وهي تعرف ما ينتظرها من ظروف قاسية ومهام ثقيلة وذا تكاملـت اإلرادة            )٢(.»كائن

ازديــاد شــراراوأراد اإلمــام للثــورة ان تــستمر يف اشــتعاهلامــن جــانبني؛ فمــن جانــب 
كمـا   ،ة غـري هـؤالء النـساء      ال أحد يسهم يف توضـيح مفـردات الثـور         وووضوح معانيها   

اصـة الـسيدة زينـب    خبومن جانب آخر علمـت النـساء و       . يت ضمن الدور االعالمي   أسي
صلى اهللا عليه وآله نطلق إىل ضة إصالحية كربى يف أمة جدهاان اإلمام عليها السالم

مرأة حمط قـدم يف التـأثري   يكون للان  البد   االصالحية هذه النهضة اإلسالمية  يف  و وسلم
:إىل هذا يشري الشيخ عبد الوهاب الكاشي بالقولو. والبالغ

ــه الــسالمن احلــسني إ ــامل   علي ــه إذا قتــل فــال يوجــد رجــل يف الع كــان يعــرف ان
إـم  اإلسالمي ميكنه ان يتكلم بشيء ضد سياسـة األمـويني مهمـا كـان عظيمـاً حيـث                    

قتله سدى وقد ال يعرف أحد من املسلمني ما جرى ا األفواه فكان قطعوا األلسن وكمو  
ان حيمل معه ألسنة ناطقة بعد قتلـه لتنـشر أنبـاء تلـك         عليه السالم فأراد احلسني   .. عليه

.٢٧٦ص ، املقرم،مقتل احلسني-١

.١٠٨حممد حبر العلوم، يف رحاب السيدة زينب، ص -٢
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ئم التضحية يف العامل اإلسالمي ومذياعاً سياراً يذيع تفاصيل تلك املأساة اإلنسانية واجلرا
للـوايت سـبني وسـرين بعـد احلـسني      رات والعقائـل ا فلم جيد سوى تلك املخـد      ،الوحشية

يف ركـب فظيـع مـؤمل جيـوب األقطـار يلقـني اخلطـب يف اجلمـاهري وينـشرن                     عليه السالم 
الوعي بـني املـسلمني وينبـهن الغـافلني ويلفـنت أنظـار املخـدوعني ويفـضحن الـدعايات             

ــاس    ــه الن ــوعي وتنب ــاد ال ــىت س ــضللة ح ــات   امل ــت االعتراض ــة واال ــة اجلرمي اىل فظاع
راده أوهـذا بالـضبط مـا    . )١(دات على يزيد واألمويني من كل الفئـات واجلهـات    واالنتقا

وهذا ما حصل أيـضاً إذ لـوال وجـود هـذه الثلـة      ،اإلمام من خالل محله للنساء والعيال  
نياملباركة ملا مت كشف القناع عن يزيد ورفع الستار عن جرائم األموي.

عامـل حتريـك للـرأي العـام     يكـون   غالباً مـا  وجود املرأة يف مناطق النـزاعات       ان
ظهـر بطـش احلـاكم    اإلعالم إذا مـا اراد ان ي نّأوهلذا جند ،وعامل تعريف جبرائم العدو  

صوراً لنساء معذبات أو مقتوالت أو أطفال يبكـون ويستـصرخون       وطغيانه فانه يعرض  
صور من املمكـن ان ـز الـضمري االجتمـاعي وحتـدث فيـه حركـة باجتـاه                   ..ويصرخون

وب، مبعىن  ان وجود املرأة يف النـزاعات املـسلحة واحلـروب غالبـا مـايكون عـامالً              املطل
يف ذاكرتنا مـا كـان يبـث مـن         لكشف وحشية العدو وجمازره وبشاعته ولنا ان نستعرض       

خاصاًاملعارك اليت شهدها القرن املنصرم وبداياته واليت يستخدم فيها مونتاجاً      صور عن 
وهلـذا اهتـزت الكوفـة ملـا جـاء        . زوجـات وانـني البنـات     لعرض بكاء االمهات وذهول ال    

ملـرأى األطفـال الـذين ترتعـد فرائـصهم واصـفرت          ارجتـت   و عليه السالم ركب احلسني   
على وجـوههن وبـان ثقـل    ارتسم احلزن يتللحرائر املخدرات  اللوا  ماجتو ،وجوههم

ضـج  قـانع و بـاإلزر وامل جـادت علـيهن الكوفيـات   مل حينماقيهن وازداد اآل  الدموع يف مآ  
فهـؤالء لـسن سـبايا       ،الـستار عـن القنـاع االمـوي        حينمـا ازيـح    الناس بالبكاء والعويل  

.٨٠الشيخ عبد الوهاب الكاشي، مأساة احلسني بني السائل وايب، ص -١
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.!!عليهم السالماخلوارج والديلم كما قال ابن زياد امنا هن سبايا آل البيت 

اًالنساء معه كي يـؤدين ادوار أخذعليه السالم بأن االمام  على هذا ميكن اإلقرار   
ضـمن الربنـامج التخطيطـي لقائـد     كانـت ادوار النـساء   الحرىلنصرة الثورة أو بـا   ةمهم

هي املواجهة بعدم مبايعته ليزيد، من مث استـشهاده بـل  مل يكن يفكر بانه سينالثورة الذي 
مل يكن هلذه املهمة الصعبة من و.ة إىل قيم جديدة وتربويات مطلوبةمن توجيه األمالبد 

وهـذا يـشري إىل    ،عليهـا الـسالم   ة زينب   يؤديها سوى هؤالء النساء وعلى رأسهن السيد      
هن موضــع اعتمــاد وهــن قــادرات علــى أداء بــأن هــؤالء النــساءوختــه أُبثقتــه الكاملــة 

.التكاليف املطلوبة

قيام تلك ه ه، ومل يتعقبلو قتل احلسني هو وولد:ذكر املرحوم كاشف الغطاءقدو
الدولـة  ب غايتـه يف قلـ  احلرائر يف تلك املقامات بتلك التحديات ملـا حتقـق غرضـه وبلـغ            

)١(.على يزيد

هو قادر على منهناك ومل يكن   ومسؤوليات خطرية  كانت هناك أدوار مهمة    نإذ
ولو اردنا ان .وباقي نساء أهل البيتعليها السالمة زينب سوى السيدالقيام ذه املهام

مـن  املعاصـرين املفكـرين ورؤيـة عليـه الـسالم  نعرف ما هو التفاوت بـني رؤيـة اإلمـام        
الـذين محلـوا فكـر اإلسـالم يف وقـت          وض جتـارب اإلسـالميني أنفـسهم        ااسـتعر خالل  

والثـورة ومل  لكن مشكلتهم ام مل يفهموا دور املرأة يف احليـاة  ،صعب وحتديات جسيمة  
يف زوايـا  من خالهلـا  حصروا املرأة ات ضوية يف ما قدموه من اطروح    هلا حساباً  احيسبو

فعمـوم احلركـات اإلسـالمية يف القـرن العـشرين        .ضتهمـ عن شـؤون    حمددة وعزلوها   
كانت تقصي املرأة عن جانب اهتماماا حتـت رؤى متعـددة منـها عـدم تـصور اهليتـها       

م كـانوا يروـا    ألـ  ؛ومنها عـدم الثقـة ـا      . !ها فقط بل تصوروا ان مكاا بيت    وكفاءا

.٢-٢٩٧: ٢-٢٩٨حياة اٌإلمام احلسني عليه السالم -١
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والـرؤى الـسلبية النابعـة    سرار ال أكثر وذا طغت اهلواجسشاء األ من عوامل اف   عامالً
اًوجــدنا قــادة مــسلمني كبــاروكــم،الجتمــاعي علــى خارطــة تفكريهــممــن املــوروث ا
كانت عقوهلن هواء وافئدن ذإ؛لكن نساءهم ال يفقهن من احلياة شيئاً    اًومراجع عظام 

ال يتجـاوز  فكيف تستطيع امرأة.لوعي واملعرفة والفهموذا عطلوا املرأة عن ا . !خواء
جـيالً  ئان تنـش وال يطال وعيها املساحات الدينية الواسعة للحياة         ريها جدران بيتها  تفك

؟ىلإسالمياً سامياً قادراً على أداء ادوار ع.

ان واقعة الطفوف كانـت حباجـة إىل تواجـد املـرأة كـي تـنجح       :ذا ميكن القول 
املعلـوم ان    فمـن . الثورة، وحباجة إىل حضور نسائي متميـز ال جيـزي عنـه الرجـل أبـداً               

بيدوا بكاملهم وذا جـاء محـل النـساء كداللـة     م لو اصطحب الكثري من الرجال أل      اإلما
على ختطيط مستقبلي للثورة فيما ميكن ان تؤديه النساء من أدوار تدور ضـمن مـصلحة            

فهـو إذن اجتيـاز للـدائرة    ،اإلسالم الكربى واإلميان مببادئ اإلمام يف اإلصـالح والتغـيري     
ولكنـها ال تلغـي شخـصية     ) حـسن التبعـل   (يت تشمل حياة املرأة اخلاصة ضمن       احملددة ال 

وكـان احلـضور النـسائي    . املرأة نفسها أو أهدافها املمتدة يف احلياة أو مسؤولياا العديدة         
،متميزاً يف نساء عرفن بالعلم واملعرفة والبالغة والفصاحة والصرب اجلميل إىل غري ذلـك            

عليهـا  زينـب  «املـرأة   يف تـضحيته كمـا جنحـت        ) وانـصاره اإلمـام   (وبذلك جنـح الرجـل      
ــسالم ــالم املوجــه »ال ــغ واإلع ــة   ،يف التبلي ــساء كاألموم ــة للن ــن األدوار التقليدي ومل تك

ابدا بل كانت هـذه  العامةوالزوجية عائقاً أمام حتقيق جناح أوسع ضمن دائرة األهداف       
فهؤالء النساء، ى يف الطفوفجرالضفاء مزيد من احلزن والتفجع على ما  االدوار سبباً 
النفيس بل ضحني بالولد واالخ والزوج لنـصرة الثـورة يف زمـن تقـاعس             وقدمن الغايل   

وـذا  .!فيه االشاوس من الرجـال عـن نـصرة االمـام الـذي كـانوا يـسمعون اسـتغاثته           
حمطـات  رأة املعاصـرة إىل أدوار رسـالية و  حتولـت األدوار التقليديـة الـيت تـضجر منـها املـ      

.عن املنكرالنهيمر باملعروف ويف األللمرأة املسلمةق لرسم هوية ثائرةانطال
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مة الطفوفلحأدوار النساء َّـ م

بعـضها  هرظمتعددة أدوارلتني عرضنامها كان لنساء الطفوف ضمن اموعتني ال  
ة متميزة رغم ان وكانت األدوار النسائية واضح  . هاوبعد قبل الواقعة وبعضها يف أثنائها    

. عتني كان معدوداً وحمدوداً أيضاًن ضمن اموالنساء الالئي يدخلعدد 

:أهم األدوار النسائية يف الواقعة فهياما 

.نصرة الثورةدور .١

.دور املتابعة واحلماية. ٢

.الدور القيمي. ٣

.العالميادورال. ٤

.املقتل احلسيينةرواي. ٥

.اد العامداعالن احل. ٦

لثورة ودعمها بشتى الوسائلدور نصرة ا-١

ونصرة ثورتهعليه السالماإلمام الحسين دور حرائر أهل البيت في نصرة -ألف

إىل عليـه الـسالم  وهذا ما نلمسه من خـالل اصـرارهن علـى اـيء مـع اإلمـام               
.كربالء ومتابعة شؤون هذا السفر الطويل وهو ما سنمر عليه يف تشعبات مستقبلية

ملـا خـرج مـن املدينـة مل يكـن معـه سـوى        عليـه الـسالم  مـام  ب ان اإل  يلكن العج 
ن الـذين كـان   و، مل يكـن هنـاك املوالـ       !ونفس الشيء حصل ملا خرج مـن مكـة        !عشريته

اس يف أماكنـهم حـىت ملـا جـاءهم خـرب عزمـه علـى        بقي النـ  وقد ،!توقع ان يذهبوا معه   ي
يرى بعـض كتـاب   اذ لتساؤوهذا أمر يثري ال؟مل يتبعوهمفلعد فيما بالذهاب اىل كربالء  
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شـاء اهللا ان  (لبعض من وه عن محل النساء معـه   عليه السالم التاريخ ان مقولة اإلمام     
كانت اعالنا عـن مـا ينتظـرهم مـن حتـديات ومنعطفـات صـعبة فهـو               اا )يراهن سبايا 

رسـالة وكأنـه قـدم  .. ر حيتـاج إىل نـصرة  األمـ تل وهؤالء النساء سيتم اسرهن، إذن  سيق
ولكـن مل  ،لكـان خـرياً لكـم   بيـت الـوحي   ونا ونصرمت نـساء  فلو نصرمتاحلال هذهان   هلم

ــها أو   ــاس هــذه الرســالة وقت فهموهــا فقــدموا فهمهــا او اــمارمبــا مل يريــدويفهــم الن
عليـه الـسالم  وبعـد ان استـشهد اإلمـام    .!فبقـوا يف ديـارهم قاعـدين    النفسهم االعذار   

!عضوا أصابعهم من الندم

:حلسييناجاء يف املقتل 

يـا ابـن احلـر ان أهـل     : وملا استقر الس بأيب عبد اهللا محد اهللا وأثىن عليـه وقـال           
مصركم كتبوا إيل ام جمتمعون على نصريت وسألوين القدوم عليهم وليس األمر علـى            

ما زعموا، وان عليك ذنوباً كثرية، فهل لك من توبة متحو ا ذنوبك؟

.تنصر ابن بنت نبيك وتقاتل معه: فقالوما هي يا ابن رسول اهللا؟، : قال

واهللا اين ألعلم ان من شايعك كان السعيد يف اآلخـرة ولكـن مـا    : فقال ابن احلر  
عسى ان اغين عنك، ومل اخلف لك بالكوفة ناصراً، فانشدك اهللا ان حتملين علـى هـذه              

هـا  واهللا مـا طلبـت علي  »امللحقة«ولكن فرسي هذه ! اخلطة، فان نفسي ال تسمح باملوت     
.شيئاً قط إال حلقته وال طلبين أحد وأنا عليها إال سبقته فخذها فهي لك

أما اذا رغبت بنفسك عنا فال حاجـة لنـا يف فرسـك وال فيـك ومـا               : قال احلسني 
كنت متخـذ املـضلني عـضدا وإين أنـصحك كمـا نـصحتين، ان اسـتطعت أن ال تـسمع                    

نا أحد وال ينصرنا إال اكبـه اهللا  صراخنا، وال تشهد وقعتنا فافعل، فواهللا ال يسمع واعيت     
.يف نار جهنم

:فأنشأعليه السالموندم ابن احلر على ما فاته من نصرة احلسني 
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ـــاً  ـــراقي  أيـــا لـــك حـــسرة مــــا دمـــت حيـ ـــدري والتــ ـــن صــ ــردد بيــ تــ

ـــوال  ــصـر قــ ــول يل بالقــ ـــراق غــــداةَ يقــ ـــزم بـالفـــــ ـــا وتـعـــــ أتتركنـــــ

ـــلحــسني حــني يطلــب بــذل نــصري     العـــــداوة والــــشقـاقعلــــى أهــ

    ـــر ــب حـ ــهف قلـ ـــق التلـ ـــو فلـ ـــالق فلـ ـــي بـانـفـــ ـــوم قلبـــ هلـــــم اليـــ

لنــــــلت كـرامــــــةً يــــــوم التــــــالقولــــــو واسيتــــــه يومــــــاً بنفـــــسـي

ـــه نفـــسـي     ــن حممـــد تفـديـ ــع ابـ فــــــودع ثــــــم أســــــرع بــــــانطالقمـ

ــسينـاً   ــصـروا حـ ــاز األوىل نـ ــد فـ ــ وخـــاب اآلخــــرون ذوو  لقـ )١(ـاقالنفـ

كانت هذه فرصة للكثري لتحصيل أعلى درجات احلياة اآلخرة ولكنها مل جتـد            لقد
!.اذناً واعية

وبذلك تقدمت هؤالء النساء العظيمات دون ان يبدين أي تردد أو تلكـؤ لنـصرة            
عبد اهللا بن جعفر بن أيب وزوجها عليها السالمزينب السيدة و. ومعهن أوالدهناإلمام
أم البـنني   و.والده مع خاهلم إىل معتـرك النـضال       أارسل  لكنه  مريضاً والذي كان  طالب

والدهـا األربعـة    أوالـيت ارسـلت     )على اختالف الروايـات يف عمرهـا ويف زمـن وفاـا           (
والـيت  عليـه الـسالم  ملة زوجة االمام احلسن اـتىب    روومنهم العباس حامل راية اإلمام    

.االمامةلنصرةالقاسمجندت ولدها

ت عميردلهم بن-باء

وكـان زهـري  وكانت معه يف سفرهبن القني وكانت امرأة صاحلة    وهي زوجة زهري  
:ن طاووسبيقول السيد ا.عثماين اهلوى مما جعله يتحاشى االمام يف املسري

.١٩٠، ص عليه السالمتل احلسني املقرم، عبد الرزاق املوسوي، مق-١
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كنا مع زهري :فحدث مجاعة من بين فزارة وجبيلة قالوا) السالمعليه (مثّ سار   ...
مكّة فكنا نسائر احلسني عليـه الـسالم حتـى حلقنـاه فكـان إذا أراد          بن القني ملّا اقبلنا من    ا

النزول اعتزلناه فنـزلنا ناحية فلما كان يف بعض األيام نزل يف مكـان مل جنـد بـداً مـن أن        
ى سـلّم  ينا حنن نتغذّى من طعام لنا إذ اقبل رسول احلسني عليه الـسالم حتـ  بننازله فيه ف 

تيـه فطـرح   نّ أبا عبد اهللا احلسني عليه الـسالم بعـثين إليـك لتأ   إيا زهري بن القني  :مثّ قال 
فقالت له زوجته وهي ديلم بنـت   سنا الطري   وعلى رؤ  نّأكلّ إنسان منا ما يف يده حتى ك       

:وعمر

سبحان اهللا أيبعث إليك ابن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مث ال تأتيـه؟         
ري بن القني فمـا لبـث أن جـاء مستبـشراً قـد      فلو اتيته فسمعت من كالمه فمضى إليه زه     

اشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فحول إىل احلسني عليه السالم وقال المرأتـه         
ان يصيبك بسبيب إال خري وقد عزمت على صحبة احلسني عليه يأنت طالق فان ال أحب

ض بــين عمهــا الــسالم الفديــه بنفــسي وأقيــه بروحــي مثّ أعطاهــا ماهلــا وســلّمها إىل بعــ
ليوصلها إىل أهلها فقامت إليه وبكت وودعته وقالت كان اهللا عوناً ومعيناً خار اهللا لك           

مة عند جد احلسني عليه السالم فقال الصحابه من أحـب أن    الك ان تذكرين يف القي    أاس
)١(.يصحبين وإال فهو آخر العهد مني به

له ابـن سـعد حنـو احلـسني عليـه      ويفرح زهري بوالئه لإلمام بقوله لعزرة الذي ارس   
اهللا يا عزرة فاين لك مـن الناصـحني،        قِتاعزرة، إن اهللا قد زكاها وهداها ف      يا  : السالم

.أنشدك اهللا يا عزرة أن ال تكون ممن يعني أهل الضاللة على قتل النفوس الزكية

يا زهري ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إمنا كنت على غري  : مث قال عزرة  
أفلست تستدل مبوقفي هذا أين منهم أما واهللا ما كتبت إليه كتابـاً قـط            : رأيهم قال زهري  

.٧٣-٧١السيد اجلليل ابن طاوس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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وال وعدته نـصريت ولكـن الطريـق مجـع بـيين وبينـه فلمـا رأيتـه            وال أرسلت إليه رسوالً   
ذكرت به رسول اهللا ومكانه منه وعرفت مـا يقـدم عليـه عـدوه فرأيـت أن أنـصره وأن                 

.نفسه ملا ضيعتم من حق رسولهأكون من حزبه واجعل نفسي دون

حيـث  يتحاشى االمام احلسني تراه يقف مدافعا عنـه امـام القـوم            نزهري الذي كا  
واهللا وددت اين قتلـت مث نـشرت مث       : يدعوه الناس للتخلي عن النـصرة يف حـني يقـول          

قتلت حىت اقتل كذا الف مرة، وان اهللا عز وجل يدفع بذلك القتـل عـن نفـسك وعـن                
)١(.فتيان من أهل بيتكانفس هؤالء ال

ومع انـصار احلـسني عليـه    مع الشهداءلشهادة وبقي امسه خالداًوسام ا  نال زهري و
لى لقاء اإلمام االثر الكبري يف ذلك فهي اليت كانت حتثه عزوجته املؤمنة املواليةلالسالم و

ملرأة فـا . يف املـسري تعاتبـه حينمـا كـان معرضـا عنـه     هي اليت كانت  و احلسني عليه السالم  
واصـر  أف. بـداً أليت تدفع زوجها لتحصيل اجلنان رغم ان األمر ليس بـاهلني  الصاحلة هي ا 

يـشوا حـرص اقـوى علـى الـشريك وخـوف مـن الفقـدان                احلب الزوجي تبقـى قويـة     
فكيف تسامت ،والفراق لكن كل العالقات تذوب وتتسامى امام نصرة الدين والعقيدة     

ارادة قلبـها ولتعـود إىل قومهـا مبفردهـا تاركـة الـزوج          هذه املرأة لتجعـل ارادة اهللا فـوق         
كان اهللا عوناً ومعيناً خـار     : وملا ودعته قالت له   . مذبح الشهادة  احلبيب حيث اخلطى حنو   

.مة عند جد احلسني عليه السالمالك ان تذكرين يف القيأسأاهللا لك 

هـل  هـا ال  ئوذه الكلمات القصار تكشف عن امياـا العميـق بـاهللا وعـن وال             
انـه الفـراق األبـدي واملوعـد الـدار     قـال هلـا  الـذي  قلبـها   انه  ..عليهم السالم البيت  

د وفاستحقت األجر العظيم واخللاآلخرة ورغم ذلك زفت زوجها اىل ميدان احلرب      
.يف ذمة التاريخ

.٢١٤املقرم، -١
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عليه السالمبن عقيل سفير اإلمام الحسين عة في نصرة مسلمدور طو-جيم 

اعتقها وتزوجها اسيد احلضرمي فانت لالشعث بن قيس   طوعة يقال هلا أم ولد ك     
على بـاب  مسلم وقف فولدت له بالال، كان مع الناس، وامه واقفة على الباب تنتظره        

البيت واحلرية تسيطر على مشاعره، واخلجل حيوط شفتيه، طلب املاء منها، جاءته باملاء، 
عه احلائر، وسيماء الغربـة  أثار وضيتوجه؟نشرب مثّ جلس على باب الدار ال يدري أي    

   معليه، وجلوسه عند باب البيت، انتباه طوعة، فراحت تتساءل، أمل تشرب املاء؟ إذن ل
: انه غريب ليس له دار، وال أهل يف هذا البلد، مثّ عرفها بنفـسه     : ال تنصرف؟ فأجاب  

تحت ف). أنا مسلم بن عقيل بن أيب طالب سفري احلسني، ورسوله إىل الكوفة وابن عمه(
)١(.له باب البيت مثّ أدخلته فاختبأ ليقضي ليلته، وينظر ماذا سيكون الغد

استضافها فأضافته بعد ان عرفها انه ليس له يف املصر أهل وال عـشرية وأنـه مـن              
أهل بيت هلم الشفاعة يوم احلساب فأدخلته بيتـاً غـري الـذي يـأوي إليـه ابنـها وعرضـت           

سـتخربها فلـم ختـربه    اج لذلك البيت فوة الدخول واخلرعليه الطعام فأىب وانكر ابنها كثر    
.إال بعد ان حلف هلا كتمان األمر

سلم فأرسـل ابـن األشـعث يف سـبعني مـع           اعلم ابن زياد مبكان مـ     وعند الصباح 
فعجـل دعـاءه   )٢(قيس ليقبض عليه، وملا مسع مسلم وقع حوافر اخليل عرف انه قـد أُيت         

قد أديت ما عليك : مث لبس المته وقال لطوعةالذي كان مشغوالً به بعد صالة الصبح
يف من الرب واخذت نصيبك من شفاعة رسول اهللا ولقد رأيت البارحة عمي أمري املؤمنني    

)٣(.أنت معي غداً: املنام وهو يقول يل

.٢٧٨و٢٧٧، ص ٤ذكر هذه األحداث الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج -١

.١٠ل ، فص٢٠٨، ص ١، ومقتل اخلوارزمي، ج ٢١٠، ص ١املقاتل أليب الفرج وتاريخ الطربي، ج-٢

.٥٦نفس املهموم، ص -٣
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لـص  فالـشيعة اخلُ  !!وي مـسلماً يف الكوفـة كلـها       ؤبيت يـ  ه ليس هناك  انوالعجب  
دت وملـا اسـتب  دهم اخلوف واغراهم املال عن النصرة كانوا يف السجون وباقي الناس اقع   

فتكـون  !وار بيت ال يعلم مـن هـم اصـحابه       جبى ان يقف    احلرية مبسلم مل جيد خيارا سو     
ولكن ابنها الذي آثر الدنيا هو الـذي     .وهي املضيفة له  هذه املرأة املوالية هي الناصرة له       

.قاع بهيشي مبسلم ويرسل خربه إىل ابن زياد ويكون سبباً لالي

قلـوب النـاس   مل يداخلها اخلـوف الـذي جـثم علـى    هلذه املرأة العظيمة اليت   عجباً
لكن املوقف يـشري اىل قـوة   !!من دعوه اىل بيوم ومن وعدوه بالنصرةابوا ان يضيفو أف

.ىل دعم قوي للرسالة رغم خطورة املرحلةإالتفكري و

عليهم السالمفي نصرة آل البيت دور ام وهب-دال 

:جاء يف املقتليب وهبأزوجة عبد اهللا بن عمري الكليب املكىن بهي و
زوجته ام وهب بنت عبد اهللا من النمر بـن قاسـط، عمـوداً واقبلـت     فلما اخذت  

فداك ايب وأمي قاتل دون الطيبني ذرية حممد صلى اهللا عليه وآله وسـلم            : حنوه تقول له  
لـن ادعـك دون ان   : ذبه ثوبه وتقول  فأراد ان يردها إىل اخليمة فلم تطاوعه وأخذت جتا        

جزيتم عن أهل بيت نبيكم خـرياً إرجعـي إىل اخليمـة فانـه       : اموت معك فناداها احلسني   
)١(.ليس على النساء قتال فرجعت

ومحل الشمر يف مجاعة من اصحابه على ميسرة احلسني فثبتوا هلم حـىت كـشفوهم    
ارساً واثين عشر راجالً وشد عليه وفيها قاتل عبد اهللا بن عمري الكليب فقتل تسعة عشر ف

.هاين بن ثبيت احلضرمي فقطع يده اليمىن وقطع بكر بن حي ساقه

فمشت اليه زوجته ام وهب وجلست عنـد رأسـه متـسح          فأخذ أسرياً وقتل صرباً،   
هنيئاً لك اجلنة اسأل اهللا الذي رزقك اجلنـة ان يـصحبين معـك فقـال              : الدم عنه وتقول  

.٣٧، ص ٤؛ وابن االثري، ج ٢٤٥، ص ١الطربي، ج-١
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ب رأسها بالعمود فـشدخه وماتـت مكاـا وهـي أول امـرأة              اضر: الشمر لغالمه رستم  
)١(.قتلت من أصحاب احلسني

:ويضيف املقرم يف املقتل قائال

وقطع رأسه ورمى به إىل جهة احلسني فأخذته امه ومسحت الدم عنـه مث أخـذت           
ارجعـي رمحـك اهللا فقـد وضـع     : عمود خيمة وبرزت إىل األعداء فردها احلـسني وقـال         

ال يقطـع اهللا    : اللهم ال تقطع رجـائي فقـال احلـسني        : عت وهي تقول  عنك اجلهاد فرج  
)٢(.رجاءك

صغري فقد كانت هذه املرأة حاضرة مع زوجها يف كربالء وقد وهنا البد من تأمل 
فمـا  ،لكن اإلمـام مل يـسمح هلـا بالقتـال        عليه السالم فاعاً عن احلسني    مهت بان تقاتل د   

املرأة الوحيدة الـيت قتلـت   مذخورة هلا فإذا ا    لشهادة كانت لكن ا  ،املرأة من قتال   على
يالعظمة النـساء يقتـل الـزوج والولـد وتبقـى         .!عليه السالم مع أصحاب اإلمام احلسني     

!.صلى اهللا عليه وآله وسلمتقاتل الرجال دفاعا عن ابن رسول اهللا 

وال أدري ملاذا اصطحب ابو وهب زوجته وامه إىل أرض املعركة وهو يعـرف ان          
عليـه  الً حامياً سيدور وقد جاء لنصرة اإلمام وارجـح الظـن انـه ملـا مسـع ان احلـسني               قتا

ه إىل كربالء اخذ هـو أيـضاً عائلتـه معـه كـي تكـون إىل جـوار        ئجاء بعياله ونسا  السالم
ومـا أكثـر   !فلني يف موقع اخلطـوب    ذلك الوقت العصيب، وما أكثر اآل      يفحرائر الوحي 

.!حني تقع النائباتون بعيداً لذين يفراألصدقاء ا

ــر  ــل األخــوان حــني تعــدهم ومــا أكث ــات قليــــ ــهم يف النائبــــ ولكنــــ

مـر رسـول اهللا   : ، طبعـة أوىل عـن ابـن عمـر    ١٠٠، ص   ٢، ويف مسند أمحد ج    ٢٥١، ص ٦الطربي، ج  -١
.يف غزاة غزاها بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيانصلى اهللا عليه وآله وسلم

.٢٤٢تل احلسني صمق، املقرم -٢
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ام عمرو بن جنادة االنصاري-هاء 

:جاء يف املقتل احلسيين

وجاء عمرو بن جنادة االنصاري بعد أن قتل ابوه وهـو ابـن إحـدى عـشرة سـنة           
لعـل أمـه تكـره ذلـك     هذا غالم قتل أبوه يف احلملة األوىل و   : يستأذن احلسني فأىب وقال   

ان أمي امرتين فإذن له فما أسـرع أن قتـل ورمـي برأسـه إىل جهـة احلـسني        : قال الغالم 
وعـادت إىل املخـيم   فأخذته امه ومسحت الدم عنه وضربت به رجالً قريباً منـها فمـات    

:فأخذت عموداً وقيل سيفاً وانشأت

ـــة نـــــــــحيفةإِنــــي عجـــوز يف النـــسـا ضعيفــــة خـاويـــــــــة بـاليــــــ

ـــة   ـــكم بـــــضـربـة عنيفـــ ـــي فاطمــــــة الـــــشـريفة  اضـربـــ دون بنـــ

)١(.فردها احلسني إىل اخليمة بعد أن أصابت بالعمود رجلني

دور مارية بنت منقذ العبدي-واو

أبنــة ســعد أو منقــذ علــى اخــتالف الروايــات وهــي مــن الــشيعة  »ماريــة«وهــي 
قتـل زوجهـا وأوالدهـا      وقداملخلصني ودارها مألف هلم يتحدثون فيه فضل أهل البيت          

ن احلـسني عليـه الـسالم كاتـب     أبلغهـا  ملـا و.أمري املـؤمنني عليـه الـسالم   يوم اجلمل مع
.جعلت تبكـي  ا و ت وجلست بباب جملسه   ءجاالبصرة ودعاهم إىل نصرته     ل  أشراف أه 

: ؟ قالـت أغـضبك ما عندك ومـن   : فقام الناس يف وجهها وقالوا هلا      حىت عال صراخها  
بـن بنـت    ااحلـسني   نأويلكم مسعت    .مرأة ما أصنع  اولكن أنا   . أحدما أغضبين    .ويلكم

.والراحلـة فأخذوا يعتـذرون منـها لعـدم الـسالح    .هنتنصرونبيكم استنصركم وأنتم ال
نطلقـي إىل  ا: ؛ فالتفتت إىل جاريتها وقالت هلـا نعم: قالوا؟ أهذا الذي مينعكم  : فقالت

.٢٥٣املقرم، ص -١
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فاخـذت  .ية وأقبلت بالكيس إىل موالـا اراجلنطلقت الفالين، فس ا احلجرة وآتيين بالكي  
فليأخـذ كـل رجـل مـنكم مـا      : وقالـت .وإذا هو دنـانري ودراهـم     ه  موالا الكيس وصبت  

.نيسيدي وموالي احلسة حيتاجه وينطلق إىل نصر

-وكان عنده أحد عشر ولداً     -وهو يبكي ي  اهللا الفقعس فقام عبد : قال الراوي 
؟ دن ترييإىل أ: فقاموا يف وجهه وقالوا

ويلكم هـذه  : مث التفت إىل من حضر وقال    . إىل نصرة ابن بنت رسول اهللا     : لقا
 له آاحلمية وأنتم جلوس؟ ما عذركم عند جده رسول اهللا صلى اهللا عليه و       ا  إمرأة أخذ
.؟ةالقياموسلم يوم

حـىت  .فـأقبلوا جيـدون الـسري   مث خـرج مـن عنـدها وتبعـه مـن ولـده أربعـة       : قـال 
الشيخ بأوالده إىل كربالء ورزقـوا  فجاء.عليه السالم ورد كربالءاستخربوا بأن احلسني 

.ةالشهاد

ويف رواية اخرى اا ملا قالت كلمتها قال يزيـد بـن نبـيط وهـو مـن عبـد القـيس                     
أيكم خيرج معي؟ فانتدب منهم اثنان عبد اهللا وعبيـد اهللا، وقـال             : ألوالده وهم عشرة  

واهللا لـو اسـتوت   : صحاب ابن زيـاد، قـال    له أصحابه يف بيت تلك املرأة خناف عليك أ        
وصـحبه مـواله عـامر وسـيف بـن مالـك            )١(اخفاقها باجلدد هلان علي طلب مـن طلـبين        

حـىت وردوا كـربالء   هفوافوا احلسني مبكـة وضـموا رحـاهلم إىل رحلـ       )٢(واالدهم بن أمية  
)٣(.وقتلوا معه

:لتاريخوقد ذكر ابن األثري هذا االجتماع وسجله يف كتابه الكامل يف ا

.١٩٨، ص ١تاريخ الطربي، ج-١

.٢٢٤ذخرية الدارين، ص -املقرم عن٢

.١٤٤عبد الرزاق املوسوي املقرم، مقتل احلسني، ص -٣
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واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة يف منـزل امرأة من عبد القيس يقال هلـا ماريـة       (
يط يتحدثون فيه، فعزم يزيد بـن نبـ   )١(بنت سعدة وكانت تتشيع، وكان منـزهلا هلم مألفاً       

على اخلروج إىل احلسني عليه السالم، وهو من عبد القيس، وكان له بنون عشرة، فقال 
عبد اهللا وعبيد اهللا، فساروا فقـدموا عليـه    : عي؟ فخرج معه ابنان له    أيكم خيرج م  : هلم

)٢().مبكّة مثّ ساروا معه فقتلوا معه

عمـر بـن سـعد   فـي منـع تعيـين   عليـه الـسالم  دور النساء النادبات علـى اإلمـام   -زاء  
على الكوفةوالياً

:ذكر صاحب املقتل احلسيين

عطـاه االمـان اسـتأجر    أنه ملا ا)مع عمر بن سعد(وكان من صنع املختار معه   
نساء يبكني على احلسني وجيلسن على باب دار عمـر بـن سـعد، وكـان هـذا الفعـل             

اجلنة، فـضجر ابـن   يلفت نظر املارة إىل ان صاحب هذه الدار قاتل سيد شباب أهل       
أال يـستحق  : سعد من ذلك وكلم املختار يف رفعهـن عـن بـاب داره، فقـال املختـار        

وملا اراد أهل الكوفة ان يؤمروا علـيهم عمـر بـن سـعد بعـد              ،)٣(احلسني البكاء عليه  
موت يزيد بن معاويـة لينظـروا يف امـرهم جـاءت نـساء مهـدان وربيعـة، إىل اجلـامع                
األعظم صارخات يقلن ما رضي ابن سعد بقتـل احلـسني حـىت اراد ان يتـأمر فبكـى              

)٤(.الناس واعرضوا عنه

.مقراً لالجتماع: مألفاً-١

؛ وابـن األثـري،   ٢٦٣ص ، ٤نقال عن الطربي، تاريخ األمم وامللوك، ج ١٤٤مقتل احلسني ص ،املقرم   -٢
.٢١، ص ٤الكامل يف التاريخ، ج 

.العقد الفريد، باب ضة املختار-٣

.، يف اخبار يزيد١٠٥، ص ٢نقال عن مروج الذهب، ج٢٠٦املقرم ص-٤
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عليه السالمام سلمة تبكي اإلمام -حاء 

شـعث مغـرباً    أيف املنـام    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        رسول اهللا   )١(م سلمة أرأت  
.وعلى رأسه التراب

ولدي احلـسني ومـا   قتل  : يا رسول اهللا ما يل أراك أشعث مغرباً؟ قال         :فقالت له 
فانتبهت فزعة ونظرت إىل القارورة اليت فيها تـراب         ،)٢(حفر القبور له وألصحابه   أزلت  

إليهـا  صلى اهللا عليه وآله وسـلم   وهو الذي دفعه النيب      )٣(به يفور دما  ذا  إأرض كربالء ف  
عليـه  وأمرها أن حتتفظ به وزاد على ذلك مساعها يف جـوف الليـل هاتفـاً ينعـى احلـسني            

:فيقولالسالم

يـستقيم هـذا بنـاء علـى وفاـا بعـد       : ٣٨ــ ص  ٢نقـال عـن  ابـن األثـري يف الكامـل ج      ٢٩٠املقرم ص   -١
، وقـال أبـو   ٦١ان ماتـت ام سـلمة سـنة    بـ بترمجتـها عـن ابـن ح   ٤٦٠، ص ٤ة ج اخلمسني، ويف االصـاب   

ويف ـذيب االمسـاء   ٥٩ماتـت سـنة   : وهي آخر امهات املؤمنني، وعند الواقـدي  ٦٢ماتت سنة   : نعيم
ماتـت يف واليـة يزيـد بـن معاويـة ويف مـرآة اجلنـان        : عن امحـد بـن ايب خيثمـة    ٣٦٢، ص   ٢للنووي ج 
، وابن كثري يف البدايـة وان تبـع الواقـدي    ٦١ام سلمة ام املؤمنني سنة     توفيت: ١٣٧، ص   ١لليافعي ج 

اال انه قال األحاديث املتقدمة يف مقتل احلـسني تـدل علـى اـا عاشـت إىل مـا بعـد مقتلـه، ويف عمـدة                     
ان ام سـلمة ماتـت يف شـوال سـنة      : آخـر حبـث القنـوت      ٤٢٧، ص   ١القاري للعيين شرح البخاري ج    

عن الواقدي ماتـت ام سـلمة قبـل مقتـل     : ٣٤١، ص ١تاريخ ابن عساكر ج  تسع ومخسني ويف ذيب   
ان احلــسني اودعهـا ذخــائر االمامــة  : احلـسني بــثالث سـنني ولكــن يف اصــول الكـايف عــن أهـل البيــت    

ام : ١٤٢، ص ٢واوصاها ان تدفعها إىل زين العابدين عليه السالم ويف سـري اعـالم النـبالء للـذهيب ج     
ى اهللا عليه وآله وسلم آخـر مـن مـات مـن امهـات املـؤمنني، عمـرت حـىت         سلمة زوجة رسول اهللا صل    

بلغها مقتل احلسني الشهيد فومجت لذلك وغشي عليها وحزنـت عليـه كـثرياً ومل تلبـث بعـده إال يـسرياً                  
.وانتقلت إىل اهللا تعاىل

، ٢يب ج؛ وسري اعالم النبالء للـذه ١٣٩ص،٢، ويف ذيب التهذيب ج    ٥٦امايل  الشيخ الطوسي ص       -٢
.ان ام سلمة رأت رسول اهللا يف املنام واخربها بقتل احلسني عليه السالم: ٢١٣ص

.٩٥، ص ٢؛ ومقتل اخلوارزمي ج٣٨، ص ٤املقرم نقال عن كامل ابن األثري ج-٣
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ـــلأناًـأيهــــا القــــاتلون جهــــالً حــــسي بـــــشـروا بــــــالعذاب والتنكيـــ

ــن داود    ــسان اب ــى ل ــتم عل ــد لعن ـــاحب ق ـــوسى وصــ ـــلومــ االجنيــ

ــيكم    ــدعو عل ــسماء ي ــل ال ــلُّ أه )١(مــــن نبــــي ومــــرسل وقتيــــل   ك

:وكانت تسمع يف جوف الليل أصوات نعي احلسني ومل تر أحداً فمن ذلك

   ـــاحتفلي جبهـــد ـــا عيــــن فـ ــشهداء بعــدي  أال يـ ــى ال ــن يبكــي عل وم

)٢(إىل متجبـــــرٍ يف مـــــلك عبــــــد  علــــى رهــــط تقودهـــــم املنـايـــــا

وملا مسع ابن عباس بكاءها أسرع إليها يسأهلا اخلرب فأعلمته بـأن مـا يف القـارورتني      
)٣(.يفور دماً

ودعهـا ذخـائر اإلمامـة    أكان قد عليه السالمن اإلمام احلسني  أصول الكايف   أويف  
.عليه السالموأوصاها ان تدفعها إىل اإلمام زين العابدين 

طى الرخـصة لـيالً ألصـحابه كـي يـذهبوا      ومما نضيفه هنا ان اإلمام حينما اع     -٩
هـؤالء النـساء الـاليت جـئن مـع      الكالم،نذا الليل كانت النساء قد مسع      عنه متسترين 

اسرهن مثل أسرة عبد اهللا بن عمري الكليب، وجنادة بن حـرث االنـصاري، ومـسلم بـن        
ل عوسجة األسدي وغريهم ولكن واحدة منهم مل تطلب الرحيل ومل تعلن ذلك أبـداً بـ               

وهـذه مكرمـة عظيمـة هلـؤالء النـساء         عليـه الـسالم   بقني مع الرجـال اىل جنـب االمـام          
.القويات يف الدين والقويات يف االرادة

؛ ذكـر  ١٠٣، ص ٢؛ ويف تاج العـروس ج ٣٤١، ص ٤نقال عن  تاريخ ابن عساكر ج٢٩١املقرم ص   -١
.»من نيب ومالك ورسول«ويف روايته لعجزه البيت األول والثالث 

٣٤١، ص ٤تاريخ ابن عساكر ج-٢

كالمهـا  : ٤٩؛ بـاب  ٢٤٤؛ ومدينـة املعـاجز ص   ٤٩بـاب  ٩١حديث القارورتني يف معـامل الزلفـى ص     -٣
.للسيد هاشم البحراين
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مجالس العزاء-طاء 

يف كـربالء بعـد عـودن    يـضاً أوقد اقيمت يف الشام حينما كانت الـسبايا هنـاك و      
.وبعدهقبل وصول السباياةليها يف االربعني ويف املدينإ

ازالت جمالس العزاء حىت يومنا احلاضر تقيمها النساء املواليات النادبات لالمام            مو
الصورة احلاضرة لنساء الطفوفوهن.

دور اِّـتابعة والحماية-٢

تولـت  بوصـفها مـن   عليهـا الـسالم  الـسيدة زينـب   بيكاد يكون هذا الدور خاصا  
عليـه  المـام زيـن العابـدين     ومـرض ا   عليـه الـسالم   اخيهـا    استـشهاد   أمور العيـال بعـد      

هـذا الـسفر الطويـل    ولنا ان نتصور ثقل املسؤولية اليت محلتها السيدة زينـب يف         ،السالم
يف شهر ربيع إليها ة الركب نة حىت عودمن املديعليه السالممنذ خروج االمام الذي بدأ

رار قرات وعدم االسـت   ة جسيمة يف وقت عصيب ومشحون بالتوت      االول وقد كانت مهم   
ويف مـسري مفعـم بــاحلزن   ..مكـان واحـد مـع وجــود االعـداء واحلاقـدين والــشامتني      يف

اصة بعد استشهاد االمام وبدء رحلة السيب حيث يذكر املؤرخون انه كان يف موكـب       وخب
الـرؤوس  ومـع قطـع  يقارب العشرين امرأة واكثر من هذا العدد من االطفـال      السبايا ما 

جـات والبنـات ويف   ونـني الز وذهول االمهات وأايا ومحلها على الرماح امام موكب السب  
.وثقيلة ايضاقاسيةكانت مهامفقدنفس الوقت رعاية املريض 

ومحايـة  من النساء واألطفال احلماية رعاية شؤون املرضى   وأابعة  وتعين مهمة املت  
نـسيان أو اخلنـوع  م الصورة احلسينية يف اطار الصالبة وعدبقاء إاالطفال وتسلية النساء و   

ومن هذة االشارة ميكن ادراك صـالبة الـسيدة وسـعة صـدرها ومتانـة            .. العزة والكرامة 
..بالثورةاامياعندها وحجم البنيان الروحي

:وامهها،بشكل سريعاليت توجهنا حنو الصورة املواقفوسنمر على بعض
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ونـرى ذلـك   ،نفـسه حـىت استـشهاده    عليه السالم متابعة شأن اإلمام احلسني     . ١
:وح يف طول املسرية اليت كانت فيها معه ونورد هنا بعض املواقف األساسيةبوض

عليـه  يف اسـتعالم نوايـا أصـحاب اإلمـام          عليها الـسالم  زينب  موقف السيدة    -أ
.السالم

:يف املقتلجاء 

دخل احلسني خيمة زينب ووقف نافع بإزاء اخليمة ينتظره فـسمع زينـب تقـول        مث  
.ام فاين أخشى ان يسلموك عند الوثبةصحابك نيأهل استعلمت من : له

واهللا لقد بلوم فما وجـدت فـيهم إال االشـوش االقعـس يستأنـسون               : فقال هلا 
.باملنية دوين استيناس الطفل إىل حمالب أمه

ت ما مسعت يكمنه بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحفلما مسعت هذا : قال نافع
.منه ومن اخته زينب

إين : تظـار أمـره لعاجلتـهم بـسيفي هـذه الليلـة، قلـت        واهللا لـوال ان   : قال حبيـب  
فقن وشاركنها يف احلسرة فهـل لـك ان جتمـع اصـحابك        أظن النساء   أخته و أخلفته عند   

يـا أصـحاب احلميـة وليـوث     : وتواجهوهن بكـالم يطيـب قلـون فقـام حبيـب ونـادى         
مقركم ارجعوا إىل: الكريهة، فتطالعوا من مضارم كاألسود الضارية فقال لبين هاشم 

.ال سهرت عيونكم

         مث التفت إىل أصحابه وحكى هلـم مـا شـاهده ، فقـالوا بـأمجعهم واهللا الـذي مـن
فطـب نفـساً وقـر عينـاً     ! علينا ذا املوقف لوال انتظار أمره لعاجلناهم بـسيوفنا الـساعة          

.فجزاهم خرياً

ه وقال هلموا معي لنواجه النسوة ونطيب خـاطرهن فجـاء حبيـب ومعـه أصـحاب             
يا معشر حرائر رسول اهللا هذه صوارم فتيانكم آلوا أال يغمدوها إال يف رقـاب               : وصاح
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من يريد السوء فيكم وهذه أسنة غلمانكم اقسموا أال يركزوها إال يف صدور من يفـرق      
.ناديكم

ايها الطيبون حاموا عن بنـات رسـول   : فخرجن النساء إليهم ببكاء وعويل وقلن 
.اهللا وحرائر أمري املؤمنني

)١(.فضج القوم بالبكاء حىت كأن األرض متيد م

كانت متابعة لشؤون أخيها-ب 

:وذلك حسبما نقله املقرم يف املقتل

: قال علي بن احلسني

 
ــر   ــا دهـ ـــل فأيـ ـــن خليـ ــك مـ ـــل   لـ ــراق واالصيـ ــك باالشـ ــم لـ كـ

ـــل الب قتيـــــلمــــن صــــاحب وطـــــ ـــع بالبديــــ ـــر ال يقنــــ والدهــــ

وكــــــل حـــــي ســــــالك سبيــــــلوانـــــــما األمـــــــر إىل اجلـليـــــــل


 








 

.٣٢٥نقالعن الدمعة الساكبة، ص٢١٩املقرم ص-١
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وقد أثناء املعركةيف وقد كان مريضاً عليه السالممحاية اإلمام زين العابدين  -٢
وقد ورد يف ذلـك عـدة   ،كانت احلمى لهعليها السالمزينب  نّأاألمويون بقتله غري     هم

:مواقف منها

هل : بأعلى صوتهوحيداً خرج ينادي سالمعليه الحينما بقي اإلمام احلسني -أ 
من ذاب عن حرم رسول اهللا؟ هل من موحد خياف اهللا فينا؟ هل من مغيث يرجـو اهللا               

.)٢(ت أصوات النساء بالبكاءعثتنا؟ فارتفايف اغ

طيع ألنه مريض ال يست؛يتوكأ على عصا وجير سيفهعليه السالم وض السجاد   
فأرجعتـه إىل  ،لئال ختلو األرض من نسل آل حممد؛احبسيهاحلركة فصاح احلسني بأخته 

)٣(.فراشه

أراد الشمر قتلهلسلبهاحينما احترقت اخليام وهجمت اجلند-ب 

:جاء يف املقتل

على فراشـه ال يـستطيع النـهوض    وانتهى القوم إىل علي بن احلسني وهو مريض      

٢١٨مقتل احلسني ص،املقرم -١

.٦٥لهوف، ص ال-٢

.٣١٦املقرم، مقتل احلسني، ص -٣
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جلـوا حـىت نستـشري      ال تع : ال تدعوا منهم صـغرياً وال كـبرياً وآخـر يقـول           : قائل يقول و
يـا سـبحان   : األمري عمر بن سعد، وجرد الشمر سيفه يريد قتله فقال له محيد بن مسلم           

إن ابـن زيـاد أمـر بقتـل أوالد احلـسني      : فقـال ! تقتل الصبيان؟ امنا هو صيب مريض   أاهللا  
ال يقتـل  : بن سعد يف منعه خصوصاً ملا مسع العقيلة زينب أبنة أمري املؤمنني تقول    اوبالغ  

)١(.اقتل دونه فكفّوا عنهحىت

يف جملس ابن زياد -جـ 

:قال الراوي

ما امسك؟ : التفت ابن زياد إىل علي بن احلسني وقال له

 
: عليه السالمفقال السجاد أو مل يقتل اهللا علياً؟: فقال له

 
: عليه السالمقال السجاد .بأن اهللا قتلهفرد عليه ابن زياد

 
.فكرب على ابن زياد ان يرد عليه فأمر ان تضرب عنقه

حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت وهل : لكن عمته العقيلة اعتنقته وقالت
.قتله فاقتلين معهغري هذا فان اردت ابقيت أحداً

: عليه السالمفقال السجاد 


 

.٣٠١املقرم ص-١

.٣٤، ص ٤نقال عن ابن األثري، ج٣٢٥املقرم ص-٢
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قيهم من احلرتيف اخلربة اليت ال حينما وضعهم يزيد يف الشام -د 

:جاء يف املقتل احلسيين

قد احدثت خطبة العقيلة زينب هزة يف جملس يزيد وراح الرجل حيدث جليسه              ول
          ـم يف اي واد يعمهـون، فلـم يـر يزيـد مناصـاً إال ان يخـرج  بالضالل الذي غمرهم وا

احلرم من الس إىل خربة ال تكنهم من حر وال برد فأقاموا فيها ينوحون على احلـسني            
.عليه السالم ثالثة أيام

منها يتروح، فلقيـه املنـهال بـن عمـر     عليه السالم األيام خرج السجاد    ويف بعض   
: عليه السالمكيف امسيت يا ابن رسول اهللا؟ قال : وقال له





 

إىل ايـن يـا نعـم    : وبينما يكلمين إذ امـرأة خرجـت خلفـه تقـول لـه        : قال املنهال 
)١(.هذه عمته زينب: اخللف؟ فتركين واسرع إليها فسألت عنها قيل

ى مـصرع ابيـه واخوتـه       ما رأ بعد لسالمعليه ا اإلمام زين العابدين     مواساة-هـ  
وباقي عشريته

:جاء يف املقتل

ملا نظر إىل أهلـه جمـزرين وبينـهم مهجـة الزهـراء حبالـة            هنإوأما علي بن احلسني ف    
لقـه فلمـا   قتنفطر هلا السماوات وتنشق األرض وختر اجلبال هدا عظم ذلك عليه واشتد            

أمههـا أمـر اإلمـام فأخـذت تـسليه      معليه السالتبينت ذلك منه زينب الكربى بنت علي     

.٣٦٠املقرم ص-١
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:وتصربه وهو الذي ال توازن اجلبال بصربه وفيما قالت له









 
:حىت دفنها يف الشاميها السالمعلمتابعة شأن رقية -٣

هـا  وءرؤيـة أبيهـا وجا  تمعهـا ملـا طالبـ   عليهـا الـسالم  حيث كانت السيدة زينب     
.بالطشت وملا ماتت وغسلت

:اصة يف موقف الشامي يف جملس يزيدوخبمتابعة شأن فاطمة بنت احلسني -٤
نظر رجل شـامي إىل فاطمـة بنـت علـي فطلـب مـن يزيـد ان يهبـها لـه لتخدمـه                      

: كيف اخدم؟ قالـت العقيلـة  : العقيلة زينب وقالتت ابنة أمري املؤمنني وتعلقت ب   زعفف
إال أن ختـرج عـن   : فقالت له! لو اردت لفعلت: ال عليك انه لن يكون أبداً فقال يزيد     

بدين اهللا ودين جدي : قالت زينب! إمنا خرج عن الدين أبوك واخوك: ديننا فرد عليها
فرقـت  ! كـذبت يـا عـدوة اهللا      : إن كنـت مـسلماً قـال      وأيب وأخي اهتديت أنت وأبـوك       

:وقالت) عليها السالم(
تشتم ظاملاً وتقهر بسلطانك وعاود الـشامي الطلـب فزبـره يزيـد وـره      أنت أمري  

)٢(.وهب اهللا لك حتفاً قاضياً: وقال له

.٣٠٨املقرم ص-١

.٢٦٥، ص ٦الطربي، ج-٢
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اصة بعـد  وخبان نشري إىل ان جل مهام متابعة أفراد القافلة احلسينية      من  وهنا البد   
عليه السالموصاها اإلمام احلسني    أشهاد اإلمام كانت مسؤولية السيدة زينب بعدما        است

.بذلك وعهد إليها باملهام األساسية

الدور القيمي-٣

كانـت ثـورة قيميـة بكـل       عليـه الـسالم   ال يغيب عن بالنا ان ثورة اإلمام احلسني         
م اإلسـالم ومثلـه   آمـن بقـي  :أحـدمها ؛معناها فقد كانت رحى احلرب تدور بني فـريقني     
سـعى الجيـاد جمتمـع آخـر        :واآلخـر  ،وأخالقه وسعى الصالح اتمع وفق تلك القيم      

عن هذه القيم وتلك املثل ابعيدو-وان محل امسه أمام املأل      -مبتعدا عن ج اإلسالم     
.عليه السالماليت محلها احلسني 

قـيض اجللـوس   والقيم مشتقة من كلمة قيمة وهي مأخذوة من القيام الذي هـو ن           
:خر هو العزم وذلك يف قوله تعاىلويأيت مبعىن آ

>U   T  S  R  Q  P<أي عزم.
وقـوم  . يقال أمـة قائمـة أي متمـسكة بدينـها        وجييء القيام مبعىن الوقوف والثبات    

رها ويف ذلك اآليةالسلعة أي قد:

>¹  ¸  ¶<.
)١(.أي املستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل عن احلق

وتتمعـات        عرا معيار للحكم على كل ما يـؤمن بـه جمتمـع مـا مـن اف القيم با
البشرية ويؤثر يف سلوك أفراده حيث يتم من خالله احلكم على شخـصية الفـرد ومـدى       

)٢(.صدق انتمائه حنو اتمع بكل افكاره ومعتقداته وأهدافه وطموحاته

.١٣٣امحد كنعان، أدب األطفال والقيم التربوية، ص . د-١

.١٣٥نفس املصدر، ص -٢
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           ا متثـل انعكاسـاً ملعتقـدات أفـراد افهـي تعكـس   ، ومـن مث  تمـع وتتميز القيم با
ىل ضـياع الفـرد ذاتـه    وغياب القيمة أو عـدم وضـوحها يـؤدي إ    . .هويته وصفاته املميزة  

الـدين مـن العوامـل األساسـية        يعدو .وباهدافها فقدان االحساس باحلياة  ويؤدي به إىل    
جيل إىل آخـر عـرب  احد أهم وسائل نقل القيم من    املرأة تعدوكما  .املؤثرة يف بناء القيم   

يهاأقل مترداً علا أل؛ة للقيمصياناكثرخر تكون املرأة    آمن جانب   و .التربية من جانب  
.ومحايتهاحبفظهاوأكثر استجابة هلا وأكثر اهتماماً

الل التكالـب   من خـ   يةالقيماملنظومة   اهتزت عليه السالم يف عصر اإلمام احلسني     
الفـساد واالحنـراف يف    وانتـشر  ةشـاية والـسعاي   وروح االزاميـة وال   على الـدنيا وسـيادة      

عليـه  وذا كان عصر ما قبل ثورة اإلمام . عموم مفاصل الدولة واالمة على حد سواء 
االداري واالجتمـاعي والـسياسي   ميثل ادىن درجات االيار األخالقـي والفـساد       السالم
ميكـن  مـداه بـشكل ال  وقـد بلـغ اهلبـوط القيمـي      ،واضح وعلى اكثـر مـن صـعيد       وهذا  

يقظـت ضـمري االمـة وهـزت     أالـيت  كانت واقعة الطف  حىت   ،والكلمات ظبالوع عالجه
منظومـة الفـساد والتحريــف وشـراء الــذمم    نيـة التحتيـة للنــهج االمـوي القـائم علــى    بال

أثـر  قائمة طويلة من القيم اإلجيابية العليا اليت كان هلـا       افرزت الثورة   ، ومن مث    والضمائر
س على مدى جيل واحد بل اجيال عدة وليس على يلكبري يف تبديل أخالق األمة كلها

وجنحـت يف اسـتبدال منظومـة        .ين لالمة بل على مـستوى احلاضـر واملـستقبل         الواقع اآل 
فبـدالً مـن الرضـا حبيـاة الـذل والرضـوخ للظـامل اصـبحت قيمـة العـز والتـضحية                  القيم  

اءت روح وبـدل الـروح االزاميـة جـ    .والشهادة ضد احلاكم الظـامل هـي القـيم اجلديـدة        
.املبادرة والروح اإلجيابية وهكذا

وال أريد استعراض كل قيم الثورة احلسينية فهذا جمال يطول الكـالم عنـه ولكـين        
حيان حبضورهن يف أريد ان أمر على القيم اليت محلتها النساء إىل اتمع من خالل تض   

لى نساء زماننا على نساء زماا وعوهي بال شك قيم كثرية تركت اثرها،أرض كربالء 
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.وهي أكثر ما حنتاج إليه اليوم إزاء التحديات اجلسام اليت حتيط باملرأة املسلمة

وكـان امتحانـاً عـسرياً    واملالحظ ان هذه القيم قد ظهرت يف وقت امتحـان القـيم       
لكـن جنحـت هـذه اموعـة     عباً للغاية خسر فيه الكثري من صـناديد الرجـال      واختباراً ص 

لكـن ارادة النـساء   -علـى الـرغم مـن قلـة االمكانـات     -ا وايـضاحها بياـ يف الـصغرية  
)١(.صنعت املعجزات

:وابرز هذه القيم

المقدسالدفاع عن. ألف 

االصيلة واليت تتمتـع بعوامـل القـوة واخللـود    إىل ان األمة وال  أشارة  االال بد من    
خالفـة  جتاهـات امل هي اليت حتافظ على مقدساا وتعمل على صيانتها أمام التيارات واال         

وأول وضعـضعة الـبىن التحتيـة لالمـة القويـة         جل اضعاف   واليت تسعى بكل الوسائل أل    
ثابـت  قدسـيته واسـقاطه كرمـز     ا اال هو اختراق املقدس نفسه ومصادرة        خطوة يف هذ  

صر اهم عنان تارخيها وتراثها وعن احدتنفصل األمة ع من مث ه و ئوحيوي يف عيون ابنا   
وهـذا يفـسر لنـا سـبب تزايـد         .اجلـذور متكـسرة الـدعائم     مقطوعـة تـصبح و القوة فيهـا  

رمـوز اإلسـالم العظـيم والـيت تـدخل      ديدة يف الرسوم الكاريكاتوريـة ضـد     املوضات اجل 
هـني املقـدس ختتـل خطـوط     فاذا أُ،الشرسة على االسالم ومقدساته   ضمن اطار اهلجمة  

ضمن هذه العالقة ويف املـرة  التشكيكواصل بينه وبني االمة مما ميهد لبدء التشويش و        الت
متأصـلة لكـن مـع تـداوم اهلجـوم     الن العالقة مازالت؛األوىل قد تصبح املعارضة قوية  

قفـون عـن   ثذا ختلـى العلمـاء وامل     إويصبح االمـر اشـد طامـة فيمـا           .تضعف ردود الفعل  
إذا ضعفت املواجهة فسوف تتوارى صورولكن ،بيان استتباعات االحداث  رهم يف ادوا

)  ة كواقعـة كـربالء  يليس هناك أية واقعـة يف التـاريخ تعكـس الفـضائل اإلنـسان     (مطهري يقول مرتضى -١
.٦٨، ص ١ج،امللحمة احلسينية
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يئاً فـشيئاً  ها شئبناأخلف الرموز البديلة وتزداد ضبابية الصورة يف عيون  ات العليا   املقدس
.!عليهايسمونه املقدس كي حيافظووال يبقى لألبناء شيء

يشعرون بالقداسة الكربى لشخص الرسول  يف عصر الرسالة    ن  لقد كان املسلمو  و
خـالل األحـداث الـيت    ولكننا نرى انكسار هذه القداسة مـن       صلى اهللا عليه وآله وسلم    

جرت بعده فالناس انـشغلوا عـن موتـه ودفنـه بأحـداث الـسقيفة وجـاءوا مبـن يرغبـون              
عليهـا الـسالم  مث جاءت شهادة الزهراء  !.ناكثني الوالء والعهد الذي قدموه يوم الغدير      

..للغايـة  لصورة املقدس ويف زمن قصري بعـد وفـاة ابيهـا وبـصورة مؤملـة              انتهاككأقسى
الباب، حصار، ضرب حىت ماتت ساخطة على الشيخني وعلى كـثري غريمهـ  حريق عند ا  

مـن االحتجـاج االزيل علـى عـدم       اًحبد ذاته نوع   عليها السالم وكان تغييب قرب الزهراء     
مة نفسها ملكانة العترة اليت هي عدل القرآن كمـا      حفظ املقدسات وعلى عدم احترام األ     

اين تارك فيكم الـثقلني  : عليه وآله وسلم  صلى اهللا   جاء يف احلديث املروي عن الرسول       
تـذكري  ال، ويبقى هذا االحتجاج جليا خالداً كنوع من وخز الضمري و    )١(كتاب اهللا وعتريت  

.باملقدس املنتهك احلرمة

تبــق هنــاك مــساحات حمرمــة ال ميكــن ملذإ؛وــذا جتــرأت األمــة علــى املقــدس
الشيء العـادي الـذي   باالحرى اختراقها واصبح املقدس نفسه يف صورة الال مقدس أو          

عليه وساد سوء الظن والفتنة والشك فكانت شهادة اإلمام علي بن أيب طالب            . عندهم
ايـضا  عليـه الـسالم  ، وهـو  !!يف الشهر املقدس واملكان املقدس والوقت املقدس       السالم

تعـد تنظـر إىل احلـدود    االمـة مل  ولكـن    املقدسكان االمام املعصوم والقرآن الناطق فهو     
وهلـذا جنـد   ،صلى اهللا عليه وآله وسلميف زمن الرسول  مراألاألوىل للمقدس كما كان     

ه ؤعـدا أو) يـا مـذل املـؤمنني     (بـين فانصاره يكنوه    يعاين األمر  عليه السالم اإلمام احلسن   

.٥/ ٣٢٨صحيح الترمذي٧/ ١٢٢صحيح مسلم-١
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انظـر إىل الـساحة   (قتله، وحىت ملا استـشهد بعـد ان دسـت زوجتـه الـسم لـه               ليتربصون  
على جسده يف التابوت فكان رمي اجلنازة بالنبال      جاء التجرؤ  )قريبة الجتثاث املقدس  ال

:وكان املنع من دفنه إىل جوار جده الذي قال عنه

 
يف حني ان امليت املسلم حىت لو كان إنساناً عادياً جداً فله حرمة وله قداسة وهذه 

!وعدم اهانة جنازته تتطلب دفنه يف املكان الذي يليق به والصالة عليه          القداسة اخلاصة   
.إىل غري ذلك

:منطني من التعامل مع املقدسعليه السالمثورة اإلمام احلسني لقد افرزت و

..حفظ هذه القدسية وصاا ومحاهااًمنط

..استهان ا إىل أبعد احلدود فانتهك احلرمة واتى بكل قبيح ومنكراًومنط

صـلى اهللا عليـه   سيد شباب اهـل اجلنـة ورحيانـة الرسـول     اقتلوففي واقعة الطف   
وال جيـوز التمثيـل حـىت بالكلـب      ،عليـه الـسالم   لوا جبثته   مثّودمه   اتحلواسف وآله وسلم 

بــشارا وفرحــا دان استلـ رفعـوا راســه علــى الـرمح يطوفــون بــه يف الب  وذحبــوهو! العقـور 
!!.وسرورا

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       خدرات حـرم رسـول اهللا       املسبوا نساءه املسلمات    و
إىل غري ذلك مـن صـور العنـف    ،وال جيوز أصالً سيب املرأة املسلمة   ،ونساء بيت الوحي  

.اًذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريأالذين عليهم السالمأهل البيت ضدسي القا
كان عليهم بدعوى ان الذي ثارصورة املقدس عمل االمويون على تشويه قد و
فقـد راعهـم   . !يـن جـاء اىل كـربالء   أومل يعلنوا عن االسم الصريح لـه ومـن          !! خارجيا

:اليهماحلسنياعده اهل الكوفة ملا مسعوا باقبالاالستقبال الكبري الذي

٥٣١و٤٤٠و٢٨٨\٢ومسند امحد، سنن ابن ماجة يف فضائل احلسن واحلسني -١
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، فدخلها  عند مدخل املدينة   )االمام احلسني (ولكن الناس ملا ذهبوا الستقباله    . ..
عليه عمامة سوداء قد تلَثَّم ا، وهو راكب بغلـة والنـاس          يف أهله وحشمه و   )ابن زياد (

وعليـك الـسالم يـا    : يتوقعون قدوم احلسني فجعل ابن زياد يسلم على الناس فيقولون      
قـدمت خــري مقْـدم، حـىت انتـهى إىل القـصر وفيــه      )تـصوروه احلـسني  (! ابـن رسـول اهللا  

يا ابـن رسـول اهللا مـايل ولـك؟        : النعمان بن بشري، فتحصن فيه، مث أشرف عليه، فقال        
لقد طال يومك يـا نعـيم،   : وما محلك على قصد بلدي من بني البلدان؟ فقال ابن زياد       

ابــن مرجانــة، وحــصبوه : وحـسر اللثــام عــن فيــه، فعرفـه، ففــتح لــه، وتنــادى النـاس   
ذ ان الذي استقبلوه كان ملثما وقد تـصوروا انـه          إ )١(.!!باحلصباء، ففام ودخل القصر   

ىحلسني يف حني انه كان عبيد اهللا بن زيـاد الـذي جـاء لتـويل منـصبه اجلديـد واليـا علـ                 ا
هذه احلادثة كشفت لالمـويني عـن مكانـة االمـام يف قلـوب النـاس فوضـعوا          .!!الكوفة

ذا كان إو.خططا جديدة لتقويض احلركة احلسينية واوهلا اخفاء اسم الثائر وتشويه ثورته       
فهـؤالء  كعمر بـن سـعد    .!!فكيف بالذي عاش معه دهرا     هناك من جيهل من هو الثائر     

ويعرفون انـه املقـدس ولكنـهم متـردوا عليـه بتلـك              عليه السالم ون من هو احلسني     فريع
ان يذكرهم بالقداسـة ملـا خـرج يـوم     عليه السالممام الاوقد حاول. !الصورة الوحشية 

؛ إللقاء احلجة ه وسلمصلى اهللا عليه وآلارتدى عمامة رسول اهللا     كان قد ذإ،عاشوراء
.عليهم

قمــة ســامية يف التفــاينعليــه الــسالمويف الــصورة األوىل جنــد أصــحاب اإلمــام 
عليـه الـسالم  وجند وصاياهم كلها تدور حـول نـصرة اإلمـام           ،والفداء صيانة للمقدس  

فلقد تفاىن اجلميع رجـاال ونـساء يف تقـدمي الـدعم لالمـام ومل يتخـلَّ       )٢(.والتضحية دونه 

.٦٦، ص ٣مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج ، املسعودي-١

.٢١٤-٢١٢عليه السالمراجع املقرم، مقتل احلسني -٢
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بـالغ  وهب الكليب فهذا ،اخطريكان التحديو واحدة عن نصرة االمام رغم ان        واحد ا 
يـا امـه أرضـيت ام ال؛ فقـال     : يف اجلهاد وكان معه امرأته ووالدته فرجـع إليهمـا وقـال       

؛ وقالت امرأته باهللا عليـك ال  السالميدي احلسني عليهما رضيت حتى تقتل بني  : األم
اعزب عن قوهلا وارجع فقاتل بني يـدي ابـن بنـت    بينتفجعين بنفسك؛ فقالت له امه يا 

نبيك تنل شفاعة جده يوم القيمة فرجـع فلـم يـزل يقاتـل حتـى قطعـت يـداه فاخـذت                   
امرأته عموداً فاقبلت حنوه وهي تقول فداك ايب وأمي قاتل دون الطيبني حرم رسول اهللا 

: خذت جبانـب ثوبـه وقالـت   فاقبل كي يردها إىل النساء فأ  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
لن أعود دون ان أموت معك فقـال احلـسني عليـه الـسالم جـزيتم مـن أهـل بـييت خـرياً                 
ارجعي إىل النساء رمحك اهللا فانصرف إليهن ومل يزل الكليب يقاتل حتى قتل رضوان اهللا 

)١(.عليه

:تدفع ولدها حلماية املقدساالنصاريةوهذه ام عمرو بن جناد

و بن جنادة االنصاري بعد أن قتل ابوه وهو ابـن إحـدى عـشرة        فعندما جاء عمر  
هذا غالم قتل أبـوه يف احلملـة األوىل ولعـل أمـه تكـره        : سنة يستأذن احلسني فأىب وقال    

ان أمي امرتين؛ فإذن لـه فمـا أسـرع أن قتـل ورمـي برأسـه إىل جهـة            : ذلك قال الغالم  
يباً منـها فمـات وعـادت إىل    احلسني فأخذته امه ومسحت الدم عنه وضربت به رجالً قر   

)٢(.املخيم

.ت باملال لنصرة املقدسدوماريا اليت جا

واليت تدخل ضمن عليهم السالموميكن مراجعة أدوار النساء يف نصرة آل البيت         
إىل كـشف  علـيهم الـسالم  وقد سعت حرائـر أهـل البيـت       . صيانة املقدس والدفاع عنه   

.١٠٥ابن طاووس، اللهوف، ص-١

.٢٥٣املقرم، ص-٢
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خطبتـها يف الكوفـة   عليهـا الـسالم   ة زينـب    اللثام عن خداع بين امية حينما القت الـسيد        
فعرف الناس ام حاربوا املقدس وهتكوا حرمة القداسة وهلذا انطلقت الثـورات بعـدها    

.فكانت ثورة التوابني واملختار إىل غري ذلك

:بتهاقالت السيدة زينب يف خط




 
:وقالت ام كلثوم




 
:وقالت فاطمة بنت احلسني





     
 

ماية المرأةقيم ح.باء 

وعن ،ى االمام يف تعامله مع النساء لواقعة عن مسو السلوك االنساين لد     كشفت ا 
داملعاصرة تعـ رؤىالذا اخذنا بعني االعتبار اناو.تدين السلوك االموي يف هذا التعامل     

ء مقياسـا  ارتقـا أو ختلـف أو  التعامل مع املرأة وما عليه من اوضاع اجتماعية من تدهور    
خالل واقعة الطف من لاستطعنا ان نصل اىل فهم اعمق تقدمه لتفسري ختلف اتمع أو 
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قحـم النـساء  جهـده يف ان ال ي   عليه السالم ففي الوقت الذي يبذل االمام       .ه املعادلة هذ
يف احلرب العسكرية يسعى التيار االموي اىل تسليط مزيد من الـضغوطات علـى االمـام         

ويف .!!من خالل استفزاز النساء واحـراق اخليـام فيمـا بعـد والطـواف ـن يف البلـدان             
الوقت الذي نرى الـرؤى املعاصـرة تبتـز قداسـة املـرأة االنـسان واخلليفـة جنـد االسـالم              

.الدائرة االنسانيةة املرأة ضمن حيرص على محاي
:يف جانبنيقيم صيانة املرأةتتجلىعموماو

سعى إىل صيانة املرأة املتواجدة يف أرض عليه السالمفمن جهة ان اإلمام احلسني 
:املعركة ومتت هذه الصيانة واحلفظ ملكانة املرأة من خالل عدة أمور منها

 

عمـوداً واقبلـت حنـو      ندما اخذت ام وهب بنت عبد اهللا مـن النمـر بـن قاسـط              ع
صـلى اهللا عليـه   رسـول اهللا  زوجها وهي تقول فداك ايب وامي قاتل دون الطيـبني حـرم             

يردهـا إىل النـساء فأخـذت جبانـب ثوبـه وقالـت لـن أعـود دون ان         فأراد ان وآله وسلم 
هل بييت خرياً ارجعي إىل اخليمة فأنـه     أ جزيتم من  عليه السالم اموت معك فقال احلسني     

جنـادة االنـصاري إىل   وعنـدما رد ام عمـرو بـن   ... )١(قتـال فرجعـت   ليس على النـساء   
.اخليمة بعد أن اصابت بالعمود رجلني

 

:هءعداأقال خماطبا 

يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا     ويلكم يا شيعة آل أيب سفيان ان مل         
رجعوا إىل احسابكم إن كنتم عرباً كمـا تزعمـون، قـال فنـاداه       اأحراراً يف دنياكم هذه و    

ما تقول يا ابن فاطمة، فقال اين أقول أقـاتلكم وتقـاتلونين والنـساء لـيس     :اهللا همشر لعن 

.٢٣٩املقرم ص-١
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حلرمــي مــا دمــت علــيهن جنــاح فــامنعوا عتــاتكم وجهــالكم وطغــاتكم مــن التعــرض 
...)١(حياً

 

مث انه عليه السالم أمر أصحابه ان يقـاربوا البيـوت بعـضها مـن بعـض ليـستقبلوا        
القوم من وجه واحد، وأمر حبفر خندق من وراء البيوت يوضع فيه احلطب ويلقى عليه       

)٢(.وجه واحدالنار إذا قاتلهم العدو كيال تقتحمه اخليل، فيكون القتال من 

 

والـدليل جمـيء   . غلـب الروايـات  أعلـى  احتراقهـا  ومل خترج النساء من اخليام حىت  
ويف وهو يصهل حبزناليت جتمعت فيها النساء فرس احلسني ناعيا راكبه عند باب اخليمة        

كـن يف اخليـام وكلمـا مسعـن صـوت      ن النـساء ري يف ملحمتـه ا هـ ذلك يعلق مرتضى مط  
ويـضيف   عليه السالم طاعة لوصاياه   ا بقني يف اخليام   وامنالسكينة  باالمن و االمام شعرن   

نعــم هنــاك بعــض .ان اوامــر االمــام كانــت صــارمة يف عــدم جتــاوز اخليمــة :مطهــري
ارئـة  مـور ط وبعض النساء عن اخليام ألعليها السالموايات عن خروج السيدة زينب  رال

:منهاق معدودة ئولدقا

: وروى الطربي .. ملا استشهد علي االكرب    عليها السالم خروج السيدة زينب    -١
قتـل اهللا قومـاً     : مساع أذين يومئذ مـن احلـسني يقـول        : عن حميد بن مسلم األزدي قال     

قتلوك يا بين، ما أجرأهم على الرمحن وعلى انتهاك حرمة الرسول، علـى الـدنيا بعـدك     
يـا  : وكأني أنظر إىل امرأة خرجت مسرعة كأنها الـشمس الطالعـة تنـادي    : قال. عفاءال

هذه زينب أبنة فاطمة بنـت رسـول اهللا،       : فسألت عنها فقيل  : قال! أُخياه ويا ابن أخاه   

.١٢٠اللهوف، ص-١

.٢٤٠، ص ١الطربي، ج-٢
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فجاءت حتى أكبت عليه، فجاءها احلـسني، فأخـذ بيـدها فردهـا إىل الفـسطاط، وأقبـل              
فحملـوه مـن مـصرعه حتـى     . أخـاكم اإمحلـو : فتيانه إليـه فقـال  احلسني إىل ابنه، وأقبل  

)١(.وضعوه بني يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه

يـت  جزيتم عـن أهـل ب     (امليدان فردها احلسني اىل اخليمة    إىل  وهب   خروج أم -٢
.)نبيكم خرياً إرجعي إىل اخليمة

اد لالمـام ملـا سـقط علـى     يذكرها ارباب املنرب احلسيين حول تقـدمي اجلـو       رواية-٣
.ارض املعركة

فأخذتـه امـه ومـسحت الـدم عنـه          (االنـصاري،    ةام عمرو بـن جنـاد      خروج-٤
)٢(.)يباً منها فمات وعادت إىل املخيموضربت به رجالً قر

عم ان النساء بقني يف اخليـام  أليف صحتها لكن ا  اًخرى خمتلف أولعل هناك مواقف    
.اجلواد باكياحىت جاء عليه السالمة للحسني طاع

 

:ر ابنته سكينةبيصاالمام-ا

:عليه السالمقال املقرم يف مقتله 

بـأن االسـتغراق مـع اهللا    «حلسن املثىن اوالتفت احلسني إىل ابنته سكينة اليت يصفها     
ة فوقف عليهـا مـصرباً ومـسلياً ولـسان    بفرآها منحازة عن النساء باكية ناد   »غالب عليها 
:حاله يقول

ــ ــى ـهــ ــزيت وامللتقــ ــوداع عزيــ يــوم القيامــة عنــد حـــوض الكــوثر ذا الــ

.٤٣٤العالمة السيد مرتضى العسكري، معامل املدرستني، ص -١

.٢٥٣املقرم، ص-٢
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واستشعري الـصرب اجلميـل وبـادري      دعي البكــــاء ولألســــار يــــأيـفــــ

)١(دامــي الوريــد مبــضعـاً فتــصبـري ه الثّــــرىـوادا رأيتــــيين علــــى وجــــ

:الكرب اسكانلبكاء النساء فيطلب من العباس وابنه ااالمام يتأمل و-ب
:عليه السالمقال املقرم يف مقتله 

:مث دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم
أيها الناس امسعوا قويل وال تعجلوا حىت أعظكم مبا هـو حـق لكـم علـي، وحـىت        
اعتذر إليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قـويل وأعطيتمـوين النـصف          

أسعد ومل يكن لكـم علـي سـبيل وإن مل تقبلـوا مـين العـذر ومل             من أنفسكم كنتم بذلك   
تعطوا النصف من أنفسكم فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث 

.اقضوا إيل وال تنظرون إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني

ن فأرسل إليهن أخـاه     النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت اصوا       فلما مسعت 
)٢(.بكاؤهننّسكتاهن فلعمري ليكثرأَ: العباس وابنه علياً األكرب وقال هلما

: مث انه عليـه الـسالم ودع عيالـه ثانيـاً وامـرهم بالـصرب ولـبس األزر، وقـال          -ج
...استعدوا للبالء واعلموا ان اهللا تعاىل حاميكم وحافظكم

هـذا  :بن جنادة االنصاري يستأذنه للحربعمروملا رأى    عليه السالم مقولته  -د
....غالم قتل ابوه باحلملة األوىل ولعل أمه تكره ذلك

ني سفمـشى إلـيهن احلـ   باخلروج مـن املدينـة اجتمعـت النـساء باكيـات          ملا هم  -هـ
)٣(...أنشدكن اهللا ان تبدين هذا األمر معصية هللا ولرسوله: وسكتهن وقال

.٢٧٧املقرم، ص -١

. ٢٢٧املقرم، ص -٢

.١٣٧املقرم، ص-٣
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وكـان   عليها السالم عيال والنساء إىل السيدة زينب      اسناد مسؤوليات محاية ال    -٦
ألا قـادرة علـى   ؛ومن جهة أخرى،من جهةاًمريض عليه السالم اإلمام زين العابدين    

توجيه النساء أنفسهن الوجهة املتناسبة مع قيم الثورة وأخالقهـا وهـو مـا سـنتطرق إليـه       
.الحقا

وحيكـم  : ل عمـر بـن سـعد    ل االعداء انـشغال االمـام بعيالـه فقـا         ولقد استغ -٧
اهجموا عليه ما دام مشغوالً بنفـسه وحرمـه واهللا إن فـرغ لكـم ال متتـاز ميمنـتكم عـن                   
ميسرتكم، فحملوا عليه يرمونه بالسهام حىت ختالفت السهام بني أطناب املخـيم وشـك              
سهم بعض ازر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن اخليمة ينظرن إىل احلسني كيـف      

ل عليهم كالليث الغضبان فال يلحق أحداً إال بعجه بـسيفه فيقتلـه والـِسهام            يصنع فحم 
)١(.تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره وحنره

وملا وصل املاء ليشرب منه تركه ملا مسع بتجاوز االعداء على خدر النـساء عنـدما        
:قصده القوم واشتد القتال

مـرو بـن احلجـاج وكـان يف     وقد اشتد به العطش، فحمل عن حنو الفرات على ع  
: أربعة آالف فكشفهم عن املاء واقحم الفرس املاء فلما هم الفرس ليشرب قال احلسني

فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكـالم  ! انت عطشان وانا عطشان فال اشرب حىت تشرب  
ومل ملاء وقـد هتكـت حرمـك؟ فرمـى املـاء      وملا مد احلسني يده ليشرب ناداه رجل اتلتذ با    

)٢(.مةيوقصد اخليشرب 

:رائعة ضمن قيم خاصة منهاانسانية مواقفيف هذه الواقعة وللنساء 

:امرأة من الكوفيات جتمع األزر واملقانع للنساء-١

.٢٧٧املقرم، ص -١

.٢٧٥املقرم، ص -٢
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ارى أنـنت فقلـن   أة من الكوفيات فقالت من أي األسفاشرفت إمر:جاء يف املقتل 
من سطحها فجمعت هلن فنـزلت املرأة    صلى اهللا عليه وآله وسلم    حنن أسارى آل حممد     

)١(.مالء، وازراً ومقانع واعطتهن فتغطّني

وملا قربوا : يف سيب النساء تطلب السيدة ام كلثوم ان مير بطريق قليل النظارة-٢
من دمشق أرسلت أم كلثوم إىل الشمر تسأله أن يدخلهم يف درب قليل النظّار وخيرجوا    

ر إىل الرؤوس فسلك ـم علـى حالـة    الرؤوس من بني احملامل لكي يشتغل الناس بالنظ    
)٢(.كل انسانن ذكرها االبدان وترتعد هلا فرائصتقشعر ع

لصيانة فاطمة بنـت احلـسني يف   عليها السالميف الشام تتصدى السيدة زينب  -٣
: موقف الشامي الذي ارادها جارية وتعلنها ثورة ضده يف جملسه

ان يهبـها لـه لتخدمـه      نظر رجل شـامي إىل فاطمـة بنـت علـي فطلـب مـن يزيـد                
: كيف اخدم؟ قالـت العقيلـة  : العقيلة زينب وقالتابنة أمري املؤمنني وتعلقت ب  ففزعت  

إال أن ختـرج عـن   : فقالت له! لو اردت لفعلت: ال عليك انه لن يكون أبداً فقال يزيد     
بدين اهللا ودين جدي : قالت زينب! إمنا خرج عن الدين أبوك واخوك: ديننا فرد عليها

فرقـت  ! كـذبت يـا عـدوة اهللا      : وأخي اهتديت أنت وأبـوك إن كنـت مـسلماً قـال           وأيب  
أنت أمري مسلط تشتم ظاملـاً وتقهـر بـسلطانك وعـاود الـشامي       : وقالت) عليها السالم (

)٣(.وهب اهللا لك حتفاً قاضياً: الطلب فزبره يزيد وره وقال له

ســعد تطلــب مــن ســهل بــن عليهــا الــسالمســكينة بنــت احلــسني الــسيدة-٤
:س امام النساءوان يقدموا الرؤالساعدي

.١٤٤اللهوف على قتلى الطفوف، ص-١

.٣٤٧املقرم، ص -٢

.٢٦٥، ص ٦الطربي، ج-٣
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:جاء يف املقتل

ألك حاجـة فأمرتـه   : ودنا سهل بن سعد الساعدي من سكينة بنت احلسني وقال     
كـي تنـشغل النـاس بـالنظر إىل     ،الرؤوس ان جيعل الرؤوس أمام النساء  ان يدفع حلامل    

)١(.»سهل«ففعل صلى اهللا عليه وآله وسلمالرؤوس عن النظر إىل أسارى آل حممد 

مع يزيد تذكره بالقيم اخلاصة بـاملرأة      عليها السالم يف مواجهة السيدة زينب    -٤
:وحجاا بالقول





 

ادب التعامل مع المصاب الجلل.جيم 

صـلى اهللا  رحيانـة رسـول اهللا    فضالً عن البيت كلهم    ليف واقعة الطف استشهد آ    
ف احلال بالقتل بل كان التمثيل باجلثث الـذي رمبـا كـان اقـسى         ومل يكت  عليه وآله وسلم  

ولكن حرائر بيت الوحي تعاملن مع املوقف القاسي بكل صرب       ،من فاجعة القتل نفسها   
ولنـا ان  .خيالف الـشريعة يف الـسلوك  وجتلد وال ينقل التاريخ ان اي واحدة بدر منها ما      

.تية لنكون على بينة من ذلكنستعرض املواقف اآل

:فقد جاء يف املقتل-

عليهـا الـسالم   السيدة زينب  مسعت ذلك  بياتاألملا ارجتز عليه السالم ان االمام   
اليـوم  ! وثبت جتر ذيلها حىت انتهت إليه وقالت واثكاله ليت املـوت اعـدمين احليـاة       (...

ماتت أمي فاطمة وأيب علي وأخي احلسن، يا خليفة املاضي ومثال الباقي فعزاها احلسني         

.٣٩٤املقرم، -١
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يا أختاه تعزي بعزاء اهللا واعلمـي ان أهـل األرض ميوتـون وأهـل              : وصبرها وفيما قال  
.السماء ال يبقون وكل شيء هالك اال وجهه، ويل ولكل مسلم برسول اهللا أسوة حسنة

: فقالت عليها السالم

 
صاحت أم كلثـوم واحممـده واعليـاه واأمـاه       ووبكت النسوة معها ولطمن اخلدود      

!ضيعتنا بعدك؟واحسيناه وا

: فقال احلسني


 

: مث انه عليه السالم ودع عياله ثانياً وامرهم بالصرب ولبس األزر، وقال

 
فقـد جـاء يف   عليـه الـسالم  حـصل بعـد استـشهاده    هذا حصل قبل مقتله امـا مـا       

:املقتل

باهللا عليك إال ما مررمت بنا على القتلى، وملا نظرن إليهم مقطعـي  : فقلن النسوة 
لـصفاح وطحنتـهم اخليـل    األوصال قد طعمتهم مسر الرماح ولـت مـن دمـائهم بـيض ا     

: بسنابكها صحن ولطمن الوجوه وصاحت زينب




 

.٢١٧املقرم، ص-١

.٣٠٧املقرم، ص-٢
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: مث بسطت يديها حتت بدنه املقدس ورفعته حنو السماء وقالت

 
:بكاء النساء على مصرع العباس-

ورجع احلسني إىل املخـيم منكـسراً باكيـاً يكفكـف دموعـه بكمـه وقـد تـدافعت                    
ما من جمري جيرينا؟ أما من طالب حـق  أأما من مغيث يغيثنا؟ : الرجال على خميمه فنادى   

ته عـن عمهـا، فاخربهـا      ينة وسـأل  كفأتته سـ  ! ينصرنا، اما من خائف من النار فيذب عنا       
: ومسعته زينب فصاحت! بقتله

 
: النسوة وبكى احلسني معهن وقالتوبكي

 
بن زيادقف السيدة مع اوم-

:جاء يف املقتل

واحنـازت زينـب    ...ووضع رأس احلسني بني يديه وجعل ينكث بالقضيب ثنايـاه         
عن النساء وهي متنكرة لكن جـالل النبـوة وـاء اإلمامـة       عليه السالم املؤمنني  ابنة أمري   

من هذه املتنكرة؟: املنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد فقال

.»زينب العقيلة«أبنة أمري املؤمنني : قيل له

احلمد هللا الـذي فـضحكم   : فأراد ان حيرق قلبها بأكثر مما جاء إليهم فقال متشمتاً      
.كذب أحدوثتكموقتلكم وأ

.٣٠٧املقرم  ص -١

.٣٧٠املقرم ، ص -٢
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: فقالت عليها السالم


 

قال ابن زياد كيف رأيت فعل اهللا بأهل بيتك؟

: قالت عليها السالم
 

صلحة الخاصةايثار المصلحة العامة على الم.دال 

صاحلهن ملـ فقـط  يعـشن اـن  أو اـن  ويف ذ منغمـسات غالباً ما تتهم النساء بأن      
يقولون من خالل مايرونه من افـت النـساء    ويقيم هؤالء  الدليل على ما      !!الشخصية

جل التجمل وحتـسني الـصورة واملظهـر    أمن  على املوضة واستنفاذ املال والوقت واجلهد     
اذ ان الـبعض  اً؛ال صدى حمدودغري ان هذا ال جيد له إ. سريةن األوامهال البعض ملهامه 

إيثـار مومة مـن تـضحية وفـداء و   زلية مبا تفرزه صورة األ رد على هذه التهمة األ    حياول ال 
نّأغـري  .للتـضحية ونكـران الـذات     الم منوذج سامٍ  اعلى النفس بشكل ال يقبل اجلدل ف      
ومـا  املـرأة  نطلق ايـضا مـن ذات    ت ذاتية غريزةشباع ل إآخرين يفسرون األمومة أيضاً باا      

كانـت  يـاً أو. قبـل غريهـا   من تضحيات وعناء وفداء امنا حتصد نتائجـه هـي أوالً          تقدمه
يـة وهـي تقـدم    راء فمما الشك فيه ان املرأة كالرجل تعيش اهـدافها االميانيـة والوطن            اآل

اجلنـسني يف التنـازل   وت بـني اوهذا يعـين ان ال تفـ    ،مثلمنت به من  ابناءها وزوجها ملا آ   
العظيمـة عن هذه القيمةالواقعةافرزت وقد . عن املصاحل الذاتية من اجل املصاحل العليا     

يف عليـه الـسالم  عند النساء أنفسهن فهؤالء النساء الالئـي خـرجن مـع اإلمـام احلـسني            
مل يكـن  رة اإلمام وصيانة عقيدة الوالء و ني أهدافاً عليا يف نص    رحلته الطويلة امنا كن يبغ    

.٣٢٤املقرم-١
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اإلمـام  بـل ان  ،ن مبعىن انه األخ أو الزوج أبداً فحسب     اإلمام نفسه ميثل نفسه بالنسبة هل     
كله ميثل القيادة واإلمامة والشرعية وهلذا كان الدفاع عن اإلمام دفاعاً عن اإلسالم ان ك

.ودفاعاً عن مقدساته

اً يف  الشيء الوحيد الـذي ال ميكـن ان نـراه مطلقـ           : مرتضى مطهري  الشيخ يقول
كلـها فكـربالء  .هـو منطـق املنفعـة واملـصلحة الذاتيـة         عليه السالم منطق اإلمام احلسني    

)١(.اهللاإىل اًسريكانت 

مـن خـالل   نبحث عن ادوات الراحـة  فالبد ان م القيام به رونيف كل سفر وعادة  
ا هؤالء النساء مليف حني ان. املكان الذي نقصده والظروف احمليطة بالسفروسيلة السفر و

بيـون لنـصرة اإلمامـة كمـا     تركنيسألن عن مفردات الراحة وقد ملخرجن مع اإلمام    
هؤالء خـرجن   ف.بيتها وزوجها املريض لنصرة اإلمام     عليها السالم تركت السيدة زينب    

ال ميكـن  نـب األمـين يف هـذا الـسفر مبـهماً و       كان اجلا  فقد، للغاية وشاق يف سفر صعب  
صـلى اهللا عليـه   اديـث الرسـول     باملخاطر وإليه اشـارت أح     هو سفر حمفوف  فتثبيته أبداً،   
يف ظروف صعبة ر طويلمث هو سف.ر بكارثة يف اية املطاف  السابقة اليت تنذ   وآله وسلم 

كـل البعـد عـن       وهو هدف .. والدين ةاإلمام نصرةهوالغاية من هذا السفر     و.وحرجة
. اتية احملددةالغايات الذ

هدفا م من املدينة رجاالً ونساءين خرجوا مع اإلماعلى هذا ال جند يف قاموس الذ
أعلى ذلك ضربت هؤالء النساءوب. إلمامة ال أكثرسوى مصلحة الدين ومحاية اواضحا

عليـه الـسالم  فاإلمـام  .درجات التسامي يف هذا اإليثار الكبري الذي خاب فيـه الكـثريون      
ورغم .  )٢(الفتحيبلغمن حلق بنا منكم استشهد، ومن ختلف مل: ين هاشم وصيةبكتب ل

.مطهري امللحمة احلسينية-١

.٦٦املقرم ص-٢
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.ذلك فقد خرج ذا العدد القليل الذي شكلت فيه النساء احلضور الكبري

:وإذا أردنا ان نأخذ دالالت أخرى على هذه القيمة جند ذلك يف أمور



:قال الراوي..ام وهب الكليبكما حصل مع 
وكان معـه امرأتـه ووالدتـه فرجـع إليهمـا وقـال يـا امـه         وبالغ وهب يف اجلهاد     ..

، )عليـه الـسالم  (أرضيت أم ال فقالـت األم مـا رضـيت حتـى تقتـل بـني يـدي احلـسني            
ه يا بيناعزب عن قوهلا وارجع وقالت امرأته باهللا عليك ال تفجعين بنفسك فقالت له أم

.)١(فقاتل بني يدي ابن بنت نبيك تنل شفاعة جده يوم القيمة



وجاء عمرو بن جنادة االنصاري بعد أن قتل ابوه وهـو ابـن إحـدى عـشرة سـنة           
هذا غالم قتل أبوه يف احلملة األوىل ولعـل أمـه تكـره ذلـك        : يستأذن احلسني فأىب وقال   

)٢(.ذن له فما أسرع أن قتلأن أمي امرتين فإ: قال الغالم

 

سبحان اهللا أيبعث إليك ابن رسـول اهللا  :وم بنت عمرجته وهي دهلفقالت له زو  
فمـضى إليـه زهـري    ،صلى اهللا عليه وآله وسلم مث ال تأتيه؟ فلو اتيته فسمعت من كالمه  

بن القني فما لبث أن جاء مستبشراً قد اشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فحول        
ال أحب ان يصيبك بسبيب إال يفان،أنت طالق:وقال المرأته،احلسني عليه السالمإىل

خري وقد عزمت على صحبة احلسني عليه السالم الفديه بنفسي وأقيه بروحي مثّ أعطاها 
هلا وسلّمها إىل بعض بين عمها ليوصلها إىل أهلها فقامت إليه وبكت وودعته وقالت  ما

.١٠٥السيد اجلليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص-١

.٢٥٣، صعليه السالمعبد الرزاق املوسوي املقرم، مقتل احلسني -٢
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لك ان تـذكرين يف القيمـة عنـد جـد احلـسني عليـه       أسأناً خار اهللا لك كان اهللا عوناً ومعي 
)١(.السالم فقال الصحابه من أحب أن يصحبين وإال فهو آخر العهد مني به

تعلم انه هي وال توجد زوجة حمبة لزوجها تدفع زوجها إىل هذا املنعطف اخلطري و
     االمويـون سـابقا عـن جمـيء جـيش      وقـد اشـاع  . اًا عظيمال يعود أبداً، إال إذا كان إميا

وتعيدهم  من الشوارع  نزواجهأو نالكوفة فكانت النساء تسحب أوالده     ةهامجعظيم مل 
.!!إىل البيوت

فهـذه كثري مـن املواقـف   يف يتجلىنكران الذات ذه القيمة تغيب االنا وجند    ويف ه 
ا تقـصي  رمبـ شـؤون احلـرب وتتفقـده وتتناسـى أو     تتـابع اإلمـام يف     عليها الـسالم  زينب  

ة علـى ذلـك   واالمثلـ  !االمـام  وا قبل دمومتها فال تسأل حىت عن اوالدها الذين استشه       أ
.كثرية

نسانية واالخالقيةالقيم اال. اءه

:وهي كثرية أشري إىل البعض منها

 

،صـعب الظـروف  أيف ائروتتجلى هذه القيمـة يف بقـاء النـساء إىل جنـب الثـ       -١
ملن كـان معـه بـان يتخـذ هـذا الليـل      ينما اعطى اإلمام الرخصة   تتضح الصورة أكثر ح   و

هنا نسمع تبـاري االنـصار يف بيـان مواقـف االسـتماتة       و،مجال وينصرف يف ليلة العاشر    
وكانت النساء حاضرات سواء النساء الالئي جئن مع اإلمام أو الالئي جئن مع اسرهن         

احـداًمل  الرخـصة لكـن   بمسعـوا  الكـل ف. كأم وهب وأم عبد اهللا بن عمري الكليب وغريهن      
على ترك ) االزواج واألبناء(الرجال نومل نسمع أبداً أن هؤالء النساء قد شجعينصرف 

.اإلمام بل العكس هو الصحيح

.٧٣-٧١السيد اجلليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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يف عهودها مع عليها السالموتتجلى هذه القيمة أيضاً يف وفاء السيدة زينب -٢
.لكاإلمام يف حفظ العيال ويف حفظ مظاهر العز إىل غري ذ

 

وهلا أكثر من مورد خاصة وان استنكار الظلم الذي حلق بآل البيت جنده بوضوح          
:منهابعد الواقعة يف أمور

ابن سعد يف توليه اإلمارةموقف نساء ربيعة ومضر من عمر. ١

:جاء يف املقتل

علـى بـاب   استأجر نساء يبكني على احلـسني وجيلـسن       انهوكان من صنع املختار     
دار عمر بن سعد، وكان هذا الفعل يلفت نظر املـارة إىل ان صـاحب هـذه الـدار قاتـل                 
سيد شباب أهل اجلنة، فضجر ابن سعد مـن ذلـك وكلـم املختـار يف رفعهـن عـن بـاب                 

أال يستحق احلسني البكاء عليـه، وملـا اراد أهـل الكوفـة ان يـؤمروا           : داره، فقال املختار  
ت يزيد بن معاوية لينظروا يف أمـرهم جـاءت نـساء مهـدان       عليهم عمر بن سعد بعد مو     

وربيعة، إىل اجلامع األعظم صارخات يقلن ما رضي ابن سعد بقتل احلسني حىت اراد ان 
)١(.يتأمر فبكى الناس واعرضوا عنه

وارموقف الن-٢

اعنـت علـى    : وملا رجع كعب بن جابر إىل أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت           
وقتلت سيد القراء لقد اتيـت عظيمـاً مـن األمـر واهللا ال أكلمـك مـن رأسـي         ابن فاطمة   

:كلمة أبداً فقال

غـــداة حــــسني والرمـــــاح شـــــوارع ســلي ختــربي عنــي وأنـــت ذميمـــة 

.يف اخبار يزيد١٠٥/ ٢مروج الذهب، ج-١
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)١(علــي غــداة الــروع مـــا انــا صـــانع امل آت اقصى مـا كرهــت ومل خيـل         

موقف العيوف-٣

فرسخ من الكوفة فـأخفى    بعد  على  س احلسني أالذي محل ر   وكان منـزل خوىل    
الرأس عن زوجته االنصارية ملا يعهده من مواالا ألهل البيت عليهم السالم اال أا ملا 

إذ مل تعهد فيه شيئاً، فلما قربـت منـه مسعـت أصـوات      ؛رأت من التنور نوراً راعها ذلك     
ومل تتطيب كتحلنساء يندبن احلسني بأشجى ندبة، فحدثت زوجها وخرجت باكية ومل ت

.)٢(حزناً على احلسني

عليه السالماستشهاد االمامموقف نساء املدينة ملا جاء خرب -٤

بنت عقيل بن أيب طالب يف مجاعة من نساء قومها حىت انتـهت إىل             توخرج. ..
ت إىل املهـاجرين  تـ فالذت بـه وشـهقت عنـده مث التف   صلى اهللا عليه وآله وسلمقرب النيب   

:واالنصار تقول

يوم احلساب وصدق القول مسمـوعذا تقولـون إن قــال النبــي لكـــم  مـا 

واحلـــق عنـــد ويلِّ األمـــر جممـــوع   عتـــريت أو كنتـــم غيبـــا   خــذلتمو

مـنكم لـه اليــوم عنــد اهللا مـشفـوع     اسلمتموهم بأيـدي الظامليــن فمــا      

ـــن   ما كان عند غداة الطَّف إذ حضروا ـــا وال عنه ـــلك املناي مدفـــوعت

)٣(.فأبكت من حضر ومل ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم

:وكانت أختها زينب تندب احلسني بأشجى ندبة وتقول

.٢٥٠، ص )عليه السالم(عبد الرزاق املوسوي املقرم، مقتل احلسني -١

.٢٣٨، ص ٥أنساب االشراف للبالذري، ج -٢

.امساء٢٢٧، ص ٢، ومساها ابن شهراشوب يف املناقب، ج ٥٥الشيخ الطوسي ص ، امايل -٣
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ــنيب لكــم   ــال ال ـــون إذ ق ـــم   مــاذا تقـول ـــر األم ـــم آخ ـــم وأنت ــاذا فعلت م

جوا بـدم  رمنهـم أسـارى ومنهم ضـ    بعتــــريت وبـــأهلي بعــــد مفتقــــدي

)١(أنْ ختلفوين بسـوء يف ذوي رمحـي     إذ نصحت لكمما كان هذا جزائي 

بكر بن وائلامرأة من بين-٥

مل نعرف امسها وعرفنا عشريا وكانـت مـع زوجهـا يف جـيش عمـر بـن سـعد يـا             
رأيت أمرأة من بين بكـر بـن وائـل كانـت مـع      :روى محيد بن مسلم قال   اذ!!. للعجب

م قد اقتحموا على نساء احلـسني عليـه      زوجها يف أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القو        
السالم وفسطاطهن وهم يسلبون اخذت سيفاً واقبلت حنو الفسطاط وقالت يا آل بكر   

ال حكم إال اهللا يا لثـارات  صلى اهللا عليه وآله وسلم   بن وائل أتسلب بنات رسول اهللا       ا
)٢(.فاخذها زوجها وردها إىل رحلهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

وكيـف اعلنـت     ؟هبـها املرأة والءها وزوجها على غري مذ      كيف صانت هذه   ترى
ان املـرأة علـى ديـن زوجهـا لكنـها هنـا        يوما قالوالقد  . ؟صرختها غري خائفة وال وجلة    

.اقوى من زوجها يف امياا وقوة شخصيتها
...م عبد اهللا ابنة احلرأُموقف -٦

الم طويالً من النهار كلما انتهى إليه ومكث احلسني عليه الس: روى الطربي، قال
وان رجالً يقال :  قالهرجل من الناس انصرف عنه، وكره ان يتوىل قتله وعظيم امثه علي

له مالك بن النسر من بين بداء أتاه وضربه على رأسه بالـسيف وعليـه بـرنس لـه فقطـع       
:احلسنيال له فامتأل الربنس دماً، فقالربنس وأصاب السيف رأسه، فأدمى رأسه 

 

.٣٣٥، ص )معليه السال(املقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.١٣٢اللهوف، ص -٢
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فألقى ذلك البرنس مثّ دعا بقلنسوة فلبسها واعـتم وقـد أعيـا وبلّـد، وجـاء       : قال
ز، فلما قدم به بعد ذلك على امرأتـه أُم عبـد اهللا    الكندي حىت أخذ الربنس وكان من خ      

: لـه امرأتـه  تيغسل البرنس من الـدم فقالـ  سني بن احلر البدي، أقبل احلابنة احلر أخت   
ر فذك. أخرجه عني! تدخل بييت؟صلى اهللا عليه وآله وسلم بن بنت رسول اهللا     اأسلب  

)١(.حتى ماتأصحابه أنه مل يزل فقرياً 

مع ابن زياد ويزيد عليها السالمما ظهر من مواقف السيدة زينب -٧

:فةوكشاهد على ذلك يف خطبتها امام اهل الكو




 
.خطبتها يف قصر يزيدماورد يفكذلك

موقف امرأة يف قصر يزيد-٨

مث جعلت امرأة من بني هاشـم كانـت يف دار يزيـد لعنـه اهللا تنـدب              :ال الراوي ق
وتنادي يا حبيباه يـا سـيد أهـل بيتـاه يـا ابـن حممـد يـا ربيـع          ) عليه السالم(على احلسني  

)٢(.األرامل واليتامى يا قتيل أوالد األدعياء

يزيـد  ان يف خلـدهن رمواليات ولكـن مل يـد  يات مل يكنخرأُموقف نساء   -٩
سيقوم بارتكاب هذه اجلرمية البشعة كزوجة يزيد

ملا رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيـد الـرأس علـى بـاب        و :قال الراوي 
دارها والنور اإلهلي يسطع منه ودمه طري مل جيف ويشم منه رائحة طيبة دخلت الـس           

.٤٤٥العالمة السيد مرتضى العسكري، معامل املدرستني، ص -١

.١٧٩السيد اجلليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٢
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إليهـا يزيـد   رأس ابن بنت رسول اهللا على باب دارنا فقام: مهتوكة احلجاب وهي تقول  
)١(..وغطاها

 

يف كلمـات   واضـحا  ذلـك  وكـان الـصدق    علـى  كان االعالم احلـسيين قائمـاً      فقد
الـذين  اجـواء املـصيبة عكـس الرجـال األمـويني     النساء ويف خطبهن ويف ما اثرنه ضـمن   

.ولكنهم فشلواواخفائها ه احلقائق يالكذب والتزوير لتشوااعتمدو

 

.موقف السيدة زينب من الشامي الذي اراد فاطمة بنت اإلمام جارية-١

جاء .موقف السيدة زينب يف أخذ الطعام من الصغار رغم جوعهم الشديد      -٢
ــز فــصاحت أم   :يف املقتــل وأخــذ أهــل الكوفــة ينــاولون األطفــال التمــر واجلــوز واخلب

)٣(.إن الصدقة علينا حرام مث رمت به إىل األرض: )٢(كلثوم

االعتزاز بالشهادة -٣
عليهـا  فـة والـشام وقـول الـسيدة زينـب      وهذا واضح مـن خطـب النـساء يف الكو     

.بن زياد ما رأيت إال مجيالً، وغري ذلكالالسالم

 

ـا يف الواقعـة جتلـت يف    أغـري   ،عليهم السالم بيت  وهي واحدة من مسات أهل ال     
حـذمل ملـا   مع بشري بن عليها السالم السيدة زينب    أمهها كرم  يوم عصيب يشيب الولدان   

.لوا املدينةوص

.٣٥٦، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -١

.ىيف رحاب السيدة زينب حملمد حبر العلوم اا زينب الكرب:ويف كتاب-٢

.٣١٠املقرم ص-٣
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فكان يـسايرهم لـيالً فيكونـون        )بشر(فخرج م «: قال ابن األثري واصفاً العودة    
فإذا نزلوا تنحى عنهم هو وأصحابه، فكانوا حوهلم كهيئة . أمامه حبيث ال يفوتون طرفه 

فاطمـة بنـت   تدخلوا املدينة فقالـ احلرس، وكان يسأهلم عن حاجتهم ويلطف م حىت       
: علي ألختها زينب

 
: فقالت

 
لـو  : فأخرجتا سوارين ودملجني هلما فبعثتا ما إليه واعتذرتا فرد اجلميـع وقـال             

ضيين، ولكن واهللا ما فعلته إال هللا ولقرابتكم كان الذي صنعت للدنيا لكان يف هذا ما ير
)١(.»عليه وسلّمصلى اهللا من رسول اهللا 

 

الـسفر  النـساء مـع اإلمـام مـع كـل مـشقات       هجرةوهذا يبدو واضحاً من خالل      
األطفـال وقـد   ام مـع    واخلطر احملدق ولنا ان نتصور أوضاع النساء يف اخلي        وفقدان الراحة 

وقـد ضـحت هـؤالء النـساء بـأوالدهن وازواجهـن واخـوان يف         ،املاء عن اجلميع   قطع
وكانت كلمات الفخر بالشهادة هي الظاهرة على الشفاه اليابسة ومل ،سبيل نصرة اإلمام

.يسجل التاريخ ان السيدة زينب سألت عن اوالدها ابدا

عليـه  اإلمـام  وتذكر الروايات ان امرأة واحدة استشهدت يف الواقعـة حيـث منـع             
أخـذ أسـرياً وقتـل    الـذي  النساء من القتال وهي زوجة عبد اهللا بن عمري الكليب،         السالم
هنيئـاً  : فمشت اليه زوجته ام وهب وجلست عند رأسه متسح الدم عنه وتقـول           (صرباً،

: لك اجلنة اسأل اهللا الذي رزقك اجلنـة ان يـصحبين معـك فقـال الـشمر لغالمـه رسـتم        

.٨٨، ص ٤الكامل يف التاريخ، ج -١
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فـشدخه وماتـت مكاـا وهـي أول امـرأة قتلـت مـن أصـحاب         اضرب رأسـها بـالعمود   
)١(.احلسني

.استشهدت يف الشاماليتكما استشهد أطفال كثري ومنهم الطفلة رقية

 

وهو احتمال املكاره مـن غـري جـزع ولعمـري فالـصرب مـن اكثـر الـسجايا والقـيم                 
ن مـن صـعوبات وازمـات    وضوحاً وظهوراً بالنسبة للنساء ويكفي انه رغم كل ما مر       

الغيظ وحيبسن الـنفس عـن اجلـزع ووضـح هـذا األمـر حـىت مـن                   ولكنهن بقني يكظمن  
:لنساء العاديات جداً الالئي استشهد رجاهلن أمامهن يف املعركة ونقرأ يف الزيارةا


 

املـه  وفاضت زينب بالصرب على من كان معها فهذا االمـام زيـن العابـدين يتزايـد        
تصهرها حـرارة الـشمس وقـد    وحزنه وقلقه ملرأى تلك االجساد الطاهرة على الرمضاء   

بدن حتت اكوام الـسهام والطعنـات فقـد جـاء يف         األ ابتبدان وغ فرق بني الرؤوس واأل   
:املقتل

حلسني فانه ملا نظر إىل أهلـه جمـزرين وبينـهم مهجـة الزهـراء حبالـة              وأما علي بن ا   
هلا السماوات وتنشق األرض وختر اجلبال هدا عظم ذلك عليه واشتد قلقـه فلمـا              رتنفط

أمههـا أمـر اإلمـام فأخـذت تـسليه      عليه السالمتبينت ذلك منه زينب الكربى بنت علي     
:قالت لهوتصربه وهو الذي ال توازن اجلبال بصربه وفيما




.٢٤١، ص )عليه السالم(املقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١
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هـل هـو الثبـات أم الــصرب أم    أملوقـف وكيــف اُعـرب   أوال أدري هنـا كيـف اصـف    
.املصائب كلهااملواساة من أم املصائب وهي أمام 

ام المام السجاد جيود بأمله بعد مرضه وهذه زينب جتود بـصربها بعـد اكـو         هو ا ها
.ا مؤشرات تعرف بعظمة امرأةا. اجلراح

قيم تكامل الشخصية.واو 

الذي يـنعكس  خصية الفرد وسلوكه وشعوره الداخلي     وهي القيم اليت تتعلق بش    (
)٢().يف حركاته وتصرفاته

وتـنعكس علـى   ح للشخص التعامل السليم مع الظروف املختلفـة   وهذه القيم تتي  
هلــا يــتم منــذ الــصغر كيمــا يــتم تنــضيج  ن اإلعــداد أومــن البــديهي . رجيســلوكه اخلــا

:هذه القيمهم أو،ازنالشخصية من خالل البناء السليم واملتو

 

ة واحلرجـة  الـصعب فـضالً عـن  علـى التـأقلم مـع الظـروف املختلفـة            ويعين القدرة 
نـب اإلنـسان   جي)اً بـالتوافق االجتمـاعي  أو ما يعرب عنه احيانـ   (وهذا التكيف   . واألزمات

األمراض النفسية أو االيارات العصبية اليت تطيح حالياً باإلنسان املعاصـر نتيجـة عـدم     

.٣٠٨، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.امحد علي كنعان، أدب األطفال والقيم التربوية. د-٢
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مما يضاعف من وهو قدرته على مواكبة التغيريات يف األوضاع والشؤون العامة واخلاصة 
الذين يعيشون أهدافاً عليا ما أ. ليب عن عدم القدرة على التوافقالنتحار كتعبري س نسبة ا 

فـف مـن   األهـداف خي ث ان وجـود  يكون التكيف عندهم أسرع من حيـ  فوكبرية ومهمة   
. ا الفردحدة الصواعق اليت يتعرض هل

الضغوطات وألقسى أنواع العنف السياسي     ألقسىلقد تعرضت نساء الطفوف     و
ة يف اصوخبها تثبنت مهارة عالية يف التكيف مع األوضاع الصعبة اليت عاشأهنلكناملتعدد 

السيب واألسر ويف قصر يزيد وابن زياد وخربـة الـشام وهـذه املرونـة العاليـة يف التكيـف         
.حت كل خوف أو قلقوالتأقلم مع مسو األهداف ازا

اب واملكاره  ي على مواجهة الصع   ويسهم البناء السليم للشخصية والتعود التدرجي     
مـا واحلوادث القاسية واليت غالباًعلى التأقلم مع الظروف الصعبةمع عمق اإلميان باهللا     

ان التربيـة  وهويوبوهذا يسوقنا إىل حبث تر     .تكون القاطع العرضي خلط احلياة الطويل     
.ائدة تقلل من قابلية التأقلمالزاحلمايةاليت تقوم على

 

درة الفرد على املضي يف رأيه بكل قوة وحزم وصـالبة وشـجاعة وجـرأة         وتعين ق 
)١(.وثبات واصرار وبسالة وقدرة على مواجهة الصعوبات واالخطار

كـن ذوات ارادة واضـحة ومل   اـن  وهذا واضح منذ بداية مسري النساء مع اإلمـام   
كــل غــمور. محــل النــساء مــن ارادــن أو تــصميمهن منــع املــانعني لإلمــام عــن لْحيــ

والذي يتـابع  .ل املسريةاد طوعلى ثبات واحد وعدم تراجع أو ترد    فقد بقني    الصعوبات
مسرية النساء يف املدينة والعودة إليها ال جيد موقفاً واحداً يدل على خوف أو ضـعف أو           

.تردد بل كانت الشجاعة كلها والثبات كله

.نفس املصدر-١
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وهـو مـا كـان يريـده     ،أس إلـيهن سـبيالً    ورغم كل ما تعرضن إليه فلـم جيـد اليـ          
نـا ال جنـد صـورة    ولكن،األمويون من خالل تـشديد العنـف ضـد النـساء بكـل أشـكاله           

: أمام يزيدعليها السالمكان التفاؤل واضحاً يف كلمات السيدة زينب اذ؛أبداًلليأس

 
.الرسالية العليا األهدافبوميان باهللاإلاوهذا أيضاً يأيت من 

 

من و) ١( ،الداخلي وبانه قادر على ان يعتمد على نفسهوتعين شعور الفرد بالتكامل 
مل يظهر عليهن أي تردد أو خوف بل القوة والشجاعة كانت واضحة خالل مسرية النساء

.م وهبأُأرض الطفوف كحىت عند أولئك النساء الالئي جئن مع ازواجهن إىل 

على ثقـة كاملـة بـاهللا وبـالنفس يف اـن      عليهم السالموكانت حرائر أهل البيت  
.كاشف عن هذه الثقةقدمن اللقاء اخلطب والبيان سيؤدين أدوارهن كاملة فت

 

وتعين شعور الفرد بالقدرة على حتمل املسؤولية واختاذ القرار املناسـب يف الوقـت        
ملناسب وقبـول التحـدي والـصعوبات واالسـراع بـاقتراح املبـادرات النابعـة مـن قناعـة                ا

)٢(.وإرادة وتصميم بعيداً عن اهلروب واالنطوائية

عة لسفري احلسني مسلم بن عقيـل أكـرب دليـل علـى هـذه القـوة             ولعل يف ايواء طو   
العـون ملـسلم    اإلجيابية اليت باتت يف وقت اوى فيه ولدها وبقيـة الـصناديد عـن تقـدمي               

.خوفاً من العقاب األموي

.نفس املصدر-١

.فس املصدرن-٢
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الدور اإلعالمي-٤

عليها محلتها هؤالء النساء وعلى رأسهن السيدة زينب       وهو من أهم األدوار اليت      
إىل اصـطحاب  عليـه الـسالم  وهو أيضاً أحد أهم األسـباب الـيت دفعـت اإلمـام       السالم

األثر الكـبري يف نـشر   لنسويإىل أرض املعركة، وقد كان للدور اإلعالمي ا  ه وعياله   ئنسا
لتمـيط اللثـام   ؛واستطاعت اقتحام مركز قوة العدو  ،وقائع الثورة والتعريف بشخوصها   

عن احلقـائق الـيت حـاول النظـام اخفاءهـا مـن خـالل محلـة التـشويه الـيت قـام ـا ضـد                    
وان الـذي قتـل يف كـربالء       ،واإلعالم بان هؤالء سبايا الترك والديلم      ،شخوص الثورة 

ولوال هذا الدور العظيم ملاتت الثورة وأهدافها كمـا ماتـت الكـثري مـن        . اخلوارج هو من 
األحداث املهمة اليت شهدها التاريخ واليت يعود سبب الضياع األصـلي إىل عـدم وجـود       

.من يتوىل املسؤولية اإلعالمية

وقد استمر عليه السالمن هذا الدور قد بدأ منذ استشهاد اإلمام     إ:وميكن القول 
لعزاء اليت هي إحـدى  من مث املدينة حيث اقيمت جمالس اوصول السبايا إىل الشام و   حىت

إىل يومنـا هـذا   امـستمر مـازال غري ان البعض يرى ان هذا اخلطـاب       . صور هذا اخلطاب  
.)١(وهو سيستمر حىت الظهور حيث تظهر فيه األمور على حقائقها الناصعة

سـائل  وتلعـب ة يف اتمـع حيـث   م املؤسـسات التربويـ   يعد اإلعالم أحد أهـ    واذ  
معني، ويسهم اإلعالم مسار دوراً مهماً يف تشكيل الرأي العام أو توجيهه حنو    اإلعالم  

اهلادف أيضاً يف القضاء على الشائعات واليت جند هلـا صـدى شـعبياً واسـعاً عنـد النـاس                
ل مـا  ويعتمد يف ذلك أسلوب بث املعلومات الصحيحة وتقدميه األدلـة واملـستندات حـو      

.يعلنه أمام املأل

هم علـى الـسلطة   ئن سياسـة اإلعـالم املـضلل لتربيـر اسـتيال          وقد اعتمـد األمويـو    

.صفي، اخلطاب احلسيين، املرحلة الثانية للثورة احلسينيةراجع حممد مهدي اآل-١
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لكثري من املؤمنني قية اليت قاموا ا يف اضطهادهم لأخاللتربير الكثري من املمارسات الالو
سنة كـ هئـ بقاإعلـى املنـابر اعتمـدوا يف    عليه السالم وحىت سب أمري املؤمنني     بل  ،املوالني

عليـه  تقص من مكانة أمـري املـؤمنني   ثابتة أيام حكمهم على ما بثوه من أحاديث كاذبة تن  
وميكـن  . متسح عنه كل فضيلة وكل آيـة تـذكره مبـدح عظـيم          و -والعياذ باهللا    -السالم

القول ان كل األحداث اليت جرت بعد الواقعة وبعد استشهاد اإلمـام مـن ثـورات ومـن        
يعــود بالدرجــة األوىل إىل الــدور اإلعالمــي الــذي اظهــر  لحقــد علــى األمــوينيلتنــامٍ

وهدم منظومـة القـيم الـيت روجهـا        وبشاعة اعدائهم  عليهم السالم مظلومية أهل البيت    
احلـاكم  ظلـم  ن خالل إعالمهم املضلل كاالزامية واجلربية والسكوت عن         األمويون م 

.إىل غري ذلكاجلائر 

:اطع زمنية متتابعةمقةميكن تقسيم هذا الدور إىل ثالثو

إىل أسر النساء ومحـل    عليه السالم منذ استشهاد اإلمام     تبدأو املرحلة األوىل  .١
.السبايا إىل الكوفة وإىل جملس عبيد اهللا بن زياد

واملرحلة الثانية تبدأ منذ خروج هذه القافلـة مـن الكوفـة يف رحلـة املـسري إىل       . ٢
.الشام واىل قصر يزيد

هي مرحلة عودة السبايا من الـشام إىل كـربالء مث إىل املدينـة        الثة  واملرحلة الث . ٣
.املنورة

تتابعة زمنياً ومكانياً وهذه الـسعة املالثالث راحلاملفهذا الدور اخلطري مير عرب هذه     
.يف حتقيق النجاح هلذا الدورسهمأو الذي يف األماكن واألوقات هواالمتداد

اب املهم هم السبايا واألسـرى الـذين محلـهم       كما ان الذين اشتركوا يف هذا اخلط      
هـن الـاليت   بيـت الـوحي   رفحرائـ . عمر بن سعد إىل قصر الطاغية يف الكوفـة مث الـشام           

والـذي كـان مريـضاً ال       عليه السالم مع اإلمام زين العابدين      املهام همحلن مسؤولية هذ  
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أس احلرائـر  وعلـى ر .يقوى على القتال ولكنه كان يقوى على تقدمي اخلطـاب املطلـوب   
واملتأمـل  .. لتكون صاحبة الثقل األكرب يف هـذا اخلطـاب  عليها السالم تأيت السيدة زينب    

هلذه املراحل يرى انه ال توجد بينها فترات استراحة أو فترة هدنة مؤقتة بل يـستمر األمل             
من مرحلة إىل مرحلة ولنا ان نتصور حال هؤالء النساء يف كل األحـداث الـصعبة الـيت               

 نمرت.

المرحلة األولى

حيـث كانـت النـساء يف      .. عليـه الـسالم   مـام   وتبدأ هذه املرحلة منذ استـشهاد اإل      
مـن  و،من خالل صوت الفرس الذي عاد باكياً       عليه السالم مبصرعهاخليام وقد علمن    

ىل فرارإدى أمما فاحرقوا اخليام عليه السالمهجوم قوات العدو على معسكر احلسني مث 
ن امرأة محلـن  يعشرعهن فكن خائفات من خيمة إىل خيمة حىت مت مج       النساء مذعورات 

مـع  لالنـساء واألطفـا  مـن ال كلـهم مجـالً محلـت العيـ   أربعـني ياد سبايا ضمن إىل ابن ز 
.عليه السالماإلمام زين العابدين 

:وميكن عرض أهم حمطات هذه املرحلة اإلعالمية

 

:قال الراوي

بعد ان سري ابن سعد الرؤوس اىل الكوفة بقي هو ليدفن قتاله تاركا سيد شـباب           
عليـك إال مـا مـررمت بنـا علـى مـصرع        بـاهللا   : النـسوة  تلـ ا، فق اهل اجلنة على الرمضاء   

تهم مسر الرمـاح ولـت مـن دمـائهم     مقطعي األوصال قد طعن ، وملا نظرن إليهم   احلسني
يا حممداه هـذا حـسني   : وصاحت زينبنيل بسنابكها صحبيض الصفاح وطحنتهم اخل   

بالعراء مرمل بالدماء مقطع األعضاء، وبناتك سبايا وذريتـك مقتلـة فأبكـت كـل عـدو                
.حىت جرت دموع اخليل على حوافرهاوصديق
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إهلي تقبل منا هذا : مث بسطت يديها حتت بدنه املقدس ورفعته حنو السماء وقالت  
)١(.القربان

فرحة االنتصار وتـداعب    كان يعيش   لمتها هذه أمام اجليش الذي      ك قالت السيدة 
مال وثروة وجاه وامارة للري خميالته صور العطايا اليت سيحصل عليها من ابن زياد من 

قوضـت نـشوة االنتـصار هـذه مـن      عليها الـسالم لكن احلوراء.. عند قائد اجلند مرجوة
البـد  ا مهـساً ال يـسمعه أحـد بـل    ماـ لكفلـم جتعـل     القـصرية    خالل رسالتها الكالميـة     

لماـا  للجميع ان يسمعوا وال بد ان تهز ساعة االنتصار هذه بـوخز الـضمري فجـاءت ك             
ألنـه  ؛عمر بن سعد املرور على مصارع القتلى     أجازورمبا  .محما حارقة الحالم النشوة   

بــان وعليــه الــسالمتوقـع ايــار عــزائم النــساء أمــام الــصورة احملزنــة ملــصرع احلــسني  
ند الفرحني حبطام الدنيا وذا تتكامل نشوة االنتصار ويـشعر بـالفرح        سيتهاوين أمام اجل  

انقلب فكانـت صـالبة الـسيدة وصـربها    غري ان املشهد !.العظيم يف انه اقترب من حلمه  
د والذي ينقله نشوة االنتصار املزيف وكان خطاا أمام اجلنكسر قدوافتخارها بالشهادة 

:الئقامضيفاًََََ إليهصاحب اللهوف

فواهللا ال أنسى زينب بنت علي عليه السالم تندب احلسني عليه الـسالم وتنـادي                
يا حممداه صلى عليك مالئكة الـسماء هـذا حـسني مرمـل     :بصوت حزين وقلب كئيب 

بالدماء مقطّع األعضاء وبناتك سـبايا إىل اهللا املـشتكى واىل حممـد املـصطفى واىل علـي            
فاطمة الزهراء واىل محزة سيد الشهداء واكرباه اليوم مـات جـدي رسـول              املرتضى واىل 

سـوق  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا أصحاب حممداه هؤالء ذرية املـصطفى يـساقون         
سفى عليهم ريح الـصبا وهـذا   يا حممداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة ت    : السبايا ويف رواية  

من اضحى عـسكره يف يـوم   يب أب العمامة والرداء بوز الرأس من القفا مسلو حسني حمز 

٣٠٧املقرم ص-١
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من ال غائب فريجتى وال جـريح فيـداوى   بأيبمن فسطاطه مقطّع العرى    بأيبا  االثنني ب 
مـن  بـأيب العطـشان حتـى مـضى    بـأيب املهموم حتـى قـضى   بأيبمن نفسي له الفداء      بأيب

من بأيبرسول اله السماء من جده بأيبمن جده حممد املصطفى بأيبشيبته تقطر بالدماء 
علـي املرتـضى عليـه    بـأيب خدجيـة الكـربى   بـأيب حممد املـصطفى  بأيبهو سبط نيب اهلدى  

: وقال الـراوي . ىمن ردت له الشمس صلًبأيبفاطمة الزهراء سيدة النساء   بأيبالسالم  
)١(...وصديقعدوفابكت واهللا كلّ

ف يــذيب رعـشات االنتــصار  بـاحلزن تنطلــق كـسيل جـار   الكلمـات امللفعــة هـذه  
الباغية إىل بكل هذه الصالبة تقدم شكواها من هذه األمة عليها السالمزينب .. املؤقت

وتنقـل لـه صـورة     ! اجلميع طاعتـهم لـه     الذي يدعي  صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسول  
شـكوى عظيمـة    .. رقة خيامـه املنهوبـة عيالـه      تاحملزوز الرأس احمل   املقطع األوصال  رحيانته

حول هـذا  دمتها السيدة أمام املأل الغارق يف الدنيا وهنا خنرج خبالصة من األمور كلها     ق
:املوقف

مة األوىلالذي مسع املاللدى اجلند كسر نشوة االنتصاران ماحصل كان قد-١
.!قبل ان يسمع تربيك الفوزوالتقريع اخلالد

حرقـوا  أقتلوا وذحبوا وأمام ارمني أنفسهم الذين   كان عليها السالم كالمها -٢
وخـز للـضمري امليـت الـذي رمبـا مل يلتفـت وقتـها إىل مـا قـدم لكـن             مبرتلـة هـو   ووأسروا  

.األحداث التالية هزت مضجعه

:جاء يف املقتلفقد ..كان كالمها أمام عمر بن سعد نفسه-٣

وانتهت حنو احلسني وقد دنا منه عمر بن سعد يف مجاعة مـن أصـحابه، واحلـسني             
أي عمر أيقتل ابو عبد اهللا وأنـت تنظـر إليـه؟ فـصرف بوجهـه           : فصاحت! نفسهجيود ب 

.١٣٤-١٣٣اللهوف، ص -١
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قائـد اجلـيش الـذي حقـق انتـصاره      لاول تـوبيخ وهو)١(.عنها ودموعه تسيل على حليته    
فـال بـد إذاً مـن    !!بقتل سيد شباب أهل اجلنة ورحيانة املـصطفى وهـو يف فرحـة ونـشوة          

ول الـذي كـان حاضـرا يف ارض املعركـة     ت يداه فهـو املـالم اال  تقريع أويل على ما قدم  
فكـأني أنظـر إىل دمـوع عمـر     : الـراوي قـال ! وامر اسياده ساحقا كل املقدساتألتنفيذ  

عليها ب رته زينقد ذكّفل)٢(.وصرف بوجهه عنها: وهي تسيل على خديه وحليته، وقال     
لقـد كانـت   !! يابالرسول وباحلسني وباملدينة اليت تركها للفوز بوالية شرب من الدن    السالم

واملوقف كـان مـن الفجاعـة واالمل حبيـث ان اإلمـام زيـن              . كلماا صفعة له أمام جنده    
..ه بتلك احلالةمملا يرى جسد ابيه واخوته واعمايشتد قلقهعليه السالمالعابدين 

 

الكوفـة  مسرية احلزن واألسـى مـن كـربالء باجتـاه            ..مث تبدأ مسرية القافلة الطويلة    
، وبعد عليه السالموحرائر الرسالة ومعهن االمام السجاد وابنه الباقر    بيت النبوة  نساءو

       الزوال ارحتل إىل الكوفة ومعه نساء احلسني وصبيته وجواريه وعياالت االصحاب وكن
عشرين امرأة، وسريوهن على أقتاب اجلمال بغري وطاء كمـا يـساق سـيب التـرك والـروم               

بن احلسني وعمره ثـالث وعـشرون سـنة،    ياألنبياء ومعهن السجاد علوهن ودائع خري  
وهـو علــى بعـري ظــالع بغـري وطــاء وقــد أكتـه العلــة، ومعـه ولــده البـاقر، ولــه ســنتان       

اركبوهن على اجلمال بال غطـاء،       ..ن عليه أبداً  ويف وضع ال حيسد   واجلميع  )٣(وشهور،
عيون ليلة األمس ومل يشعرن بطعم فوهن النساء املرهقات الالئي مل تغ    .. وطاء   وال

طبـع أول؛ ومقتـل احلـسني للمقـرم،     ٢٥٩، ص ٦الطـربي ج  تـاريخ    ؛ و ٣٢، ص   ٤ابـن األثـري ج      ، كاملال- ١
.٢٨٤ص

.٤٤٧يد مرتضى العسكري، معامل املدرستني، صالعالمة الس-٢

.٣٠٥املقرم، ص -٣
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الراحة وكلهن مفجوعات حائرات يرثني األحبة يف القلوب فهذه ترثـي ولـدها وأخـرى     
وا رمني الـذين قتلـوا األحبـة ومثلّـ    موكب حزين يسري مع القتلة وا .. أباها وثالثة أخاها  
!!.عـداء األةوهـم يـسريون مـا بـني ضـرب الـسياط ومشاتـ       ... !عليهمباجسادهم حقداً   

واخذ زجر بن قيس وصاح ن فلم يقمن، فأخـذ يـضرن بالـسوط واجتمـع علـيهن           (
).)١(.الناس حىت اركبوهن على اجلمال

!!هؤالء السبايا.. هللا

كل حدب وصوب بعـد    الكوفة، وقد جتمع الناس من     ويصل املوكب احلزين إىل   
ولنـا ان  .. ن زيـاد  ان أعلن ابن زياد ام سيأتون برأس اخلـارجي الـذي خـرج علـى ابـ                

كـان ابوهـا حاكمـا هلـا     تعـود إىل الكوفـة الـيت         عليها السالم فهذه زينب    نتصور املوقف 
مغلولـة  أسـرية اليـوم ها تدخلـ ذا ـا إو..مع نساء املدينة  الثقافية  وكانت هلا فيها جمالسها     

قد جاء الناس من كل و.. حول وال قوةهلنليس االيدي مع مجع من النساء املسبيات و     
هذا اجلمهور املستغرق يف التيه و..دب وصوب لرؤية اسرى الترك كما اعلن ابن زياد   ح

كـأي حالـة تـستهوي النـاس      .. قاده الفضول إىل بوابة الكوفة ليطالع السبايا والـرؤوس        
عالمـه املـضلل الـذي يتحـدث عـن          إوكان ابن زياد قـد نـشر        . وتدفعهم للنظر والتطلع  

وكانـت النـاس ال   .. خـرج علـى ابـن زيـاد ويزيـد     انتصاره وفرحه لقتل اخلارجي الـذي    
وأشـرفت علـيهن امـرأة    (قتل احلسني للمقـرم متدري من هو اخلارجي بدليل ما جاء يف     

من أي األسارى : من الكوفيات ورأن على تلك احلال اليت تشجي العدو األلد فقالت
)٢(.)!!حنن أسارى آل حممد: أنتم؟ قلن

وموكـب نـساء أهـل بيـت        . ول للنظـر والتطلـع    الناس إذاً جمتمعون يدفعهم الفض    

.٣٠٩املقرم، ص -١

.١٤٥ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٢
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ع تتقدمه الرؤوس الشريفة وتعلو الصفرة وجوه الصغار ويكاد مفجالنبوة موكب حزين  
ل ف بـشمائ لكنـه رغـم كـل هـذه االوجـاع موكـب يعـر            يطيح اإلرهاق بنفوس اجلميـع    

.االسرى من خالل معامل اهليبة والوقار اليت جللتهم

يقــول املقــرم يف مقتــل خطاــا العظــيم، إذ لــسالمعليهــا االــسيدة زينــب وابتــدأت
للنـاس خبـث ابـن زيـاد ولؤمـه يف           عليـه الـسالم   وضحت ابنة أمري املـؤمنني      أولقد  : احلسني

إىل ذلك اجلمع املتراكم فهـدأوا حـىت كـأنِّ علـى     عليها السالمزينب ومأت أن أخطبتها بعد  
لغـط أو يـرد تلـك الـضوضاء     رؤوسهم الطري وليس يف وسع العدد الكثري ان يـسكن ذلـك ال           

.»صلى اهللا عليه وآله وسلمعقيلة آل حممد «لوال اهليبة اإلهلية والبهاء احملمدي الذي جلّل 

إىل النـاس فـسكنت   عليـه الـسالم  ملـا اومـأت زينـب ابنـة علـي           : فيقول الـراوي  
ا اندفعت خبطاا مع طمأنينة نفس وثبـات جـأش وشـجاعة      جراس فعنده األنفاس واأل 

)١(.حيدرية

:فقالت صلوات اهللا عليها]كانت خطبتها العظيمةف[









.٣١١-٣١٠، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.جوري يتمدح مبا ليس عنده، والنطف القذف بالفذال: الصلف بفتحتني-٢

.املبغض بغري حق: الشنف-٣

.التذلل: امللق-٤

.الطعن بالشر: الغمز-٥
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.. افـسكتو )ومأت إىل الناس ان اسكتواأما ان  (هي  فة الزينبية   وهنا أمر على اهليب   

وكان سكوم عظيماً   !!جرد امياءة مبمنهم بلساا بل   لم تطلب ف!يا للعظمة جمرد امياءة   

الغرض التعريف بان الدمنة وان زها ظاهرها بالنبت اال انه ال يفيد احليـوان قـوة ألـا جممـع األوسـاخ         -١
.اتلة فنتاج الدمنة ال يكون طيباًوالكثافات السامة الق

.وهي اجلص تتناسب مع امللحودة اليت هي القرب:اد املهملة بالقاف املثناة والص) ةعقص(-٢

.٣١٢-٣١١، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -٣
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حينما منر على املوكـب احلـسيين أمـام بوابـة الكوفـة           و)!!فسكنت األنفاس واألجراس  (
الفاجعـة سـيكون   فـان ثقـل  . ج علـيهم تفـر من كل حدب وصوب للالناس قد اجتمع  و

وكثريا مايكون مـن عوامـل اخلـرس هـو     . ا للجميع شديد االحباط وخمرس   احمبط عظيما  
يف . اصة ان النفوس مرهقة مستغرقة يف شجون د اجلبال هـداً    وخباالزدحام اجلماهريي   

على ختاذهلم ونقضهم للعهـود  الناس ولومهمتقريعالسيدة إىل   هذه احملنة القاسية تنربي   
هلـذا  نيكونـو نصرة االمام الذي دعوه للثورة وكان الناس يومها احوج ما وجبنهم عن 

ان هـذا الـرأس املرفـوع علـى     افمـا يكفـي ان يعرفـو   .. العتاب الـساخن كـي يـستيقظوا      
ن تز الضمائر امن البد اذ؛السنان هو رأس ابن بنت املصطفى وسيد شباب أهل اجلنة

. لثـورات فيمـا بعـد     إىل حزن فاعل مثمـر ل      ن وحتويله احلز بلورةتعاد  وتتحرك اآلهات و  
لقد كانت خطبة السيدة زينب أمام مجهور الكوفة أول تعليـق رمسـي يـصدر عـن لـسان         

وخطبـة  عليه السالمأهل البيت عن الفاجعة مث كانت خطبة السيدة فاطمة بنت احلسني         
زينـب  وقـد متيـزت خطبـة الـسيدة    . عليه السالممام زين العابدين أم كلثوم مث خطبة اإل   

:جليلة أمههابالقصر ولكنها حوت على معانعليها السالم

).ويلكم يا أهل الكوفة(العتاب مع املوالني املتخلفني عن النصرة . ١

وانـى ترحـضون قتـل سـليل خـامت      (عليـه الـسالم   بيان مقام اإلمـام احلـسني       . ٢
).النبوة

فتعـسا ونكـسا وبعـداً    (،  )فلقد ذهبتم بعارهـا وشـنارها     (تعزيز الشعور باالمث    . ٣
).لكم وسحقا

.)ولعذاب اآلخرة أخزى(التذكري باآلخرة والعذاب املنتظر . ٤

كاملة يف اية الكتاب ونفس هذه امليزات األربع كانت يف اليأتينا شرح اخلطبة وس
.اخلطب التالية اليت القيت يف الكوفة
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فاحترقت ،مجاهريينعم القت السيدة محماً حارقة على أهل الكوفة يف أول لقاء         
القلوب واكتوت بنار املصيبة حىت استطاعت تلك النار ان تذيب ركام االمث الذي سـببه             

قتلـة  فانطلقت الثورات جارفة لكـل ال عليه السالمختلفهم وتقاعسهم عن نصرة اإلمام      
.إىل حمط اللعن األبدي

فالـذي  يعين تكرار اللوم والتقريـع ويعـين تكـرار عـرض احلقـائق            وتكرار اخلطب   
ان ينحـدر باكيـاً عنـد    مـن  البد فاتته اخلطبة األوىل سيهتز عند الثانية والذي فاتته الثانية    

مث ان هذه اخلطبة كانت منوذجاً خلطاب سياسي بليغ ومؤثر ويسلط الضوء على       .. الثالثة
شـعر بااليـار   املطلوب يف العملية اإلعالمية وهذا واضح من تأثريه على املتلقـي الـذي     

احلقائق املعلنة، مث ان التكرار هو أحد أسـاليب تغـيري الربجمـة الفكريـة والعقليـة وال              أمام
يف قلوب بدأت تتفجـع    خلطب جاءت من قلوب مفجوعة فاستقرت     ننسى أبداً ان هذه ا    

.للمأساة

وميكن استقراء النتائج األولية خلطب النساء يف ما اورده صاحب اللـهوف حيـث    
:عليها السالمالسيدة زينب يصف تفاعل الناس مع خطبة 

فواهللا لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكـون وقـد وضـعوا أيـديهم      : قال الراوي 
أنـتم  بأيبيته وهو يقول فاً إىل جنيب يبكي حتى اخضلّت حليف أفواههم ورأيت شيخاً واق  

كم خـري النـساء ونـسلكم خـري     ؤوأمي كهولكم خري الكهول وشبابكم خري الشباب ونـسا  
)١(.خيزى وال يبزىنسل ال 

:وخطبت فاطمة بنت احلسني عليه السالم فقالت




.١٤٩-١٤٨السيد اجلليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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ـــاح حنــن قتلنــا عليــاً وبــين عـــلي      ـــدية ورمـــ ــسيوف هنـــ بـــ

ـــرك  ــساءهم ســـيب تـ ــبينا نـ ونطحنـــــاهم فــــــأي نطــــــاحوسـ



 


 

حـسبك يـا ابنـة     : فارتفعـت األصـوات بالبكـاء والنحيـب وقـالوا         : ل الراوي وقي

حلجر وقيل دقائق احلجـارة، وقـال   االثلب بكسر اهلمزة والالم وفتحهما والفتح أكثر ا : يف تاج العروس   -١
الولـد للفـراش وللعـاهر    : ويف احلـديث ! مشر االثلب بلغة احلجاز احلجارة وبلغة متيم التراب وهـو دعـاء   

التراب عامة يقال بفيه الكثكث : الكثكث كجعفر وزبرج دقائق التراب ويقال: ٦٤٠االثلب وفيه ص    
.أي التراب
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)١(.الطاهرين فقد حرقت قلوبنا وأنضجت حنورنا وأضرمت أجوافنا فسكتت

:وقالت أُم كلثوم


 








 

:خطبة أم كلثومعنو

فضج الناس بالبكاء والنوح ونشر النساء شعورهن ووضعن التراب  : قال الراوي 
وبكـى  سـهن ومخـشن وجـوههن وضـربن خـدودهن ودعـون بالويـل والثبـور          وعلى رؤ 

)٣(.الرجال ونتفوا حلاهم فلم ير باكية وباك أكثر من ذلك اليوم

 

مـن  اًنوعـ .!دخل السبايا مع الرؤوس إىل جملـسه العـام  حيث كانت أوامره بان ت    
من بيان حقدهم علـيهم واسـتخفافهم بكـل مـا هـو      اًالتشفي مبصائب أهل البيت ونوع   

ض العضلة األموية أمام هذا الركب الذي يقوده مريض مقدس، بل هو نوع من استعرا

.٣٠٥ص املقرم، مقتل احلسني عليه السالم،-١

.٣١٦املقرم، ص -٢

.١٥٦نفس املصدر، ص -٣
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:قال الراوي!عاجز عن محل السالح
ووضع امامـه الـرأس   بالنخيلة ودخل قصر االمارةهملا رجع ابن زياد من معسكر  

ذن للناس إذناً عاما وأمر بادخال السبايا جملسه فادخلت عليه حرم رسـول اهللا            أاملقدس
.حبالة تقشعر هلا اجللود

واحنـازت زينـب    ...سني بني يديه وجعل ينكث بالقضيب ثنايـاه       ضع رأس احل  وو
عن النساء وهي متنكرة لكن جـالل النبـوة وـاء اإلمامـة       عليه السالم ابنة أمري املؤمنني    

من هذه املتنكرة؟: املنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد فقال

.»زينب العقيلة«أبنة أمري املؤمنني : قيل له
احلمد هللا الـذي فـضحكم   : رق قلبها بأكثر مما جاء إليهم فقال متشمتاً    فأراد ان حي  

.وقتلكم وأكذب أحدوثتكم

:فقالت عليها السالم


 

قال ابن زياد كيف رأيت فعل اهللا بأهل بيتك؟

: عليها السالمقالت

 
عد يف الكوفة نفـسها، بما جرى فيما وميكن ان نفهم تداعيات املوقف من خالل       

:فقد جاء يف املقتل
وملا وضح البن زياد ولولة الناس ولغط أهل الس خـصوصاً ملـا تكلمـت معـه               

ىل جنـب املـسجد   زينب العقيلة خاف هياج الناس فأمر الشرطة حببس األسارى يف دار إ      

.٣٢٤-٣٢٣، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١
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كنت معهم حني أمـر ـم إىل الـسجن فرأيـت الرجـال              : قال حاجب ابن زياد    عظماأل
)١(.والنساء جمتمعني يبكون ويلطمون وجوههم

كمـا يف  بـذلك عـن اسـتنكارهم لعملـه     معلنني  ملوالني  من ا وقد هاجم ابن زياد عدداً      
.زدي رمحهم اهللاالاموقف زيد بن األرقم وموقف ابن عفيف االزدي وجندب بن عبد اهللا

وبعد كل الذي حصل خاف ابن زياد على حكومتـه وعلـى نفـسه فـأمر بارسـال        
علـيهم الـسالم  كلها لتوديع أهـل البيـت     السبايا إىل الشام مع الرؤوس وارجتت الكوفة      

وضج الناس بالبكاء عندما غـادر موكـب أهـل البيـت           )٢()ت نساء مهدان بالبكاء   وعج(

.٣٢٦، املقرم-١

.٣٦٨، ص ٣حياة اإلمام احلسني للشيخ باقر القرشي، ج-٢

دثَ بعلم اهللا وسلطانه فقد كان ان الذي حدث هلا  وألهل بيتها ح: يعلق الشيخ اآلصفي على ذلك بالقول    
اهللا يعلم مبا حيدث يف كربالء، وكان قادراً على أن حيـول بينـهم وبـني مـا صـنعوا بـآل بيـت رسـول اهللا          

، واهللا تعاىل مجيل، رؤوف بعباده، ولـو كـان الـذي حـدث آلل البيـت يـضر       صلى اهللا عليه وآله وسلم    
ان اهللا تعـاىل علـى ذلـك قـديراً، ومل خيـرج الطاغيـة يف       م، حلال اهللا تعاىل بينهم وبني ما يريـدون، وكـ     

.بطشه وفتكه عن قبضة سلطان اهللا تعاىل

ولكن اهللا تعاىل جعل ابتالء املؤمنني باخلوف واجلوع والنقص يف األموال واألنفس والثمرات طريقـاً إىل          
: تـه وصـلواته  وقد جعل اهللا تعاىل أهل البيـت علـى طريـق رضـوانه ورمح          ... رضوانه وصلواته ورمحته  

>9 8 7 6 5  4 3 2 1 0:  @      ? > =   <  ;
N  M  L  K  J  I  H     G       F    E  D     C  B  AOR  Q   P<.

ولن يسلك اإلنسان الطريق إىل رضوان اهللا ورمحته إال من خالل هـذه الـضراء والبأسـاء، ومـا يـصيب            

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  <س اإلنسان يف أزمـات االبـتالء مـن زلـزال يف النفـو           
°¯®±¿ ¾½¼»º¹¸¶µ´³²ÀÄ Ã  Â ÁÅ<.

إنّ هذه اهلزات والزالزل اليت تصيب املؤمنني وهـذه البأسـاء والـضراء والقتـل هـو الـسبيل الـسالك إىل            
.رضوان اهللا ورمحته، وهذه مشيئة اهللا تعاىل، وليس يف مشيئة اهللا إال اجلميل

تدرك هذه البصائر من كتاب اهللا، وتعرف أن أخاها وأهل بيتها خرجـوا  ) معليها السال(والسيدة زينب   
!
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غلولني، قـد أوثقـوا باحلبـال حبالـة تقـشعر مـن ذكرهـا األبـدان،         عليهم السالم الكوفة م 
)١(.وترتعد مفاصل اإلنسان بل احليوان، كما يقول الفاخوري

: يقولالسالمماعليهوكان علي بن احلسني 

 
ان الطاغية بعـدما مسـع   : (عن حاجب الطاغيةيذكر الشيخ الصدوق يف األمايل    و

فغل ومحل مع النسوة عليه السالمى سخطهم أمر بعلي بن احلسني أعتراض الناس ورا
ونـساء  رجـاالً ئوالسبايا إىل السجن، وكنـت معهـم فمـا مررنـا بزقـاق إال وجـدناه ملـ          

)٣().يضربون وجوههم ويبكون، فحبسوا يف سجن وطبق عليها

كـان العتـاة والقتلـة    إىل الشام يف صـورة حمزنـة و  عليه السالمسري قافلة احلسني  وت

"
.يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

ملرضـاته،  ءوقد قدر اهللا تعاىل وكتب هلم القتل، فربزوا إىل مصارعهم بأمر من اهللا تعاىل ورضـاه وابتغـا           
وهـي مطمئنـة إىل ذلـك، واثقـة بـذلك،      . فال ترى فيما أراد اهللا تعاىل به وـا وبأهـل بيتـها إال اجلميـل            

ولكـن أنـى يـدرك الطاغيـة البليـد       »ما رأيت إال مجيال   «: فتقول وبكل ثقة واطمئنان يف جواب الطاغية      
. هذا اجلمال

وذه البصرية الصافية النفّاذة تتجاوز عواطفها وآالمها وتتقبل املصاب الفجيع بسكون واطمئنـان وقـوة        
وبـني  ) عليـه الـسالم  (تعلم ان اهللا تعاىل سوف جيمع بـني أخيهـا اإلمـام الـشهيد            وهي  . وثقة باهللا تعاىل  

، وهنـاك  )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (الطاغية الذي اسكرته نشوة النصر ومصرع الطيبني من آل حممد     
.وأهل بيته وأصحابهالسالمينقلب احلال، وخيزى الطاغية ومن أمره، ويفلح احلسني عليه

وسيجمع اهللا بينك وبينهم فتحـاج وختاصـم، فـانظر    «: يف نشوة النصر، وسكرة الغرورفتقول له، وهو  
ملن يكون النصر يؤمئذ«.

.٨٤: صفي اخلطاب احلسيين نقال عن حتفة األنام يف خمتصر تاريخ اإلسالماآل-١
.٨٤املقرم  نقالً عن حتفة االنام من خمتصر تاريخ اإلسالم، ص -٢
.٩١صفي، اخلطاب احلسيين، املرحلة الثانية للثورة احلسينية، ص مد مهدي اآلآية اهللا الشيخ حم-٣
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معهم وكلما دمعت عني واحد منهم ضربوه بـالرمح كمـا يقـول اإلمـام زيـن العابـدين             
.وسنمر على املوضوع يف تفصيل أكثر يف حادثة السيبعليه السالم

بعدوه إىل أوكي ال حتصل ثورته فيها    من دخول الكوفة  احلسني  لقد منعوا اإلمام    
فيهبـون  آهلـة رونه وال مكان لبيـوت أو منـازل  صحراء كربالء حيث ال ناس هناك ينص    

نقلـن الثـورة إىل   ءتكون ثورته عقيمة ميتة لكن النـسا  لنجدته وتقدمي العون إليه وبذلك      
واىل كل املدن اليت كانـت يف املـسري وجنحـن يف هـذا           الكوفة كلها وبعدها إىل الشام كله     

.كما سيأتينااملشروع الكبري
عالميمن الدور اإلالمرحلة الثانية 

ة مـد خـروجهم منـها يف   وتـستمر حـىت   السبايا إىل الشام    منذ وصول    ئوهي تبتد 
.يف املنظومة احلسينية كان عظيماًهي ثالثة ايام لكن ثقلها قصرية رمبا 

،لنبوي الذي يسيح جراحـاً من اجلمر لرؤية هذا السيب ا      حرأفلقد كان يزيد على     
احلقارة اليت اسـتقرت يف الظـل البـاطن    الشعور بالنشوة والتعويض عن عقدة   وليسترجع  

قامـة  أكثر مـن اسـتعداد ابـن زيـاد إل    استعد يزيدوهلذا لالمويني على مدى عقود طويلة      
.االحتفال الكبري الذي انتظره طويال

وقد خـرج  )باب الساعات(وقفوهم على أويف أول يوم من صفر دخلوا دمشق ف      
مـن أي  : وقال»سكينة«ا رجل من    الناس بالدفوف والبوقات وهم يف فرح وسرور ودن       

)١(.صلى اهللا عليه وآله وسلمحنن سبايا آل حممد : السبايا أنتم؟ قالت

فكـان احلبـل يف   قوهم باحلبالأوثلس يزيد يف حالة مؤملة للغاية فقد   وقد دخلوا جم  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    ام كلثـوم وبـاقي بنـات رسـول اهللا     وعنق زين العابدين إىل زينب    

ا قصروا عن املـشي ضـربوهم حـىت اوقفـوهم بـني يـدي يزيـد وهـو علـى           وكلم ،وسلم
مـا ظنـك برسـول اهللا لـو يرانـا علـى هـذا        : عليـه الـسالم  سريره فقال علي بن احلسني     

.٣٤٨املقرم، مقتل احلسني عليه السالم، ص -١



نساء الطفوف............................................................................................................................................................١٣٨

)١(.احلال؟ فبكى احلاضرون وأمر يزيد باحلبال فقطعت

يا ملـا  وميكن مراجعة املقتل احلسيين ليكون هناك اطالع عن كثب على حال الـسبا    
علـيهم  وعن فرح يزيد ومشاتته ن واظهار حقده الدفني على أهل البيت     السدخلن  
.السالم

:مث كانت خطبة السيدة يف الس
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.٣٥٠نفس املصدر السابق، ص -١

.١٠سورة الروم، اآلية -٢

.١٧٨سورة آل عمران، اآلية -٣
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.١٦٩سورة آل عمران، اآلية -١
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وقد اشتد املوقف يف الشام كما حصل يف الكوفة بعد خطبة اإلمام زين العابـدين     
فقـد احـدثت هـذه    .. س يزيـد يف جملـ عليهـا الـسالم  وخطبة السيدة زينـب     عليه السالم 

وراح الرجل حيدث جليسه بالضالل الذي غمرهم واـم يف  (اخلطبة هزة يف جملس يزيد   
، فلم ير يزيد مناصاً إال ان خيرج احلرم من الس إىل خربة ال تكنهم         )أي واد يعمهون  

)٢(.ثالثة أيام)١(من حر وال برد فأقاموا فيها ينوحون على احلسني عليه السالم

منها يتروح، فلقيـه املنـهال بـن عمـر     عليه السالم ويف بعض األيام خرج السجاد      
ثل بين اسرائيل مأمسينا ك: عليه السالم مسيت يا ابن رسول اهللا؟ قال       أكيف  : وقال له 

يف آل فرعون يذحبون أبناءهم ويستحيون نساءهم، امست العرب تفتخـر علـى العجـم              

.١٩٥، ص ٨؛ والبداية البن كثري ج٢٦٦، ص ١تاريخ الطربي، ج-١

.٢٠٧اللهوف ص -٢
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على سائر العرب بأن حممداً منها، وأمسينا معشر بان حممداً منها، وامست قريش تفتخر 
)١(.أهل بيته مقتولني مشردين فانا هللا وانا إليه راجعون

إىل ايـن يـا نعـم    : وبينما يكلمين إذ امـرأة خرجـت خلفـه تقـول لـه        : قال املنهال 
)٢(.هذه عمته زينب: اخللف؟ فتركين واسرع إليها فسألت عنها قيل

 

لقد كان خطـاب الـسيدة زينـب عليهـا الـسالم خطـاب احتجـاج امـام احلكومـة                    
خطاب احتجاج واعتراض وتأنيب وتذكري بالوعد حاكمها فهو اذاًاالموية وعلى رأسها
:االهلي وأهم حمطاته

دة التذكري بأن الكرامة اإلهلية ال تقاس باملظـاهر اخلارجيـة الـيت كانـت موجـو               . ١
فشتان ما بني سيب النساء وسوقهن من بلد إىل بلد مع الرؤوس وبني ما كان عليـه يزيـد    

.من نعيم وملك

التذكري بقـيم صـيانة املـرأة الـيت مـا زال اتمـع حـىت تلـك الـساعة يعتـز ـا              . ٢
وهــذا األمــر حينمــا يــصدر مــن املــرأة ...). كءمــاإيرك حرائــرك ودختــ(وحيــافظ عليهــا 

يكون اشد تأثرياً فكيـف وان االحتجـاج انطلـق مـن عقيلـة اهلـامشيني               املتعرضة للحادث 
.؟مام املألأويزيدلخليفة ل

:اذ تقول،عليهم السالمبيان مكانة أهل البيت . ٣






٣٦٠املقرم ص-١

.٣٦٠املقرم ص-٢
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ف وهـذا يعـر   ...) فكـد كيـدك   (التأكيد على االنتصار احلتمـي ألهـل البيـت          . ٤
ومبقـدار يقينـها ووعيهـا بأهـدافها     ،مبقدار األمل العظيم الذي كان عند النفوس املعذبـة      

.ورسالتها

وخطبــة اإلمــام زيــن عليهــا الــسالمنــب مــن البــديهي ان خطبــة الــسيدة زيو
الكشف الواعي عن املخطط األموي كله يف ساحة مبرتلةتاكانعليه السالمالعابدين 

وكانـت فرحـة بانتـصار اخلليفـة علـى مـن       ،عليهم الـسالم  العداء ألهل البيت     تكن
.. ولكن النتائج جاءت معاكـسة لـذلك فـاهتزت الـشام       ،خرج على سلطانه وظلمه   

ت خطبة العقيلة زينب هزة يف جملـس يزيـد وراح الرجـل حيـدث جليـسه           ولقد احدث 
..غمرهم بالضالل الذي

جملــسه واســتنكر وقـد اســتنكر عملــه املقربـون لــه منــذ بدايــة دخـول الــسبايا إىل    
اشهد لقد رأيت النيب يرشف ثناياه وثنايا : احلاضرون يف الس وقال ابو برزة األسلمي  

انتما سيدا شباب أهل اجلنـة قتـل اهللا قاتلكمـا ولعنـه         : قولوي عليه السالم أخيه احلسن   
)١(.واعد له جهنم وساءت مصرياً فغضب يزيد منه وأمر به فأخرج سحباً

: وقال حيي بن احلكم بن ايب العاص اخو مروان وكان جالساً عنده

ـــل  ف أدىن قرابـة مـن ابـن       ـلَهامٍ جبنـب الطـ     ــسـب الوغـ ـــد ذي احلـ ــاد العبـ زيـ

ــصـى ة أمـــسىيـــمس ـــدد احلـ ــسـلها عـ وليس آلل املصطفى اليوم مـن نـسـل       نـ

)٢(.اسكت ال أم لك: يزيد على صدره وقالفضربه

إن عندنا يف بعض اجلزائر حافر محار عيسى : والتفت رسول قيصر إىل يزيد وقال
وحنن حنج إليه يف كل عام من االقطار ودي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتـبكم        

.٣٥٥نفس املصدر، ص-١

.٣٧ص٤؛ وكامل ابن األثري ج٢٦٥، ص ١تاريخ الطربي ج-٢



١٤٣...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتلـه فقـام إىل الـرأس وقبلـه        )١(م على باطل  فأشهد انك 
وتشهد الشهادتني وعند قتله مسع أهل الس من الرأس الشريف صـوتاً عاليـاً فـصيحاً            

)٢(.»ال حول وال قوة إال باهللا«

مث جعلت امرأة من بني هاشم كانـت يف دار يزيـد لعنـه اهللا تنـدب علـى احلـسني                    
وتنادي يا حبيباه يا سيد أهل بيتاه يا ابن حممداه يا ربيع األرامل واليتامى ) معليه السال (

ملا رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيـد الـرأس علـى    و)٣(.يا قتيل أوالد األدعياء   
باب دارها والنور اإلهلي يسطع منه ودمه طري مل جيف ويـشم منـه رائحـة طيبـة دخلـت          

رأس ابن بنـت رسـول اهللا علـى بـاب دارنـا فقـام        : ولتوكة احلجاب وهي تق   هالس م 
)٤(..إليها يزيد وغطاها

فأخذ يزيـد يثـوب إىل عقلـه عنـدما     . وكان من أشد الناس انكاراً له ولده معاوية 
أكثروا عتابه ولومه، وتكرر عليه انكار الناس، وقد ذكروا أن مروان كان يومئذ بالشام،

االجتماعيـة والـسياسية وتـصاعد انكـار املـسلمني          وهو يرى تردي احلالـة       -فقال ليزيد   
يف الـشام فأعـد    عليه الـسالم  ال يصلح لك توقف أهل بيت احلسني        : (-على بين أمية    

)٥().هلم اجلهاز، وابعث م إىل احلجاز

- أي احلسني -ما كان علي لو احتملت األذى وانزلته : وشعر يزيد بالندم فقال
لعن اهللا ابن مرجانة، فقد بغض بقتلـه إيلّ املـسلمني،       . يدمعي يف داري، وكلمته فيما ير     

وزرع يل يف قلوم العداوة، فبغضين إىل الرب والفاجر مبا استعظم الناس يف قتلي حسيناً، 

.٣٥٥، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.٣٥٠سه صفاملصدر ن-٢

.١٧٩ليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص اجلالسيد -٣

.٣٥٦، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٤

.١١٤اآلصفي، آية اهللا الشيخ حممد مهدي، اخلطاب احلسيين، املرحلة الثانية، للثورة احلسينية، ص -٥
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)١(.مايل والبن مرجانة لعنه اهللا وغضب عليه

ريبـة  ق، داراً عليهم السالميزيد ألهل البيت    مث اقام جمالس العزاء يف الشام وأفرد        
، عليـه الـسالم  وأذن هلم بإقامة العزاء والنياحـة علـى احلـسني    ) دار احلجارة(من قصوره  

فأقمن املأمت على احلسني سبعة أيام، وكـان جيتمـع   .ظوراً عليهمحممن بعد ما كان ذلك    
فلـم تبـق هامشيـة، وال قرشـية إال      )٢(.عندهن كل يوم مجاعة كثرية ال حتصى من النساء        

)٣(.عليه السالمناً على احلسني لبست السواد حز

يف دار علـى    ن الطاغيـة أمـر بالنـسوة أن ينــزلن           إ: وأيضاً روى املفيد يف اإلرشاد    
.)٤(حدة معهن أخوهن علي بن احلسني، فأفرد له داراً يتصل بدار يزيد فأقاموا أياماً

)٥(.وأقمن املآمت عليه ثالثة أيام

:وروى سبط ابن اجلوزي يف التذكرة قال

وبناتـه علـى نـساء يزيـد قمـن      عليه السالم ملا دخلت نساء احلسني     : ال الزهري ق
.عليه السالمإليهن، وصحن، وبكني، وأقمن املآمت على احلسني 

:على نساء يزيد قلنعليه السالمملا دخل نساء احلسني : وقال الشعيب

:واحسيناه، فسمعهن يزيد، فقال

ـــح  )٦(وت علـــى النـــوائحمـــا أهـــون املـــيـــا صـــيحة حتمــــد مـــن صوائـ

.٣/٣٠٠:؛ وابن األثري٧/١٩: طربياآلصفي، اخلطاب احلسيين نقالً عن تاريخ ال-١

.٣٠٢-٢٩٩/ ٢: عن كامل البهائي٤٥١: نفس املهموم-٢

.١١٥اآلصفي، اخلطاب احلسيين، ص -٣

.٢٣١: اآلصفي، اخلطاب احلسيين، نقالً عن اإلرشاد للمفيد-٤

.٢/٢٦٤: نفس املصدر عن جالء العيون لسيد شرب-٥

.١٥٠: اآلصفي، اخلطاب احلسيين نقالً عن تذكرة اخلواص-٦
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ملـا خـشى الفتنـة    .. وكانت نتائج ذلك كله ان يزيد أمر بارجاع السبايا إىل املدينـة      
وانقالب األمر عليه عجل بـاخراج الـسجاد والعيـال مـن الـشام إىل وطنـهم ومقـرهم،           
ومكَّنهم مما يريدون وأمر النعمان بن بشري ومجاعة معه أن يـسريوا معهـم إىل املدينـة مـع         

)١(.الرفق

المرحلة الثالثة من الدور اإلعالمي

:وساحتها املدينة املنورة وميكن تقسيمها إىل قسمني
القسم األول يتحدث عن الدور اإلعالمي احملدود قبل وصول السبايا-١
القـسم الثــاين يتحــدث عــن الــدور اإلعالمــي بعــد وصــول الــسبايا وعــودة  -٢

.الركب احلسيين إىل املدينة

 

ارسل إليها مـن خيربهـا مبـا    فقديف املدينة) انتصاره(ان يعلن وحيث اراد ابن زياد  
ه وعيالـه سـبايا   ؤوكانـت نـسا  :قـال الـراوي  وآل بيتـه    عليه الـسالم  جرى على احلسني    

فارسل ابـن زيـاد عبـد امللـك بـن احلـارث الـسلمي إىل املدينـة ليبـشر عمـرو بـن سـعيد                
ال «املرض فلم يقبل منـه وكـان ابـن زيـاد شـديد الوطـأة       بقتل احلسني فاعتذر ب  االشدق

وأمره أن جيد السري فان قامت به الراحلة يشتري غريهـا وال يـسبقه اخلـرب              »يصطلى بناره 
من غريه فسار جمداً حىت إذا وصل املدينة لقيه رجل من قريش وسـأله عمـا عنـده فقـال                

.سني فرح واهتز بشراً ومشاتةاخلرب عند األمري وملا أعلم ابن سعيد بقتل احل: له

وأمر املنادي أن يعلن بقتله يف ازقة املدينة فلم يسمع ذلك اليوم واعية مثل واعية        
»االشدق«نساء بين هاشم يف دورهن على سيد شباب أهل اجلنة واتصلت الصيحة بدار 

:فضحك ومتثل بقول عمرو بن معد يكرب

.٣٦١، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٦
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ــسوتنا  عجـــت نـــساء بـــين زيـــاد عجـــة     ــيج نـ ــب كعجـ ــداة األرنـ غـ

)١(.واعية بواعية عثمان: مث قال

مسي باالشدق ألنه اصابه اعوجـاج يف حلقـه إىل اجلانـب اآلخـر الغراقـه يف      وقد  
الفعـل ان املدينـة اهتـزت بـاألمر     ، وكانت ردود    )٢(عليه السالم طالب  شتم علي بن ايب     

الـنيب  قـرب فخرجت بنت عقيل بن أيب طالب يف مجاعة من نساء قومهـا حـىت انتـهت إىل                 
إىل املهـاجرين واالنـصار   تفالذت به وشهقت عنده مث التفت    صلى اهللا عليه وآله وسلم    

:تقول

يوم احلساب وصدق القـول مـسمـوع       مــاذا تقولــون إن قــال النبـــي لكـــم    

ـــوع  خـــذلتمو عتـــــريت أو كنتـــــم غيبـــــا  ـــر جممـ ـــد ويلِّ األمـ ـــق عنـ واحلـ

ــشفـوع   اســلمتموهم بأيـــدي الظامليـــن فمــــا   ـــد اهللا م ـــوم عن ــه الي ــنكم ل م

ـــوع  ما كان عنـد غـداة الطَّـف إذ حـضروا        ـــن مدفـ ـــا وال عنهـ ـــلك املنايـ تـ

)٣(.فأبكت من حضر ومل ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم

:وتقولعليه السالمتندب احلسنيعليها السالم ختها زينب وكانت أ

ــم    ــنيب لك ــال ال ـــون إذ ق ــاذا تقـول ــاذا م ـــم   م ـــر األم فعلتـــم وأنتـــم آخ

ـــدي  ـــد مفتقـ ــأهلي بعـ ـــريت وبـ منهـم أسـارى ومنـهم ضـرجوا بـدم       بعتـ

)٤(أنْ ختلفوين بسـوء يف ذوي رمحــي      ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكـم    

.٣٣٤، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -١

.٢٣١نقالً عن معجم الشعراء للمرزباين ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٢

.٥٥مايل الشيخ الطوسي ص أ-٣

.٣٣٥، ص )عليه السالم(املقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -٤
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: فأجاا ابو األسود، وهو غارق يف البكاء والشجون

> % $ # "   &  + * ) ( ',<.)١(

:وأخذ يقول

ـــاد  ادين حنقــــــاً وغيظــــــاأقـــــول، وز ـــلك بنـــــــي زيــــ أزال اهللا مــــ

ـــوا  ــدوا وخانـ ــا بعـ ــدهم، كمـ ـــاد  وابعـ ـــوم عـ ــود وقـ ــدت مثـ ــا بعـ كمـ

ـــاد  وال رجعــــت ركائبهــــــم إليهــــــم  ـــوم التنـ ـــهم يـ ــت بـ )٢(إذا وقفـ

، وكانـت   عليـه الـسالم   وأقامت أم البنني زوجة أمري املؤمنني العزاء على احلـسني           
)٣(.عن عندها للعزاء والنياحةنساء بين هاشم جيتم

 

جمـالس احلـداد   الدور اإلعالمي يف املدينة يبدأ مع عودة السبايا حيـث اقيمـت            نّإ
.والعزاء باشراف أهل البيت أنفسهم

وكان للحالة األوىل من وصول اخلرب إىل املدينة أثـره الكـبري يف يئـة األرضـية ملـا              
عليـه  فقد علم أهل املدينـة مبـا جـرى علـى احلـسني      . الثاينجرى من حوادث يف القسم    

ن عبـد  أ: يف تـاريخ دمـشق  روى ابن عـساكر  .. وأهل بيته واقاموا جمالس العزاء السالم
عباس كان يف احلرم، إذ أسـر إليـه شـخص باحلـادث املفجـع يف العـراق فـذعر،                  اهللا بن   

العباس؟ما حدث يا أبا :فسأله حممد بن عبد اهللا. واجهش بالبكاء

مـصيبة عظيمـة حنتـسبها عنـد اهللا، وارتفـع صـوته بالبكـاء، وانـصرف إىل         : قـال 

.٢٣سورة األعراف، اآلية -١

.٣/٤١٩: اة اإلمام احلسني للقرشيحي-٢

.اآلصفي، اخلطاب احلسيين-٣
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واقبـل النـاس يعزونـه مبـصيبة     عليـه الـسالم  منـزله، واقام يف منـزله مأمتـاً علـى احلـسني       
)١(.احلسني

ملا ورد نعي احلـسني جلـس عبـد اهللا     : وكذلك عبد اهللا بن جعفر فقال ابن جرير       
هذا ما لقيناه مـن  : )٢()ابو اللسالس(بل الناس يعزونه فقال مواله بن جعفر للعزاء وأق  ا

واهللا لـو شـهدته   ! يا ابن اللخنـاء أللحـسني تقـول ذلـك؟        : ه بنعله وقال  ففحذ!! احلسني
 ويهون علي ألحببت أن ال أفارقه حىت اقتل معه، واهللا انه ملما يسخى بنفسي عن ولدي

مـي مواسـيني لـه صـابرين معـه مث أقبـل علـى        املصاب ما أما أصيبا مع أخي وابن ع 
احلمـد هللا لقـد عـز علـي املـصاب مبـصرع احلـسني أن ال أكـون واسـيته          : ه وقـال  ئجلسا

.. )٣(بنفسي، فلقد واساه ولداي

وهذا قد مهد ألن يكون هناك جتمع حاشد ألهل املدينة ما ان مسعوا مبقدم اإلمام 
مث انفـصلوا مـن كـربالء طـالبني     : ل الـراوي  يقو.. إىل املدينة  عليه السالم زين العابدين   

فحـطّ رحلـه   عليه الـسالم فلما قربنا منها نزل علي بن احلسني بن حذمل املدينة قال بشري  
فهل تقـدر  ،يا بشري رحم اهللا اباك لقد كان شاعراً:ه وقال ءوضرب فسطاطه وانزل نسا   

اني لشاعر فقـال  سلمصلى اهللا عليه وآله و   على شيء منه؟ فقال بلى يا بن رسول اهللا          
فركبـت فرسـي   :قـال بـشري  ،عليـه الـسالم  ادخل املدينة وانع أبـا عبـد اهللا   عليه السالم 

         ا بلغت مسجد النيبى دخلت املدينة فلمرفعـت  صلى اهللا عليه وآله وسلموركضت حت
:صويت بالبكاء وانشأت أقول

ــا    ـــرب ال مقــام لكــم ــا أهــل يث ـــدرار   ي ــأدمعي مـ ــسني فـ ـــل احلـ قتـ
ــضرج   ــربالء مــ ــه بكــ ــسم منــ ـــدار   اجلــ ــاة ي ــى القن ـــه عل ــرأس من وال

.١٣/٨٦: اآلصفي، اخلطاب احلسيين، املرحلة الثانية للثورة احلسينية، نقالً عن تاريخ ابن عساكر-١

.ابو السالسل: ١٩٤يف اإلرشاد للشيخ املفيد وكشف الغمة لالربلي ص -٢

.٢١٨، ص ٦تاريخ الطربي ج-٣
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مـع عماتـه واخواتـه قـد حلّـوا      عليـه الـسالم  قال مثّ قلت هذا علـي بـن احلـسني           
، قـال فمـا بقيـت يف املدينـة        رفكم مكانـه  عبساحتكم ونزلوا بفنائكم وأنا رسول إليكم ا      

هن خممشة وجوههن ضـاربات    خمدرة وال حمجبة إال برزن من خدورهن مكشوفة شعور        
خدودهن يدعون بالويل والثّبور فلم أر باكياً أكثر مـن ذلـك اليـوم وال يومـاً أمـر علـى          

:فتقولعليه السالماملسلمني منه ومسعت جارية تنوح على احلسني 
ـــا   نعـــى ســـيدي نــــاع نعــــاه فـاوجعــــا ـــاه فأفجعــ ــين نـــــاع نعــ وأمرضــ
ـــ   ـــوع واسكب ـــوداً بـالدمـ ــيين جـ ـــاً ـافعـ ــا معـ ــدمع بعـــد دمعكمـ ــودا بـ وجـ

ـــا   على من دهى عرش اجلليل فزعزعــا       ــدين أجدع ــد وال ــذا ا ــبح ه فأص
ـاسعشــأوإن كــان عنــا شــاحط الــدار علــى ابـــن نبـــي اهللا وابـــن وصيـــه    

وخدشـت منـا     عليـه الـسالم   أيها الناعي جددت حزننـا بـأيب عبـد اهللا           : مث قالت 
ذمل وجهين موالي علي بـن  بن ح  من أنت رمحك اهللا؟ فقلت أنا بشري      قروحاً ملا تندمل ف   

عليـه الـسالم  وهو نازل يف موضع كذا وكذا مع عيال أيب عبد اهللا           عليه السالم احلسني  
فتركوين مكاين فضربت فرسي حتـى رجعـت إلـيهم فوجـدت النـاس قـد                 :ونسائه قال 

الناس حتى قربت مـن بـاب   أخذوا الطرق واملواضع فنـزلت عن فرسي وختطيت رقاب        
داخال فخرج ومعه خرقة ميسح ا دموعه  عليه السالم الفسطاط وكان علي بن احلسني      

وخلفه خادم معه كرسي فوضعه له وجلس عليه وهو ال يتمالك عـن العـربة وارتفعـت        
أصوات الناس بالبكاء وحنني النسوان واجلواري والناس يعزونه من كلّ ناحية فضجت           

)١(.ة ضجة شديدةعتلك البق

فقد هاجت ن ذكريات األمس القريـب مـع          عليهم السالم وأما نساء آل البيت     
ن لإلمـام يف  األخوة واألعزة كيف خرجوا من املدينة مجعاً من الرجـال والنـساء ناصـري           

.. يندبن رجاهلنباكياتثورته العظيمة فعادت النساء

.٢٠٠-١٩٧السيد اجلليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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)١(:عليه السالميف أيب عبد اهللا وكان من رثائهن

ــدن ــة جــــــ ــامدينــــــ ــا ا ال تقبلينــــــ ــزان جينـــ ــسرات واألحـــ فباحلـــ

ــاً  ــاألهلني مجعــ ــك بــ ــا منــ ــخرجنــ ــا رجعنــــ ــال وال بنينــــ ا ال رجــــ

ــ ــ  وكنــ ــع مشــ ــروج جبمــ ان مــــــسلبين اســــــريحا رجعنــــــلا يف اخلــ

ـــراً  ـــان اهللا جهــــ ـــا يف أمــــ ـــا وكنــــ ـــة خائفيـنـــ ـــا بـالقطيعـــ رجعنـــ

ـــس  ـــا أنيــ ــسني لنــ ـــا احلــ سيـن بـــــه رهيـنـــــارجعنــــا واحلــــ وموالنــ

ـــا فـــنحن الـــضائعـات بـــال كفيـــــل    ــى أخيـنـ وحنـــن النـائحــــات علـ

ــسينـاً    ــوا حــ ـــا قتلــ ـــا جدنــ ـــا  أال يــ ـــاب اهللا فيـنـ ـــوا جنـ ـــم يرعـ ولـ

ـــا    ــت عدانــ ـــا بلغــ ـــا جدنــ منـاهــــا واشـــتفى األعــــداء فيـنــــاأال يــ

ـــاب قهـــراً أجـملقــــد هتكــــوا النــــسـاء ومحلوهـــــا ـــاعلــى األقت )٢(عين

:مث أخذت زينب بنت أمري املؤمنني بعضاديت باب املسجد وصاحت
.يا جداه إِني ناعية إليك أخي احلسني-

يا جداه إليك املشتكى مما جرى علينا فـواهللا مـا رأيـت أقـسى               : وصاحت سكينة 
ر أيب من يزيد وال رأيت كافراً وال مشركاً شراً منه وال أجفى وأغلظ فلقد كان يقرع ثغ             

)٣(.كيف رأيت الضرب يا حسني: مبخصرته وهو يقول

        حرائر الرسالة املأمت على سيد الشهداء ولبـس ناملـسوح والـسواد نائحـات     وأقم ن
)٤(.الليل والنهار واإلمام السجاد يعمل هلن الطعام

.١٥٨، ص ٢فرج االصفهاين، جاليب أل،غاينألا-١

.٣٥٧: اآلصفي، اخلطاب احلسيين، نقالً عن منتخب الطرحيي-٢

.١٦٣املقرم نقال عن رياض األحزان، ص -٣

.طعام واملأمت، باب اإل٤٢٠، ص ٢حماسن الربقي جاملقرم نقال عن -٤
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:عليه السالمالصادق مام اإلويف حديث 


 

ومما قالته يف رثاء زوجها وأما الرباب فبكت على أيب عبد اهللا حىت جفَّت دموعها   
:عليه السالماحلسني 

ـــه   ــضـاء ب تســوراً ي ــان ن ــذي ك بكــــربالء قتيـــــل غيـــــر مدفـــــونإنَّ ال

ـــة  ـــزاك اهللا صاحلـ ــنيب جـ عنـــا وجنبـــت خـــسـران املوازيــــنسبــــط الـ

ـــن  لـوذ بــه  أقـد كنـت يل جبــال صـعباً      ــالرحم والدي ــصحبنا ب ــت ت وكن

    ـــنللـسائليـن وم ـنلليتـامى وم ـنــسكيـن   م ـــلُّ م ــه ك ــأوي إلي ــين وي يغ

ب بـني الرمــل والطِّيــن       واهللا ال ابتغـــي صهــــراً بـــصهـركـم٢(حىت أُغي(

ال جتـف هلـا عـربة وال تفتـر مـن البكـاء       ليـه الـسالم  عوكانـت زينـب بنـت علـي     
ابن أخيهـا جتـدد حزـا وزاد        عليه السالم والنحيب، وكلّما نظرت إىل علي بن احلسني        

)٣(.وجدها

ــة أهــل البيــت    مــن مثو ــة برعاي ــزاء يف املدين ــسالماقيمــت جمــالس الع ــيهم ال عل
.نية حىت وقتنا احلاضرواستمرت هذه االس يف توجيه الناس حنو قيم الثورة احلسي

 

حتـى  وزماـا ومكاـا و    كربالء متثل حادثة منفردة يف كـل احـداثها وشخوصـها            
فمـن املعلـوم انـه كانـت       . حضور النساء يف هذه الواقعة كان متميزاً وخمتلفاً عمـا سـواه           

.٩٤باب ٢١٥، ص ٢مستدرك الوسائل ج-١

.٣٧٦، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٢

.٣٥٨: اآلصفي، اخلطاب احلسيين، نقالً عن منتخب الطرحيي-٣
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يـة املعنويـات كمـا    لتقوامـا عـامالً  اذ حيـضرن ،فيمـا سـبق  كات يف املعـارك    مشارللنساء  
:حصل يف معركة أحد حيث حضرت نساء قريش خلف املقاتلني وهن يرجتزن

ــس ــن نـــــــ ــارقـحنـــــــ منـــــــــشي علـــــــــى النمـــــــــارقاء طـــــــ
نفـــــــــــــــارقاتـــــــــــــــدبروأوقـان تقبلـــــــــــــوا نعانــــــــــــــ 

يف احلـروب النـساء وامـا ان حتـضر  . ك هو دفع الرجال للقتالواهلدف من كل ذل   
وغالبـاً مـا ينتـهي    .. تضمد جراحات املسلمنياليت كانتللتمريض كما يف صورة رفيدة     

جـداً  اًف فاألمر كـان متباينـ  يف واقعة الطاما ،دور النساء بانتهاء املعارك وعودة املقاتلني     
حىت بعد وتويل مهام استمرتألداء أدوار جديدة كربالء هو إىل لنساء فقد كان حضور ا

حيـث  ل النساء إىل املدينة ىت وصوفاملالحظ ان الدور اإلعالمي استمر ح   . انتهاء املعركة 
األمـر الـذي   عليه السالماقمن جمالس العزاء وكشفن عن الصورة الواقعية ملقتل االمام          

عــن املدينــة، فــضاق الــوايل عليهـا الــسالم خــراج الــسيدة زينــب إدفـع وايل املدينــة إىل  
:األموي بذلك ذرعاً، وكتب إىل يزيد كتاباً يقول فيه




 
دوار أعلى هذا ميكن القول ان هذا الدور قد اعطـى للمـرأة صـورة جديـدة عـن            

ذا الدور هو قـدرة النـساء علـى يـيج      وأهم ما نالحظه يف ه     ،مستقبلية ميكن ان تؤديها   
بـشكل  ساين وجتميـع الطاقـات وشـحذ اهلمـم     واالنـ مشاعر الناس وايقاظ احلس اإلمياين 

ــ ٦٢وأوهلا ثورة التـوابني عـام       وظهورها  ى إىل قيام الثورات على األمويني       فعال أد  . ه
يـق  جنـاح الـدور اإلعالمـي وحتق   اشـارة إىل  سري مـن معركـة الطـف وهـذه      ي دأي بعد أم  

.اخلالدةأهدافه

.١٩٧حممد حبر العلوم، يف رحاب السيدة زينب، ص -١
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:يف هذا الدور بأمور نذكر أمههاوكلمان خطب النساءولقد متيزت 

سهمت وإىل أان عموم اخلطب والكلمات كانت حتمل منظومة قيمية جديدة . ١
حد كبري يف تغيري املنظومة السابقة اليت زرعها اإلعالم األموي الكاذب فبـدل االسـتكانة            

اظهـار الـوالء كـان هنـاك     ل الشهادة وبـدل اخلـوف مـن        اصبح اجلهاد والتضحية من أج    
مـن مبـدأ   تطلقـ بـدليل ان الثـورات كلـها ان   عليهم السالم بيت  البة آل   االعالن عن حم  

، وبدل اخلضوع للدنيا والركـون إليهـا والرضـا بـالظلم            عليهم السالم الوالء آلل البيت    
وهـذا  .. ن الثـورة عليـه  اآلخرة والتسابق حنو الشهادة ورفض الظلم واعـال بكان التفكري   

من خـالل الـسلوك   القيمي الذي محلته النساء والذي ظهر واضحا  يشري إىل مقدار الكم   
تنـاىف مـع األدب العـام أو    أي شيء يوالكلمات اننا ال جند يف هذه اخلطب     اذ  واألفعال،  

كـل هـذه   ن، أو شـتم بـل هـو خطـاب يتعـاىل عـ            ليس هنـاك فحـش أو سـب       ف.اللياقة
ةيـ ريصلنا إىل مطاف آخـر ان ثـورة اإلمـام كانـت قيميـة أخالقيـة تغي             وهذا يو . الصفات

بعـد ايـاره وغـرق النـاس يف مـستنقع      النظـام األخالقـي للنـاس       كربى أدت إىل إعـادة      
.الفوضى والفساد األخالقي

مل تنقل ذإ. استقر على اعمدة الصدق والصراحةوألنه كان خطاباً قيمياً فقد. ٢
ونقلـن  ،بل نقلن احلقائق املؤملة اليت مـرت ـن  ،باهللا زوراً والعياذ هؤالء النساء كذباً أو     

أوضـاع الـسيب واالنتقـال مـن بلـد إىل آخـر فكانـت خـري                خـالل  مـن  الصورة كما هـي   
داث، يف حـني اعتمـد اإلعـالم األمـوي علـى التـضليل           صورة ناطقة ملا جـرى مـن أحـ        

؛اهريـة فانـه خطـاب ال يـدوم    ان هذا اإلعالم مبقدرات القوى الظ والتشويه ومهما استع  
.ألنه ال يستقر على أعمدة قوية وأمهها الصدق

أي تكلف يف مفرداته أو يف إيصاله  كمل يكن هنا  ذإاًيمث انه كان خطاباً انسياب    . ٣
ضـيئت بـأنوار اهلدايـة    أُصورة مستقرة يف قلـوب  لنقالًهوفقد كان اخلطاب     ؛تلقيإىل امل 



نساء الطفوف............................................................................................................................................................١٥٤

ألنـه  ؛وهلذا مل تكـن هنـاك حاجـة للتكلـف الزائـد     . لوهمىل البشر الغارقني يف سرادق ا إ
،القلـب وألنه خطاب نابع مـن   . نور فهو إذاً خطاب القلب اروح     انعتاق احلقيقة إىل ال   

ئق فجاءـا كـسحاب مطـر    ن يستقر يف القلوب اليت خرجـت تبحـث عـن احلقـا           أال بد   ف
.شديد بعد ازمة جفاف

تـاً اسـتهدف خطـاب العقـل معتمـداً علـى        وهو أيضاً مل يكن خطاباً فكرياً حب      . ٤
كمـا انـه مل   .فهمهعلى اإلنسان البسيط والعادي النظريات واألدلة والنتائج بشكل يثقل  

دون حتريـك العقـل البـشري،    يكن خطاباً عاطفياً جمرداً يهمه تصوير املأساة بشكل خاوٍ     
ف بأصحاب الثـورة  فهو إذاً خطاب فكري عاطفي اراد ان حيقق انتصاراً فكرياً يف التعري    

ويف التعريـف مبتطلبـات هـذا    علـيهم الـسالم   ويف التأكيد على مبدأ الوالء ألهل البيـت         
. الثقـايف كما انه حقق انتصاراً عاطفياً من خالل صور احلزن اليت رافقت املشهد            ،الوالء

ال بـد مـن حركـة سـلوكية     فـ مـن مثَّ و،وهلذا جنح اخلطاب يف حتريـك القلـوب والعقـول        
فكانـت  به وـذا تكـون مؤشـرا علـى جناحـه            ارب عـن فهـم اخلطـاب واسـتيع        تعـ واضحة  
.ذا الفهمهلاًخالداًمنوذججمالس العزاءموي وكانت القاصمة للوجود األالثورات

هي العادة كما انه مل يكن خطاباً عادياً أبداً، مل يكن جمرد كلمات بسيطة كما         . ٥
قمـة يف الفـصاحة واملتانـة األدبيـة     بـل هـو    بـل كـان خطابـاً بليغـاً        .فيما تتفوه به النـساء    

من أناس على درجة عاليـة مـن الفهـم والـوعي            مبا يوحي انه انبعث   والصياغة اللفظية   
عمتـه  ابخبطـ عليـه الـسالم  وقد اشاد اإلمام السجاد . وهذا جنده يف كل اخلطب الثقايف
)١(.مفهمةحبمد اهللا عاملة غري معلمة فهمة غريانت:فقال هلاعليها السالمزينب 

وهن يف مراحل عمرية متفاوتة كما ان نسبتهن مع  عديدة   اخطبلقد القت النساء    
يف اخلمسني يف حني كانت عليها السالمفقد كانت السيدة زينب      .الشهداء كانت خمتلفة  

.١٦٦ملوسوي، مقتل احلسني، نقالً عن االحتجاج الطربسي صاملقرم، عبد الرزاق ا-١
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بالغيـاً  يف الثالثني لكن مع ذلك ال جند تفاوتاً ثقافياً أو عليه السالم فاطمة بنت احلسني    
.اخلطبواسعاً بني
ارادوأخطـاب انـاس قـانطني او انـاس اسـتبدم اليـأس فـ              وهو أيضاً مل يكن      .٦

ع وحنن نلمس مواق. )١(فقد كان نرباس األمل معهم يف كل أدوارهمتفريغ محولتهم ابداً
علـيهم الـسالم  علي من شأن آل البيت حق بين أمية وي   عدة لألمل والتفاؤل مبستقبل يس    

كـد كيـدك، واسـع    (مع يزيد عليها السالماب السيدة زينب هو خط ونذكر لذلك مثاالً  
سعيك، فواهللا ال متحو ذكرنا أبداً وال متيت وحينا وال يرحض عنك عارها وهل رأيـك             

).اال فند وأيامك إال عدد ومجعك إال بدد
مبادئــه مث ان اخلطــاب أكــد علــى قيمــة االنتــصار، انتــصار اإلمــام وانتــصار .٧

ان اإلعـالم األمـوي ابتـهج بانتـصار اخلليفـة علـى اخلـارجي               الوالء رغـم  وانتصار خط 
ذ أكـد  نتصار يبـدو يف أكثـر مـن موقـع واشـارة وهـو ا      وتأكيد اال.. واعلن الفرح والزينة 

واستعرض مكانتـهم بـشكل شـد   عليهم السالم أكد مظلومية أهل البيت     االنتصار فانه   
يف عليـه الـسالم  حلـسني  كما تقول فاطمـة بنـت ا      ..العقول إىل الكلمات فكانت ثورات    

كمـا قتـل ولـده بـاألمس يف بيـت مـن بيـوت اهللا تعـاىل، فيـه معـشر مـسلمة             «: خطبتها
بألسنتهم، تعساً لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً يف حياته وال عند مماته، حـىت قبـضه اهللا            

ة، طيب العريكة، معروف املناقب، مشهور املذاهب، مل تأخذه يف     بتعاىل إليه حممود النقي   
سبحانه لومة الئم، وال عذل عاذل، هديته اللهم لإلسالم صـغرياً، ومحـدت مناقبـه       اهللا

غـري حـريص عليهـا، راغبـاً يف     كبرياً، ومل يزل ناصحاً لـك ولرسـولك، زاهـداً يف الـدنيا        
)٢(.»ط مستقيمااآلخرة، جماهداً لك يف سبيلك، رضيته فاخترته وهديته إىل صر

عليـه  ، املقـرم، مقتـل احلـسني    عليـه الـسالم  لإلمـام الـسجاد   عليها الـسالم راجع مواساة السيدة زينب     -١
.٣٠٨ص السالم

.٣١٤، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٢
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لـذي  اعاً قويـاً قـال كلمتـه يف الوقـت ا        كـان شـج   والعجيب ان هذا اخلطـاب       .٨
م ملـن يطلـب النجـدة    هـم ونـصر  ئاعـالن وال اورائهـم  تراجع فيه الصناديد عن بيـان آ      

رمني شجاعاً أمام ا اخلطاب كان.بشكل ال يتناسب حىت مع االخالق العربية املعروفة       
إلميـان  اوية من كـل سـالح إال سـالح ا      امرأة عزالء خ   والقتلة وكل واحدة منهن كانت    

بنب هؤالء النساء ص.. الشاهرة سيوفها وحرااع املصفوفة أمامهاوهذه اجلمامام والقيم 
البالغية يف وقت غفلة الناس وجبنهم وختاذهلم وتراخي قـواهم فجـاءت       احلمم اخلطابية   

  وهلذا مررنـا فيمـا تقـدم مـن البحـث علـى           ،ي الشجاعة يف نفوسهم   يحهذه الكلمات لت
لقد .. ظهرت يف جمالس احلاكمني وأحياناً خارجها من أناس عزل مواقف قوة وشجاعة    

...اكتسبوا الشجاعة بفعل اخلطاب الشجاع

٩.      عـاً متعـدد الوجـوه واملـسالك وهـو يعطـي لكـل              مث ان هذا اخلطاب كان منو
من وخز الضمري وتعزيز الشعور بـاالمث  البد   فمع املوالني  ؛شرحية ما حتتاجه من اخلطاب    

يف حـني امـام   . نـصرة اإلمـام  اجهم حماسـبني أنفـسهم عـن تقـصريهم يف        كي يعودوا أدر  
كـان اخلطـاب فاضـحاً ألفعـاهلم متوعـداً خبيبـة خططهـم منـذراً بـأفول دولتـهم            االعداء

ذا ان وعاكساً لالعتزاز بالشهادة والتضحية والتفاخر بآل البيت حسباً ونسباً وموقفاً وهـ      
هـؤالء النـساء والقـدرة العاليـة علـى      وة الـذكاء لـدى  دل على شيء فامنـا يـدل علـى قـ       

.تشخيص ما هو مطلوب وضروري لكل حدث وواقعة

ن هذا اخلطـاب قـد جنـح يف كـسر الـصورة      إ:وميكن القول يف اية املطاف  .١٠
النمطية اليت سادت آنذاك عن املرأة، وهي صورة سلبية المرأة ضعيفة بعيدة عـن مهـوم    

اذ أي موقف له اثره يف حيـاة النـاس واألمـة فـإذا       اتمع غارقة يف ذاا، عاجزة عن اخت      
احلاملة مهوم األمـة والـساعية   ..لنا صورة املرأة القوية يف اهللاقدمياإلعالم النسائي  ذا  

املرأة اليت تعـيش الـوالء خطـا ورسـالة وفكـراً     قدم لنا لتغيري الواقع عرب جماة الظاملني، و   
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قف يف الدور اإلعالمي أمام نساء عظيمات هلن وذا ن.. د متتمات لسان   ال جمر  ومنهجا
نا ؤفهـل تـصل نـسا     .. املـصائب وابـتالع اهلـم وتغـيري أمـور النـاس            احتمالالقدرة على   

.   املعاصرات إىل هذه الصورة؟

عليـه  حول تـأثري شخـصية عيـال احلـسني          :يقول الشيخ مطهري يف امللحمة احلسينية     
ودور اعـالم  ،دور التعريـف باإلسـالم  ؛دوريـن يف التبليغ وهـو التبليـغ الـذي محـل            السالم

الناس ووضعهم بالصورة الصحيحة عما كان جيـري وأحـداث العمـل اآلخـر الـذي متكـن                
من اجنازه هو حتقيق االتصال اجلمـاهريي والتحـدث إىل اجلمهـور     عليهم السالم أهل البيت   

احلادثـة واثناءهـا   وعلى منرب العدو نفسه يف الوقت الذي مل يكن مثل ذلـك األمـر ممكنـا قبـل        
)١(.بسهولةعليهم السالمخلوف الناس وعدم جترئهم على االتصال بآل البيت 

الحسينياِّـقتلرواية-٥

زاء التضليل اإلعالمـي وتزييـف   إكيف كان بامكاننا ان نفهم ما جرى يف كربالء    
ات احلقائق والوقائع الذي اعتمدته السياسة األموية ورصدت له مبالغ ضـخمة وامكانيـ            

. رم؟ عظيمة ؟ وكيف نعرف ما هي األحداث اليت حصلت يوم العاشر من حم

علـى كـل   السيد حممد الصدر يف كتابه أضواء على الثورة احلـسينية         الشهيدجييب  
:هذه التساؤالت بالقول

:ان الرواة األوائل حلادثة الطف هم

.األئمة املعصومون. ١

فمن املمكـن ان يتحـدثن عمـا رأينـه     ،النساء من ذرية احلسني وذرية أصحابه   . ٢
.كل واحدة منهن شاهد حال حاضر للواقعةدعوت.. عن تلك التفاصيل

.٢٣٧، ص ٣امللحمة احلسينية، ج: مطهري، مرتضى-١
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عما جرى يف كربالء، وعن حكاية   وصلن اليه   فلقد تكلمت النساء يف كل مكان       
واستخدمن يف ذلـك كـل مـا لـديهن مـن       والتعريف بالسبايا  الرأس املرفوع على السنان   

نية يف التعريف باملقتل احلسيين وذا نبذ النـاس الروايـة األمويـة الـيت     قدرات كالمية وبيا 
عـن  ومتـسكوا بروايـة هـؤالء النـساء يف الكـشف      عليـه الـسالم  بثوها عن اإلمام ومقتله   

مام التضليل األموي كان كالم النـساء هـو الوحيـد    أف .أحداث الواقعة املأساوية الكربى   
ذي اختــرق ت النــساء هـو الــصوت االول الــ وصــوالـذي رد علــى التــشويه يف احلقـائق  

.احلصار االموي لالعالم
ورغم ان البعض حيجم هذا الدور باعتبـار ان النـساء كـن يف اخليـام وال ميكنـهن               

ومع ذلك جيب : ان السيد حممد الصدر يعقب على ذلك بالقولحيث وقائع سرد كل ال
اخليـام ولـسن مـشرفات     ان ال نبالغ يف ذلك ألمرين األول ان النساء كن موجـودات يف            

على الواقعة وال متابعات للحوادث وال يعرفن أشخاص الرجـال األجانـب بامسـائهن؛            
الثاين كانت املصلحة الدينيـة واالجتماعيـة تقتـضي اقامـة املزيـد مـن املـآمت علـى واقعـة                  

.الطف بعد عودم إىل املدينة املنورة
ان تؤخـذ بنظـر االعتبـار    جيـب اًهنـاك أمـور    صحيحاً لكن  هذا رمبا يكون  وأقول

:منها
ان نساء أهل البيت كن يف اخليام ولكن النساء االخريـات خـرجن إىل أرض          . ١

.هن ذلكناملعركة وعدن إليها بعدما طلب اإلمام احلسني م
كانـت  وان تتابع الشهداء كان واضحاً وكان اإلمام جيمعهم يف خيمة واحدة        . ٢

.ثث الطواهرالنساء تتابع الوقائع وترى عودة اجل
خر من استشهد وبتتابع سقوط الشهداء كان آهو عليه السالماالمام احلسني  . ٣

ي أوال ننـسى ان النـساء يف   ،البد وان تكون هناك صورة اولية عن استشهاد كل واحد     
.دور كانوا تابعوا خروج االحبة ومن مث استشهادهم
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ـيس مهمـاً ان تعـرف    اقعة،ان النساء قد نقلن وقائع عديدة جرت رمبا بعد الو      . ٤ ول
واقعـة ودونوهـا مثـل محيـد بـن      خـرين الـذين شـهدوا ال      االمساء كلها فروايات النساء مـع اآل      

ومن مث فأمام التضليل األمـوي  كانت هي احلجر االساس يف التعريف باملقتل احلسيين   مسلم  
إلمـام زيـن   واملالحـظ ان ا . كان كالم النساء هو الوحيد الذي رد علـى التـشويه يف احلقـائق       

!!كان أيضاً مريضاً يف اخليمة ولكنه نقل الوقائع بعد ذلكعليه السالمالعابدين 
واملهم يف كل ذلك التعريف بالوقائع االصلية اما اجلزئيات فقد وصلت الينا فيمـا    

.بعد حىت من الذين حاربوا االمام وممن كانوا يف اجليش االموي

التعريـف  عت من خالهلا نساء الطفوف يفس العزاء يف املدينة وسجمالوقد اقيمت 
ن هذا الـدور يـأيت مكمـالً ملـا قـام بـه أهـل البيـت         إ:وميكن القول .بالءمبا جرى يف كر   
روايات حنن اعتمدنا على كل ما جاءنا من وروايتهم للمقتل احلسيينمن   عليهم السالم 

.الصورة الصحيحة للمقتل احلسيينبعد التدقيق فيها حىت وصلنا إىل

)الحداد الرسمي(اعالن الحزن العام-٦

كانت هنـاك صـور   فقـد يف الـشام ومـن مث يف كـربالء         جمـالس العـزاء    وقد اقيمـت  
مـصائب لـذكر اقيمت جمالس العزاء زن وبعد العودة إىل املدينة أيضاً واضحة الظهار احل 

ة واخلضاب كمـا ورد يف الروايـة عـن       وقد هجرت النساء الزين    ،عليهم السالم آل البيت   
ت وال أجيل مرود يف عـني هامشيـة مخـس    نما اختضبت هامشية وال اده : اإلمام الصادق 

)١(.حجج حىت بعث املختار برأس عبيد اهللا بن زياد

حات الليل والنهار واإلمـام الـسجاد  السواد نائولبسن  واقمن حرائر الرسالة املأمت   
عـام، وأمـا علـي بـن     رجـايل  ي، انه حزن مجاعي نسائ )٢(يعمل هلن الطعام   عليه السالم 

.٣٧٦ملقرم، مقتل احلسني، صا-١

.نفس املصدر السابق-٢
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لاحلسني فانقطع عن الناس احنيازاً عن الفنت وتفرغاً للعبـادة والبكـاء علـى أبيـه ومل يـز         
إين أخاف عليـك أن تكـون مـن اهلـالكني فقـال     : باكياً ليله واره فقال له بعض مواليه     

وأعلـم مـن اهللا مـا ال تعلمـون ان     وحـزين إىل اهللا يا هذا إمنا اشـكو بثـي        : عليه السالم 
         ـه حـيب اهللا عنه واحداً من أوالده وعنده اثنا عـشر وهـو يعلـم أَنيعقوب كان نبياً فغي
فبكى عليه حىت ابيضت عيناه من احلزن واني نظرت إىل أيب واخويت وعموميت وصـحيب     

واين ال أذكر مصرع بـين فاطمـة إال خنقـتين العـربة           ،مقتولني حويل فكيف ينقضي حزين    
)١(.اخوايت ذكرت فرارهن من خيمة إىل خيمةنظرت إىل عمايت ووإذا

راقـت دم اإلمـام   أللسلطة الظاملة اليت ياًدسه حتاعلن احلداد وكان احلداد نف     الكل
.وأصحابه يف أرض الطفوف

اقـام اإلمـام   ؛ إذ جمـالس العـزاء نفـسها   منـها إقامـة  وقد اختذ احلـزن مظـاهر عـدة       
؛ إذداد منـذ ان جـاء خـرب مقتـل االمـام       وقد يـأت املدينـة للحـ      السجاد جمالس خاصة،    

:من يعلن عن قتل االمام يقول الراويارسل الوايل

قتله يف ازقة املدينـة فلـم يـسمع ذلـك اليـوم واعيـة مثـل                ارسل املنادي يعلن عن   
)٢(.واعية نساء بين هاشم يف دورهن على سيد شباب أهل اجلنة

بـرزن مـن خـدورهن مكـشوفة     بقيت يف املدينة خمـدرة وال حمجبـة إال     فما   :وقال
شعورهن خممشة وجوههن ضاربات خدودهن يدعون بالويل والثّبور فلم أر باكياً أكثـر       

أيها الناعي جددت حزننا بـأيب  : من ذلك اليوم وال يوماً أمر على املسلمني منه مث قالت 
ابنـة عقيـل   وقد عرضنا ملوقف.. )٣(وخدشت منا قروحاً ملا تندمل   عليه السالم عبد اهللا   

.٣٧٧، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -١

.٣٣٤، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٢

.٣٣٥-٣٣٤ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٣
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بقت وصول السبايا ويف الشام اليت سكواحد من مظاهر احلداد  ) ماذا تقولون (يف شعرها   
فـأقمن املـأمت علـى احلـسني سـبعة أيـام، وكـان جيتمـع                [كانت هناك مظاهر حـزن    أيضاً  

فلـم تبـق هامشيـة، وال قرشـية إال      )١(.عندهن كل يوم مجاعة كثرية ال حتصى من النساء        
)٢(.]عليه السالماً على احلسني لبست السواد حزن

ء اقامت النساء جمالس نياحة كصورة العـالن احلـداد   وملا عرج الدليل على كربال 
ظهر للحزن من الرجل من خالل لبس السواد وترك اخلضاب واملعروف ان املرأة أ،العام

واضحا وهلذا بان احلدادحصل يف املدينة بعد عودة السبايااالمام وهذا ما يوالبكاء ونع 
واماطة اللثام عن القناع يف التعريف مبقتل االماماملدينة واستفادت النساء من كل هذهيف

ه واخوته وابناء عشريته يف كل ابأيندب عليه السالموكان االمام السجاد .االموي احلاقد
تركـت الواقعـة  وقد اشتد احلزن يف املدينة بعد ان . ائني اخلمسةمناسبة حىت عد احد البكّ  

ي خيشى الفتنة فأمر باخراج السيدة زينب عن       د فعل واضحة مما جعل احلاكم االمو      ردو
اداث الطفوف وبـشكل مكثـف وصـريح وهـذ         احالتعريف ب املسبب عن  وصفهاب املدينة

.حماولة للسيطرة على زمام االمورانكاالبعاد والنفي للسيدة

المأساة الكبرى.. يالسب

.. منذ كان  خبشع موكب شهده التاري   أفكان   وسيق موكب األسرى والسبايا   ...
واحلـق انـه أيـضاً افجـع      .. موكـب الـسبايا    )بنت الـشاطي  (الكاتبة  ذه الكلمات تصف    
حيـث هجـم   عليه الـسالم ويبدأ سيب النساء منذ استشهاد اإلمام . موكب شهده التاريخ  

..األعداء على معسكر اإلمام واحرقوا اخليام واعتقلوا كل من كان فيها

.٤٥١: همومنفس امل-١

.١١٥اآلصفي، اخلطاب احلسيين، ص -٢
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ملا قتل أبو عبد اهللا احلـسني عليـه الـسالم مـال النـاس علـى ثقلـه         :ول الراوي يق
ومتاعه وانتهبوا ما يف اخليـام، وأضـرموا النـار فيهـا وتـسابق القـوم علـى سـلب حرائـر                  

حواسر مـسلبات    عليها السالم ففررن بنات الزهراء     صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسول  
رطهـا مـن اذـا    ن رأسـها وخامتهـا مـن اصـبعها وق        باكيات، وان املرأة لتسلب مقنعتها م     

أخذ رجـل قـرطني ألم كلثـوم وخـرم اذـا، وجـاء آخـر إىل             فقد. واخللخال من رجلها  
كيـف ال أبكـي   : مالـك؟ فقـال  : ا وهو يبكي قالت لههلفاطمة ابنة احلسني فانتزع خلخا    

.أخاف أن يأخذه غريي: دعين، قال: وأنا أسلب ابنة رسول اهللا قالت له
أت رجال يسوق النساء بكعب رحمه وهن يلذن بعـضهن بـبعض وقـد اخـذ مـا        ور

من امخرة واسورة وملا بصر ا قصدها ففرت منه فأتبعها رحمه فسقطت لوجههـا        عليهن
.مغشياً عليها وملا افاقت رأت عمتها أم كلثوم عند رأسها تبكي

ـــرة  ــدرها حاسـ ـــن خـ ــت مـ ـــود   أُزعجـ ــد هجـ ـــالقطا روع مـــن بعـ كـ
ـــدت  ت ــد فق ــذي ق ــصون ال ـــدب ال ـــد ن ـــر فقيـ ـــه إىل خيـ ـــرها فيـ )١(صبـ

وبعد الزوال ارحتل إىل الكوفة ومعـه نـساء احلـسني وصـبيته وجواريـه وعيـاالت                  
األصحاب وكن عشرين امرأة وسريوهن على أقتاب اجلمال بغري وطاء كما يـساق سـيب                

بـن احلـسني وعمـره ثـالث     الترك والروم وهن ودائع خري األنبياء ومعهن الـسجاد علـي         
وعشرون سنة، وهو على بعري ظالع بغري وطاء وقد أكته العلة ومعـه ولـده البـاقر ولـه               

)٢(.سنتان وشهور

وأتاهن زجر بن قيس وصاح ن فلم يقمـن، فأخـذ يـضرن بالـسوط واجتمـع            
)٣(.عليهن الناس حىت اركبوهن على اجلمال

.٣٠١-٣٠٠، ص عليه السالم، مقتل احلسني املقرم-١

.٣٠٥نفس املصدر السابق، ص -٢

.٣٠٩نفس املصدر -٣
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من كربالء إىل الكوفـة مث إىل الـشام مث     وتسري قافلة السبايا يف طريق طويل يبتدئ        
العودة من الشام إىل كربالء مث إىل املدينة يف مـسرية طويلـة قـدرها أصـحاب املقاتـل مبـا             

!!يقارب الشهرين

لقد كانت رحلة طويلة، قاسية، صعبة، حمزنة، مفجعة وثقيلة بكـل مـا فيهـا مـن           
)١(.والتمثيلتل جتماعية لكنها كانت حقاً عدل القضغوطات نفسية وبدنية وا

ليس العجـب ان يقتـل ابـن زيـاد حـسيناً      : نقل عن ايب اجلوزي عن جده انه قال 
وامنا العجب كل العجب ان يـضرب يزيـد ثنايـاه بالقـضيب وحيمـل نـساءه سـبايا علـى             

)٢(.اقتاب اجلمال

لقـد رأى النـاس يف الـسبايا مـن     :ىل هذه الـصورة يـشري مغنيـة يف كتابـه قـائال            إو
مما رأوا يف قتل احلسني وهـذا بعينـه مـا أراده احلـسني مـن اخلـروج بالنـساء                الفجيعة أكثر   

)٣(.والصبيان

ىل هذه احلـال يـشري الـبعض اىل ان فاجعـة كـربالء هلـا عـدالن رئيـسان يكمـل             وإ
خر عدل القتل والتمثيل واهلتك حلرمة هـذه الـصفوة مـن أبنـاء األمـة وعلـى            أحدمها اآل 

وأهل صلى اهللا عليه وآله وسلمابن بنت رسول اهللا عليه السالمرأسهم اإلمام احلسني   
.بيته وصحبه الكرام

الالئـي ميـثلن حـرم    وعدل السيب واألسر واهلتك واالستهتار حبرمات هذه النسوة    
)٤(.وأهل بيتهرسول اهللا 

.السيد حممد باقر احلكيم، دور املرأة يف النهضة احلسينية-١

.٣٥ص ،يراجع حممد جواد مغنية،  احلسني وبطلة كربالء-٢

.نفس املصدر-٣

.٦٤دور املرأة يف النهضة احلسينية، ص : الشهيد السيد حممد باقر احلكيم-٤
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وهذا هو اجلانب األول يف هذه املأساة اما اجلانب الثـاين منـها فهـو ان كـل أدوار                  
الـدور اإلعالمـي   فـضالً عـن  ظهـرت يف هـذه املرحلـة،    هم السالمعلينساء أهل البيت   

فلوال تنقل ركب السبايا من بلد اىل بلـد ملـا اسـتطاعت النـساء            ،الكبري والعظيم واخلطري  
مـا اظهرتـه   مر يضاف إىل هذا اال. ليهاإاتصدير احلقائق يف االمصار والبلدان اليت وصلو  

الـسيب مـن حالـة    حالـة  حولت النـساء فداث يف التكيف مع األح   عالية مرونةالنساء من   
وإىل حركـة ثوريـة   اعالمـي ضـخم   شلل اجتماعي وضغط نفسي فادح إىل حالة عطـاء   

.فعالة استطاعت ان تزيح النقاب عن الوجه األموي املقيت

حينما حتدث احلروب يف أي مكان فان النساء واألطفال مها أكثر الشرائح     وعادة  
رغم التفاوت املوجود بني احلروب املعاصرة والسابقة من تضرراً من انعكاسات احلرب و

الفتك وسعة االنتشار والتقنيات إىل غـري ذلـك لكـن تبقـى النـساء واألطفـال               حيث قوة   
شرائح سهلة التصدع إزاء املؤثرات اخلارجية القاسية، وعـادة مـا تعـيش هـذه الـشرائح                

والتـوتر وزعزعـة األمـن    انعكاسات نفسية قاسية تظهر واضحة يف ارتفاع نـسبة اخلـوف    
وبقدسية الثـورة أو املعركـة الـيت        القضيةبوالشك  النفسي والشعور باالحباط واالكتئاب     

.خاض غمارها

وإذا كان األوالد ضمن اإذا كانت مع األوالد خاصة وتنتاب النساء مشاعر اقسى 
ث يــسيطر اخلــوف أكثــر وتــزداد احملــاوالت الــساعية  األســرى أو تعرضــوا حلــوادث حيــ

لحفاظ على املوجودين األحياء ممـا يـضاعف مـن نـسبة التـوترات والقلـق واهلـواجس                 ل
.ويزيد االرباك

اصة عنف احلروب بشكل أكرب  وخبمضافاً إىل ذلك ان النساء تتأثر مبشاهد العنف         
ن ذاكـرة النـساء متتـد زمنـاً أطـول مـع            وأل ،بسبب البناء الفزيولـوجي   من الرجال   وأكثر  

على االحتفاظ باجلزئيات الصغرية فان عامل التذكر يتخـذ      القدرةب احلفاظ على امتيازها  
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الـيت حـصلت يف احلـرب ويـزداد     للوقـائع له مدى أطول مما يعين معايشة الـصورة املؤملـة      
ان اإلميـان بقدسـية    ورغـم   .املعايشة مع هذه املشاهد املرعبة    احلال تأثراً إذا ازدادت مدة      

عواطف ومـشاعر جياشـة ويبقـى يتـذكر       ابشراً ذ املعركة خيفف االمل لكن يبقى اإلنسان       
. آلخرين بانه يائس أو ذليلحرصه على ان ال يوحي لي ويذرف الدمع رغمويبك

املبسطة النعكاسات احلروب على النساء ميكن ان نفهـم      على ضوء هذه الدراسة     
وضع السبايا بشكل أعمق فمن ناحية ان هؤالء النساء كن قد عشن كل مظاهر القسوة   

ين راألحبـة صـرعى جمـز   فقد رأين عليهم السالماليت مورست ضد أهل البيت     عنفوال
شاهدوا عطش العيال، ذبح الرضيع، وحصار القوم وقتل االنصار   ،أرض املعركة  على

ومقتل علـي األكـرب والعبـاس بـشكل مأسـاوي مـؤمل للغايـة اضـافة إىل قطـع الـرؤوس                
ولنا ان نتصور أحواهلن .املسرية الطويلة ل  اطوا على الرماح أمام موكب السبايا       وتعليقه

ن على مصارع الشهداء يف مسريهم إىل ابن زياد اوعندما مرم كيف وأكل احلزن قلو
وتعالت استغاثام وهـم يف كـل ذلـك بـني الـرؤوس والـدمع واألمل واجلـوع والعطـش                  

وا ن كـان يذالقتلـة الـ   يـرين أي اـن كـن       ،بن زياد وعمر بن سـعد ومشـر       اتقودهم زمرة   
سيد شباب أهل فيهم ساللة بيت النبوة ومنالذين كانوايرقصون على اشالء الضحايا 

الـيت سيحـصلون   لجـائزة الكـربى   لاًانتظـار ومـالً أالفرح و وهم يظهرون الشماتة   .!اجلنة
أمـام جمموعـة    ظهرون كل ذلك    ي !.عليها تقديرا هلم لقيامهم بكل تلك االفعال الشنيعة       

ــةثكــاىلاســريات نــساء  وبــصورة تقــرح القلــوب وســرن  يف وقــت واحــدفقــدن األحب
هـذه والواقـع   لنـا ان نتـصور أحـوال النـساء    و. !من دفنـهم حىت مل يتمكنبل  مقهورات  

ل اليـسري، فقـد   هسومل يكن السفر من الكوفة اىل الشام بالـ .اخطر من الكلمات املكتوبة   
ن عمـره  ميقطع حىتالشام   واملصاعب، ومل يكد السائر فيه يبلغ      عرف الطريق الوعورة  

. أكثر من شهر على االبل الصابرة ادة

كثري من هذه املدة ليضرب عصفورين بد أن يكون الطريق بأقل اولكن ابن زياد أر
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االمعــان يف اجهــاد الـــسبايا، واذالهلــم، وثانيــاً تفاديــاً لكـــل      -أوالً : حبجــر واحــد  
ته يف القرى واملدن الـيت ميـر ـا،     حسب طبيع  -االحتماالت اليت تنشأ من تنقل املوكب       

:وخشية ردود الفعل فيها، قال الراوي

لالبل ذوات الصرب والقـوة، ولكـن احلـداة الغـالظ      اًلقد كان مسرية الطريق شهر    «
ارهقوا قدرا، وأوجعوا صربها، فقطعت اإلبل يف عشرة أيام أو دوا ما كان عليها أن      

ريب بعض ام اإلبل عثرات الطريق لتحط عن قمتقطعه يف شهر أو أكثر، وكأمنا سالت ا  
أوزار القوم، ولوال أا كانت حتمل عفافاً وطهراً ليس مثلـه يف األرض عفـاف وطهـر،           

، وكأا حست مبا حتمل، وحنت لرنة     ةأللقت بأمحاهلا حني كانت تفزعها أصوات احلدا      
عت يف هذا احلزن من فوقها فسارت وأسرعت، كأا مل تسمع من قبل برنة حزن كما مس

.البكاء

من خلف الرؤوس عمـا كـان      السبايا يف اعتساف وارهاق ليل ار، وسري ن         بوسري  
ـبباً يف أن               يسار بالسبايا من احلروب، وكـان سـري مشـر بـن ذي اجلوشـن أمـرياً هلـذا الركـب س
يصوم أهل البيت عن الكالم، فمـا نبـست منـهن نابـسة بكلمـة وال أشـارت واحـدة منـهن           

.!ن إذا حدث أحد نفسه بالكالم أو عال صوته بالبكاء قرعه الفرسان بالرماحباشارة، وكا

وجعل ابن ذي اجلوشن كلما مر ببلد أرسل إليه قبل أن يدخله أنه موكب رجـل            
ني، فإذا جازت الكذبة على القوم مـر بالبلـد، وإذا مل جتـز    نخارجي خرج على أمري املؤم    

.عليهالكذبة، أو خيف البلد مال منه، ومل يعرج

وطاملا مال الركب عن الطريق اليت تسلكها اإلبل، وخاصة الربيـة والرمـال خوفـاً        
من غضب الناس إذا علموا فثاروا، فـإذا خـرج ابـن ذي اجلوشـن مـن بلـد وقريـة لـيالً                      

)١(.»جاءوا بشيء زائد فيأخذه منهمأصبح يتفقد أثواب الركب، فلعل أهل البلد 

.١٧٥-١٧٣، ص )٣(حممد حبر العلوم، يف رحاب السيدة زينب، السرية والتاريخ -١
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دة لنـشعر بالتعـب يف الـسفر الـربي يف حـافالت      ن مع كل هذه الطرق املعب   اننا اآل 
مكيفة ومرحية فكيف كان السفر يف ذاك الزمـان؟ خـصوصا وان مشـرا لعنـه اهللا كـان ال            

معـىن هـذا اـم    ! سة خوف االذى الذي يتوقـع ان يتعرضـوا لـه         ييسري ضمن الطرق الرئ   
حلـسيين  ولنـا ان نتـصور اوضـاع الركـب ا    .. ساروا يف طرق فرعية صعبة ومرهقة للغايـة       

صنب بايار أو يـتملكهن خـوف   كان من املمكن ان ي  ..اتالثكاىل املرهق  اصة النساء وخب
فقـد ابـدين قـدرة عظيمـة يف اداء الــدور     ب لكـن األمـر كـان عكـس ذلــك متامـاً     أو رعـ 

مـا   عليها الـسالم  فها هي العقيلة زينب      ..االعالمي بشكل يدهش السابقني والالحقني    
أهلها خبطاا العظيم وتصب علـيهم محمـاً مـن الكلمـات        ان تدخل الكوفة حىت اجم    

بـل وجتعـل كـل احلاضــرين يغرقـون يف حبـر الــدموع     . الـضارية الـيت أوجعتـهم فانتبــهوا   
منها صالبة اًان هذا يعكس لنا أمور. كذلكهات واحلسرات مث جاءت باقي اخلطب واآل

ن أجلها القضية اليت جئن مهؤالء النساء وثبان وهذا يعود بالدرجة األوىل إىل ثقتهن ب        
ن إميـا ىل إبـت اجلبـال محلـها و    أالـشدائد الـيت   حتمل  ىل قدرن على    إىل منط التربية و   إو

.ر االمورتعاىل والذي قدباهللالعظيم

كـان )شاء اهللا ان يراهن سبايا(عليه السالم من البديهي ان قول اإلمام احلسني       و
ويرى العلماء .وخطوب جسامأدوار قادمةقد رسم هلن صورة ذهنية عما ينتظرهن من    

صـعبة مستقبلية وحوادث حلوادث امل جناح الشخصية هو توقعها املعاصرون ان من عو  
مـن املـسري   النمط مـن الـتفكري حيـرر   وهذا .كهذهواقفملويئة الذات لالستعداد    وثقيلة

. بة والثباتويعلمه ادوات الصالزاء مواقف عارضة لروتيين للحياة ويكسب الفرد قوة اا
اًفكيف إذا كانت هي أحـداث ،زاء األحداث املفاجئةعىن آخر إنه مينحه سرعة التكيف ا  مب

.؟مد بعيدأودار الكالم عنها منذ متوقعة ومنتظرة 

كان فلقـد . بعاد إجيابية كثرية علـى واقـع الثـورة   أانعكاسات وكان للسيب ومن هنا  
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سالة إىل كل الذين يفكرون يف الثورةهدف السلطة األموية من سيب النساء هو إرسال ر    
اننا ال نـرحم أيـاً كـان    : نون بالوالء للحكم األموي مفادهاعلى النظام أو الذين ال يدي     

أو سـيد  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       حىت لو كان اخلارج علينا من أهل بيـت الرسـول            
ا يف  وكان األمويـون خيططـون لرسـم صـورة مـشوهة هلـؤالء الـسباي              .. شباب أهل اجلنة  

مر أصبح عكس ذلك متاماً فهذه كلمـات     صورة الذل واالنكسار وطلب الرمحة لكن األ      
مـن مث علـى ختلفهـم عـن النـصرة و    ) بقسوة(النساء تتوعد احلاكم الظامل وتعاتب الناس   

من اصـطحاب النـساء معـه يف املعركـة كـان صـحيحاً            عليه السالم فما خطط له اإلمام     
عليـه  سـة الفكـرة الـيت انطلـق منـها اإلمـام احلـسني            سهم يف عـرض قدا    أ، ألنه   وحكيماً
وهـذه بـذاا كانـت رسـالة معاكــسة للرسـالة األمويـة وكانـت أقـوى تـأثرياً ملــا          الـسالم 

.اصطحب املشهد العام من مناظر مؤثرة وصور مؤملة

أعلن يف كل مكان قبل وصول السبايا إليـه ان هـؤالء          قد  اإلعالم األموي   وكان  
رأى الناس مظـاهر  ن احلال ملاوغريولكن النساء قلنب هذه الدعاية  .الترك والديلم  سبايا

النبوة ولنا ان ندرس هـذه  من أهل بيت النساء احلشمة والوقار عليهن فعلموا ان هؤالء       
:الشواهد

فقلن ؟ارى أننتمن أي األس:فيات فقالتمرأة من الكواشرفت  أ:جاء يف املقتل  
فنـزلت املرأة من سطحها فجمعت هلن    وآله وسلم صلى اهللا عليه    حنن أسارى آل حممد     

.مالء، وازراً ومقانع واعطتهن فتغطّني

إىل ذلـك   عليهـا الـسالم   ومـأت زينـب     أ(لقـاء خطبتـها   إوملا مهت السيدة زينـب ب     
علـى رؤوسـهم الطـري ولـيس يف وسـع العـدد الكـثري ان         اجلمع املتراكم فهدأوا حىت كأنَّ    

وضاء لوال اهليبة اإلهلية والبهاء احملمدي الـذي جلّـل         يسكن ذلك اللغط أو يرد تلك الض      
.»صلى اهللا عليه وآله وسلمعقيلة آل حممد «
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إىل النـاس فـسكنت   عليـه الـسالم  ملـا اومـأت زينـب ابنـة علـي           : فيقول الـراوي  
األنفاس واألجراس فعندما اندفعت خبطاا مع طمأنينة نفس وثبـات جـأش وشـجاعة             

)١(.حيدرية

تفرجوا على أسرى اخلوارج يف مدينة علي وإذا يلء أهل الكوفة جا(وبعبارة اخرى 
.)بصوت علي ينطلق هادراً بني الناس فانكشفت اخلدعة وبدأ الناس بالبكاء والعويل

بــاب (ويف أول يـوم مــن صــفر دخلـوا دمــشق فـاوقفوهم علــى    :جـاء يف املقتــل 
ا رجـل مـن   وقد خرج الناس بالدفوف والبوقات وهـم يف فـرح وسـرور ودنـ      ) الساعات

: من أي السبايا أنتم؟ قالت: وقال»سكينة«

 
احلمـد هللا الـذي اهلككـم وأمكـن      : وقال لـه   عليه السالم ودنا شيخ من السجاد     

: فقال عليه السالم له!. األمري منكم

 
: بلى، قال عليه السالم: قال

 

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<.
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.٣١١-٣١٠، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١
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: عليه السالمفقال .نعم قرأت ذلك: قال الشيخ
 

: مث قال له اإلمام
 

>\  [    Z  Y  X      W ̀  _   ̂ ]< ؟

: فقال عليه السالم.بلى: قال
 

: باهللا عليك انتم هم فقال عليه السالم: قال الشيخ
 

فوقع الشيخ على قدميه يقبلهما ويقول أبـرأ إىل اهللا ممـن قـتلكم وتـاب علـى يـد         
)١(.م مما فرط يف القول معه وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله فأمر بقتلهاإلما

يف كـل مكـان وصـلوا إليـه باخلطـب اللـة        فكـر الثـورة     موكب الـسبايا  نشرلقد  
اًوكـان هـذا حبـق سـبق    وبالكشف عن وقائع املعركـة واألحـداث الداميـة الـيت حـصلت          

كـانوا مـضطرين إىل املـرور    حيـث  إىل أمـاكن متعـددة  اًواسـع  اًوبثـ  اًخربي اًنشرو اًإعالمي
ألن الرحلة طويلة واملؤن ال تكفي ووسائل النقل كالبغـال واحلمـري ال   ؛بالقرى والبلدان 

وهـذا مـا   .سـهم يف نـشر الواقعـة   أتتحمل املشي الطويل وهذا االنتقال من بلد إىل بلـد         
الـسالم علـيهم  خراج أهل البيت إكده املؤرخون من هياج الوضع يف الشام والتوصية ب      ا

.منه بسرعة

اجلماهريي مع هذه القافلة املتعبة اليت فيهـا  نسبة التفاعلتادوتبعا لذلك فقد ازد   
أطفال جياع صفر الوجوه ونساء باكيات نادبات مرهقات وعليل مريض جير نفسه جـراً     

.٣٤٩، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -١
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وزاد مـن  علـيهم الـسالم  وكان منظر السبايا املؤمل قد عزز مـن مظلوميـة أهـل البيـت           .
ة األموية عليهم أمام الناس فكل امرئ طالع موكـب الـسبايا اعتـصره األمل             حجم اجلناي 

الـوحي والنبـوة يـصاب    حينما يعلـم ان هـؤالء هـم حرائـر بيـت        واحلزن على ما يرى و    
من املظلومية املنتـشرة  اًعالياًكم :باالحتراق واالنكسار األمر الذي أوجد كمين عاليني      

هـذا  و..زالمـه أرض للوحشية من قبل يزيـد وبقيـة        من بيان وع   اًعالي اًأمام الناس وكم  
فهذه الصورة املؤملـة زادت يف يـيج املـشاعر      .اعل زاد من مساحة التواصل النفسي     التف

وفـة أخـذ يتعمـد عـدم     وزيادة النقمة على احلكم األموي وهلذا ملا خرج الركب مـن الك        
.هلة بالناس لكي يكون مبنأى عن استتباعات احلالدخول املدن اآل

وخـرجن ناصـرات   عليـه الـسالم  رادن مع احلـسني   إبلقد خرجت هؤالء النساء     
يف وقت تقاعست فيه األمة والفطاحل مـن الرجـال  مام داعمات له يف ثورته الكربى    لإل

.. !!عليه السالمعن نصرة االمام

فـاملرأة  .ملـرأة عليهـا ا الصورة النمطية اليت كانـت    سهمن يف تغيري  أالنساءهؤالء  و
لمة هنا تبـدو مـسؤولة عـن دينـها ورسـالتها ومكلفـة بالـدفاع عـن املقدسـات وقـد                     املس

مـر مل يغـري مـن    ولكـن هـذا األ  .ن منـهم والناصر صرة اإلمام وقلّ  تقاعس الرجال عن ن   
هـن  علـيهم الـسالم   نساء أهل البيت    ورغم ان   . ..يضعف مهمهن ابداً  أو  عزائم النساء   

.. مر ذلكن لنصرة الدين حينما تطلب األالنموذج األكمل للعفاف والستر لكنهن خرج
.على حد سواءومسؤوليتهما ل املرأة والرجلقد كانت هذه رسالة ف

سـهمت يف نـشر فكـر الثـورة     أن قافلة الـسبايا هـي الـيت       إ:ميكن القول على هذا   
مهدت الطريق الشتعال الثـورات بعـد ذلـك    من مثو ،وتعزيز الشعور باألمث لدى الناس    

.لة األمويةومن مث سقوط الدو

حالة انطـالق ومـن حالـة    إىل جنحت السبايا يف تغيري حالة السيب من حالة أمل      لقد  
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عامـة  جمتمعيـة  انني فردي إىل انني مجاهريي ومن حالة مشاعر ذاتية حمصورة إىل مشاعر            
.وتطلعهم للثأر والتوبة عما سلفواضحة يف بكاء الناس

لقد كان النظام األموي يريد ابعاد .. هدراًعليه السالمدم احلسني وذا مل يذهب
وحصرها يف صحراء كربالء لكن موكب الـسبايا نقـل   ) الكوفة(الثورة عن املدن الكبرية   

وهج الثورة إىل كل املدن والبلدان اليت نزلوا فيها وذا استنـزلوا حقد الناس وغـضبهم     
م اخلـط الفيـصل يف   وألن اإلمام احلسني رس.وعلى االمويني قاطبة  على ابن زياد ويزيد   

..حياة عزيزة ال ذل فيها فقد استرخص الناس ذوام وانطلقوا يف ثورات كثرية

تاريخ كربالء امنـا احيـاه وخلـده االسـرى اي ان االسـرى هـم الـذين                 :مطهري
متكنوا من احملافظة على هذا التاريخ وان جهاز احلكم االموي قد ارتكب خطـأ بالغـاً يف            

)١(.االنتقال م من ساحة املعركةهل البيت وأعملية اسر 

رمحـه  ويف اية هذا املقال احببت ان انقل رأياً اعجبين للسيد حممـد بـاقر احلكـيم                 
فـنحن جنـد يف الفقـه اإلسـالمي     : حيث يقوليف كتابه دور املرأة يف النهضة احلسينية   اهللا

وهـو أن  -لعادل وهذا تعبري قرآين والبغي من يبغي على احلاكم ا-حكماً يتعلق بالبغاة  
الباغي جيوز قتله، ولكن تبقى عياالت الباغي إذا كان مـسلماً يف مـأمن مـن األذى فـال       

عـن نـساء الكفـار   وأطفـاهلم  ، وذا تفترق نساء البغـاة     سر، أو تصبح غنائم   ؤجيوز أن ت  
ن إىل أسـارى، وأمـواهلم   ولـ ، فإن عياالم يتحولون إىل سبايا، ورجاهلم يتحو      وأطفاهلم
.إىل غنيمةتتحول 

، وذلـك يف  عليـه الـسالم  اإلمـام علـي   : (وأول من بين هذا الفرق يف احلكم هـو   
أعقاب حرب اجلمل، عندما طلب بعض املقـاتلني منـه أن يقـسم الغنـائم الـيت اسـتولوا                

ذلـك، وكـان جوابـه قويـاً      عليـه الـسالم   عليها بعد املعركة بينهم، فرفض اإلمـام علـي          

.١٨١صامللحمة احلسينية، مطهري، -١
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من يقبل مـنكم أن تكـون    : م عندما أحلوا عليه، فأجام    وشديداً، بعد أن اهم وره    
فوجـدوا  -كانت من مجلة األسـارى  باعتبار أن عائشة أم املؤمنني     -غنيمته أمه عائشة    

أما علمت أنّ دار ..«: أن اإلجابة صحيحة، فمن يقبل أن تكون غنيمته أمه، حيث قال
مهـالً مهـالً رمحكـم اهللا فـإن مل     ال فأاحلرب حيل ما فيهـا وأنّ دار اهلجـرة حيـرم مـا فيهـا         

    قوين وأكثرمت عليـه تكلّـم يف هـذا غـري واحـد             -تصدكم يأخـذ عائـشة    -وذلك أنفـأي
وفهموا أن احلكم الـشرعي بالنـسبة إىل بغـاة املـسلمني، خيتلـف عـن احلكـم                 »!بسهمه؟

وى، واملسلمون بكل مذاهبهم وطوائفهم يلتزمون ذه الفت      .الشرعي بالنسبة إىل الكفار   
.ويقبلون هذا احلكم الشرعي

، حيـث قـاموا بـسيب حـرم     سلكون سـلوكاً آخـر  يـ ولكن يف كربالء جند األمـويني     
عليـه  وعيـاالت أصـحاب احلـسني    !! وأسـرهن صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        رسول اهللا   

)١(!!.ها غنائم حربعدووأوالده، كما قاموا بنهب أمواهلم، والسالم

زار السيدة عائشة بعد وقعة اجلمل وودعها أكـرم وداع          عليه السالم أمري املؤمنني   
)٢(.وسار يف ركاا أمياالً وارسل معها من خيدمها وحيف ا

الـسجاد  فهذا اإلمـام     عليهم السالم وقد بقيت ذاكرة السيب املؤمل عند أهل البيت         
: املشهديف وصف ذلك يقول عليه السالم




 

.٧٥-٧٣حممد باقر احلكيم، دور املرأة يف النهضة احلسينية، ص -١

.، نقالً عن عبقرية اإلمام للعقاد٣٠٩أخالق أهل البيت، ص : حممد الصدر-٢

.٢٩٩:٣حياة اإلمام احلسني -٣
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أدوار الجنس اِّـوازنة ب

وبينهن .املعلمةة نساء الطفوف كن شرائح متنوعة من اتمع النسائي فيهن العامل  
يف الـسن  ةالكـبري وفـيهن .مـن حفـظ بعـض الـسور القرآنيـة        من مل حتظ إال باحلد األدىن     

وضـمن اعلـى البيوتـات   رفيـع من كانـت ذات حـسب    و ةالصغريالطفلة  و والفتاة الشابة 
وبينهن من شبعت حبا وحنانـا  توامن اسلمتوفيهن . عادية جداًةومن كانت من اسر  
األخـت والبنـت   الزوجة ووفيهن.صلى اهللا عليه وآله وسلم  ل اهللا يف حجر جدها رسو   

.والبعيدة كل البعد عن هذه االنسابواألم

والوعي والفهم كان والقرابةومع تعدد الشرائح النسوية من حيث العمر والصلة
أدى دوره حسب ما وصـل إليـه وعيـه وحـسب             قدكلٌو. ومفيداًتعدد األدوار واضحاً    

كـأدوار  ةمومهام جـسي ثقيلة  أدوار انه كانت هناك  ذا جند   وهل. اتيح له  ه وحسب ما  قدرت
ثقـل  ذاتلكنـها كانـت    ثقال يف الصورة    وهناك أدوار اخف     عليها السالم السيدة زينب   

ومبهامهـا  سهم يف تعريف كل شرحية بـدورها        أوهذا التنوع   . .واضح يف املعركة املصريية   
لتثبيــت عقيــدة الــوالء مــن اســهامات رأةاملــوبتوقعــات الــزمن ومبــا تــستطيع ان تقدمــه

.والتمهيد النتصار االطروحة املهدوية العاملية مستقبال

اليت اتبعتها النساء يف التعبري عن الوالء واملظلوميـة        وع األساليب   ذا كان تن  هل تبعاًو
ــوع . واضــحاً ــذا التن ــسوي   أوه ــساحات العمــل الن ــا مب ــدد االدوار ســهم يف تعريفن املتع

.القيام بهتستطيع واالساليب واعطى للمرأة رسالة خالدة عما واملسؤوليات 
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بكل ما فيه مـن رجـال   ء ثورة جمتمع صغري متعدد الشرائحلقد كانت واقعة كربال   
ولكـن أحـد   امام قيادة اتمع الكبريفتيات وأرامل، كهوالً وصبية، شيباً وشباباً،  ونساء

انطلقـوا مـن   )الرجـال والنـساء  (اجلنـسني  أهم املعامل املميزة لألدوار عموماً هـو ان كـال         
فـصيالً ان   أكثـر ت  آخـر عـىن   مبو. ة ومل يتجاوز أحـد علـى هويتـه اخلاصـة          هويام االصلي 

.أدوارهن حمافظـات علـى هويتـهن االنثويـة وكـذلك الرجـال           النساء انطلقن من خالل   
لوا ليقـات ..) عثمـان العبـاس وعبـد اهللا وجعفـر و   (اصطحب اخوته عليه السالم فاإلمام  

وحيملـوا الـسيوف وينــزلوا ليوثـاً إىل ميـادين الــوغى يف حـني محـل اخواتـه معـه لــيكن          
ورمـاح حـادة   مقاتالت ولكن بالكلمة فسيوفهن كانـت كلمـان الـيت حتولـت إىل نبـال      

هلـن  ومل ختـرج النـساء مقـاتالت ومل يـسمح اإلمـام             .فمزقته األموي استقرت يف الصدر  
.بذلك

ام وهب بنت عبد اهللا من النمر بن قاسط، عمـوداً  واخذت زوجته :قال الراوي 
فداك ايب وأمي قاتل دون الطيبني ذرية حممد صلى اهللا عليه وآله : واقبلت حنوه تقول له

لـن ادعـك   : فأراد ان يردها إىل اخليمة فلم تطاوعه وأخذت جتاذبه ثوبه وتقـول      .وسلم
م خـرياً ارجعـي إىل   جـزيتم عـن أهـل بيـت نبـيك      : دون أن أموت معك فناداها احلـسني      

)١(.اخليمة فانه ليس على النساء قتال فرجعت

ومل تطالب النساء بان خترج إىل ساحات القتال بل على العكس من ذلك فـأوامر   
اإلمام كانت عدم جتاوز باب اخليمة حىت استشهاده واطاعت النساء األوامر ويظهر ذلك 

الـوداع  عليـه الـسالم  هـا  اخأعليهـا الـسالم  من مواقف عدة فقد ودعت السيدة زينـب         
الثاين وجاءت إليه باجلواد ولكنها عادت ادراجها إىل املخيم وليس يف ذلك أي غضاضة        

فلم يأذن عليه السالمواستشهد العباس . أو انتقاص بل أدت السيدة كل أدوارها كاملة

، ٤، وابـن األثـري ج  ٢٤٥، ص ٦ي ج، نقـالً عـن الطـرب   ٢٣٨، ص عليـه الـسالم  املقرم، مقتل احلـسني      -١
.٣٧ص
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.الذي بقي يف موضع استشهادهاإلمام ألحد بالذهاب إىل جسده

رجال نراها تدور بالدرجة األوىل حول النصرة والقتال يف        حينما ندرس أدوار ال   و
ان . حني كانت أدوار النساء التبليغ واإلعالم وذا جنح كال الفريقني يف تأدية املطلـوب        

طـويالً  فلقد عاشت املرأة صراعاً .شكالتنا املعاصرة هي مشكلة الدورواحداً من أهم م   
ل أدى إىل انتكاسة كربى لتخلي املرأة عـن        ولكن احلا ) ألمومةكا(ضد أدوارها التقليدية    

تنظـر إىل هـذه األدوار   )فاملرأة اجلديدة(. االساسية واالصلية والقدميةمن أدوارها  واحد
انتقاص حلرية املرأة يف جـسدها ويف حياـا، وتطالـب بـأدوار أكـرب كـدورها يف       على اا  

ر املعاصر مـن انتقـاص حـاد    ج له الفكوهذا يعود إىل ما رو!املناجم ويف غسل الشوارع   
وتـصوير الرجـل بانـه       واعماهلـا  لألنوثة بكل أدوارهـا وتعظـيم للـذكورة بكـل أدوارهـا           

ثري كـي تـصل إىل النجـاح يف     الكمال املطلق فاندفعت املرأة تبـذل الكـثري وتـضحي بـالك           
.!تصورها على حساب وأد االنوثة يف ذاا بيدها هي

مـن حنـن؟   ..نفكر يف شخوصـنا لفملطلوب منا اردنا ان نفهم أنفسنا وما هو ا      فإذا
علينا ان نتقبل ذواتنـا كمـا خلقهـا اهللا وال نعـيش     .. واىل أين؟ وماذا نستطيع ان نفعله؟ 

.وسرابا خداعااوهاماً زائلة

العنف السياسي ضد نساء الطفوف

املرأة ورمبا يعود اىل امليزات ضداملمارسالعنف السياسي اخطر انواع العنفيعد
. اصة اليت يتصف ا من الشدة والسعة والتنوع واالمتداد والعوامل النفسية الضاغطةاخل

املرأة ويتمثل يف استخدام القوة هه احد امناط السلوك العدواين جتا   بانالعنف عادة   ف  يعر
فهو كل ممارسة من مثوالقهر والتهديد الحلاق االذى والضرر باالشخاص واملمتلكات و      

ين بـاملرأة سـواء بـصورة    دف احلاق االذى النفسي واالجتماعي والبـد  تعتمد القوة وتسته  
نـه  إذ إ؛نـواع العنـف  أما العنف السياسي فهو خيتلف عن باقي  أ.غري مباشرة أو  مباشرة  
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وقد تكون . املرأةضدممارسة العنف باشكاله املختلفة هي اليت تتوىلويرتبط جبهة سياسية 
الذي يلجأ اىل سن القوانني اليت تسبغ الشرعية على هذه اجلهة متمثلة يف النظام احلكومي 

نع ميأو لقاتل يف جرمية شرف من القصاص يعفي االذي قانون الصور العنف ضد املرأة ك
مينع احلجاب وهذا شكل واحد يتميز باسباغ الوضع القانوين أو املرأة املتزوجة من العمل 

حملاربة أهـل   يت سنها األمويون    نني ال يف القوا أو  .دة للمرأة على االحوال السيئة واملضطهِ   
يكون القمع و. لني هلم واليت مشلت النساء والرجال دون فرق      اواملو عليهم السالم البيت  

شكاله املختلفة من السجن والتهجري والطـرد مـن العمـل ومـصادرة االمـوال      أالسياسي ب 
ذ طابع تأييد ودعم من مظاهر العنف السياسي ضد املرأة واليت تأخأيضاً واالقامة اجلربية 

أو بشكل املطالبة باحلقوق االمر الذي يفرز صفة املقاومة احياناً،حكومة البلدمنرعايةو
.التضحية من اجل التغيري واستبدال النظام

والذي كان بشكل -لقد تعرضت نساء الطفوف ألقسى اشكال العنف السياسي 
أمام النساء، قطع املاء، رؤوسمنها الضرب، الشتم، محل الا عدةصورمتخذا-مباشر

اىل غـري  .. سيب، قتل األحبة والتمثيـل ـم  يام، قتل الصغار، كشف الوجوه، ال    حرق اخل 
هلذا العنف يف اقصاء اهل البيت عن احلياة العامة ويف خرىأوقد سبق ذلك صور . ذلك

المعلـيهم الـس  سـن القـوانني احملاربـة الهـل البيـت     مطاردة انصارهم والتنكيل م ويف 
قـد  و. ول مـسلم يـسب هكـذا وبعالنيـة    أوهـو  مري املؤمنني علـى املنـابر   أمن سب    ابتداًء

بعدها وقد صاحب هذا العنف   سبق الواقعة واستمر  فقدكانت مدة العنف طويلة أيضاً      
بالدرجـة األوىل    عليهم الـسالم  كانت تستهدف معنويات أهل البيت      حرباً نفسية قاسية  

صـورة الثـورة واإلمـام والتعريـف بانـه خـارجي ومعاملـة             عرب وسائل عدة منها تـشويه       
اضافة إىل مرافقة األعداء -ولسن من أهل بيت النبوة -النساء كأن سبايا من الكفار  

والتظاهر بالقوة والغلبة عرب آليات كرفـع الـرؤوس أمـام النـساء       .والقتلة للعترة الطاهرة  
.غري ذلكالفرح والزينة إىل عالن ايف الطشت  وعليه السالمووضع رأس احلسني 



١٨١....................................................................................................ف في دائرة الضوء  نساء الطفو: الفصل الثالث

األماكن والبلدان اليت وصلوها وهم يرون     واحلرب النفسية امتدت مع السبايا اىل     
فرح أعدائهم وعبـثهم وهلـوهم، ولكـن معنويـات النـساء العاليـة والـدعم االجتمـاعي                   

ب النفـسية إىل مـسار مـضاد    قلب احلربينهن وتوكيل األمور إىل اهللا  والنفسي الذي كان  
علـيهم  ال وهو إزاحة عقدة اخلوف والتعريف مبظلومية آل البيت أهم ؤعداأطط له  ملا خ 

.السالم

التعامل مع الضغوط

هذا كله قد ضاعف من نسبة الضغوطات اليت عاشتها هـؤالء النـساء بـاالخص       و
عليهـا الـسالم  فقـد عاشـت الـسيدة مـرمي     ،عليها السالمعقيلة بين هاشم السيدة زينب   

على املـأل عليه السالمظهر يف ترددها من اعالن مولد املسيح      اضحاً  ضغطاً اجتماعياً و  
حـني عاشـت   يف) منـسياً ليتين مت قبـل هـذا وكنـت نـسياً       يا(ت عن احلال بالقول   وعرب

يف يف طغيـان فرعـون وحماولتـه     اً ظهـر  اضـح ضغطاً سياسياً و   عليها السالم السيدة آسية 
يف حني  .ب الذي صبه عليها   أنواع العذا عقيدة التوحيد بشىت    التخلي عن    اجبارها على 

بانت من .واسعة اجتماعية وسياسية ونفسية وثقافية أيضاًعاشت هؤالء النساء ضغوطاً 
وأقـساها  خالل معاناة األطفال يف قطع املاء ويف إبادة األحبة بابشع الوسائل دموية وأملاً         

والـدخول إىل قـصور   يف مسرية السبايا الطويلة مـع الـرؤوس والثكـاىل       ت، وبان وأكثرها
ليـات صـحيحة يف التعامـل مـع     آالنساء جنحـن يف اجيـاد   الطواغيت والقتلة ولكن هؤالء 

:لياتهم هذه اآلأو.. ها لنا العلماء املعاصرونالضغوط عرفّ

لنـساء الذي قدمته السيدة زينب بالدرجة األوىل إىل بـاقي ا ماعي  االسناد اجل -١
نت السيدة تداري الكل وختفـف االمحـال عـن الكـل            ، فقد كا  أيضاًواىل االمام السجاد    

ذا كـان  وإ. سـر الـشهداء والثكـاىل ومتابعـة شـؤوم     أفقد حرصت السيدة علـى رعايـة        
!؟ترى من قدم االسناد لزينب نفسهافياالسند خيفف ثقل املصاب 
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ودنا سـهل  (كالذي حصل مع سهل  النساء ل اليت واجهت  اكالتصدي للمش  -٢
فأمرته ان يـدفع حلامـل   ؟ألك حاجة: سكينة بنت احلسني وقال  بن سعد الساعدي من   ا

الرؤوس ان جيعل الرؤوس أمام النساء كي تنشغل الناس بالنظر إىل الرؤوس عن النظر    
)١().»سهل«ففعل صلى اهللا عليه وآله وسلمإىل أسارى آل حممد 

.ة السيدة زينب للشامي الذي طلب فاطمـة بنـت احلـسني جاريـة لـه     هيف مواجأو  
ت معها النساء وقد كانت هناك ظروف قاهرة تعاملت املوقففلقد حتركت بسرعة وغري

.بالصرب وضبط النفس

ــة املرنــة-٣ مواجهــة وجناحــا يفأكثــر قــدرة تكــون ، إذ منــط الشخــصية املتوازن
جيـد مرونـة عاليـة يف التكيـف مـع الـضغوط      زينـب   واملتابع لشخـصية الـسيدة       الضغوط

على الصحة النفسية واجلسدية مما يـؤدي إىل استنــزاف   غوط يؤثر  واملعلوم ان زيادة الض   
مــن املرضــى املعاصــرين % ٧٥وحاليــا هنــاك. تــدمري الــذاتمــن مثلطاقــة وتــدمريها وا

ايـارهم  من مث عدم قدرم على التكيف مع الضغوط و      من  املراجعني لألطباء يشكون    
بالـذنب واليـأس واخلـوف     اضطرابات نفسية كالقلق والـشعور      أعراض  ظهورأو  امامها  

.والكآبة وعدم الثقة بالنفس

عنـد الـسبايا أو عنـد الـسيدة     أو جنده عند نـساء الطفـوف   يف حني ان هذا كله ال    
مــن حــدة القــضيةبقداســة اناالميــحيــث خيفــف اإلميــان بــاهللا وعليهــا الــسالمزينــب 

لـة كفـيالً  علـى أجـساد الـضحايا يف املعركـة وهـم بتلـك احلا      املرور  كانلقد  ف. الضغوط
. وسلب ارادن واظهار جزعهنمعنويات نساء الطفوف بتدمري

صرب مجيل والتغلب على كـل مـشاعر      ولكننا جند لغة العيون طافحة بالدموع مع        
.االحباط

.٣٤٩املقرم، ص-١
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غياب الشكوى

والقاسـية فقـد اسـتطاعت هـؤالء النـساء حتمـل       رغم كل هذه الظـروف الـصعبة     
شـكوى  ةعليه ومل ينقل عن واحدة منهن أيـ       األذى الذي تنوء عن محله اجلبال، والصرب      

بـل جنـد حالـة مـن تفـويض      .اليت مرت ـم احلضور إىل كربالء أو يف االهوال  سواء يف 
ويف احلمد الواضح يف كل خطبة ...) ما رأيت إال مجيالً(األمر إىل اهللا ورؤية األمور خبري 

بـن جعفـر بـن أيب    يف حني ان التاريخ ينقل لنا عـن غـالم عبـد اهللا   . رغم عظم املصاب 
اصطحاب اإلمام للنساء إىل كربالء، قـال ابـن        هر ضجره واستياءه من     اظ طالب والذي 

ملا ورد نعي احلسني جلس عبد اهللا بن جعفر للعزاء وأقبل النـاس يعزونـه فقـال                 : جرير
يـا ابـن اللخنـاء    : فحذفه بنعله وقـال   !! هذا ما لقيناه من احلسني    ): ابو السالس (مواله  

واهللا لو شهدته ألحببت أن ال أُفارقه حـىت اقتـل معـه، واهللا انـه          ! تقول ذلك؟ أللحسني  
ملما يسخى بنفسي عن ولدي ويهون علي املصاب ما أما أٌصيبا مع أخي وابن عمي          

احلمـد هللا لقـد عـز علـي املـصاب          : مواسني له صابرين معه مث أقبل على جلسائه وقال        
)١(.نفسي، فلقد واساه ولدايمبصرع احلسني أن ال أكون واسيته ب

واالهتمـام بـصيانة البيـت النبـوي        سؤوليات  وثقـل املـ   ورغم قساوة كل الظروف     
ى فكر الثورة إىل الناس مجيعاً رغم كل ذلك ال نسمع عتاباً مـع األحبـة أو شـكو     لنقو

ع ألرباب املقاتل ان يصوروا لنا هـذا االسـتياء والـضجر والعتـاب مـ              كما حيلو  اًأو تذمر 
يالعظمـة هـؤالء النـساء      .. هـن يف هـذا االتـون املـستعر        الـذي محـل النـساء وزج       احلسني

ومــن املعـروف ان النــساء أمــام  . الـصابرات املــصربات مـع كــل هـذه الرزايــا واخلطـوب    
 على صور عدة منهن منوذج صابر يفضي بثه وحزنه إىل اهللا راضياً بقدره        الشكوى يكن

متميـز لـديهن   كـنمط سـلوكي  باسـتمرار ووهناك طائفة تعودت على الـشكوى     وقضائه  

.٣٤٠، ص )عليه السالم(قرم، مقتل احلسني امل-١
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ر عفـا عليهـا الـزمن     مـو أوجيـددن الـشكوى يف      ن يشتكني حىت لو كـان احلـال حـسنا           فه
.. يعشن حالة عدم الرضا عـن كـل شـيء موجـود ممـا يـؤدي اىل اسـتفحال الـشكوى              و

أو اجيـاد  وغالبية هذه النماذج الشكاءة هن نساء عاجزات عن اجيـاد احللـول ملـشكالن     
يـصل فـيهن العجـز    املعـضالت الـيت تعتـرض حيـان وبعـض هـؤالء النـساء        املفـر مـن  

قت يـرد  مؤمن خالل الشكوى كمخرجوالضعف وقلة الثقة بالنفس إىل أن يعربن عنها   
وـذا يهـدمن حيـان ويهـدرن طاقـان وعمـرهن يف شـكوى          . إليهن الشعور باألمـان   

نفـوراً  خرون منـهن يزداد اآلبل وهن ال خيسرن فقط حيان ،تغين فارغة ال تسمن وال   
وحياولن ان خيلصن أنفسهن سباب املشكلة على اآلخرين   أيرمني ب وهن  . وضجراً وملالً 

وتزداد حالة الـشكوى كلمـا زاد   .باملشكلة واسباا ودورهن فيهامن أي شعور بالتفكري   
يف قـاموس  املفردة وجوداًوهلذا مل جند هلذه.ت احلالة االميانية  البعد عن اهللا تعاىل وضعف    

.تعاىل ولعمق االميان بأهداف الثورةنساء الطفوف لقوة العالقة مع اهللا 

اِّـهارات الحياتية

الـسلوكيات  (املهـارات  بكن يتمتعن مبهـارات حياتيـة عاليـة واعـين       نساء الطفوف 
مـن جتنـب االسـتجابات    ماملقبولة اليت تتيح لألفراد التفاعل مع املواقف بفاعلية ومتكنـه    

:أهم هذه املهارات احلياتيةو)اسبةغري املن

مهارات الحوار -١

: مواقف عدة منهات على أكثر من صعيد من خاللوهذه بان
.مع ابن زيادعليها السالمالسيدة زينب حوار
.مع عمر بن سعدعليها السالمالسيدة زينب حوار

.حوار السيدة مع الشامي
.عليه السالمسجادالمام الامة كمواساا لحوارات السيدة الع
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مهارة التعاون والمشاركة-٢

شؤون الثورة سواء يف السيب وبانت واضحة من خالل تعاون هؤالء السبايا على     
.او قبله اوبعده

يف متابعتـها لـشؤون العليـل    عليها السالموأيضاً من خالل مواقف السيدة زينب  
.واالهتمام بالطفلة رقيةوالسبايا

شفوي والتواصل اللفظيمهارة االتصال ال-٣

عليهـا  كخطبيت السيدة زينب ولعل اخلطب النسائية أكثر دليل على البيان اللفظي   
.عليه السالميف الكوفة والشام وخطبة ام كلثوم وفاطمة بنت احلسني السالم

كما بانت هذه املهارة من خالل مواقف الرد على الـشامي واملواسـاة مـع اإلمـام        
.المعليه السزين العابدين 

مهارة التعاطف -٤

حاسيسهم ويبدو األمر واضحاً يف تـسلية      أعرب مشاركة اآلخرين انفعاالم وفهم      
.عليه السالمالسجادومواساة اإلمام واالرامل والثكاىلأسر الشهداء

يم الدليل والبرهانمهارة االقناع عبر تقد-٥

وقـد جنـح   النـساء واضح يف خطب االحتجـاج والتأنيـب الـيت تكلمـت ـا           وهذا  
وابطـال  آراء النـاس ومـشاعرهم حنـو اإلمـام احلـسني وثورتـه       حتويـل   االقناع من خالل    

.املخطط االموي

وهذا يدل على جناح األساليب اليت اتبعوها يف التأثري على الناس وخماطبة العقول 
مـن خـالل   يف هـذه الواقعـة  بشكل متميزفن اجادته هؤالء النساء وبان  وهو  والقلوب،  

.دود الفعل اليت نقلها رواة املقتل كما ذكرنا ذلك سابقار
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مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت-٦

للقافلة والسعي لعـدم طغيـان   عليها السالمزينب تبدو واضحة يف ادارة السيدة      و
فـان املـسافر يف سـفر    أبـداً ..ال أقول مل تكن هناك مـشكالت .. املشكالت على السطح  

فكيف مبسرية سبايا ثكـاىل مـع     من الصعوبات واالزمات العارضة    قصري يعاين من الكثري   
لعل واحدة منها مـشكلة    هناك مشكالت كثرية  لقد كانت   رؤوس مرفوعة وملدة طويلة،     

الشامي الذي اراد بنت احلسني خادمة ولعل واحـدة منـها مـشكلة رقيـة ومـا اثارتـه مـن            
طفال٤٠ًـبدهمدر البعض عدوهي صورة معربة عن معاناة االطفال والذين قاستغاثات

سـتطعن  هـؤالء النـساء ا  ، ولكـن  وغريهـا كانـت هنـاك مـشكلة العليـل يف الـسفر      يضاًأو
.ختفيف ردود الفعل الناجتة عنهاتطويق املشكلة وحتجيمها أو 

مهارات إدارة المشاعر-٧

ات الـيت  التعامـل مـع احلـزن والقلـق ومـع الـصدمات املؤملـة واإلسـاء              من خالل 
وامتصاص الغضب ولعل أهم اآلليات هنا هو كظم الغيظ          -وما اكثرها -هلا  تعرضوا  

.والصرب وتفويض األمر إىل اهللا واملساندة اجلماعية

الضبط العاطفي

عكس االنفعال الذي يكـون  (تعرف العاطفة على اا تنظيم وجداين ثابت نسبياً       
يفيض مبشاعرههو بل )لرميوتا(ـكجامداليس مركباً آلياًفاإلنسان) حالة طارئة ووقتية 

الـصور  وهلـذه   ..يفـرح وحيـزن وحيـب ويكـره        ..ويتفاعل مع حميطه من خالل عواطفـه      
وهلـذا اهـتم اإلسـالم     .العاطفية انعكاساا الكبرية على شخصية اإلنسان وعلى سلوكه       

بالبناء العاطفي عن طريق ـذيب العواطـف وتوجيههـا الوجهـة الـسليمة حبيـث تكـون               
.ال عامل ختريبعامل بناء 
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فنحن نقوم بالعمـل علـى احـسنه         .العواطف واحدة من أهم دوافع العمل      دتعو
كما حتتل العواطف زمخاً عاليـاً مـن الطاقـة النفـسية الـيت        . إذا كنا حنبه والعكس صحيح    

.رادفتترك األثر العميق على احلالة الشعورية لأل

تعـد و.يـان عـاطفي مركـز     ة البـشرية باـا ك     وقد امت املرأة على طول املـسري      
.!هاا حمطة ضعفعاطفته

يعود إىل الزخم العاطفي   وفسر الكثري حرماا من بعض الوظائف واملناصب بانه       
ولكـن يف العـصر احلـديث       !! له والـذي ال تـستطيع ضـبطه بالـصورة املطلوبـة           الذي حتم 

اطفي ظهـرت لنــا مفـردات جديــدة كالـذكاء العــاطفي والـصحة العاطفيــة واجلفـاف العــ     
واألمية العاطفية إىل غري ذلك مما جنده يف صفحات الكتـب احلديثـة، فاإلنـسان املعاصـر               
بعد ان وصل إىل الفضاء وسيطر على باطن األرض وجنح يف خلق اإلنسان اآليل وجـد      

األقـل بالراحـة   مشاعر احلب والفرح واحلزن كي يـشعر علـى     ان يعيش    اىل نفسه حباجة 
.التوازن النفسيالنفسية و

ان العامل اآلن حمتـاج  وذا الصدد يرى كثري من املهتمني بشؤون االنسان واتمع       
.!!إىل سيوف الرجالإىل عاطفة النساء أكثر من حاجته

لقد خلق اهللا تعاىل املرأة بكيان عاطفي مميز كي يؤهلها ألداء مهامها األساسية يف    
.ال وهي تربية األجيال وصيانة األسرأالكون 

لالنـسان سـواء يف طفولتـه أو        العاطفي الذي يشبع احلاجات األوىل     يضهذا الف و
ذا وهلـ  .ال ميكن تعويضه عن طريق الرميـوت واحلاسـوب وغـري ذلـك            يف مراحله املتتابعة    

بدأت الدراسات املعاصرة تم بدراسة العواطف وأنواعهـا وأقـسامها وكيفيـة توجيههـا           
ت د، عـ  )]ة علـى التعـبري عـن العواطـف        دم القدر واليت هي ع  (األمية العاطفية   [ت  دوع

.واحداً من أمراض العصر احلديث
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وخيطــيء مــن يقــول ان الرجــل خلــق بــال عواطــف، بــل ان اهللا تعــاىل خلــق  
للزوجني الذكر واألنثى جهازاً عاطفياً كامالً ورمبا تتفاوت املرأة بعـض الـشيء عـن       

ا وحبكـم العالقـات    الرجل يف اظهار العواطف والتعبري عنـها حبكـم مهامهـا وتربيتـه            
رف عن املرأة أا أكثر قدرة على التعاطف قد عالجتماعية اليت سادت اتمعات، فا

والتعاطف هو القـدرة علـى التواصـل مـع النـاس يف املواقـع الـصعبة                  ،مع اآلخرين 
.)١(واخلطرية

وذا،فاملرأة أكثر قدرة على توظيف هذه العواطف يف االجتاه األكثر فائدة وأثراً
األكـرب يف تـوفري احلاجـات النفـسية لألطفـال مـن أجـل البنـاء            األثـر يعزى إىل األمهـات     
ويشدد علماء التربية املعاصـرون علـى ضـرورة تواجـد األم قـرب        . السليم لشخصيام 

. أوالدها يف مرحلة بناء الشخصية

فالعاطفة إذاً هي إحدى مرتكزات اجلهـاز النفـسي الـذي اهـتم اإلسـالم بتهذيبـه               
اىل  جيهه لتخليص اإلنسان من اآلليـة يف الـسلوكيات واخراجـه مـن طـابع الـروتني                وتو

ب بكي ويتأمل وحيال بد ان تز مشاعره وينبض قلبه ويفكر ويف، طابع التفاعل والشعور
وــذا تكــون . وحمطــات فرحــهيعــيش أمل اإلســالم الكــبريويــدافع عــن حبــه ووالئــه ف 
.يني الفكر والسلوك والعاطفةاًمترابطاًالشخصية الرسالية هي نسيج

سهم اإلرادة يف توجيه العواطف كما يعمل الفكر على تربيـة العواطـف باجتـاه      وت
.القيم الدينية واإلنسانية اليت يؤمن ا الفرد

وبعد هذه املقدمة نعود إىل مناذجنـا األوىل يف نـساء الطفـوف فنجـد منـاذج رائعـة                
احلـسني نية سامية تعيش أمل اآلخرين وتعيش همللوالء العاطفي والوجداين ومناذج إنسا  

الوحيد الغريـب يف البيـداء الـذي يطلـب النـصرة وينـادي بـأعلى صـوته         ..عليه السالم 

.وهو القدرة على تفهم مشاعر أو عواطف اآلخرين-١
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تـسمع  حينمـا  تـذوب جـوى  عليهـا الـسالم  جند السيدة زينب    .. مستغيثا وما من مغيث   
مسعـت أيب يف  : قال علي بن احلـسني نعى نفسه ليلة العاشر     ي عليه السالم اإلمام احلسني   

:الليلة اليت قتل يف صبيحتها يقول وهو يصلح سيفه

)١(كـــم لـــك باالشـــراق واألصـــيل   ف لــــك مــــن خليــــلأُيــــا دهــــر 

عليه لكنها تصون دموعها عن الظهور أمام األعداء والشامتني حينما ترى اإلمام 
اثرت وتنـ بالسهام وقد فاض دمه علـى التـراب الزاكـي   اًمقطع األوصال مزروع   السالم

.؟فأي عظمة عاشتها هذه املرأة العظيمة.. اشالؤه على الرمضاء

لقد عاش الرساليون يف حيام الكثري من حمطات الضغط العاطفي وعملوا علـى         
عـد أحـد   عليـه الـسالم  اإلمـام زيـن العابـدين      فوإدارـا   املشاعر باالجتاه السليم  توجيه  

وكانـت  فيها حزنه علـى مـصاب أبيـه   استفاد من كل فرصة ليظهر    البكائني اخلمسة فقد  
عملية ييج العواطف احد اهم اسباب املواجهة مع احلكومة االموية وقـد جنـح االمـام               

تعلـن  عليهـا الـسالم  ، وتلك الزهـراء     ثاره حىت اآلن  آنزال نرى   ما خالداًيف ذلك جناحا  
ن تأييـدا  زافيقام هلا بيت االحـ وسيلة احتجاج على األمة الناكثة لوعدها      ءها  حزا وبكا 

.ذلك من الشواهدغريإىل ..هلا يف ثورا البكائية

لكن السيدة زينب حبست دموعها وعملت على توجيه النساء الالئي كـن معهـا         
على ان يتبعن هذا األسلوب الذكي من أجل ايصال رسـالة اإلمـام احلـسني، لقـد كـان            

ل ارادا أقـوى فمـا   الضغط العاطفي على السيدة زينب عظيماً لكنها استطاعت ان جتع   
مسحت لدموعها بالنـزول وال حلزا بالظهور إال يف املواقع اليت تطلبت ذلك كما يف يوم       
األربعني حيث كانت هناك احلاجـة العليـا الظهـار اقـصى درجـات احلـزن والـذي ميثـل                  
أقصى درجات االحتجاج على السياسة األموية واحد أهم عوامل الكشف عـن الظلـم      

.٢١٧املقرم، ص -١
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  وبذلك كان يوم عودة الـسبايا إىل     ،عليهم السالم ب على أهل البيت     األموي الذي ص
.كربالء ومن مث إىل املدينة يوم حزن عظيم هز األمة كلها

واهتمت السيدة بتوجيه عواطف االخريات الالئي كن يف موكب السبايا وبـذلك        
.والصمود والصربإىل صورة زينبية واحدة يف اإلباءحتول اجلميع 

كمـا   عليهم الـسالم  يف تأجيج احلزن على أهل البيت        أثرهاعواطف  وذا كان لل  
يف ابانـة عظمـة هـؤالء النـساء فـالعواطف      أثرهـا كان ألساليب الضغط على العواطـف      

ا الوجهـة الـسليمة ان   هـ الحياء األمـة كمـا ميكـن هلـا عـرب توجيه           اًحميكن ان تكون سال   
.تكون وسيلة لنهضة األمم

االستقاللية

ى العموم عشن االسـتقاللية الواضـحة يف قـراران ومـواقفهن          نساء الطفوف عل  
آوت مـسلماً؟  ولو اردنا ان نسأل طوعة ملـاذا . ليهنومل يشعرن ان هناك آراء مفروضة ع 

كانـت حـرة الـتفكري    فلقـد   ،تامة ومل جيربها احد   ن اجابتها باا فعلت ذلك حبرية       فستكو
كـان  قـد فعلـى عكـس ولـدها متامـا     انـ رغم ان ارادا وتفكريهـا كا     أيضاً   وحرة اإلرادة 

اومل تكن تابعة . بن زياد اوامر  أب ارمسيألي شخص آخر عكس ولـدها الـذي   يف قرارا
اليت هـاجرن احلسني الـ ونفس الشيء يقال عن نساء ركب  . واملال عاش التبعية للحاكم  

بل فرضن ارادـن رغـم وجـود معارضـة         اخترن طريق اهلجرة مبحض إرادن     فقدمعه  
كلمـا شـعرت املـرأة     و.. عـن بـاقي النـساء     يقـال   نفـس الـشيء     و. روجهن مـع االمـام    خل

مواقفها فاا تتحرر من التبعية ويعمق لـديها الـشعور باملـسؤولية وباـا ذات          باستقاللية  
ا توفـق أكثـر الختـاذ قـرارات         فاـ  ومـن مث  تكاليف ومسؤوليات ال يؤديهـا عنـها غريهـا          

لية تـبين آليـات صـحيحة لـصناعة القـرار وللتخطـيط       تتيح هلـا هـذه االسـتقال   صائبة؛ إذ   
.للمستقبل وملعرفة األهم من املهم
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مـن كيـان  اًاصبحت جـزء  يعشن التبعية بل    يقول لنا ان نساءنا      املعاصر الواقعو
ولديهن شعور بالعجز عن تبين رأي او موقف وهذه التبعية تسهل هلن عملية الـتخلص               

مـن احلـساب   يف تـصور خـاطئ انـه خيلـصهن    !ذاراملسؤوليات عن طريق تـبين االعـ      من  
هناك من يستفيد من تكريس هذه التبعية ألا جتعل املـرأة أداة طيعـة يف يـد            و. والسؤال
.!اآلخرين

ان املرأة والرجل كائنان مستقالن لكل منهما تكليفـه وحـسابه وكـل منـهما حييـا          
  ذه الصورةكان تابعاً سأل بعد مماته وال بد ان يقدم حلياته، ولو        حياته ومماته ويىتفنال

.وهذا وهم كبريعل احلساب والتكليف على من كان تابعا لهاحلساب وج

لطرفني مـن  متعلقـة بـا  بوصـفها وأما القوامة فاا حمدودة يف احلياة الزوجيـة فقـط       
شخص اآلخــر أو مــصادرة لــواجبــات، مث ان القوامــة ليــست الغــاء لالقــوق وخــالل احل

.كما هي احلال يف اإلدارات األخرىدارةإوجوده بل هي 

أي تردد أو نتقريباً ومع ذلك مل يظهركن مستقالت يف كل األمورنساء الطفوف 
وكـان هـو متـرددا يف    دفعت دهلم زوجها دفعاً إىل اجلنة فقد . ندم على موقفأو   تراجع

، وكـذلك  لوكها حىت ملا طلقها وافترقت عنـه  البداية يف حني ان التردد مل يظهر ابدا يف س         
هـذه القـرارات وهـذه    نَمـن اختـر  هـن نالـ ؛عبد اهللا والنوار، وغريهن    أم وهب وأم  

يف السلوك واملواقف  النكوص  ر أو   التحيأو  وهلذا نلمس غياب السلبية      البطولية املواقف
اهلـدف  د يف اجتاهات سلبية وتتجـه بالكامـل حنـو   األمر الذي جعل الطاقة الذاتية ال تتبد    

.. األصلي
مارست النـساء أدوارهـن بكفـاءة دون اكـراه أو اجبـار بـل حبريـة نابعـة مـن                 د  لق

أبـداً  ورغم ان كن مستقالت الـتفكري واالرادة والقـرار لكنـهن مل يكـن         . صميم الذات 
احلمايـة أو بالوصــل واالغاثـة بـل حتركــت    أو منفـصالت عـن أسـرهن ســواء بالرعايـة     
.حيان مع أسرهم وعشن معهم وإليهم
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صالح وإصالح.. طفوفنساء ال

من ثورتـه هـو مـا قالـه        عليه السالم كان اهلدف األساسي الذي أعلنه اإلمام       
إين مل اخــرج أشــراً وال بطــراً وال مفــسداً وال ظاملــاً، وامنــا خرجــت  : عليــه الــسالم

أريـد أن آمـر بـاملعروف    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    لطلب اإلصالح يف أمة جـدي   
ة جدي وأيب علي بن أيب طالب، فمن قبلين بقبول احلـق   وأى عن املنكر وأسري بسري    

فاهللا أوىل باحلق ومن رد علي هذا اصرب حىت يقضي اهللا بـيين وبـني القـوم وهـو خـري                   
)١(.احلاكمني

فقد كانت ثورته املباركة دف إىل تطهري الواقع الفكـري والنفـسي واالجتمـاعي      
ع آنذاك واصـالحه عـرب القـيم اجلديـدة        باتم والسياسي من االحنراف والفساد الذي أملّ     

مل يرسم خارطـة الثـورة كـي         عليه السالم واإلمام  . عليه السالم اليت محلتها ثورة اإلمام     
تكون محلته اإلصالحية آنية لزماا ومكاـا بـل انـه أراد ان يكـون اهلـدف اإلصـالحي             

املفاهيم ودميومة الوعي ممتداً يف األمة عابراً ملساحات الزمان واملكان مبا حيمله من خلود      
اإلنساين وقد كان أحد أهم أسباب محل النساء معه يف الثورة هو محـل رؤى اإلصـالح                

ء الـيت  اجلديد إىل األمة بعد ان حاول األمويون تقويض الثورة يف حمدودية صحراء كربال 
قد كان اهلدف من ذلك هو ان تقوم النساء بـأدوار التبليـغ          ل .حوصر ا اإلمام وانصاره   

واإلعالم ونشر الفكر احلسيين الرامي إىل اإلصالح وتطهري الفساد املوجود آنذاك وبذلك 
.كان أم امرأةيكون اإلصالح مسؤولية كل فرد رجال

>e  d   c  b  af  j  i  h  g

k...<)٢(.

.١٣٩، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.٧١سورة التوبة، اآلية -٢
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حاجـة  : ان نـسلط الـضوء علـى أمـور عـدة منـها      البـد    ولفهم هذه األمور أكثـر    
وظهــور عالمــات الفــساد اإلداري والــسياسي واالجتمــاعي  اتمــع آنــذاك لإلصــالح 

الواقـع   د املوجود آنذاك من خـالل اسـتقراء       وتتضح معامل الفسا   .والفكري واالقتصادي 
داً وان يكـون وكـالؤه ونوابـه    العام فيكفـي يف الواقـع الـسياسي ان يكـون احلـاكم فاسـ          

. كذلك

:بقولهعليه السالمهذا ما اشار إليه احلسني و


 

مـشتعلة ضـد املـوالني آلل    ب  أما على صعيد الواقع االجتماعي فنحن نرى احلـر        
للكثري من اعمال االبـادة والتـهميش ومـصادرة لقمـة        افقد تعرضو عليهم السالم البيت

يف اخلنـوع  بـني عمـوم املـسلمني    ذاك آنـ أيضاً يف القـيم الـيت انتـشرت        ذلك  ونرى  العيش  
.إىل غري ذلكواالزامية والرضا بالذلة وشراء الضمائر

الفكـر الـديين ونـشر    أما الفساد الفكري فيكفي ما قـام بـه األمويـون مـن تـشويه            
عليـه الـسالم   ألمري املـؤمنني     درة كل رأمسال فكري   وعة والكاذبة ومصا  األحاديث املوض 

.عليهم السالموأهل البيت 

فهل يـا تـرى ميكـن ان    . من كل ذلك نرى ان الواقع كان حباجة إىل إصالح عام    
كما اشرنا-ة؟ وهي اليت عانتيكون هناك اصالح دون ان يكون للمرأة دور ومشارك       

.الفاسد بشكل مباشر أو غري مباشرمن استتباعات الوضع-

امل يف ان األمــر الــذي ال يقبــل الــشك أو اجلــدال هــو ان عمليــة اإلصــالح الــش
ونالحـظ ان  ،اتمع تستوجب ان يكون هناك احتواء شامل لكل الشرائح االجتماعيـة      

مون اإلصالح والتغيري يف اتمع عـرب      هو ام يرو   إحدى أهم اخطاء املصلحني يف العامل     
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هـذا مـا سـبب    و. مـسدودة خـرى  األقناة واحدة أو قنوات حمدودة وابقاء باقي القنـوات        
مل صالح مااللمساعٍتنجح أي ميكن انفالوإجهاضها الحيةاإلصموت هذه احلركات

سـابقاً حينمـا قلنـا ان    وهو ما اشرنا إليـه .كل فئات اتمع ونفي الغبار عنه    يتم حتريك   
ضـد قيـادة   -بكـل فئاتـه   -كانت ثـورة جمتمـع صـغري         عليه السالم ثورة اإلمام احلسني    

تمع الكبري وتمع الكبريادف اصالح ا.

الواضح يف سـاحة االصـالح كمـا كـان ذلـك ميـسرا       وذا كان للمرأة حضورها 
ان حضور املـرأة يف املـشروع اإلصـالحي         . والفىت إىل غري ذلك    للشيخ والشاب والصبية  

عليهـا  لـسيدة زينـب   اصـة ل وخبومتانـة البنـاء الـذايت     النـساء  وة دور احلسيين كشف عن ق   
مليـة اإلصـالح مـن خـالل نـشر الربنـامج          واليت كانـت ذات احلمـل األكـرب يف ع          السالم

لقد رمسـت صـورة املـرأة اآلمـرة        ف.احلسيين والتعريف بآليات اإلصالح وحتمية انتصاره     
.الثورةيف ة عن املنكر من خالل كل الوسائل اليت اتيحت هلا باملعروف والناهي

ان تكـون هنـاك   مـن االصالح يستلزم اإلميان بوجود فساد يف اتمع فـال بـد       ان  
. واقع الفسادؤية فاحصة للمجتمع للتعرف على مر

الفـساد االجتمـاعي حبـق املـرأة مـن خـالل قـول الـسيدة         وقد كشفت النساء عن 
: عليها السالمزينب 

 
:وهنا قد نأيت على سؤالني مهمني مها

النساء معه كان يروم مشاركة قويـة للمـرأة   ملا محل    عليه السالم هل ان اإلمام     -
يف برناجمه اإلصالحي؟

هو اننا ال نرى تغيرياً على اخلارطة االجتماعيـة واحلياتيـة بعـد        : والسؤال الثاين  -
الثورة يف ما يتعلق مبسرية املرأة فأين هو اإلصالح يف دائرة احلضور النسوي؟
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ئد اإلصالحااإلمام الحس ر

الـرؤى إىل  م هذهيتقسوميكن .احلياة العامة دوار النساء يف    تتفاوت الرؤى حول أ   
:رؤى معاصرةثالث

الرؤية التقليدية للمرأة واليت حتصر دورها فيمـا عليهـا وفيمـا هلـا، فـاملطلوب        . ١
وان تكون مطيعـة لزوجهـا وهـذا كـل     ها للتكاليف األساسية كالصوم والصالةؤهو أدا 

اولون االبقاء علـى واقـع النـساء مبـا هـو عليـه فهـم          حيالتقليديون هؤالء. مهها يف احلياة  
يرون ان أوضاع النساء مبا عليه ال حتتاج إىل إصالح أو تغيري أساسي فهـن يقمـن بـأداء               

وهؤالء يرفضون كل مـا هـو معـصرن وجيعلـون     . مقابل النفقة مثالًالتكاليف األساسية 
ديين بعيـداً عـن األخـذ    الفكـر الـ  رمزيـات حلول مشاكل النساء املعاصرة باالتكاء علـى   

بأسـلوب احلداثـة أو العــصرنة أو مراعـاة تغــيري الزمـان واملكـان وــذا تكـون أفكــارهم       
املـرأة هنـا   و.قبلحمدودة ملن يتكئون على املاضي دون األخـذ بتطـورات احلاضـر واملـست        

. تابع وليست كائنا مستقال كما اا بعيدة عـن مفـاهيم االسـتخالف واألمـر بـاملعروف               
تعيش يف وعيهـا ظـروف االمـة ومـشاكلها لـضيق الـدائرة احلياتيـة واهلدفيـة هلـا           وهي ال 

والدين هنا جمرد احكام عبادية جمزأة والقـائلون ـذه الرؤيـة ال يـستطيعون اجيـاد تفـسري          
ه اىل كربالء سوى اا حالة خاصة لزماا ءنساعليه السالممنطقي حلمل االمام احلسني 

وـذا ال يكـون هنـاك حـديث عـن دور سياسـي او              !! شـرة   وحتت رعاية املعـصوم املبا    
.تكاملي للمرأة

الـتخلص  إىل الرؤى الغربية والـيت حتـاول  اليت متيل للمرأة و ديدية  الرؤية التج . ٢
لقوامـة  كاحلجـاب وا  (الـذي مـضى    من ضغط الدين عن طريق جعل التكـاليف لزماـا         

العـادات والتقاليـد  القـيم و   ةحيـاولون حماصـر   النمط الغـريب و   وهم يقتدون بـ   ) وغري ذلك 
يكون ف)وليست شريكة له يف مسؤولية اخلالفة     (وألن املرأة هنا تشبه الرجل    . وإقصاءها
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،اً عـن الـدين  نميـة االجتماعيـة واالقتـصادية بعيـد    حل مشكالت النـساء عـن طريـق الت      
. )اًقيديروااليت (سرة فلتعمل بأي شكل ويف اي مكان كان وهي كائن غري مرتبط باأل        
وهلـذا خيـاطبون املـرأة    .هؤالء يرون ان املرأة كائن مستقل معزول عن األسـرة واتمـع         

وحيـاولون  عن وشيجة العالقـات الـيت تربطهـا بزوجهـا واوالدهـا       كمفردة مستقلة بعيداً  
كما هـي احلـال   (فاملرأة هنا كائن منفصل  .هذه الرؤية  خالل منلقوانني اجلديدة   وضع ا 

دمت حبـق الطفـل   طالنه حق املرأة لكنها اص،ليت اباحت االجهاضيف املنظومة الغربية ا  
.تأثري على حياة املرأة واهدافها أي والدين ليس له ) يف احلياة

على الفكر الديين إذ وهي تتكئ: الرؤية الدينية املعاصرة او احلضارية للمرأة     . ٣
ن ة اخرويـة ويبـي  ينظم حيام ويضع هلم ضوابط دنيويـ     ال حياة لألفراد دون وجود دين     

لكنـهم  . واسـاليبه يف احليـاة  أساسية تصوغ لإلنسان املعاصـر أهدافـه واجتاهاتـه     اقيم هلم
بـني الـدين وبـني    ر املعاصـر وحيـاولون اجيـاد موافقـة      يأخذون بنظر االعتبار آليات التطو    

علـى الـدين وتأخـذ بعـني        ئون القـوانني الـيت تتكـ      فهم يضع  .متطلبات الوضع املعاصر  
لـه  فليفـة هللا يف أرضـه   االنـسان اخل تنظـر إىل املـرأة مـن زاويـة     التطور واحلداثة و   االعتبار

حيـاول قـراءة الفكـر اإلسـالمي جمـدداً     هذا التيار   . هوحقوقهواجباتمسؤولياته وأهدافه و  
ومـا  ليات معاصرة حتامي عن قدسية الدين وعن فاعليتـه يف كـل عـصر وزمـان     آضمن  

لية السياسية يف إيران والعـراق ولبنـان ومـن التأكيـد         وجدناه من مشاركة للمرأة يف العم     
.على دورها االجتماعي والتغيريي يدخل ضمن هذه املنظومة

يطرحوـا مـن بـاب اجيـاد النمـوذج        هـؤالء  )كمـا سـيأتينا   (وحىت يف إطار القدرة     
رأة االنثى والـذي يـستوعب وجودهـا    املتوازن الذي جيمع بني املرأة االنسان وامل   الشامل

أمومتـها وحبـسن تبعلـها أو    دي واالجتمـاعي كنمـوذج الزهـراء بثورـا وبعبادـا وب        الفر
هم يرون ان للمـرأة دورا اساسـيا يف      من مث و عليها السالم كنموذج ابنتها احلوراء زينب     

احليــاة العامــة ال يلغــي ادوارهــا االوىل كاالمومــة والزوجيــة وال يتميــع ضــمن الــصور   
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وهلذا يرون ان صورة املـرأة يف كـربالء   .داثة والعصرنةاملشوهة للمرأة حتت مسميات احل   
مـن ادوار املـرأة التعدديـة وليـست          قابلة للتجديد والظهور يف كل عصر وزمان انطالقـاً        

.احملدودة كما يراها التقليديون

لإلمــام ان ينطلــق يف ثــورة نــه ال ميكـن  إ:مـن هــذه الرؤيــة العامـة ميكــن القــول  
صحيح انه كان قد انـاط الـدور اإلعالمـي    .صف اتمع ح هذه دون ان يهتم بن     اإلصال

ولكنه مل ينطلق لزمانه احملدد ،على األخصعليها السالمبالنساء عموماً وللسيدة زينب     
.وعلى مر العصورالنساء كافةالرجال وإىلاخلالدةوامنا اراد ان يوصل رسالة اإلصالح

؟غياب أم حضور

نسائية بعد الثورة وهذه القـراءة الـسطحية جتعـل   املتتبع للتاريخ ال يرى صوراً       ان
رى تـارخيي  وكأنه صورة عابرة ـ ) والذي هو عدل التضحية (حضور النساء يف الواقعة     

حـول مـشاركة   كمـا هـو عليـه    ياملستقرئ للتاريخ بعد الواقعة يرى ان احلال بقـ      و. قدمي
نكماش واالقـصاء الـذي     االجتماعية والسياسية، وبأن اال    واملسؤولياتاملرأة يف األدوار  

بعد الثورة، فأين التغيري إذاً؟عليهاع ما قبل الثورة بقي على ما هوملسناه يف أوض

اضـرة يف املـساحة التارخييـة    ذا الرأي صائباً للذين يقرأون الـصور احل وقد يكون ه  
 علـى هـذا  ،والوقائع الـيت حـصلت    ون يف أوراق التاريخ ودفاتره عن األحداث        وال ينقب

.ن نفهم دور املرأة يف صناعة التاريخ كي نصل اىل قرار صائباالبد 

دور اِّـرأة َّـ صناعة التاريخ

رغم انكسارها العسكري ان تعيد برجمـة      عليه السالم لقد استطاعت ثورة اإلمام     
القيم اإلنسانية واالجتماعية والشخـصية يف اتمـع وهـذا مـا جنـده واضـحاً مـن تـوايل                 

احلكــميف بيــان إدانــام املــستمرة للنظــام األمــوي ومــن مثالثــورات وانطــالق املــوالني
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.ت سائدة إىل ثقافة العز والكرامةت ثقافة اخلوف والذل اليت كانالعباسي بعدما ازحي

ورمبـا عـن املـشاركة يف الثـورات الـيت      كانت النساء بعيـدات عـن القتـال    وعموما  
االهتمـام األكثـر بتربيـة       يف االوىل نايلاشت النساء مـسؤو   عاختذت طابعا رجوليا فقد     

والذي ولـد يف العـصر االمـوي االسـود     عليهم السالموالناصر آلل البيت    اجليل املوايل 
عليـه  تركـت ثـورة اإلمـام احلـسني     فلقد .ثار يف العصر العباسي االكثر ظلما آلل البيت 

جرحاً ال يندمل يف قلوب النساء والرجـال مـن خـالل صـور التـضحية والفـداء                السالم
ملرأة املسلمة املوالية تعي فاصبحت ا-ومن خالل جرح األمهات والثكاىل ونداء السبايا   

وعلى عليهم السالممبادئ الوالء آلل البيت     على  والد  األتنشئة  مسؤوليتها يف ضرورة    
مل تكـن هنـاك صـورة واضـحة     ذإو. هم وكيفية صيانة الرمز الديين ومحاية املقدسـات       حب

بـدأت  ولكن الصورة اتـضحت بعـدها ف  ملرأة املسلمة قبل الثورةعن ماهية املطلوب من ا 
، وهذا ما يفسر لنـا  ةاإلمامخط   ولكن لنصرة   فحسب  ها  مومتاملرأة تريب أبناءها ليس أل    

كـان   ذإ. يف عدده وعدته وقوته وثباتـه      عليهم السالم استمرار التيار املوايل ألهل البيت    
ها وكانت النساء تكمل املـسرية عـرب   خاضوالرجال يستشهدون يف املعارك والثورات اليت  

فـاملرأة  .املرأة هذا اخلط حلصل فراغ كبري ال يسد ابـداً   مل تتنب ولو. التنمية البشرية املوالية  
مهام ومسؤوليات ال يؤديها غريهـا ولـئن   وف بدأت تعي ان هلا دورا وان هناك       بعد الطف 

عن املقدس ومحاية خط الوالء الدفاعلطفوف قد عانني ما عانني من أجل        كانت نساء ا  
الـتفكري يف مهمـة املـرأة    إىل ان هـذا جيرنـا   .فان املطلوب من النـساء بعـد الطفـوف اكثـر     

اسـتقراء اوضـاع الـدول الـيت ختلـت فيهـا املـرأة عـن          ية وميكن من خالل     وىل يف الترب  األ
خلادمات ابعض اتمعات  اليت تقوم فيهاففيت ذلكاان نرى انعكاسوظيفتها التربوية

نـه  عف احلس االميـاين والـوطين أل  ظهر جيل يعاين من مشكلة اللغة ومن ضمبهام التربية  
نوع من حصل من مثوليست اجتاهات االم االصلية وواجتاهاا أخذ قيم اخلادمة املربية ي

االم ولتخلـي . االسـتغاثة تنطلـق مـن كـل مكـان     اصـوات  مر الذي جعـل   االغتراب األ 
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النـه عـاش   هوى العنف ويتخذه منـهجا يف احليـاة  سؤولية نشأ جيل يهذه املعن   )عاملياً(
مشاعر تعويض النقص يفخلادمة اعة املعلمة وان العاطفي لغياب االم وعدم استطااحلرم

ن مع مطالبات بنبـذ االمومـة وانتـهى بـصيحات     ولقد اطل القرن العشر   و. احلب واحلنان 
!.تطالب بعودة املرأة اىل البيت واالسرة

وقـد  رأنا التاريخ قبل الثورة لوجدنا الرموز النسائية حبد ذاا حمدودة العـدد   لو ق و
ولكـن  .يف صدر االسـالم  دات نساء العاملني ويف مواهب املسلمات     سيمنوذجظهرت يف   

دور يف صـناعة التـاريخ إال مـن خـالل هـذه      يا ترى هل يعين ذلك ان املرأة مل يكـن هلـا         
الصورة الظاهرة؟

:صياغة التاريخ مير بشكلني أساسينيان دور املرأة يف
لشكل غري املباشر والصورة غري الظاهرة على شاشة      وهو األعم هو ا    :الشكل األول 

مـن خـالل أدوار النـساء    وتـأيت  . وذات امتدادات طولية  صورة فاعلة ومؤثرة     التاريخ ولكنها 
الدور كـان ضـبابياً  وهذا ،تم بصناعة األجيالوالذي اهاصة دور الزوجة واألم   خبالتقليدية و 

اًولكـن هـذه الـصورة اخـذت هلـا ابعـاد      ،حاد ومفـردات آوان وجدناه يف ة  املواليحىت للمرأة   
استقر يف لباب املـرأة مـن خـالل    ونضجت وبشكل واعٍأساسية عند املرأة املوالية بعد الثورة  

النـساء  ء ومـن هـؤال  الـسالم معلـيه ء ألهل البيت اجليل املوايل والذي يدمي خط الوال   اعداد
غص ن وكانـت سـجون الرشـيد تعـج     كانت سجون احلجاج تمن وهن ءمساأجنهل  الالئي

كمـا جـرى   )زابالتيـ (ء النساء ويغيبـهن يف  ويف زماننا املعاصر كان صدام يقنص هؤال      . ن
وسـلوى البحـراين     - الـيت سـنمر عليهـا     - مع الكثري من النساء أمثال الـشهيدة بنـت اهلـدى            

.السجنتلن واعدمن وغينب يف غياهب آالف من النساء قو
صورة الرجل الـذي يـصنع التـاريخ كانـت حمـدودة يف              يرى ان واملستتبع للتاريخ   

لقد كان ؟ين كان الرجل املوايلأويف أعوام فعليهم السالماخللفاء الظاملني آلل البيت 
يت اتت علـى مخـسة   التوابني الأبيد فيها الكثري منهم كثورة ثائراً يف سلسلة ثورات متتالية      
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ستـشهدون  كـان الرجـال ي  .. الثورات املعاصـرة   ومنهابقية الثورات   ذلك  آالف رجل وك  
يروم تنشئة األجيـال علـى بغـض    ويتركون ذراريهم بني حاكم ظامل حمارب ألهل البيت        

دامة خـط الـوالء وتعـاين الكـثري     نيل منه وبني أم موالية تصر على اوال عليه السالم علي
االجتماعي والفكـري حـىت ينـشأ ولـدها علـى حـب          قتصادي والنفسي و  من الضغط اال  

وعـاش ابناؤنـا أيـضاً    ورمبا عشنا بعـض مفاصـل هـذه احلالـة         عليهم السالم أهل البيت   
وإىل هذا يقول الشاعرابعض استتباعا:

حـــب الوصـــي وغذتنيـــه يف لبـــن    ال عـــذب اهللا أمـــي اــا شـربــــت  

ـــا حــسن   ـــد يهــوى اب ــان يل وال رت من ذي وذا أهوى أبا حـسن       فصوك

ة عرفنـا  أما الشكل الثاين يف صـناعة التـاريخ فكـان يف امسـاء حمـدودة وواضـح             -
ألن ؛اسم الرجل يظهـر بوضـوح  وكان.نساءالوبعضها وجهلنا كثرياً غريها من الرجال  

!ضـمن الـدائرة احلمـراء   وأمسـاؤهن يف  العرف نفسه يروج له يف حني تبقى صور النـساء      
.عه بل كان ذكورياه مل يكن انسانيا يف كثري من مقاطن التاريخ نفسال

امـرأة فالتـاريخ كتـب لنـا     يف ظلم االنسان رجالً كان أو     سهم التاريخ نفسه    أقد  ل
عن جمون احلكام وبطش الطغاة وظلمهم للبشر وعما قاموا به من اعمال يعدها البعض     

ل الـذي يقـوم بـذبح البـشر واراقـة          فهـ !.. افتخارات يف حني اا احتراقات واحتقـارات      
التـاريخ هـو هـذه      ولكـن .. يـستحق التمجيـد واخللـود؟      هل دمائهم وطمس حضارام  

يكتب التاريخ عن الفضائل وعن الـسمو االنـساين وعـن سـبل        ما املرة اذ نادراً   الوقائع
ت وألن االغلب يف مسار التاريخ هي حاكمية الرجل ونبذه لالنثى ايا كان. تكامل البشر

فقد اخفى التاريخ الكثري من احلقائق العليـا فيمـا خيـص النـساء وبقـي تارخيـا ذكوريـا يف            
.تاريخ الرجل واملرأة على حد سواءحني ان تاريخ االسالم كان 

عليهـا الـسالم  ة العقيلة زينـب  رخالدة يف التاريخ كصو    كل ذلك جند صوراً    عوم
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ان تكـون هنـاك صـور    بديهي أيضاً   ولكن من ال   ..والوافدات على معاوية ومسية ونسيبة    
.خرى يف التسافل احليواين كصورة آكلة االكبادأ

اننا مدينون للمرأة يف حفظ رسـالة  ياستعرضناه نصل اىل نتيجة وه   وبعد كل ما  
ترى كيف حنافظ عليها؟فيا،الوالء وايصاهلا لنا بكل امانة

ج اإلصــالح برنــاميفعليهــا الــسالمن حــضور الــسيدة زينــب إ:وميكــن القــول
:موراً منهااحلسيين قد كشف ا

ال ميكن ألي مسرية اصالح ان تنجح ما مل تم باملرأة وتوكل إليها مهـام          انه   -١
والـضعف  أي عمل اصالحي يهمل نصف اتمع سيصاب بـالتلكؤ  ان  و. املشاركة فيها 

صـالحية  وهذا االهتمام بوجود املرأة يف الربامج االصـالحية يـسهم يف اجيـاد احللـول اال          
وكذلك  ،صالح اوضاع النساء حيتاج إىل جهد املرأة والرجل       إف،ملشاكل النساء واتمع  
.وكذلك اصالح أوضاع اتمع،اصالح اوضاع الرجال

ن صـورة املـرأة   ن الصورة السلبية النمطية عن املرأة ونشر   الطفوف كسر  نساء-٢
ورة إجيابية تعرف املـرأة بـدورها   والناهية عن املنكر والناصرة لدينها، ص   ملعروفاآلمرة ا 

.املطلوب يف كل عصر سواء يف عصور التضييق واحلراب أو يف عصور االنفتاح واحلرية

ذكوري الـذي كـان ال يـرى دوراً    لـ كسر العقـل ا    النسائي املتميز  هذا احلضور -٣
ىل يوكـل إ عليـه الـسالم  ها هو سيد الشهداء وأبو االحرار   .. جمتمعية قيمة ةيأللمرأة أو 

ا ألـا  مهـام قـد ال يقـوى الرجـال عليهـ     ..اخته أصعب املهام يف ظروف قاسـية للغايـة       
حتقـق جناحـا   عليهـا الـسالم   ولكن الـسيدة زينـب      ..ة وضاغطة عسريمتعددة يف ظروف    

لكل هذا اخللود الـذي حظيـت بـه الثـورة احلـسينية بـشكل مل           منقطع النظري وتكون سبباً   
يـدعو مـن خـالل هـذا احلـضور      عليـه الـسالم  شهداءفسيد الـ ،الحقةأو يكن له سابقة   

ملهام هلا وعـدم الـشك يف   ىل اسناد ا إو ،النسائي إىل دعم حضور املرأة يف املواقع الصعبة       
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يف املـسرية  ليس هلا دوران  أو   او كائن هزيل   فمن قال ان املرأة ضعيفة    . كفاءاقدراا و 
.هذه الثورة ملا بانت قوة املرأةولوال .. بداًأ..مركونة على الرفاالنسانية فتبقى

ماذا ال تعيد املرأة قراءة أدوار هؤالء النساء لف.. اصالح رؤية املرأة إىل نفسها    -٤
ان تقوم بقسط رية الوهم بالعجز وعدم القدرة على  وال تبقى اس  لتعرف دورها ومهامها    

ذا االصـالح لـه   هـ ..لراهنة من دورة االسالم يف الكـون من املهام اليت تتطلبها املراحل ا   
:اثره من حيث

املرأة من اهلامشية والالمباالة وجيعلها تعيش واقعهـا ضـمن املبـاالة        انه خيلص * 
.واالهتمام والفاعلية

والتعريـف باملـساحات الـيت    مـشكالت جمتمعهـا  انه يسهم يف توجيه النظر إىل    * 
.حتتاج اىل اهتمام اكثر

علـى  االنفـاق الـذي يـصب   والتـشتت فـنحن نـرى حجـم    خيلصها من العبثية  * 
طار الصورة واجلسد وجعل ذلـك      إيفاإلعالم لقوقعة النساء ضمن إطار الزينة واملوضة        

.بشؤون اتمع واصالح شؤونهبعادهن عن االهتمامشغلهن الشاغل إل

.شعورها باملسؤولية الثابتة عليها واليت ال تتغري مع تغري الزمان واملكان أبداً* 

>  d   c  b  aef  j  i  h  g

k...<)١(.
إىل االنطـالق إىل    وويؤدي إىل ختليصها مـن االنانيـة واالنكفـاء علـى الـذات              * 

.النساءه مبا فيها مشكالتاتمع الكبري وإىل عالج مشكالت

وكل ذلك سيمهد لتطوير الذات عرب زيادة ثقة املرأة بنفسها واالبتعاد عن كل              * 
.عالمات اهلوان والضعف

.٧١سورة التوبة، اآلية -١
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نساء بالنهضت

ما ب نساء االنتظار ونساء الطفوف

ة ت يف الوجدان اإلنساين كصورة مشرق     انتهت واقعة الطف بأشخاصها لكنها بقي     
رفض الـذل والظلـم والثـورة علـى الواقـع الفاسـد املنحـرف، وبقيـت نـساء الطفـوف           لـ 

ألنوثـة أو  دوار النساء الـيت ال تنطلـق مـن إطـار ا          العظيمات رموزاً عليا وأمثاالً سامية أل     
والـذي امـل رسـالة االسـتخالف   بل تنطلق من صورة اإلنسان العظيم ح      العقد النفسية 

منوذجـاً خالـداً لكـل النـساء     أُمنوذجاً عالياً للخليفة يف األرض وذا فقد بقيـت     أُسيكون  
.والرجال وعلى مر العصور

كل والذي سيمح  زمن االنتظار والتمهيد لظهور املصلح الكبري      اآلننعيش وحنن
.. مالمح الفساد وجيتث كل مواقع الظلم وجيعل األرض تعيش حتت راية العدالة اإلهلية

وكانـت  علـيهم الـسالم  احللم الذي عاشته البـشرية دومـاً وخطـط ألجلـه االنبيـاء            وهو
نتـصار العـدل   زيل الهذا التمهيد األ  الغالية من أجل   عليه السالم تضحية اإلمام احلسني    

.كدت األحاديث على أمهية االنتظاروقد أ. وإزالة اجلور

:صلى اهللا عليه وآله وسلمففي احلديث عن الرسول 

 
عجل اهللا تعاىل فرجـه  مام ويف أحاديث أخرى اشارات عن حضور النساء مع اإل      

الـبعض فيهـا لكننـا سـنعود ثانيـة إىل دور املـرأة يف         وهي اشارات رمبا اختلف    ،الشريف
اعة التاريخ فنرى الدور املباشر الذي تشري إليه الروايات كما يف احلديث عـن اإلمـام           صن

:عليه السالمالباقر 
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: قالاهللا عليه السالموعن املفضل، عن أيب عبد

 
: السالموما يصنع ن؟ قال عليه: قلت


 

ال ننسى الدور الالمباشر للمرأة يف صناعة التاريخ وهذا يعين ان املرأة موجـودة      و
ل اهللا عجاملرأة الناصرة لإلمامتعتمدو،هوريف ادوار فعالة سواء يف زمن االنتظار او الظ

علـى صـورة نـساء الطفـوف اخلالـدة يف العطـاء       يف زمـن االنتظـار  تعاىل فرجه الـشريف   
مـسؤولية املـرأة يف زمـن االنتظـار         وتبـدو .. ويف الدفاع عن العقيـدة واالمـام       والتضحية
:جانبني أساسنيمتأطرة يف 

الـنفس واصـالحها وذيبـها واالهتمـام      اجلانب األول هو بناء الذات وتربية     . ١
.لفرجعمل خملص هو انتظار لفكل . باألعمال الصاحلة واملخلصة

وتقويـة ثقافـة االنتظـار    وإعـداده   يف تربية اجليل املنتظـر       اجلانب الثاين يتمثل  و. ٢
آليـات مناسـبة وهـذه الثقافـة تنمـي عنـد       من خـالل اتبـاع  ) وعمومه(لدى نساء اتمع  

.للظهورالتأهبولة االستعداد حااألفراد 

ويرسـم  عيد اجلذور اإلنسانية للحضارة البشرية   مشروع حضاري ي  ثقافة االنتظار ف
؟ئفمن اين نبتدعليهم السالممعامل اتمع التوحيدي الذي هو حلم االنبياء

).٢٢٣، ص ٥٢ر، حاالسي، حبار األنو-١

).٣٨فصل ٣٢ب (٧٢٥ح ٥٧٥ص٣ج: إثبات اهلداة-٢
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:واجلواب

انـه  حلوالً ملـشاكلنا و م حيملالبدء هل لدينا القناعة الكافية بان اإلسال     يف. ألف  
.؟ميثل النجاة مما نعيشه من أزمات ومستنقعات

وكذلك املسلم املعاصر -اصرةمن أهم مشكالت املرأة املسلمة املع      العل واحد و
عيش الوعي الكايف بان اإلسـالم حيمـل اطروحـة ناجحـة ومفيـدة للمـرأة       هو اا ال ت  -

خـرون  قاهلا اآلت يف وعينا، ونعيش ارهاصات    لكل اتمعات، هناك تشت   ولكل البشر و  
ان اإلسـالم ظلـم املـرأة وانـه حرمهـا      :مقوالت مـشوهة مـن أمثـال      .البعادنا عن ديننا  

الـذي  (حقوقها وكأن املطلوب من املرأة املسلمة املعاصرة ان تشن حرباً علـى اإلسـالم              
وبعدها تنطلق بـافق آخـر يـسمى أيـضاً     ) كما أُدخل يف وعيهاخنق املرأة وصادر حريتها   

بـشكل عـام   أعي اطروحة اإلسالم ان بد أوالً ال. !هبعينالسخفهذا هو   و!!. إسالماً
ة مزل بني اطروحة اإلسالم ومنظوااملرأة وان اضع اجلدار العاصة فيما يتعلق بقضايا   خبو

البـد  تشوه صـورته، ري من األحايني تعاكس اإلسالم وواليت هي يف كث) املقدس(العرف  
فهي تقـدمت يف جوانـب عـدة يف اجلانـب احلقـوقي     . ان اعرف حالة املرأة يف العامل اآلن    

.ويف جانب العمل والتعلم والسياسة إىل غري ذلك) بشكل عام(مثال

األميـة،  لكن كيف افسر الظواهر الطاغية يف العامل من باب تأنيث الفقـر، تأنيـث       
وإىل غـري ذلـك مـن الظـواهر     )بكـل أشـكاله  (الرقيق األبيض، البغاء، العنف ضد املرأة     

.؟يئةالس

مـن كـل فكـرة    ر عقلي من كل فكر مضاد لإلسـالم و     أوالً من ان احر   البد   ولذا
تصطدم مع اإلسالم وحتاربه واجعل عقلـي سـاحة واعيـة ملفـاهيم اإلسـالم الـصحيحة         

والقوامـة  اًوبالذات فيما خيص املرأة فاحلجـاب حتـرر وانعتـاق ولـيس عبوديـة واسـترقاق             
.إىل غري ذلك من األموروإذالالًاًإدارة وصيانة وليست تسلط
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،ومـن هـو اإلمـام املهـدي    ان تعرف املرأة املسلمة املنتظـرة فلـسفة االنتظـار    .اء  ب
-املقـدس  -سهم يف رسم الصورة األولية لإلمـام        وهذه الرؤية املعرفية ت   . ؟وملاذا غاب 

.الذي تدافع عنه املرأة املسلمة وتقدم له النصرة بكل الوسائل

والـذي  عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الـشريف        تواصل مع اإلمـام     من آليات لل  البد   مث
قلبه ن يكون هناك سعي يف تقدمي ما يفرحواالبد وبال شك.تعرض عليه أعمال مواليه

عــن طريــق االبتعــاد عــن الــذنوب وهجــران املعاصــي والــسعي إىل اكتــساب الفــضائل  
.واحلفاظ على احلجاب وغريها

هـو تقـدمي اهلـدايا    قـدس يف زمـن الغيبـة    مع املولعل واحدة من أساليب التواصل  
هدايا معنوية ومادية كأن تكون ركعـيت صـالة أو   عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف   لإلمام  

عزيز علي ان أرى اخللـق  (صدقة أو الدعاء املستمر له أو املعايشة هلمه وأمله والتأمل حلاله         
).وين البلـوى عزيـز علـي ان حتـيط بـك د       . وال ترى وال أمسع لـك حسيـساً وال جنـوى          

كدعاء العهد  معه والفرج له    واالهتمام بذكرى مولده وقراءة األدعية اليت تعمق الرابطة         
.والندبة إىل غري ذلك

ان تـشارك أسـرا ومجاعتـها يف    من  البد   وال يقتصر األمر على املرأة وحدها بل      
عيـون  ان نرسـم صـورة أوليـة لإلمـام يف    اىلأعمال النصرة واظهار الوالء وحنتـاج هنـا    

   فهم بأسباب غيبته وما هو مطلـوب منـهم   أوالدنا الصغار وان جنيب على اسئلتهم ونعر
بعيـدين -ني ساميني لألخالق الفاضلة    منوذجأاألم، واألب،    ما كان ليف زمن الغيبة وك   

.اسرعكلما كان تقبل األوالد هلذه األفكار العليا-عن العنف والشتم والسخرية 

عروف أمهية اإلصالح وأمهيـة األمـر بـامل      الكامل يف  وعيالان اعيش    علي .يم  ج
حاجة اتمع واإلنسان إىل املصلح واإلصالح وان اعـرف          والنهي عن املنكر وان ادرك    

ام بأي عمل إصالحي أو تغيريي أو املـشاركة        ال ميكن القي  اذ  ،آليات اإلصالح املطلوب  
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رجالً كان أو امـرأة  -الفرد نفسه يف عملية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما مل يكن  
معرفة بعوامل الزمـان واملكـان    امعرفة دينية وذ   اصاحلاً من جوانب عدة كأن يكون ذ       -

يقـول  .ناجحـة يف التغـيري    على تبين آليات    قدرة على التحمل و    اوذ،والتغيريات احلاصلة 
:الشيخ مطهري يف ملحمته احلسينية

عن املنكر بشكل غري مباشـر فـان إحـدى    انك لو اردت ان تأمر باملعروف وتنهى       
الطرق احملنكة هي ان تكون قبل كل شيء صاحلاً وتقيـاً وصـاحب فعـل قبـل ان تكـون                

منوذجاً ذه املواصفات ستكون مثاالً جمسماً أوعندما تكون أنت شخصياً . صاحب قول
)١(.لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

عـت مـن شـأن عمليـة األمـر بـاملعروف           شك فيه ان النهـضة احلـسينية رف       ومما ال 
والرجـل يف هـذه العمليـة احليويـة كمـا      ت عـن دور املـرأة     وكـشف  )٢(والنهي عن املنكـر،   

.كشفت عن قابليات النساء والرجال وعن آليات التعامل مع االحنراف والفساد

علـى  كلمـة املعـروف تـشتمل    (منوذج املرأة اآلمرة باملعروف أواذ تبدو احلاجة إىل     
أي املـرأة الـيت ـتم    ،والناهيـة عـن املنكـر   ) هداف واملفاهيم اإلسـالمية اإلجيابيـة   كل األ 

فإذا امهل االصالح امهـل دم احلـسني      ،باإلصالح كأمر أساسي يف تطور اتمع وضته      
. وامهلت عطاءات نساء الطفوف وتأخر الظهورعليه السالم

ا يف عصر االنتظار سوى البقاء ان ال مهام هلذا تصورت املرأة إد احلالة سوءاًوتزدا
وان  .!واالهتمام باملوضة ومشاهدة مسلسالت رمضان املمجـدة لالحنرافـات         يف البيوت 

!كـان لزمانـه    عليـه الـسالم   وكـأن احلـسني     ! صورة نساء الطفوف لزماا وليس لزماننـا      
.فحسب

.٩٢، ص ٢مطهري، امللحمة احلسينية، ج-١

.٢٢٨ص ، مطهري،امللحمة-٢
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اضي كل خرافات املمن خالهلاان املرأة اآلن حباجة إىل قراءة واعية للذات جتتث 
.ذ تنتظرها الكثري الكثري من املهام يف زمن االنتظار وترقب الظهورإ،وضبابية احلاضر

عليها ان تسري يف خـط   االمر باملعروف والنهي عن املنكر مشعل  واملرأة اليت حتمل  
للشخصية اإلسالمية اليت ترتكز على بناء فكـري      منوذجٍ سامٍ أُك-عليها السالم -زينب  

..القـدرة علـى مواجهـة الـصعاب       وبناء نفسي متني مينحها   .. الضبابيةواضح بعيداً عن    
.بناء اجتماعي ناجح ميهد النطالقتها وحركتها يف الدائرة االجتماعيةو

منوذجـاً رائعـاً يف   أكـن  عليهـا الـسالم  نساء الطفوف وبالذات السيدة زينب .ال  د
الـذي خـرج لقتـال احلـسني     ريالكـب الذي مل يتهاون أمـام اجلـيش   البناء الذايت ومتانته    قوة  

وهذا البنـاء  . من العتاةاد اهللا وغريمهير أمام طاغية زمانه يزيد أو عب    ينه ومل عليه السالم 
ال بد ان ف.كل امرأة منتظرة يف زمن االنتظارالذايت الصلب يف اهللا الرحيم خبلقه حتتاجه      

أمـام التحـديات   تكون هناك أولويـات لكـي نـنجح يف بنـاء ذواتنـا مبـا يؤهلنـا للـصمود                 
.املعاصرة واملستقبلية

    ه إىل الـدنيا ومـن   وبناء الذات يعين حترير اإلنسان أوالً من قيوده وأثقاله اليت تشد
ن الثقـة  الصفات السلبية اليت تسلب قدراتـه اإلجيابيـة كـالتكرب والـشكوى الزائـدة وفقـدا          

ة إىل إنـسان إجيـايب   ذا تتحول املرأو لرقي والتكامل بالنفس إىل غري ذلك من معوقات ا      
على كل اآلليات املتاحـة انطالقـاً مـن    املسؤولية والتمهيد للظهور معتمداعطاء يعيش   م

.األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل غريه

:فهيأهم مرتكزات البناء الذايت الناجح وأمههااما

السبيل فاملهم ان نعرف من أين وإىل أين وكيف . ؟ما هي رسالتك يف احلياة . ١
ا وال أهدافنفنحن مل خنلق عبثاً وامنا نسري حنو الغاية اليت خلقنا الجلها وحنو      .إىل أهدافنا 

.بد ان نقف عند رسالتنا ونقرأها بوعي مرات ومرات
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م وانا حالياً يف    لإلما -وناصر-كناصرةمستقبلية عن نفسي    رسم صورة   أل. ٢
.. ة للوصول إىل الصورة العلياتعرف على احتياجايت املطلوبطريق التمهيد وأل

تعلـم كيـف انـصر    أليل يف مسار االنتظـار،   وة احلسنة   القدنساء الطفوف هن    . ٣
.االمام وكيف اصون املقدس وكيف اعيش نكران الذات

ألتعرف على نفسي وارسـم خارطـة ملواقـع الـضعف عنـدي ومواقـع القـوة            . ٤
.افهم نفسي وقدرايتوآليات التغيري فال ميكن ان اجنح يف احلياة ما مل

أدب همة كالثقة بالنفس وقـوة اإلرادة و      السعى الكتساب املهارات احلياتية امل    . ٥
احلوار واإلقناع واالسـتماع والتقـدير واالحتـرام واالخـوة والـصداقة والتعـاون وآليـات           

لوقـت إىل غـري     وآليـات تنظـيم ا    ،وآليـات حـل املـشكالت     لنافع،  االستثمار والتخطيط ا  
.ذلك

ــة البنــاء الروحــي .٦ عالقــيت مــع اهللا تــؤثر علــى حجــم مــواجهيت   فمهــم للغاي
وال بد مـن تـدعيم البنـاء الروحـي بالـذكر وتـالوة            ،يللخطوب وعلى ثبايت على مبادئ    

.وتعزيز الشعور مبعية اهللاواداء الفرائض واملواظبة على صالة الليل القرآن الكرمي 

٧.واختلـى   الصحيح مع الـضغوطات    والتعامل املشاقحتمل  د نفسي على    ألعو
-.ساواجهها مـستقبالً ان أقوم بتجارب صعبة رمبا من البد ..ساعات راحة احبها  عن

فاحلياة ال تـسري علـى   . لنعود أنفسنا التكيف الذكي مع املواقف واألحداث اليت متر علينا       
ك مـن  وهنـا ،إىل غري ذلـك مور سارة وحمزنة أذ فيها تغيريات وتناقضات و    إ ؛مسار واحد 

يصاب بالصدمة والسكتة والذهول والضياع حينما يعترض مسري حياته عامل ما يـؤدي            
إىل تلكؤ الروتني الذي اعتاده، وهناك من يوطن نفسه على الوصـول إىل أهدافـه رغـم        

ود يف ســلم احليــاة، كيــف التــصور تغــيريات يف حيــايت، مــشكالت، صــع .. التحــوالت
.؟ة أمام التحدياتسأكون ثابت
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التــابع نــشرات األخبــار،..علــى االهتمــام بــأمور املــسلمني ود نفــسيالعــ.٨
هم بالـدعاء   والمشلـ ،  كمراسـم الـدعاء والزيـارة      املناسبات املهمة مـع النـاس     يف  حضرأل

.واالستغفار يف صالة الليل

مـع  _بل وحىت رجالنـا _على االستزادة من العلم واملعرفة فنساؤنا      الحرص.٩
ية واما امية معرفية سـواء يف إطـار املعرفـة الدينيـة أو املعرفـة       األسف يعشن اما أمية كتاب    

من أرقى اجلامعات ولكنـهن  نا جند نساء حاصالت على شهادات عليا   االجتماعية بل ان  
ت الثقافـة للرقـي وليـس     و،  !!ال يستطعن تالوة بعـض اآليـات القرآنيـة بـشكل صـحيح            

اشـوراء أو وليـدة الطـف بـل     مل تكن بنـت ع     عليها السالم زينب  ف.لالسترخاء والتباهي 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    عاشت آالم الرسالة وأحداثها الـصعبة واملـرة منـذ وفـاة الرسـول        

لعلـم  كانت مدرسـة ل ا جاءت إىل كربالء ومل.. حىت شهادة أمها، مث ابيها مث أخيها  وسلم
.والثقافة والشجاعة

:لنساء الطفوف هويتانتفقد كان.. الصون هوييت.١٠

ــسانية ظهــرت واضــحة يف أداء مــسؤوليات االســتخالف  إ:األوىل ــة يف ن والرغب
.. وإىل غري ذلكوالرمحة والسمو على عوامل اجلذب الدنيويةحنو اهللاترشيد اتمع

هوية نسائية ظهرت مـن خـالل حرصـها علـى حجاـا، وتقبلـها لـذاا                : الثانية
.بأدوار ذكوريةوعدم مطالبتها

نتظرة ان تعـيش كـال اهلـويتني وتـسعى للحفـاظ عليهمـا            وال بد للمرأة املسلمة امل    
.دون افراط أو تفريط

وال الفاجعة فنساء الطفوف مل يعشن االنزواء ال قبل .. احلضور االجتماعي.١١
توعية واإلرشاد جمالسها مع النساء دف العليها السالمكانت للسيدة زينب فقدهابعد

كمـا اـا تواصـلت مـع شـرحية الثكـاىل       . ء بعـدها  جمالس العزاء للنسا   قبل الثورة وإقامة  
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بل كان شكلياًأو ومل يكن احلضور صورياًواألمهات املفجوعات ومع الشرائح األخرى 
.وذكياًواعياًحضوراً

إذن يكون حرصنا االكرب  يف ان يكون لنا حضور يف الساحة االجتماعية ولنبتعـد            
.ةاالنزواء فانه تبديد للطاقات وجتميد للحركعن 

:هم يفستهذه املشاركة واحلضور االجتماعي 

.اصة فيما يرتبط بوضع النساءوخبالتعرف على املشكالت االجتماعية . ألف 

.خريات وينمي املهارات االجتماعيةينمي الشعور باملسؤولية جتاه اُأل. باء 

.على الذاتتماعي خيفف من االنانية واالنغالقحلضور االجا. جيم 

ــ. دال  ــة االنتظــار إىل االخريــات سهم يفي ويف دعــم ثقافــة األمــر  . إيــصال ثقاف
.باملعروف والنهي عن املنكر وميهد لألعمال الصاحلة

املـشاركة يف الـشعائر احلـسينية      وواحدة من أهم أبواب احلضور االجتماعي هـي       
أو يف حـضور مـسريات   علـيهم الـسالم  وبكل أشكاهلا سواء يف زيـارة الرسـول واألئمـة        

مـستوى الطمـوح لكنـها    اىلاليت مل تـصل بعـد  واالس احلسينية  االربعني و أو   عاشوراء
هـذه كلـها حمطـات جتميـع األمـة      دوتعـ . مازالت مؤثرة على شـرائح كـثرية مـن النـساء          

ل روافد فكرية تعمل على زيادة االرتباط مـع التـاريخ ومـع نـساء         ثوحتشيد الطاقات ومت  
.الطفوف ومع عقيدة االنتظار

لقد كانت فرصة طيبة يف ان يسلم وهب النصراين علـى         ف:الفرص مااغتن-١٢
يف ان دهلـم وطوعـة  لـزهري و فرصـة  وكانت أيـضاً  . يد االمام وان حيظى بشرف الشهادة 

ولكنـها فرصـة جـاءت الـيهم لتكـسبهم          ،ما يف ذلك  يو اومل يفكرو  موقفا خالداً  ايسجلو
لسحاب فالبد ان نعـرف كيـف     ضاعة الفرصة غصة والفرص متر مر ا      إو ،وخلوداً شرفاً

.لكل مهمة تعرض علينا)ال(قول أو نتعود رد الفرص نصوا وهلذا من االنسب ان ال
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القدوة الخالدة.. نساء الطفوف

ة اِّـسلمةأاِّـثل األعلى للمر.. عليها السالمالسيدة زينب 

سـبل العـروج حنـو الرقـي والتكامـل هـو وجـود املثـل األعلـى               واحدة مـن أهـم    
ة احلسنة للفرد واليت خترج الفرد من قواعد التنظري واألفكـار اجلامـدة وحتوهلـا إىل             والقدو

وذا يكون دور القدوة الصاحلة .ي والصورة احلية للمفهوم وللفكرة   إطار الواقع التطبيق  
كمـا انـه   . يف التعريـف بـالنموذج الـذي تـسعى اليـه النظريـة الفكريـة               دوراً تربوياً عاليـاً   

مـن حيـث ان هـذه    ،العوائق اليت يتصورها الفرد أمام رقيه وتكاملهأسلوب سهل يزيح    
         فــه الـصورة التطبيقيـة تعطـي لإلنـسان األمـل يف امكانيـة حتقيـق النمـوذج الـسامي وتعر

ه إرادة اإلنسان حنو مسرية جوذا تويف هذا املضماربالوسائل واآلليات الواجب اتباعها
حلي والـصورة التطبيقيـة للنظريـة الفكريـة لبقـي         ولوال وجود النموذج ا    .الكمال املنشود 

اإلنسان يف موضعه حائراً ال يدري ما هي صورة النموذج واملثل األعلى وما هو السبيل 
.بل رمبا ال يكلف نفسه عناء الرقي والتكاملليه إ

بأمر القدوة الصاحلة وعرض النماذج العليا يف القـدوات   وهلذا اهتم القرآن الكرمي   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    اصة الـنيب اخلـامت   خبوعليهم السالمليت متثلت باألنبياء    املعصومة وا 

: قال تعاىلوسلم

>È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á<.)١(

>Á  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã<.)٢(

كمـا هـي الـصور الـيت عرضـها القـرآن الكـرمي يف منـاذج         عليا للنساء أو يف مناذج    

.٢١سورة االحزاب، اآلية -١

.٩٠سورة األنعام، اآلية -٢
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كنماذج للقـدوة   مثالً  القرآن   ضرما تنيواللمي  مرأة فرعون ومر  ااحلات ك الصاحلني والص 
.وعلى مر العصور-من  الرجال والنساء-منواآاحلسنة لكل الذين 

: قال تعاىل
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خالـدة، لـيس    مناذج ثابتة،  الزلل هي  وهذه القدوات املعصومة املطلقة اخلالية من     
فيها اختالل أو تضارب بل هي قمة النماذج اإلنـسانية، وتـصلح مجيـع جوانـب حياـا            

.لكل عصر وزمانوسلوكياا لتكون مناذج حية وثابتة

عظيمة  وصور ،ج عليا وغري مطلقة ولكنها أيضاً مناذ     ومةعصهناك قدوات غري م   و
.مثل مسية ونسيبة ودهلمالواقتدى ا الناس ومازا

ت يـ ملة الـذي يبغـي تثب     تباعات احلرب الفكرية وصراع العو    است ولعلنا اآلن نلمس  
مناذج مهزوزة للقدوات يف الفنانني والراقصات وجنوم الـسينما وغريهـم وحماولـة تـشويه       

هذا مـا  و..حتت مسميات وصور هزيلةجدان الشعيبمناذج القدوات اليت رسخت يف الو  
عليه السالمطمس صورة اإلمام احلسني لاعداء اإلسالم على مر التاريخ يربر لنا سعي    

.ها مبا هو مشوه وضبايبريفوصورة انصاره وتشويه معامل البطوالت وحت

ض العلمـاء ال  بعـ -ومن البديهي ان طرح منوذج القـدوات الـضعيفة أو الـسيئة،       
، يقطـع   -ة ذا االسم بل يعرضها حتت عناوين احملاكاة والتقليـد         ات السيئ يسمي القدو 

.١٢-١٠سورة التحرمي، اآليات -١
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العالقة مع البناء التارخيي املتني وينهي أواصر الترابط مع النماذج اخلالدة كمـا انـه ميهـد                 
اذج واهنة تدور ضمن إطار األهداف املادية    صور ضبابية للرقي اإلنساين يف من     إىل حتديد   

ه كلـها قواطـع وموانـع حتـول دون     اجلسد والشهوة واهلوى وهـذ الدنيوية وضمن دائرة   و
الوصول للمثل األعلى املطلوب وهذه هي إحدى الكوارث التربوية الـيت نعيـشها والـيت      

.جند هلا اإلعالم الال ديين كل اجندته وآلياته للنجاح فيها

القدوة الحسنة... نساء الطفوف 

منــاذج القــدوات احلــسنة، تــشكل منظومــة نــساء الطفــوف منظومــة كاملــة لكــل 
وهــؤالء النــساء . ومنظومـة ســامية يف تقــدمي املثــل األعلــى الــصاحل لكــل زمــان ومكــان 

ني هــن يلبعقيلـة الطـا  عليهـا الــسالم العظيمـات وعلـى رأسـهن الــسيدة احلـوراء زينـب      
اصة يف زماننا حيث التحديات الصعبة وااات خبوكل زمان النموذج احلي للرسالة يف

لـسن نـساء عـربن    .. هؤالء النساء لسن شخوصـاً عـشن ومـنت    يف أعلى املدارج    الفكرية  
للمرأة وميثلن عليه السالمأياماً وسنوات إىل اية األمد بل ميثلن رؤية اإلسالم واإلمام 

.منطلقات للمرأة املسلمة املعاصرة فيما جيب ان تكون عليه

         مل خيـضعن للـسلطان ومل   للحـاكم و   هؤالء النساء عشن احلريـة بكاملـها مل يـذعن
زِتدهوقـد  .. دامة املـسري حـىت يـأيت اهللا بـأمره        إلى  عحراب األسر واألذى إال تصميماً       ن

ضللني من شياطني اإلنس   منعيش االغتراب عنهن حينما نذعن للنفاثات يف العقد، ولل        
.متعة وقتية زائلةوواجلن، وحينما نساوم على العقائد من أجل دنيا فانية 

شت هؤالء النساء االهتمام الفكـري باألمـة املـسلمة، وكيـف الـسبيل إىل          عالقد
نـه وعـشن أيـضاً االهتمـام     ااملشوه للحاكم األموي وأعوف الوجه بيان احلقائق هلا وكش   

هـا وبيـان   ئاحيإاحلركي باألمـة املـسلمة املغلـوب علـى أمرهـا آنـذاك يف كيفيـة انقاذهـا و                
..ذل أو عبوديةيا بكرامة دومناحمطات العز هلا وكيف حت
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جنـد   حيـث . فـوف منـاذج لقـدوات متعـددة األدوار        فمن ناحية تعـرض نـساء الط      
دفعـن  الالئـي  و..ورملـة عبـد اهللا الكلـيب  األمهات الفـدائيات مـن أمثـال أم وهـب وأم     

وجند أمهات ال يسألن عن أوالدهن عليه السالملإلمام احلسني أوالدهن للتضحية فداًء
فقط الشغل الشاغل هلنكان ألن ؛عليها السالملسيدة زينب   الشهداء بني الضحايا كا   

قـني  للزوجات الصاحلات فدهلم زوجة زهري بـن ال   وهناك مناذج سامية    . اإلمامةيف صيانة   
زوجات حبيبات وحمبات يدفعن أزواجهن للمـوت لنـصرة   كن وزوجة حبيب بن مسلم    

زوج احلـسني  د الرباب وجن .يف الفراق عن احلبيب من لوعة      رغم ما  عليه السالم اإلمام  
:ذه املرأة اليت يقول فيها اإلمامه. منوذجاً متألقاًعليه السالم

ــلعمــــــرك  ــاب  ين ألحــــــب داراًإنــــ ــكينة والربـــ ــا ســـ ــل ـــ حتـــ

تعيش لوعة أبناء يستغيثون الظاملةتراها تعيش كل صور األذى ويف اجواء احلرب
ها احلبيب جيود من العطش وزوجمن الظمأ وترى ولدها الرضيع مذبوحاً وابنتها تتلوى   

وهي فيما بعد تقاد أسرية ويبحث عنها العدو اللئـيم ضـمن قافلـة       ،نفسه وال من معني   ب
اًهذه الزوجة الصابرة ال نـسمع هلـا شـكوى أو عتابـ    .. السبايا متشمتاً بقول احلسني فيها    

. قدساتصرعوا على أرض املحبة الذينمع الزوج أبداً بل كلها مشاعر جياشة حنو اال      
جنــد الربــاب منوذجــاً ســامياً يف الزوجــة احلانيــة الــيت تقــف إىل جــوار الــزوج حــىت بعــد   
استشهاده وجتتر آالم الفاجعة دون ان يكون هلـا شـكوى فهـي املؤمنـة بأهـداف احلـسني            

قد تكون صـورة الربـاب    و.. الصابرة على جهاده وعلى أمره باملعروف ويه عن املنكر        
لـدى الكـثريات مـن النـساء الالئـي يـرون أزواجهـن منـصرفني         الزوجة املواسية حاضرة    

ولكن ان ترى الزوج   .. ال جيدون الوقت الكايف ألن يكونوا مع أسرهم       وهلموم الرسالة   
.خرآلس األعداء فذاك أمر والولد ذه الصورة وان حتضر جم

معليه السالويف نساء الطفوف جند النماذج العليا للشابات يف فاطمة بنت احلسني 
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نـصرة اإلمـام وبكـل قـوة      الناس الذين تلكـأوا عـن      مت خطبتها يف الكوفة أما    القواليت  
وهي الوحيدة اليت تكلمت من بنات اإلمام بعد استـشهاده،  وثبات وهي االسرية املرهقة  

هذه اليتيمة القت من جوفها محماً على املتخاذلني فتحولت تلك احلمم إىل وقود يشعل            
يف ب فهي منوذج سامٍماا ال تقل فصاحة أو قوة عن باقي اخلطوجتد كل .. بيارق الثورة 

شعار القيم اليت الوعي واملعرفة ويف نصرة الرسالة والعقيدة ضمن شعار الكلمة وضمن    
ما ان بان هلا طيف من هوى الـشامي      عليها السالم عمتها زينب   تلجأ اىل    اهامحلتها فتر 

من أولئك الذين ارتأهم الـشامي بـل كانـت    فما كانت والعياذ باهللا   .الذي ارادها جارية  
والعفـاف وهـي   من كالم وهـي قمـة يف الطهـر      ل وامسى لكن كم هو مؤمل ما مسعت         أج

غوايـة املوضـة والـسفور والتـشرنق     اللـوايت تـستغرقهن   ما احـوج شـاباتنا    واحلرة األبية،   
عمـر ورمبـا   الشابة اليت هي مثلهن يف ال   ان يعشن صورة  إىل  املكياج واملالبس ائرة  حول د 

الناصـر وأدت  أهدافها العليا املقدسة وصانت قيمها رغم قلة         الرغبات لكنها عاشت  يف  
.جدارة يف زمن حنس مكفهربكل قوة وما انيط ا من دور إعالمي جليل

أما الشابة األخرى وهي سكينة بنت اإلمام فلـم تكـن أقـل شـجاعة عـن اختـها                
.. حـىت يف مواقـع اخلطـر   وامياـا علـى حجاـا   وهي أيضاً منوذج للشابة املؤمنة احملافظـة      

ت عليهـا، مـا نـسمع هلـا     يش التذمر رغم كل املصائب اليت مـر    ومنوذج للشابة اليت ال تع    
عتاباً وذماً وهروباً من واقع ثقيل املأسـاة أبـداً بـل هـي البطلـة الثابتـة املبـادئ الراسـخة                   

.اإلميان

ؤالء الشابات العظيمات الالئي ما احوج شاباتنا اليوم للتأسي  :أقول يف نفسي  
يت تـسمو  هدافاً عليا وكن منوذجاً للمرأة الـ   عشن أدواراً صعبة وأ    -رغم صغر سنهن     -

.على الشهوات واالهواء

لكنهن قدمن العظـيم والكـثري   أو كفاءا أسرة املعصوم   وهناك نسوة مل يكن بقوة    
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وعجباً . له صناديد الكوفةيف وقت خذههذه طوعة الشجاعة االبية تنصر مسلماً وتؤيد    ف
للتاريخ الذي سجل حلظات النصرة هذه لتكون وساماً خالداً هلذه املرأة القويـة يف دينـها    

.من الرجالحية األهواء كما كان ابنها وغريهها واليت مل تصبح ضئة على والتالثاب

ح ينسب الغواية للنساء ويصفهن بقلة اإلميـان وتزحـز        -ومازال-التاريخ كانو
ان يـربروا فيهـا     مـن خالهلـا    لعقائد والذوبان يف اهلـوى وهـي مـة غـادرة اراد الرجـال             ا

طوعة قالت عكس ما قـالوا وثبتـت يف التـاريخ قـوة      و. م وانزالقهم يف الشهوات   ضعفه
.الشخصية لدى املرأة املسلمة

هؤالء القدوات الصاحلة يعلمننا ان نتحرك دون شـكوى أو تـذمر أو اسـتياء وان             
واذا كنا نفكر كـم نتبـوأ مـن    .فرص من أجل التغيري واإلصالح يف أمة املصطفى    ننتهز ال 

كانـت حركتـهن    ذإمساحات يف احليز االجتماعي فهـذا مـا مل تفكـر فيـه هـؤالء النـساء                  
.ىل اهللا والبد ان نتعلم وان تكون لنا اذن واعيةإخالصة هللا ومع اهللا و

نموذج معاصر..الشهيدة بنت الهدى 

التعـويض  سـم غـري امسـه أو    اومؤلفاتـه ب  دة ان يكتـب الرجـل يف كتبـه          مل جترِ العـا   
مـا يكـون   مـا املـرأة فغالبـاً   أ.ألن العرف يدعمه ويسانده يف تعريـف نفـسه     ؛باشارة عنه 

ى عـن هويتـها النـسائية    نا كتبت بنت اهلدى باسم مستعار يكجناحها حماصراً معسراً وهلذ   
نــسائي ضــمن اطروحــات العلمــاء  ورغــم ذلــك فقــد حــورب هــذا االســم ال . ال أكثــر
اًًكيف ميكن هلذه االنثى ان تقتحم قالع العلماء الكبار فتأخذ منـهم سـطور         ذإ؛املتصلبة

وهذا االمر عاشته املـرأة الغربيـة قبلـها فقـد كتبـت          !.وصفحات كانت مقصورة عليهم   
فالذكوريـة كانـت حاكمـة    .!إيـاه ال   إياهـا سـم الرجـال رغـم اـا كانـت           اجان سـاند ب   

.سيطرة على العقل اتمعيوم

كانت اقوى من التحديات املعاصرة فكتبت ونشرت        رمحها اهللا ولكن بنت اهلدى    
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كتبها النسائية يف زمن اهلجمة الشيوعية احملاربـة لإلسـالم ويف وقـت تفـرغ فيـه علماؤنـا          
تبنـت الـشهيدة   ، بـشكل عـام  االعالم للرد على الفكر الـشيوعي ومحايـة الفكـر الـديين         

عقل املرأة املسلمة ووقايته من التلوث الزاحف وتقدمي القناعات القوية هلا وتوعيةاحياء 
ت فنـشر ني أطياف اتمع العراقـي  وكانت ضمن حركة دؤوب ب     .حول دينها وإسالمها  

الذي واحليز اجلامعي واستقطبت طالباته وقدمت هلن الرؤية املعاصرة لإلسالمفكرها يف  
طلـب العلـم فريـضة علـى كـل      (متـسلحة باملعرفـة والعلـم    يريد للمرأة ان تكون واعية    

ت الشهيدة جيالً من النساء املؤمنـات      اعد. لكن ضمن القيم اإلسالمية   ) ةمسلم ومسلم 
برناجمهـا اإلسـالمي   الصاحلات الالئي محلن مشعل التغيري واإلصـالح وانطلقـن يكملـن            

احلجـاب يف الوسـط   اخلط اإلسالمي الواضح من خالل انتـشار ظـاهرة        الكبري حىت ظهر  
وكانـت ظـاهرة مميـزة وجهـت     . اجلامعي ويف أوساط األثرياء والفقـراء علـى حـد سـواء       

رسالة واضحة للحكام والشياطني بابطال اجندم الفكرية اليت رصدوها حلرب اإلسالم  
.وتشويه أفكاره وقيمه احلضارية

عاصـرة للمـرأة   وهلذا سارع نظام صدام املقبور إىل ااء حياا كي ينهي صـورة م       
صورة المرأة آمرة باملعروف ناهية عن املنكر . املتسلحة بالعقيدة وهي تدافع عن العقيدة

فتنطلق يف دور زينبطىتسري على خقتلها صدام لكي ال     .. يف زمن الضباب والتضييق   
ألبت الناس علـى  م عالياً يف مساء أرض الطفوف بعدما    إعالمي واسع ينشر لواء اإلسال    

. بد ان يقطع هذا الدورالف)١(ن خالل انتفاضة رجبالنظام م

ان الكفـر احلاقـد مل يبـق هلـا جـسداً وال أثـراً سـوى تلـك الـصفحات املكتوبــة يف          

اعتقل املرجع السيد حممد باقر الصدر فما كان مـن الـسيدة آمنـة الـصدر      ١٩٧٩رجب عام    يف انتفاضة  -١
اخته إال أن حتـضر احلـرم احليـدري وتعلـن نبـأ اعتقـال الـسيد وتـدعو النـاس للجهـاد ولنـصرة املرجـع               
الصدر، فخرجت املظاهرات يف أحناء العراق ضـاغطة علـى احلكومـة يف االفـراج عـن الـسيد وهـذا مـا              

.حصل
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مـستفيدات  لواء اإلسالم يف ارجاء املعمورة لكن طالباا مازلن ينشرن   .. أوراقها القدمية 
.من كل اآلليات املتاحة

املسلمة والدوارها الزينبية يف زمـن  للمرأة   صورة معاصرة ومشرقة  بنت اهلدى   ان  
ولعل هناك صوراً أخرى ال تقل عن هـذه الـصورة لكنـها غائبـة أو          .التحديات الصعبة 

اا مثرة العطاء الزينيب اخلالـد  .. )لوف من الرجال يف سجن احلجاج كما غاب األ  (مغيبة  
ها وزماـا وأرضـها     إذ مل تكن ثورة احلسني وكلمات زينب لوقت       .. هـ ٦١لعاشوراء عام   

.احملدودة إمنا كانت لكل األمة على مر األزمان والتواريخ

؟كيف تبقى صورهم َّـ الذاكرة

ان حنافظ على هـذه النمـاذج الـسامية يف القـدوات الـصاحلة وان نبقـي            إىل  حنتاج  
وال بد أوالً ان نفهم هؤالء النساء ونعرفهم ونعرف أدوارهم .. وهج أنوارهم يف نفوسنا

.ضحني وجاهدن يف اهللا حق جهادهوكيف 

ة لان نستعني بكل ما من شأنه ان حيفظ هذه الصورة النبي  -كمربني   -وال بد لنا    
ة املنرب احلسيين بتقـدمي هـذه النمـاذج        ة واالصرار على محاي   عرب استخدام التقنيات املعاصر   

.بشكل دوري ودائم كي ال يضعن يف غيابت النسيان

نا ئوأدوارهـن وزرع القـوة يف نفـوس بناتنـا ونـسا           البد من التعريف بـشخوصهن      
يت ن قادرات علـى إعـادة األدوار الكرميـة وعلـيهن التعـرف علـى آليـات النجـاح الـ                   أب

مـع  -قوة املـرأة املـسلمة وقـوة شخـصيتها ولكننـا             أوالً ان نعرفهن على   البد   ..اتبعنها
.نظلمناه-األسف 

لـدوام علـى تـصوير هـؤالء        ، فلقـد حرصـنا علـى ا       يةفهذه هي مشكلتنا اإلساسـ    
حرصنا علـى تـصويرهن علـى    .االً يف الشجاعة والصمود والثباتالنساء الالئي كن جب   

ان نساء عاجزات ضعيفات مل يكففن عن الشكوى والعتاب مع االخ والزوج واالبـن             
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لقد حرصنا دوماً علـى تقـدمي صـور     و!..وهذا لعمري ظلم كبري   .. تنيوشتان بني الصور  
اجعة الستثارة العواطف واشعال املشاعر وهذا ما جعلنا نقفز على كل مـا            النساء يف الف  

نكـسرنا هـؤالء القـدوات حينمـا جعلنـاه     .و صحيح وواقعي من أجل دمـوع قالئـل     ه
.مناذج سلبية جامدة واقتربنا منهن فقط ضمن دائرة املأساة واملواساة ال أكثر

ه ال مـن موقـع   ئام ونـسا ظلمنا هؤالء العظيمات حينما فكرنا ان نقترب من اإلمـ    
الثورة والتغيري واالنتصار احلتمي اخلالد بل من موقع االنكسار والبكـاء والنـدب اجلاحـد      

.الذي مييت هؤالء العظيمات يف دوائر االيار
ت ظلمنا هؤالء النساء حينما جعلنا احلواجز بيننا وبينهن واسعة وبعيدة فهن غائبا

وسعنا قبور هؤالء العظيمات فهن يف وعينا كائنات   قدل..عن حياتنا إال يف دائرة البكاء     
.!ميتة ماتت بعد بكاء طويل وشكوى مستمرة

..على اإلسـالم واإلمـام واألمـة كلـها    ظلمنا هؤالء النساء الالئي عشن احلرص   
أنفسنا وذواتنا بعيداً عن مهوم األمة الكبرية ومهوم اإلسالم الذي        همملا عشنا  نظلمناه
نـساءنا اليـوم   ورغم ان...والزينبياتنيكل يوم رمبا مئات من احلسيني     منحره منيذبح  

هن مل يف جدران اهلويـة واهلـدف والطمـوح لكنـ    يعشن الكثري من املشكالت والتصدعات   
!..نفـسهن أيتعلمن آليات التعامل مع هذه التصدعات من خالل صور نـساء الطفـوف          

ر اننـا نـستجدي مـن    واألدهـى واألمـ  ..؟تهلؤالء النساء اخلالدااًكبري اًأو ليس هذا ظلم   
وهـذا  . االخريات ممن هن أقل شأناً وحظاً وديناً ما نتصوره ناصـراً لنـا علـى مـشكالتنا           

.ظلم أكرب من سابقه
ونذرف عليها دموعاً متتابعات لكننا نقتـل يف كـل        عليها السالم رمبا نبكي زينب    

، مبواقيـت صـالتنا، حبجابنـا،      يوم وليلة الف زينـب مـن خـالل اسـتهانتنا مببـادئ ديننـا              
نقتــل زينــب حينمــا نعــيش اســتغراق الــصورة واملظهــر ال .. بقيمنـا، باهتمامنــا مبعرفتنــا 

.استغراق الدين والعالقة مع اهللا
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عليهـا  نقهر أنفسنا علـى الـذوبان ضـمن الـصورة اجلـسد وننـسى ان زينـب                  حنن  
يت تطـوق نـساءنا   كانـت عظيمـة حـرة أبيـة طفـرت علـى كـل ابعـاد العبوديـة الـ             السالم

مل تكن واحـدة مـن نـساء الطفـوف تعـيش القهـر واجلـرب علـى احلـضور إىل           . املعاصرات
قهـر العـادات   كربالء أو على القيام بأدوارها الرسالية العظيمة وعشنا حنن قهر املوضة و     

.حتت قيود العبودية دهراً طويالًواألعراف فبقينا نرزح

ؤالء النساء، فكيف نستطيع ان نـضعهن يف  وإذ اننا نعيش كل هذا الظلم الكبري هل      
اجلامـد عـرب العواطـف     نهج وليس يف سلم االقتـداء     سلم االقتداء الصاعد عرب الفكر وامل     

لمنـا  مـن سـجن ظُ  نخرجنـاه أوإذا ما حررنا هؤالء النساء يف وعينا وذاكرتنـا و   ..؟امليتة
.حينئذ نستطيع حتفيز القدوة يف سلوكنا وسلوك اآلخرينفإياهن

-ه ال من أجل الثواب واألجر ئتعلم أوالً ان نبكي على احلسني وأنصاره ونسا       لن
لكـن مـن بـاب ابـراز احلاجـة      -وان كان هذا مطلوباً حبـد ذاتـه وتـشجع عليـه الرسـالة          

.كما انطلقواكي ننطلق والعوز إىل حمطات االنطالق





الفصل الرابع

سيدة الطف األولى
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السالممعليهبي طالب السيدة زينب بنت علي بن أ

يف العام اخلامس للهجرة، تطايرت نسائم الفـرح يف أرجـاء البيـت الفـاطمي وقـد        
صـلى اهللا عليـه وآلـه    غمره السرور وفاضت به البهجـة مبـيالد احلفيـدة األوىل للرسـول         

قد للت أساريرها واشرق وجهها وهـي حتتـضن        عليها السالم وها هي الزهراء     وسلم
وانتـشر خـرب والدة   .. متأملة الرباءة العذبة املرسومة على حمياها الـصغري      املولودة الصغرية 

احلفيدة األوىل يف أرجاء املدينة كما ينتشر عطـر املـسك الزكـي وتـسلق جـدران مـسجد              
لينتشر بني جنباته وأركانه وها هـو علـي بـن أيب طالـب     صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب  

ابـن عمـه يتلقـى البـشرى فتـهفو نفـسه لرؤيـة        ه وووصـي رسـول اهللا وأخـ     عليه السالم 
عليهمـا  املولودة املباركة فيتـرك املـسجد وحيـث اخلطـى إىل البيـت يتبعـه ولـداه احلـسنان           

أهل اجلنة لرييا اختهما الصغرية سبطا هذه األمة ورحيانتا رسول اهللا وسيدا شباب السالم
.يكربها بسنتنيعليه السالمكان احلسني قدو

تأمل وجهها الباسم وطبع على جبينـها  ..الطفلة بني يديهسالمعليه المحل علي  
وتسابقت النساء تزف له التهاين بالزهرة املتفتحـة يف   . قبلة وقرأ األذان واإلقامة يف اذنيها     

وتساءل اجلميع عن اسم ..ا السالممعليهالبيت احملمدي سليلة الزهراء وخدجية الكربى 
وقالت سم هذه املولودة عليها السالم يه الزهراء   هذه املولودة؟ فسكت علي والتفتت إل     

صـلى اهللا عليـه وآلـه    وملا جاء النيب . ما كنت ألسبق رسول اهللا وكان يف سفر له       : فقال
ما كنت السبق ريب تعاىل، فهبط صلى اهللا عليه وآله وسلم  سأل عن امسها فقال      وسلم
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ن اهللا اجلليـل وقـال لـه سـم     السالم مـ صلى اهللا عليه وآله وسلمجربئيل يقرأ على النيب  
وزينب تعـين زيـن أبيهـا وكانـت حقـاً      . هذه املولودة زينب فقد اختار اهللا هلا هذا االسم       

.زين ابيها وأمها وزين رسالتها ودينها

مناقبها الفاضلة

ويف هذا البيـت الـذي استـضاء بـأنوار الرسـالة احملمديـة وثبتـت أركانـه علـى دعـائم                
تربيتها على يد سيدة نساء العاملني فاطمة بنت سيدة    ت لتكون   لتوحيد شبت زينب وترعرع   ا

وعلى يد سيد األوصياء وقائد الغر احملجلني والـسابق إىل         عليها السالم نساء العاملني خدجية    
وهكذا رضعت زينب من ثـدي اإلميـان وتغـذت         ،عليه السالم اإلسالم علي بن أيب طالب      

والعقيلـة هـي   -لتكون حقاً عقيلة بـن هاشـم   لترتقي السلم اإلمياين؛من مائدة الرسالة  
فاالستعداد الفطري للكمال موجود عند اجلميع وميكن الوصول -قومها املرأة الكرمية يف

عـدد قليـل مـن    وإذا كـان  ،وجيه واجلهد واالكتـساب إليه عن طريق التربية الصاحلة والت     
ليس هذا بسبب القضاء أو فلتكامل اإلنساين على مر التاريخ النساء قد وصلن إىل مرتبة ا

القدر أو الضعف البدين بل بسبب اإلمهـال لعناصـر القـوة والـوعي يف تربيـة الشخـصية        
ها على أساس تقوية الطاقة العقلية لديها بالتجربة ئفاملرأة حباجة إىل تنمية شخصيتها وبنا(

).احلية واملعرفة الواسعة وال بد من وجود النمو العقلي والعملي واحلركي هلا

وهلـذا فـنحن ال   ،كل أسـباب التربيـة الناجحـة   عليها السالمولقد توفرت لزينب   
علـى مـا رواه   -يف قمتها فمن زهـدها اـا كانـت          عليها السالم جند فضيلة إال وزينب     

.اا ما ادخرت شيئاً من يومها لغدها أبداً-عليه السالماإلمام السجاد 

لتهجـد وتـالوة القـرآن ومـا تركـت       تقـضي عامـة لياليهـا با       عليها السالم وكانت  
.صالة الليل حىت يف ليلة احلادي عشر من حمرم رغم شدا

كانــت تــروي عــن امهــا وأبيهــا عليهــا الــسالمان زينــب :وعــن عمــاد احملــدثني
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.خويها وقد روى عنها ابن عباس وعلي بن احلسني وعبد اهللا بن جعفرأو

ة وبالغـة وفـصاحة وهـذا    من أكثر نـساء أهـل البيـت جـرأ         عليها السالم وكانت  
.واضح من خطبها يف الكوفة والشام

):طاب ثراه(وعن الصدوق حممد بن بابويه 

والنـاس   عليـه الـسالم   هلـا نيابـة خاصـة عـن احلـسني            عليها الـسالم  كانت زينب   
.يرجعون إليها يف احلالل واحلرام حىت برئ زين العابدين من مرضه

العلـم واملعرفـة وكانـت هلـا جمـالس      وفوق كل هذا فقد كانت على قدر كبري مـن        
هـ، وهذا ان دل على شيء ٤٠- ٣٥لتعليم النساء القرآن الكرمي يف الكوفة ما بني عامي 

وهذه العملية املهمة واخلطرية  ،فامنا يدل على ان هلا دوراً كبرياً يف عملية التوعية النسائية          
األمة نفسها حتتاج إىل هـذه العمليـة   حتتاج إىل املرأة املثقفة الواعية العاملة بشؤون دينها و        

وخالصة ما قلناه ان زينب ..  وي والقضاء على اجلهل بني صفوفهنلتحريك العنصر النس
كانت صنوان أمها يف طيب اخللق وحـسن الـسجايا وكانـت تـشبه         عليها السالم احلوراء  

.اسياتاباها يف قوة القلب يف الشدائد والثبات عند النائبات والصرب على اخلطوب الق

زواجها اِّـبارك

عليـه  ولعظم مناقبها وكرم أخالقها العالية فقد خطبـها الكـثريون فـردهم اإلمـام               
ومل يكـن هنـاك اجـدر مـن ابـن      ،حبثاً عن الكفوء الذي يليق ذه املرأة العظيمـة      السالم

اخيه عبد اهللا بن جعفر بن ايب طالب الذي كان أول مولـود يولـد يف اإلسـالم يف أرض          
وكـان  . اليت هاجر إليها أبوه جعفر وامه امساء بنت عميس مع مجع من املـسلمني            احلبشة

وقـد عـاد مـن احلبـشة     صلى اهللا عليه وآله وسلم    جعفر من احب الناس إىل رسول اهللا        
يقبله وهو يقول ما ادري بأيهم انا صلى اهللا عليه وآله وسلمبان فتح خيرب فجعل النيب      إ

.خيرباشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح
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اِّـرأة الصابرة... زينب

.. عليهـا الـسالم  ابتداء من عصر عاشوراء تنتقل املهام االساسية للـسيدة زينـب    
ة القافلة ذلك ان الرجل الوحيد الذي بقي من أهل بيت احلـسني  فقد اصبحت هي مدير  

)١(.ديةتركان يف حالة صحية م، إذيف كربالء كان اإلمام زين العابدينعليه السالم

.امنا تبلور يف الواقع من عملها التبليغيعليها السالماملقام الشامخ لزينب ان

التغلب على عواطفها يف اللحظـات احلرجـة   عليها السالملقد استطاعت زينب  و
وكان من املمكن ان تنهار لعظـم الفاجعـة ولكنـها صـمدت وسـيطرت علـى مـشاعرها           

.يت تفوق صالبتها اجلبال الراسياتواحاسيسها لتعطي صورة املرأة الصابرة الثابتة ال

خطبت يف الناس وكانـت يف منتـهى احليـاء والعفـة والعظمـة            عليها السالم زينب  
يقـول الـراوي ومل   )٢(.حياء املرأة وشجاعة علـي وبذلك تكون قد عجنت يف شخصيتها  

)٣(.نطلق منهاأار واهللا خفرة قط 

لتسامي من خـالل التحـول   درجة عالية من ا    عليها السالم ظهرت السيدة زينب    أ
يف ضته ويبـدو ذلـك مـن    عليه السالمإىل األهداف العليا اليت انطلق من أجلها اإلمام    

مواقف عدة فقد مر بنـا يف أدوار نـساء الطفـوف يف دور املتابعـة واحلمايـة والـذي يكـاد                 
كن نرى سؤاهلا ومتابعتها لشؤون اإلمام واالخوة ول      عليها السالم يكون خاصاً بالسيدة    

لقـد  .. ن أي شيء عن سؤاهلا عن أوالدها الذين استـشهدوا يف الواقعـة  وال ينقل املؤرخ 
عىن األخ فحـسب  بـل كـان مبعـىن الـويل     كان اإلمام كل مهها وكل حياا ولكن ليس مب  

.الشرعي واإلمام املعصوم والقائد األول

.٢٥٣مطهري، امللحمة احلسينية، ص -١

.٢٥٦مطهري، امللحمة احلسينية، ص -٢

.، مقتل احلسنياملقرم-٣
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     هـم والـذوبان   ظم نكران الذات وتبلور املهم حنو اال وهذه مرتبة عالية تشري إىل ع
يف اهلم األكرب ولعل نكراا لذاا واهتمامها بشؤون الرسالة واإلسالم يبدو واضحاً منذ     
البداية حيـث اصـرت علـى ان تكـون معـه، وهـي تعلـم مـشقة الـسفر وغيـاب الراحـة             

لكنها انطلقـت مـن موقـع حاجـة الرسـالة إىل وجودهـا وامهيـة دورهـا يف                  . واألمان فيه 
.كربالء

بعـد  وتولّيهـا  القافلة احلسينية شؤون سيدة مهارة عالية يف قيادة إدارة       كما ابدت ال  
مريضاً عليه السالمحيث كان اإلمام زين العابدين عليه السالماستشهاد اإلمام احلسني 

         ـ آنذاك فمـا هـو معـروف ان األزمـات واخلطـوب تعاملـرآة العاكـسة لشخـصية الفـرد    د،
    ا إال يف الظروف الصعبة ويف احملكـات   فالشخصية ال تبدو مالحمها وخصوصياا وقدرا

شخـصاً يف  عليها السالممل تكن زينب : احلرجة وهذا ما يقوله الشيخ مطهري رمحه اهللا  
.التاريخ ولكنها انطلقت لدعم احلق الذي عرفت أهله لتكون كلمة اهللا هي العليا

البـصمات  فالتاريخ امنا يدون حركة الذين يتركـون بـصمام عليـه وواحـدة مـن        
وحنـن إذا تتبعنـا التـاريخ نفـسه فمـاذا      . املوجودة هو دور القادة واملدراء يف احلركة العامة    

حيدثنا عن خالفة مروان احلمار غري احلماقة والذل، وماذا يزيد على خالفة سـليمان بـن     
وميكـن ان نتـابع الـشأن االداري والقيـادي     . عبد امللك غـري الـشره والظلـم الـال حمـدود        

:من خالل عدة أمورعليها السالمزينب لسيدةل

ففي األوقات احلرجة واللحظات العصيبة، عادة ما يبحـث النـاس عمـن يلتفـون        
حوله ومن يعينهم يف ذلك الظرف العسري، وبعد واقعة الطف مل يبـق مـن الرجـال أحـد            

والــذي كــان هــو اآلخــر مريــضاً وحباجــة إىل رعايــة  عليــه الــسالمإال اإلمــام الــسجاد 
كانت هناك جمموعة من الطيور اجلرحية واملنكسرة يف الركـب احلـسيين وهـؤالء        .. ةوعناي

عليـه  ألمـور منـها وصـية اإلمـام احلـسني         عليها السالم كلهم التفوا حول السيدة زينب      
.للسيدة وتكليفها ذا األمرالسالم
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األوىل ان تعطـي النمـوذج األعلـى      :مـسؤوليتان  عليها السالم لقد كانت لزينب    
ان تعطـي القـوة والـصالبة ملـن     خـرى واأل. رأة املسلمة يف ان تكون اكرب من املـصيبة      للم

.حوهلا

رباب تسلم فهذه،قبل استشهاد اإلمام وبعده متمسكني بالسيدةكلهمكانوا قدو
،عليـه الـسالم  رضيعها الظامي إىل الـسيدة زينـب لتوصـله بـدورها إىل اإلمـام احلـسني             

وتلـك رقيـة ترافقهـا    ،تلوذ بعمتها يف جملس يزيد   السالمعليه  وهذه فاطمة بنت احلسني     
عون وقد مسعنا والحظنا مراراً ان كثرياً من الذين يد . السيدة حىت وفاا ودفنها يف الشام     

وجود قدرات قيادية وإدارية عليا لديهم يتعثرون أمام املشكالت واألزمات اليت تعترض 
وبعـضهم يلجـأ لالنتحـار    .لجأ يفـرون اليـه  طريقهم وكثرياً ما ينهارون أو يبحثون عن م    

يف حني ان التكيف مع املشكالت أو املصاعب اليت تعترض سبيلهم، ألنه غري قادر على
فـت بقـدرات الـسيدة وابانتـها إىل العـامل اإلنـساين       عراليت مرت على آل البيت الظروف  

طلـب اإلميـان   يلتف األفراد حول منوذج يتعلقون به وهـذا يت    ، ففي الظروف الصعبة     كله
.وملكات واخالقيات عليارفوا له مواهب بقدرة هذا الشخص فال بد وان يكونوا قد ع    

والبد ان يعرفوا انه ميتلك مقداراً من القوة اليت يعرب فيها عن رأيه بـصراحة دون خـوف        
فاطمـة بنـت احلـسني  مـع     (وان يتخذ مواقـف حامسـة يف املنعطفـات الـساخنة       .أو وجل 
،  وان ال يبدي ضعفا اواياراً أمام اموعـة كـي ال             )من الصدقات  وموقفها) (الشامي

قـع القـوة لـدى    اوهذا هـو أحـد األسـباب الـيت حتـدثنا عـن مو      ،ها الباقون ؤينهار أعضا 
. ذ املوقف احلازم يف الظرف الصعبالسيدة يف شخصها وشخصيتها ويف قدرا على اختا

فـاإلداري  .. اإلداريـة والقياديـة  وهنا سـنمر علـى صـفة أخـرى لـدى الـسيدة ومواهبـها         
الناجح والقائد الناجح هو الذي يتمتع مبعنويات عالية ويقـف علـى أرضـية صـلبة مـن               

وان يطلــع علــى نفــسية البــد -أي القائـد واإلداري  -وهــو . القـوة النفــسية الــصامدة 
حتـت يديـه ليهـب هلـؤالء     هـم  موظفيه فيعرف حبساباته وأرقامه كم هـي معنويـات مـن          
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يهبـهم مـا يـشد    فالقـوة الذاتيـة الباطنيـة    ذوي الدرجة الدنيا مـن    يف املعنويات و  الضعاف  
وهلـذا مل نـسمع عـن أي موقـف        ،ازرهم ويقـوي شـكيمتهم ويثبتـهم يف موقـع االيـار           

.عليهم السالمضعيف أو مهزوز أو ال يناسب الساحة املقدسة آلل البيت 

يـدها حتـت منحـره    ووضـعت عليه السالملقد مرت السيدة على مصرع احلسني      
ومل ـن ومل تـضعف أمـام اجلنـد بـل         . لتقول حنن آل البيت قدمنا قربانناً لنصرة دين اهللا        

ال يراهـا عـدو أو شـامت    بتها واخفت دموعها مع نفسها حـىت اظهرت شجاعتها وصال  
فهنا يف قضية احلسني ليس هنـاك وقـت   . وذا عرفت نساء القافلة ما هو املطلوب منهن 

القـضية  عليها الـسالم وذا قادت السيدة زينب      ،وافراغ احلزن االجوف   الظهار العجز 
وقـوة  صعبة لكنها عربا بقوـا الادة و ا احل مسارا يف -حتت رعاية املعصوم     -احلسينية  

، وألن النـساء عـشن   كانت تم بتقويـة املعنويـات لـدى ابنـاء القافلـة     إمياا باهللا تعاىل و 
يف صـياغة  ثـر ألعامـل النفـسي واملعنـوي    ن األوىل فقد كان لسابقة يف بيو  قيمية   اجواًء

يف ثورته سـواء القـيم األساسـية يف العـز والكرامـة      عليه السالمالقيم اليت محلها احلسني  
والتــضحية والــصرب واجلهــاد واألمــر بــاملعروف والنــهي عــن املنكــر أو القــيم األساســية  

)١(.الصدقات وإىل غري ذلكاألخرى كقيم صيانة املرأة وحفظ ماء الوجه برد

هللا درك يـا    .. بل ان معنوياا العالية وروحيتها السامية لتحكي عن عظيم صربها         
هي اليت مرت على أجسام الضحايا وهي اليت قدمت القربان وهي الـيت كانـت     .. سيديت

تأنس بصوت اإلمام احلسني خارج اخليمة يقاتل حىت إذا انقطـع الـصوت وجاءتـه لتـراه              
وال . ملـا رأى مـصرع أبيـه   عليـه الـسالم  هي تواسي اإلمام السجاد .. !!سهام كومة من 

زينب ادخلت السكينة يف قلوب األطفـال وهـدأت روعهـم خاصـة بعـد هجـوم اخليـول علـى املخـيم                  -١
هذا اجلمع الغفـري وال  احملترق وفزع النساء وحرين يف أي اجتاه يتحركن تأيت زينب املكلوم قلبها لتهدئ    

نـساء هـن املثـل    ، مؤسـسة الـبالغ  (.بالـسكينة الًور ما مل يكـن هـو مظلّـ   ميكن ان ينجح أحد يف هذا الد     
).االعلى
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أقول وكيف ذلك وهو شيخ الصابرين ولكينأقل صرب -والعياذ باهللا -أقول ان اإلمام 
والسماح بالقدر املناسب يف -داخلية فدموعها -قدرة هذه املرأة على ضبط عواطفها       ب

تواسي اإلمام اجلديد الذي آمنت      فهي. لى السطح ا ان تظهر ع   الوقت املناسب ملشاعره  
  كانـت الـسيدة   .. ربه على مرأى اخلطب العـسري وتـذكره بالعهـد القـدمي     بطاعتها له وتص

!من الذي واساها وصربها وقدم هلا العزاء؟سي اإلمام وتواسي اآلخرين لكن توا

ـــا وتــشاطرت هــي واحلــسني بدعـــوة    ــا ان يندبـ ــضـاء عليهمـ ـــم القـ حتـ

)١(يف حيث معتـرك املكـاره يف الـسبـا        ا مبـــشتبـك النـــصـول وهــــذه  هـــذ

لقويـة يف ضـبط العواطـف    قويـة الـروح واملبـدأ ا      وذا فاملرأة القويـة الشخـصية ال      
فهـذا رسـول اهللا     ،الشدةت  ن للرجل يف ساعة اخلطر ويف مساحا      نعم العو  واملشاعر هلي 
لسيدة خدجية للمسلمني ماهلا فهياقدمتذإو،ة نعم املواسي ونعم العون    جيد يف خدجي  

تصربها وتصبريها، قـدمت املـشاركة النفـسية     صلى اهللا عليه وآله وسلم    قدمت للرسول   
ما وهو .. يف مواجهة الضغوط وهو احوج ما حيتاج إليه كل مصلح وكل نيب وكل قائد             

: بالقولصلى اهللا عليه وآله وسلميعرب عنه الرسول 


 

لقـد آمـن كالمهـا    .. الـسالم  مـا عليهوكذلك كانت السيدة الزهراء ألمري املؤمنني       
عليهـا  كانت الزهـراء  .. بالقضية احلامسة آنذاك قضية الوالية وقضية الرسالة وقضية فدك 

وهـي الـيت تعلـن    -وهو حـق الرسـالة نفـسه      -هي اليت تدافع عن حق زوجها        السالم
استنكارها للظلم واحليف واجلور مل يكن مع علي رجال كثريون يف صـراعه األول لكـن        

.٣٠٧، ص عليه السالماملقرم، عبد الرزاق املوسوي، مقتل احلسني -١

.االصابة يف متييز الصحابة\الصقالين -٢
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. الزهراء كانت إىل جواره حىت إذا ما رحلت وقف عند القرب باكياً

. ليظة ويف صولة الـسيوف وقد حاصرنا مفهوم القوة يف الكتف العريض واليد الغ  
..ولكن القوة الذاتية لدى اإلنسان كقوة زينب ناءت عن مضاهاا آالف السيوف

الرجال من ان تكون املرأة قوية يف شخـصيتها     لدى  اًفهناك ختو ويرى البعض ان    
ويتــصورون القــوة يف اجلــرأة أو الوقاحــة وكالمهــا مرفــوض إمنــا القــوة تبــدو يف صــيانة  

وإذا كـان  .. املشاعر ويف دعم األساسيات العامة اليت تريدها األمةبحكم املواقف ويف الت 
  األمر كذلك فلاخلوف من قوة شخصية املرأة؟ وقد رأينا بعضهم يـسعى البقـاء املـرأة       م

علـى املـرأة يف قبـضة    يبني ظالم اجلهل واساطري اخلرافة ويتصور انه ذه الوسيلة سـيبق       
من قوي يأكل الضعيف وال بد للـضعيف  البد غابةكأننا نعيش يف  -يا للعجب    -يده  

.!أعمى كي يبقى يف الغابةبلهأخرسأان يعيش 

املرأة اذا تكاملت اقتربت يف مساا من الرجل املتكامل وهـذا مـا بـان واضـحاً          ان  
عليـه الـسالم  خيها اإلمام احلـسني  واليت كانت شبيهة العليها السالمعند السيدة زينب    

) مثلـي ال يبـايع مثلـك      (قالت لـه   فزينب،والذل وعدم رضوخه ليزيد    ه للضيم يف رفض 
هي أيضاً بقيت احلافظة للقيم اليت فمل تعطهم اعطاء الذليل،  وهي إذ  ،ولكن بلغة أخرى  

.نادى ا اإلمام احلسني ونشرها

منوذجاً لنساء كم األموي وهي مع نساء الطفوف كن      زينب مثلت املعارضة للح   و
.عابدات معارضات للحكم األمويحمجبات مؤمنات 

كـل هـذه االمحـال واألثقـال يف وقـت      لتصدتاليت   عليها السالم السيدة زينب   و
بل تعددت مسؤولياا ما بني احلفـاظ علـى العيـال           ،الشدة وحتملت املسؤوليات اجلسام   

واحلفاظ على القيم واحلفاظ على القضية واحلفاظ على املواقف العامة وما بني التـسامي   
مل تنس ومل تترك صالة ..  االنعتاق من أسر الضغوطات والطريان يف أجواء السماء اإلهليةو
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الثقيل وعيون األعداء ترصد الليل حىت ليلة احلادي عشر وهي ذا القلب الكسري واهلم     
فالصالة معراج كل مؤمن لكنها صالة االستنكار واإلدانة ملا قام ،وترصد صالازينب

. هما زاد بطشهم فعالقة السيدة مع اهللا مازالت يف القمةوم.. به األمويون
واألوالد مـل  اأمام أدىن مـشكلة يف البيـت مـع الـزوج        وقد رأيت بعض النساء     

صالا وتقلص حجم ما تستطيع تقليصه وتقدم لنفسها عذراً يف ذلك باا مثقلة اهلـم،           
الرجـل املعاصـر الـذي     اصـة وخبوليست املرأة وحدها يف هذا اجلانب بـل الرجـل أيـضاً             

..من دينه وقيمه) املعاصرة(حتيطه املغريات وحتاول ان تنتزعه 
بفكـر الثـورة احلـسينية أمـر       ليت اقامتها يف املدينة والتعريف      وبسبب جمالس العزاء ا   

..يزيد باخراجها من املدينة كي يصبح قربها فيما بعد مزاراً وموئالً
ها ومسريها حركة جليـة  ئبرجاهلا ونسالسالمعليه القد كانت ثورة اإلمام احلسني     

كانت هناك رغبة وتسابق حنو بل،هناك دنيا أو اهواء او استرقاق دنيويحنو اهللا مل تكن
به بتلـك  وصـح عليـه الـسالم  ولـئن استـشهد اإلمـام    ،يل رضـا اهللا وجنـات اخللـد   حتـص 

كـي عـن    الطريقة املؤملة فان مواقفهـا  كانـت سـجل انتـصارات وبطـوالت ومالحـم حت                
..عظمة امرأة خلقت من املاء والطني ليس اكثر لكنه االميان الذي جعلها اقرب اىل اهللا           

اللـهم تقبـل هـذا    .. ما رأيت إال مجيالً(ومن مظاهر اإلميان هو الصالة والعالقة مع اهللا  
.وهذا ال يكون إال من نفس راضية بقضاء اهللا وقدره مطمئنة إىل وعده) القربان

:عليه السالمن العابدين يقول اإلمام زي




 

.جعفر النقدي، زينب الكربى-١
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:عليه السالمالت فاطمة بنت احلسني وق


 

: وقالت أيضاً


 

مل تكن امرأة قائدة ومديرة ومواسية وموالية بل كانت عليها السالمزينب السيدة 
مثالً يف جـدها  عليها السالملقد ضرب اهللا مرمي    و..الربانيةأيضاً منوذجاً سامياً للمرأة     
فكيف بالسيدة،تصلي يف أوقات الرخاء واليسرعليها السالموعبادا هللا تعاىل وكانت  

ا مـن املـاء   ة واألعداء حياصروا وحيرموواظبت على عبادا يف أوقات الشد     زينب قد 
.بكل املقدسات والقيمويستهينون آل البيتون يشتموهم

،وقد بانت عالقتها القوية مع اهللا من خالل عبادا وخطبها وكلماا مع اجلميع      
ل الظـروف الـصعبة يـأيت اإلميـان     مع كـ هلية تتحرك بني أبناء البشر و بانت وكأا رسالة إ   

على حتمل القول الثقيل والعالقة الطيبة مع اهللا ليكون املعني على الثبات على العقيدة و
التحكم يف املشاعر واألهواء واالستمرار يف طريـق ذات الـشوكة دون ارختـاء    والقدرة يف 

لوجدنا ان -ملرأة الرجل وا-ولو سألنا أنفسنا ما هي أزمة اإلنسان املعاصر .. أو تنازل
قة مع أزماته كلها الروحية واالجتماعية والنفسية تعود إىل أزمته األصلية يف غياب العال

روحية الناجتة عن ذلك والقادرة على فـتح أبـواب األزمـات          اهللا وعدم وجود الذخرية ال    
.والشبهات أمامه واليت ترسم له هدفيته الواضحة يف احلياة

للفاجعـة فرفـضت ان     يئرفـضت االسـتغالل الـس      معليهـا الـسال   والسيدة زينب   

.٥٦٠الشريف اجلواهري، مثري األحزان، ص -١
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تدخل علـيهن  اي امـرأة كانـت واشـترطت ان ال يـسمح بالـدخول علـيهن االّ المـرأة         
  يف كـل  آثـاره  رسـم  احلضور االجتمـاعي املـتني الـذي   مسبية أو أم ولد لكن هذا مل ينف

.موقع نزلت فيه

من أصحاب الواجهات  اًيومما ينقله أصحاب املقاتل ان السيدة زينب مل تستقبل أ         
ال تــدخل علينــا إال مملوكــة أو أم ولــد فــان ســبني كمــا  : بالنــاس) زينــب(فــصاحت 

)١(.سبينا

ــا    ومــن املعــروف ان الطــامعني والطــاحمني إىل حتــصيل املناصــب واملقامــات العلي
وهلذا كثرياً ما نرى اإلعالم    ،حياولون تقوية وجودهم من خالل استغالهلم هلذه املواقف       

كيـف اـم يـساعدون الفقـراء أو يـزورون املرضـى أو              ) اجلالديـن (رض لنا الرؤسـاء     يع
عليهـا الـسالم   السيدة زينب   .. يزورون الشخصية العلمائية أو يقدمون هلا دعماً أياً كان        

قطعت السبيل امام هذا النمط من االستغالل فرفضت دخول أي امرأة ما مل تكن امرأة      
.عاشت مأسام ومصائبهم

شخـصية متوازنـة مل   عليهـا الـسالم  السيدة كل املصائب واملصاعب كانت   ورغم  
ألن اإلنـسان املـؤمن يفـرغ     ؛ح ا االضطراب النفسي الذي يئن منه الرجال والنساء        يط

ه بعدم ضـياع جهـوده أو  ومن خالل يقين،ر العدالة اإلهليةمن خالل إميانه بانتصا  مهومه  
.عماله يف احلياة الدنياأ

اآلخـرين وكيفيـة انقـاذهم مـن     من أوليـاء اهللا الـذين يعيـشون هـم      كانت السيدة   
وعاشت أهـدافاً واضـحة   .. خيها وحتملت كل شيءأوألجل ذلك هاجرت مع  ،الشقاء

نا ورجالنا يف معرفة مـا هـو املطلـوب ومـا        مل تعش الضبابية اليت تعيشها نساؤ     يف الثورة و  
.هو اهلدف وكيف الطريق إىل اهلدف

.٣٢٦، ص عليه السالماملقرم، مقتل احلسني -١
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ليت مرت ا من شهادة أمها وهي صغرية واختفاء قربهـا ومتابعـة   لقد كانت احملن ا 
ورؤيـة مـصائب أبيهـا       الساحة كلها ال عـن اخلالفـة وحـدها        شؤون والدها املقصى عن     

   كـل ذلـك اكـسبها القـدرة علـى        .عليـه الـسالم   اإلمام احلـسني     واخيها احلسن ومن بعد
رغـم ان التـاريخ ال   و. لـها التحمل وذا حتول العسر الذي عاشته إىل طريـق حنـو تكام          

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يتحدث كثرياً عن السيدة وعن عموم آل البيت منذ وفاة الرسـول    
.ـهـ ٣٥عـام  خالفة الدولة اإلسالمية الكربىعليه السالم حىت تويل أمري املؤمنني      وسلم

عليـه  هـا  ان خالفة أبيبإجمالسها الثقافية يف الكوفة    عليها السالم لقد كان للسيدة زينب     ف
سـهمت كـثرياً يف نـشر الـوعي الثقـايف بـني       أهـ وبذلك ٤٠-٣٥يف املدة ما بني   السالم

وقد ،ي ومنطلق اإلسالم األولركز الوحالكوفة كانت بعيدة عن م    نّإذ إ النساء خاصة   
يف وعي النساء الكوفيات ويف جعل الكوفة بالذات بلداً متميزاً أثر كبريكان هلذه االس 

راجـع سـري     -ه يف الطفـوف وقبلـها       ئومتميـزاً بنـسا    علـيهم الـسالم   هل البيـت    بوالئه أل 
.)١(-الوافدات على معاوية 

منوذجاً ثقافياً عاليـاً اشـار إليـه اإلمـام زيـن           عليها السالم ذا تبدو السيدة زينب     
)٢(.مةغري مفهمة فهمةفأنت عاملة غري معلَّ: بقولهعليه السالمالعابدين 

وهـي أيـضاً منـوذج    تـه هـي يف جمالـسها وخطبـها وكالمهـا وسـلوكها          اثبتهذا ما و
يف عصرنا عـصر العوملـة   اصةوخب..ا حتتاج إليه املرأة املسلمة من ثقافةلصورة متكاملة مل 

.وعصر القرية الكونية وعصر حتدي الثقافات وعصر مسخ الثقافات

ة سـامية يف إمياـا   عظيمة الصرب قويـة يف اهللا قمـ   ،عاملة عليها السالم هذا زينب   فل
وشجاعة نادرة أمام أعدائها أين كل هذا من الصورة السلبية اليت حنملها حنـن يف وعينـا       

.حممد الصدر، أخالق أهل البيت-١

.٣١٣، صعليه السالماملقرم، مقتل احلسني -٢
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.املنهارة، الشاكية، القليلة الصرب-والعياذ باهللا -عن السيدة زينب باا 

»احلسني«هي اليت جعلت من مصرع  »زينب«وكانت  : تقول عنها بنت الشاطىء   
.رف ما هو أبعد منها أثراً يف تطور العقيدة عن الشيعةمأساة خالدة، ال نع

ت من ليلة العاشر من احملرم، مأمتاً سنوياً لألحـزان واآلالم،  وكانت هي اليت صري 
، حيث يعيدون متثيـل املأسـاة،   »كربالء«إىل املشهد املقدس يف   »التوابني«حيج فيه أحفاد    

أليماً ال ينتهي باملوت، وإمنـا هـي   نكاالً -من أنفسهم -وكانت هي اليت سلطت عليها     
)١(.اجلاحمة، يصالها منهم اجليل بعد اجليل»الندم«نار 

متنوعـة مـن الـذكاءات وقـد حنـصر           اًان لنساء الطفوف أنواعـ     :ذا ميكن القول  
فقـد كـان هلـا ذكـاء         ،سـيدة الطـف األوىل    بوصفها  عليها السالم جلها يف السيدة زينب     

علـى املـستمع كمـا هـو     ثـاراً آواًمن أكثر الكلمات تأثري فادةلغوي ولفظي من خالل اإل    
كما ان هذا النوع من الذكاء قد اشار إىل موقعية الكلمات يف التأثري . مالحظ يف خطبتها

.كلماته اليت تؤثر عليهملتخاذلني وبني األعداء احلاقدين فلكلّااملختلف بني املوالني 

مـن  % ٨٥لعـاطفي والـذي ميثـل    كما كشفت السيدة عن منط عـالٍ مـن الـذكاء ا       
مثل يف قـدرا علـى الـتحكم يف عواطفهـا ويف       توالذي ي  ،ياالداء املرتفع لألفراد القيادي   

عليـه  كمـا يف كالمهـا مـع اإلمـام زيـن العابـدين       (توجيه عواطف االخريات واآلخرين    
ذا وهـ . ويف توجيه العواطف لتكون سالحاً قويـاً بـارزاً وخالـداً أمـام األعـداء       ).السالم

س والغـضب  أالذكاء هو الذي صان هؤالء من الوقـوع اسـرى العواطـف الـسلبية كاليـ           
وباجتـاه حتقيـق األهـداف    ...) كـد كيـدك  (واخلوف وحترك املنظومة كلها باجتـاه التفـاؤل    

مر بـاملعروف  آامنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد ان         (العليا للثورة احلسينية    
فت عن درجة عليا يف مقاييس الذكاء االجتماعي والـذي    كش وأيضاً). ى عن املنكر  أو

.١٦٧بنت الشاطي، دكتورة عائشة عبد الرمحن، السيدة زينب، ص -١
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وقيـادم  بانـه القـدرة علـى فهـم الرجـال والنـساء والبـنني والبنـات               ) ثورانـديك (عرفه  
وعرفـه آخـرون بانـه القـدرة علـى التعامـل مـع             . ليعملوا حبكمة يف العالقات اإلنـسانية     

والقـدرة علـى التعـرف    الناس، والقدرة على اصـدار األحكـام يف املواقـف االجتماعيـة      
ومل نـشاهد يف سـلوكيات نـساء الطفـوف أي           .. على حالة املتكلم النفسية إىل غري ذلـك       

علـيهم  خلل يف سياق التعامل االجتماعي سواء معهم فيما بينـهم كمنظومـة آل البيـت            
عليـه  أو مع اآلخـرين مـن املناصـرين واملـوازرين الـذين نـصروا اإلمـام احلـسني          السالم
فهم، ال جند هناك سلوكاً خاطئـاً وموقفـاً يـتم االعتـذار منـه هيهـات لقـد               صناأب السالم

.كانت السلوكيات كلها يف املضامن العليا

أحـد أهـم مظـاهر الـسلوك لـدى         -بـالتعبري احلـديث   -لقد كان حسن التصرف     
.هؤالء النساء اخلالدات

رتـه علـى    صـاحبه بقـوة ارادة وبقد      الذكاء الذايت الفـردي والـذي مييـز       مضافاً إىل   
ويعـيش أهدافـه العليـا    ) فهـو سـند لغـريه     (حتفيز ذاته بذاته دون وجود أشخاص آخرين        

بعيـداً عـن   -ومشكالت اآلخـرين  -ويسعى من أجلها كما انه ميتلك حلوله ملشكالته         
.احليل النفسية وحاالت االنكفاء على الذات والطفولة

عليها احلركة فالسيدة زينب وهناك الذكاء احلركي الذي يهتم باختيار املكان ومنط 
والتاريخ يسجل هذه ،تقف على التل الزينيب وقفة مشوخ سائلة عن مصري اإلمامالسالم

،للتواصـل بـني الـسيدة وأخيهـا     اًمنوذجااللحظات الصعبة بل ويبقي صورة التل الزينيب        
رج مـن  ملـا خـ  عليه السالمالعابدين وأيضاَ نتقصى حركتها يف الشام يف تتبع اإلمام زين   

.اخلربة

كان يـشرف  رمزها يف ارض الطفوف فالتل الزينيب    عليها السالم وقد بقي لزينب    
) سـالم اهللا عليهـا  (كانت السيدة زينب الكربى إذ. على مصارع القتلى يف حادثة الطف  
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ء كـربال يشري إىل رحلتها املقدسـة إىل  هذا التل).عليه السالم(تتفقد حال اخيها احلسني    
هـي املـسافة   أنفسنا لنرى مايفاعادة النظر وجيعلنا حباجة إىل  وبطوالا   ويعرف بدورها 

.بيننا وبينهن واين هو موقفنا أمام املشكالت واخلطوب العاصفة باالسالم

ن مل تأتِ امرأة من نساء من بداية اخلليقة اىل اآل:ولقد صدق مطهري حينما قال   
.االولياء واالنبياء بصرب وحلم زينب

)١(بن زياداَّـ مجلس )عليها السالم(خطاب السيدة زينب تأمالت َّـ

كان يومئـذ يتـدفق كالـشالل اهلـادر الـذي      عليها السالمإنّ خطاب السيدة زينب   
ينحدر من قمة اجلبل، جيرف معه ما يواجهه من الصخور، واألحجار، اليت يقتلعها عن          

لك كـان تـأثري هـذا    كـذ .. مستقرها ال يصده شيء، ويرغمك أن تفتح له مسعك وقلبك     
الكالم يومئذ على ذلـك اجلمهـور الغفـري الـذي جـاء متفرجـاً علـى مأسـاة أهـل البيـت            

... ، ولـيس متعاطفـاً، كمـا يتفـرج النـاس علـى أي مـشهد يـثري فـضوهلم         عليهم السالم 
ان يعدلوا عن هـذا املوقـف إىل التعـاطف والتفاعـل، وأبكـاهم          على  رغمهم اخلطاب   أف

حبطـت  ألقـد   . تفـع حنيبـهم وصـراخهم، وهـزهم مـن األعمـاق           فاجهشوا بالبكـاء، وار   
بكلماا كل اجلهد الذي بذله الطاغيـة يف إدارة هـذا املـشهد         عليها السالم السيدة زينب   

إنها كانت محماً، وليست كلمات، قذفتها ابنة علي والزهـراء علـى      .وإعداده اإلعالمي
لكوفة فهدمت كلما صنعوا مـن جمـد   كل ما شيده طاغية بين أمية يف الشام وعاملهم يف ا  

.كاذب وغرور وكربياء وسلطان
ولست أدري ماذا أودع اهللا تعاىل يف خطاا واشاراا، من التأثري والنفوذ والقـوة           

ن اسكتوا، فسكنت األنفاس أ: يومئذ، عندما أشارت إىل ذلك اجلمهور املتفرج الالغط
.واألجراس، كما تقول الرواية

.صفياحلسيين للشيخ اآلنص منقول بتصرف من كتاب اخلطاب-١



٢٤١...........................................................................................................................سيدة الطف األولى  : الفصل الرابع

قف بالتأمل يف كلمات ابنة الزهراء ووارثة علم علـي وشـجاعته      وليس لنا أن نتو   
وبالغته، ومن اخلري أن منضي مع هذا السيل اجلارف املتدفق من اخلطاب الـزينيب اهلـادر،          

.وال نشوش على القارئ هذه الفرصة، حىت يرتوي من اخلطاب كما حيب ويشتهي

ليعرف القارئ خلفياته ولكن أجد من النافع أن أشرح بعض مقاطع هذا اخلطاب 
وإليك طائفـة مـن هـذه النقـاط، معتـذراً إىل سـيدة نـساء                . يف القرآن واحلديث والتاريخ   

.كربالء وابنة سيدة نساء العاملني

الشجب والتأنيب والتقريع-١

عند دخوهلم إىل الكوفة بعد مأساة كـربالء بتلـك         عليهم السالم كان أهل البيت    
أهـل البيـت   أهـل الكوفـة مبـرارة وأمل، ال نعـرف يف تـاريخ             احلالة املزرية، يتحدثون مـع    

م اتبعوا يف ذلك املنهج ما أسست له بضعة النيب صلى اهللا إبل مثله قط  عليهم السالم 
فضالً عليه وآله وسلم فاطمة عليها السالم فهي أول من شجب وأنب وقرع املتخاذلني        

        قوهلا عليها يكشفها ابتداءً : أكعن التخصيص يف اخلطاب لذوي النخب ومن عليهم املت
وكانوا يؤنبون أهل الكوفة، ويشجبون ختاذهلم عن نصرة احلـسني    .يه بين قبلة  إ: السالم

وغـدرهم، وقعـودهم عنـه، بـل خـروجهم لقتـال احلـسني ومـشاركتهم يف            عليه السالم 
بعـدما دعـوه وكـاتبوه، ووعـدوه أن ينـصروه      عأشد ما يكون الشجب والتقري    .. حماربته

: كتبهم، فتقول حبرقة وبأمل ما بعده أملعليه السالميقفوا معه، وتواترت إليه و

 
:وعندما رأم يتصارخون بالبكاء قالت هلم

 
تـدرون،  أ«: وتقرعهم مبا جنت أيديهم من اجلرمية اليت ختر اجلبال هلا هداً، فتقول      

فريتم، وأي دم له سـفكتم، وأي  صلى اهللا عليه وآله وسلمويلكم أي كبد لرسول اهللا    
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     اً تكاد السموات يتفطرن منه، وتنشق األرض وختـرحرمة له انتهكتم، لقد جئتم شيئاً إد
.»اجلبال هداً

ويتكرر هذا التأنيب والتقريـع والـشجب بكـل مـا حتمـل الكلمـة مـن حرقـة وأمل                
وفاطمـة الـصغرى والـسيدة أم     الـسالم  ماعليهمات اإلمام علي بن احلسني      وأذى يف كل  

.أهل الكوفة وجهاً لوجهفيه كلثوم يف أول لقاء التقوا 

:جهشوا بالبكاء ندماً وحسرة قالت هلمأوعندما ارتفع حنيبهم و


 

ولسوف يطول بكاؤكم ويقل فرحكم وسروركم ولن تغسلوا عار تلك اجلرميـة،             
وأىن تغسل الدموع عار تلك اجلرمية اليت شاركوا ودخلوا فيها وختاذلوا فيها عن احلـسني      

.ونصرته، واصطفّوا مع أعدائه، رهباً أو رغباًعليه السالم

مات، ولكنها أفالذ من كبد احلوراء، بنت فاطمة، تتقطّع ما هذه بكل ! سبحان اهللا 
حسرة وأملاً يف هذه املأساة اليت سجلها اهللا تعاىل يف ذاكرة التاريخ ليعـرف األجيـال الـيت            

اإلسـالم يف  علـيهم الـسالم  تأيت فيما بعد، بأي مثن حفظت هذه الثلة مـن أهـل البيـت          
.ة الصعبة من التاريخقبتلك احل

خذالنعاقبة ال-٢

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      ولن يطول األمر بالذين تركوا ابن بنت رسـول اهللا           
نتـهاكهم حلرمـات اهللا، فلـم يغـضبوا هللا،     اووحده، يف مقابلة عدوان بين أمية وبطشهم،  

ومل يضربوا معه بسيف، وخذلوه وخانوه، وصفوا مع الطاغية، وتعاونوا معه على قتله، 
...اغية يدعوهم إىل الناروهو يدعوهم إىل اهللا، والط

مر حىت يذهلم اهللا على يد طغاة بين أميـة الـذين آثـروا نـصرهم       فلن يطول م اال   
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، وهذه سنن اهللا عـز وجـل تلقيهـا    عليه السالم والوقوف معهم على االنتصار للحسني      
... يف ذلك املشهد العجيب، بعد عودا من مأسـاة كـربالء       عليها السالم احلوراء زينب   

طول م الزمان حىت حيكمهم احلجاج بالسيف والقهـر والـذل والـبطش، ويـذهلم               فلن ي 
.ببطشه، ويسفك دماءهم

وكأمنا ترى احلوراء يف ذلك اليوم بطش احلجاج م وإذالله هلم، بعـد أن ختـاذلوا       
:عن نصرة أخيها بكربالء وهو يدعوهم إىل اهللا ورسوله


 

سـلّت بعـد ذلـك لقتـال     عليه الـسالم إنّ السيوف اليت غُمدت عن نصرة احلسني        
احلسني جنباً إىل جنب مع الطاغية يوم عاشوراء، مث مل تطل م العافية الـيت طلبوهـا يف              

حكمهم احلجاج فأكثر فيهم القتل الدنيا جبانب بين أمية، حىت استبد م طغاة بين أمية و        
.وانتهك حرمام، وأراهم الرعب واخلوف والذل والبطش

ـذه العاقبـة ألولئـك النـاس يومئـذ، حينمـا             عليهـا الـسالم   وتتنبأ احلوراء زينب    
.»من اهللا ورسوله، وضربت عليكم الذلة واملسكنةبوبؤمت بغض«: تقول

التعميم في الخطاب-٣

تعمــم عليهــا الــسالماخلطــاب التقريعــي ان الــسيدة زينــب يلفــت النظــر يف هــذا
على احلاضـرين الـذي اسـتقبلوهم بظهـر      عليه السالم التقريع والتأنيب بقتلهم للحسني     

:سواء فتقولالكوفة، وعلى املشاركني يف قتال أخيها على حنو 
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، فـإن عليـه الـسالم  ممن شارك يف قتل احلـسني  ومل يكن يف ذلك اجلمهور نفر كثري     
والـرؤوس الـشريفة قبـل عـودة اجلـيش إىل      علـيهم الـسالم  اجلالوزة جاءوا بأهل البيت  

علـيهم الـسالم  الـذين اسـتقبلوا أهـل البيـت       الكوفة، على أننا نستبعد أن يكون هؤالء      
.بالبكاء والنحيب ممن تلطّخت أيديهم بدماء شهداء الطف

فمن هذا اخلطاب، كما هو ظاهر ال خيـص الـذين تولّـوا قتـل احلـسني وأصـحابه            
، وإنما يشمل مجهوراً كبرياً من أهـل الكوفـة، الـذين ختـاذلوا عـن نـصرة          عليهم السالم 

، هـؤالء   عليـه الـسالم   ورضـوا مبقتلـه ومل يغـضبوا لقتـل احلـسني            ،  عليه الـسالم  احلسني  
.يشملهم هذا اخلطاب، ومالك التعميم هو الرضا والسخط

فإنّ الرضا والسخط جيمعان الناس الذين جيمعهم الرضا والسخط، وان تباعدت 
أزمام وبالدهم ويقربان الناس الذين يفـرقهم الرضـا والـسخط، وإن تقـارب مكـام           

موزما.

:عليه السالميقول أمري املؤمنني 


 

>Î   Í  Ì<)١(.


 

، حىت الذين مل يـشاركوا منـهم يف      عليه السالم ء الناس رضوا بقتل احلسني      وهؤال
، وأصحابه يوم عاشوراء، وآية هذا الرضا انهم مل يسخطوا ومل عليه السالمقتال احلسني 

.١٥٧سورة الشعراء، اآلية -١

.٢/٢٠٧ج البالغة، -٢
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يغضبوا، ومل يثوروا بوجه الطاغية، ومل يتالوموا فيما بينهم على ختاذهلم عن دعـوة ابـن        
الذين عـادوا  ) التوابني(، وال نستثين منهم إال ه وآله وسلمصلى اهللا عليبنت رسول اهللا  

، إذ فام عليه السالمإىل رشدهم فيما بعد، وتالوموا وتعاهدوا على الثأر لدم احلسني         
.عليه السالماالنتصار للحسني 

: ، قالعليه السالمروى حممد بن األرقط عن أيب عبد اهللا الصادق 

 
: لقا. نعم: قلت

 
: قال. منهماًلت فداك ما رأيت أحدعج: قلت


 

>  X   W   V   U   T   S                ̂   ]  \  [  Z  Y
_<)١(.




 
مـن سـورة    ) ١٨٣-١٨١(يف هذه الرواية إىل اآليات       عليه السالم ويشري اإلمام   

: آل عمران

>+   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !,  /   .   -

.١٨٣سورة آل عمران، اآلية -١

.١/٣٢٨: تفسري الربهان-٢
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فإنّ هؤالء الذين ينسب اهللا تعاىل إليهم القول بأن اهللا فقري وحنن أغنياء وقتلوا 
وا هذه الكلمة، كما يثبتها املفـسرون يف شـأن نـزول هـذه     قد قال... األنبياء بغري حق 

وقد جاءت هذه النسبة إليهم بوضوح يف موضعني   ... اآلية، ولكن مل يقتلوا نبياً قط     
من هذه اآليات، فأي نيب قتل هؤالء، وبينهم وبني أنبياء بين إسرائيل عدة قرون من 

وأنكر نبوم وجحدهم سـلفهم  وإنما الذي قتل األنبياء من بني إسرائيل  ... الزمان
.من اليهود

كـانوا راضـني   صلى اهللا عليه وآله وسـلم    إنّ اليهود يف عصر الرسول      : واجلواب
جبرائم آبائهم، ومل يتربأوا منهم، ومل ينكروا عليهم، ومل يعلنوا رفضهم وبراءم عنـهم،           

.هم يف قتل األنبياءئفنسب اهللا تعاىل إليهم جرائم آبا

.زينب بطلة مأساة كربالء إىل هذه احلقيقةوتشري السيدة 

فـإنّ هــؤالء شـاهدوا أبــشع جرميــة يف عمـل بــين أميــة، وأنـصع دعــوة يف تــاريخ     
وينكروا على عليه السالم، فلم يقفوا مع احلسني عليه السالماإلسالم يف دعوة احلسني  

.وأصحابهعليه السالمبين أمية جرميتهم حبق احلسني طغاة 

علتـهم، ومل يعلنـوا سـخطهم وانكـارهم وبـراءم منـهم، وآثـروا        ومل يتربأوا من ف   
عليـه  العافية يف كل ذلك على مرضاة اهللا، فـسكتوا ورضـخوا وخـذلوا إمـام املـسلمني                   
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ــهم إال الــذين عــادوا إىل رشــدهم وتــابوا و ... الــسالم علنــوا غــضبهم أوال نــستثين من
.وخروجهم على بين أمية بعد ذلك

:طاب املؤمل الشامل، وذا التقريع الشديد العامفتخاطبهم احلوراء ذا اخل




 


 
:مث تعمهم بالدعاء بعد أن عمتهم اجلرمية




 

اإلمهال في العذاب-٤

يف هـذا اخلطـاب بعـذاب الـدنيا وألـيم عـذاب        عليـه الـسالم   رهم ابنـة علـي      وتنذ
:اآلخرة

 

>§     ¦  ¥¨«  ª    ©<.

وأي عذاب هذا العذاب؟ أن متطر الـسماء دمـاً، مث تنـذرهم بـأنّ عـذاب اآلخـرة         
.أشد وآمل

جيـل العـذاب عنـهم إىل    مث تنذرهم مرة أخرى أن ال يغـرم، وال يـستخفّنهم تأ         
:السالماعليهحني، فإنّ اهللا تعاىل ميهل وال يهمل، تقول 



نساء الطفوف............................................................................................................................................................٢٤٨


 

ومن أشد ما يعاقب اهللا تعاىل عباده أن ميهلهم ويستدرجهم إىل العصيان واإلمث،       
.عبونلوهم يليهم العذاب، فيأخذهم فجأة، ضحىوميلي هلم، مث ينقض ع

: يقول تعاىل

>m  l  k  j  i      h  g  f  ens  r  q  p    ot
w   v   u<)١( .>  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê
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اىل ال حيفـزه  فتنذرهم السيدة أن ال يستخفنهم اإلمهـال يف العـذاب، فـإنّ اهللا تعـ         
والعقـاب  البدار، وال يستعجل بعذاب عباده، ويف ذلك نقمة وعقاب ملن يستحق النقمة   

فال يتوب وال يؤوب إىل رشده فيزداد إمثاً، ويستدرجه اإلمهال إىل االمعان يف العصيان         
.واإلمث

: عليه السالمعن أيب عبد اهللا الصادق 




 

>c  b  a   ̀ _<)٤(».)٣(

.١٧٨سورة آل عمران، اآلية -١

.٤٤سورة األنعام، اآلية -٢

.١٨٢سورة االعراف، اآلية -٣

.٣٨٧/ ٧٣: حبار األنوار-٤
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وما من عقوبة لألمم اليت اسـتحقت العقوبـة بالعـصيان واإلمث أشـد مـن االمـالء        
.واإلمهال

:، والكالم يف ج البالغةعليه السالميقول أمري املؤمنني





 
: معليه السالويقول 


 

عليهـا  نذرم ابنـة الزهـراء   أالقوم الذين ومل يطل اإلمالء واإلمهال اإلهلي ؤالء     
حـىت  ات مخـس سـنو بعذاب اهللا يف ذلك اليوم الرهيب، طـويالً فمـا مـر علـيهم            السالم

ستتبعهم والحقهم والـتقطهم وعاقبـهم حتـت      اف رمحه اهللا سلّط اهللا تعاىل عليهم املختار      
ذاقهـم الـذل واخلـوف    أ، ومل يـسلم منـهم إال القليـل و   »الثـأر مـن قتلـة احلـسني      «: شعار

.والرعب وحر احلديد، ولعذاب اآلخرة آمل وأشد وأقسى

عليهم احلجاج بـن يوسـف لعنـه اهللا،    حىت سلط اهللا  مث مل ميضِ بعد ذلك سنوات     
فأذاقهم الذل واهلوان والقتل وسلب منهم األمان والعافية اليت كـانوا يطلبوـا لـدنياهم            

.، فعاقبهم اهللا باحلجاجعليه السالمفخذلوا احلسني 

مث توالت عليهم احملن والنكبات حمنة بعد حمنـة ونكبـة بعـد نكبـة، وتتـابع علـيهم          
.بعد طاغيةطغاة بين أمية طاغية

.٣٥٨لبالغة، حكمة رقم ج ا-١

.١١٦ج البالغة، حكمة رقم -٢
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اإلحباط-٥

:بقوله تعاىلعليها السالموتذكّرهم زينب 

>  |   {   z   y   x   w    v    u   t   s
)٢(و)١(.>...{  ~   �

فقد نقض القوم كل ما شيدوه وعملوه من قبل، وقد كان فيهم من وقف مـع علـي       
عـام  يف اجلمـل وصـفني والنـهروان، ولكنـهم نقـضوا كـل ذلـك يف عاشـوراء            عليه الـسالم    

ــ ٦١( حلــسني، اووقــوفهم إىل جنــب الطاغيــة وقتــاهلم عليــه الــسالمخبــذالم للحــسني ) ه
إن احملافظة على األعمال الصاحلة قد تكـون أشـق مـن أصـل العمـل،      .ورضاهم بقتاهلم 

.وليس بقليل الذين أحسنوا، وعملوا األعمال الصاحلة، مثّ أفسدوا أعماهلم وأبطلوها

: يقول تعاىل

> ;   :  9  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
  U  T  S  R  Q  P     N  M  L  K  J  I  H
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: ويقول تعاىل

>J  I   H  G  F  E  D      C  B<.)٤(

.٩٢سورة النحل، اآلية -١

والنكث مبعىن النقض، وكـل شـيء   . افساد ما أحكم من حبل أو غزلالنقض يقابل اإلبرام، وهو مبعىن  -٢
ة اليت تغـزل  أن يكونوا كاملرأتنهاهم عننقض بعد الفتل فهو أنكاث حبالً كان أو غزالً، واآلية الكرمية     

.مث تعود فتنقض ما غزلت ودم ما بنت

.٣٣-٣٢سورة حممد، اآلية -٣

.٢٣سورة الفرقان، اآلية -٤



٢٥١...........................................................................................................................سيدة الطف األولى  : الفصل الرابع

.وكما أن السيئات حتبط احلسنات، كذلك احلسنات تكفّر السيئات وتغطيها

: لتكفري، يقول تعاىلاالحباط وا: والقرآن يشري إىل كل من هذين

>  V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L
Y   X  WZ^  ]  \  [<.)١(

: ويقول تعاىل
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¥...<.)٢(

، كاألشياء املادية، فيها بناء وهدم، وفيها إعادة بناء ما هدمه اإلنـسان،        فاألعمال
.وهدم ما بناه

سياسي واملايل يف وسط اتمع من أشق األمـور، فقـد    االجتماعي وال إنّ السلوك   
.يهدم اإلنسان يف موقف سياسي أو اجتماعي ما بناه وعمله يف حياته

.حبطوا أعماهلمأوتنصحهم السيدة زينب أال يكونوا ممن 

>{  z  y  x  w   v     u  t  s<.

حـني  مـن قبـل   عليه السالموأال يتخذوا أميام ومواثيقهم اليت أعطوها للحسني       
.سألوه القدوم إليهم، دخالً وأداة للغدر واخليانة

وطاملا جيدون فرصة للعودة والتوبة إىل اهللا فعليهم أن يعودوا ويتوبوا إىل اهللا عن      
.اخلذالن والتقصري، الذي حصل منهم جتاه دعوة سيد شباب أهل اجلنة

.٢٩سورة األنفال، اآلية -١

.١١٤سورة هود، اآلية -٢
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عبر عن آالم بطلة تقريع موجع يعليها السالمولئن كان يف كلمات السيدة زينب 
تفتح هلم طريق العودة إىل اهللا مـرة أخـرى، وان      ) عليها السالم (فإنها  ... ة كربالء امأس

فـال  عليـه الـسالم  يؤوبوا إىل أنفسهم، ويستغفروا اهللا، ولئن فـام أن ينـصروا احلـسني      
لذين يفوم أن يثأروا له وللكوكبة الصاحلة اليت خرجت معه، وأن ينتقموا من الظاملني ا      

.أكثروا الفساد يف األرض

عالقة الكوارث الكونية بسيئات الناس-٦

بـالتوقف والتأمـل     نيجديرت نيشارتإعليها السالم جند يف كالم السيدة زينب      
يف عالقة الكوارث الكونيـة والعـذاب اإلهلـي النـازل علـى األرض بـسيئات النـاس                  

.وذنوم

أتدرون أي كبـد لرسـول اهللا فـريتم؟    : فهي ختاطبهم منذرة إياهم من عذاب اهللا   
وأي كرمية له ابرزمت؟ وأي دم له سفكتم؟ واي حرمة له انتهكتم؟ 

>  ̄    ®    ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤
²  ±   °<.)١(

ا خرقـاء شـوهاء كطـالع    ولقـد أتيـتم ـ   «: مث تقول بعد ذلك، ويف نفس الـسياق   
.»ماً، ولعذاب اآلخرة أخزىالسماء، أفعجبتم ان مطرت السماء داألرض، وملء

.٨٩سورة مرمي، اآلية -١

اهللا تكـاد الـسماوات   ، وهي بصدد ويل الشرك باهللا، وأن بالـشرك بـ    ٨٩: اآلية الكرمية من سورة مرمي    
يعـين تكـاد أن تنهـدم    ) أي هـدماً (هـداً  ) ختـر (أن تتفطر وتكاد األرض أن تنشق وتكاد اجلبال أن تسقط      

الذنب الفظيع، وواضح أن اآلية الكرمية بصدد التـهويل، وحتـسيس املـشركني      ) اإلد(و. اجلبال وتتساقط 
واضحة يف عالقة العذابات الكونية كـالزالزل  ذه املظاهر الكونية احملسوسة على عظم اجلرمية، ولكنها     

.والكوارث الكونية بسيئات أعمال الناس وجرائمهم
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كان قـد أخـرب    صلى اهللا عليه وآله وسلم    نّ رسول اهللا    أوقد استفاضت الروايات    
وأودع عنــدها قــارورة، عليــه الــسالمأم املــؤمنني أم ســلمة رمحهــا اهللا مبــصرع احلــسني 

فلمـا خـرج    ... عليه السالم رع ولده احلسني    وعرفها أا إذا فاضت دماً فهو عالمة مص       
إىل العـراق كانـت أم سـلمة تنظـر إىل     مـن املدينـة إىل مكـة ومنـها     عليه الـسالم احلسني  

.إنّ يوماً تتحولني إىل دم ليوم عظيم: القارورة كل يوم، وتقول
يف اليوم العاشـر مـن احملـرم يف املنـام     صلى اهللا عليه وآله وسلم    فرأت رسول اهللا    

!مايل أراك يا رسول اهللا مغرباً؟: ، مغرباً، وعلى رأسه التراب، فقالت لهأشعث
، ومازلت أحفر القبور لـه وألصـحابه،   عليه السالمل ولدي احلسني    قت: فقال هلا 

صلى اهللا عليه فانتبهت من منامها مذعورة، فبادرت إىل القارورة اليت جعلها رسول اهللا  
.دماًعالمة هلا فإذا ا تفوروآله وسلم

النـساء   قبلواأقتـل احلـسني، مـأل اهللا بيـوم وقبـورهم نـاراً، فـ              : فنادت أم سلمة  
 برؤياهـا، وتـصارخت النـسوة، حـىت          : (هلا عليها، وقلن نمن أين علمت ذلك فـأخرب

)١(.»ضجت املدينة، وهذه الرواية معروفة وقد ذكرها مجلة من املؤرخني

من عليه السالمومما ظهر يوم قتله : (قةوقال ابن حجر اهليتمي يف الصواعق احملر
ـاراً، ومل يرفـع   سوداداً عظيمـاً، حـىت رؤيـت النجـوم     ااآليات أيضاً أن السماء اسودت  

)٢().حجر إال وجد حتته دم عبيط

، وأمحـد يف  ١/١٣٤: ، واليـافعي يف مـرآة اجلنـان   ٤/٣٤٠و١٣/٨٥: منهم ابن عساكر يف تاريخ دمشق     -١
ب الطـربي يف  ، واحملـ ٢/٩٥: ، واخلوارزمي يف املقتـل   ٤/٣٨: ، وابن األثري يف الكامل    ١/٢٤٢): املسند(

. ٢/٣٥٥: ، وابن حجـر يف ـذيب التهـذيب    ١٣٩: ، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء    ١٤٨: ذخائر العقىب 
): اخلـصائص (، والـسيوطي يف  ٢٣٥): املنتخـب (، والطرحيـي يف  ٣/٥٦: والشيخ الطوسـي يف األمـايل    

.٣٤٣):  ره(قرم ، ومصادر أخرى أخذناها من مقتل احلسني للعالمة الفقيد السيد عبد الرزاق امل٢/١٢٦
.٣٤٥: للمقرمعليه السالماخلطاب احلسيين، نقالً عن مقتل احلسني : اآلصفي-٢
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:يقول السيد عبد الرزاق املقرم يف املقتل

امـة  ت سـواداً عظيمـاً حـىت ظـن النـاس ان القي     ظلمت الدنيا ثالثة أيـام واسـود    أ(
.قامت وبدت الكواكب نصف النهار ومل ير نور الشمس

والروايات التارخييـة يف ذلـك متـضافرة، تناقلـها أئمـة التـاريخ والـسرية، وحفّـاظ               
.احلديث النبوي، وال نريد أن نسهب يف هذا األمر أكثر من هذا احلد

 

وإليـك  . القة الكوارث الكونية بسيئات أعمال النـاس   والقرآن صريح وواضح بع   
:هذه اآليات من كتاب اهللا

:يقول تعاىل
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: ويقول تعاىل
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:ويقول تعاىل
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.٣٠سورة الشورى، اآلية -١

.٤١سورة الروم، اآلية -٢

.٢١سورة املؤمن، اآلية -٣
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: ويقول تعاىل
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: ويقول تعاىل
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: تعاىلوقال 
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:ويقول تعاىل يف قوم
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.١٦سورة اإلسراء، اآلية -١

.١٤-١١سورة الشمس، اآليات -٢

.١٤-٦سورة الفجر، اآلية -٣

.٢٥سورة نوح، اآلية -٤
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والعكس أيضاً صحيح، فكما تنـزل الكوارث والنقم بـسيئات أعمـال اإلنـسان،              
.كذلك تنـزل النعم واخلريات والربكات على األرض حبسنات أفعال الناس

ة وفقـر  نزول الكـوارث مـن زلزلـة وصـاعق     وكما تكون اآلثام واملعاصي سبباً يف       
أس وابتالء وأمراض وحروب كذلك تكون التقوى سبباً لنـزول الرمحة، من لدن اهللا         وب

.إىل األرض، ويفتح اهللا تعاىل على الناس بالتقوى بركات األرض والسماء
: يقول تعاىل

>  ,   +   *    )   (   '   &   %     $   #   "    !

2   1  0  /            .  -<.)١(

ال يغري ما بالناس من نعمة ورمحـة  ا وذاك انّ اهللا تعاىل اإلهلية العامة يف هذ والسنة
أو ابتالء وشدة إال بسيئات أعماهلم وحسناا، فإذا حسنت أعماهلم أحـسن اهللا إلـيهم،       

.وإذا ساءت أعماهلم عاقبهم اهللا تعاىل فساءت أحواهلم
: يقول تعاىل
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: ويقول تعاىل
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.٩٦سورة األعراف، اآلية -١
.١١سورة الرعد، اآلية -٢
.٥٣سورة األنفال، اآلية -٣
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وهاتان اآليتان واضحتان يف الداللة على العالقة بني أحوال النـاس وأوضـاعهم           
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبني أعماهلم، فإذا ساءت أعماهلم سـاءت أحـواهلم        

.سنت أوضاعهم وأحواهلموأوضاعهم، وإذا حسنت أعماهلم طابت وح

 

وال نريد أن نترك هذا احلديث قبل أن نتطرق إىل القانون العام الـشامل لكـل مـا     
.ذكرناه، وهو عالقة العمل باجلزاء يف املعايري اإلهلية

إنّ اجلزاء الوارد يف النصوص اإلسالمية من كتاب وسنة من قبيل نتائج األعمال              
فإنّ العالقة بني . ل العالقة بني العمل واجلزاء يف الدنيايالتكوينية، وليست من قبوآثارها 

العمل واجلزاء يف الدنيا عالقة قانونية تدخل يف دائرة التقنني والتشريع، وخيتلـف اجلـزاء         
من أمة إىل أخرى، حسب اختالف القوانني والتشريعات، فقد تكون القـوانني متـساحمة    

فتكون العقوبة هينـة، وقـد تكـون القـوانني متـشددة فتكـون العقوبـة           يف تقدير العقوبة،    
.شديدة وقاسية

خــرة، عقوبــة ومثوبــة، مــن قبيــل النتــائج واآلثــار التكوينيــة  ولكــن اجلــزاء يف اآل
ومثـل ذلـك يف الـدنيا أن مـن ال     ... لألعمال، وال تدخل يف حقل القـرارات التـشريعية      

رض هنا نتيجة عدم االحتماء، والتاجر الـذي       وامل. ميرض يتحفظ على صحته وال حيتمِ    
والفقر واخلسارة نتيجـة النعـدام الـسعي    . يهمل احلركة يف السوق يصيبه الفقر واخلسران  

والطالب الذي يكسل عن الدراسة وال جيتهد يف الـدرس يفـشل يف            . واحلركة يف السوق  
.االمتحان، والذي يسعى وجيتهد ينجح ويتقدم

واجلزاء يف اآلخرة من هذا القبيـل، وكـذلك يف الـدنيا،       كذلك العالقة بني العمل   
.يف غري العقوبات التشريعية اليت تدخل يف دائرة التقنني والتشريع
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ما يقدمه اإلنسان بين يديه إلى اهللا-٧

: يف خطاا ألهل الكوفةعليها السالمتقول احلوراء زينب 


 

: وهذه الفقرة من كالم السيدة مقتبسة من قوله تعاىل
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ذات عالقـة بالنقطـة الـسابقة، يف    عليهـا الـسالم  وهذه النقطة مـن كـالم الـسيدة         
خرة هو نتيجة عمله يف الدنيا، وهذه إنّ جزاء عمل اإلنسان يف اآل.عالقة العمل باجلزاء

له يف الدنيا بغـري هـذه الـصورة، وتتجلـى لـه يف         ىءالنتيجة هي باطن عمل اإلنسان تترا     
حيث يكشف عـن بـصر اإلنـسان، فـريى واقـع عملـه وباطنـه        .اآلخرة بصورته احلقيقية 

: يقول تعاىل.الذي كان خيفى عليه يف الدنيا
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وكأنّ اإلنسان كان يف غفلة من حقيقة السيئة وواقعها وجوهرها فارتكبها، فلمـا           
.كُشف عن عينه الغطاء باملوت وجد ما غفل عنه

إنّ مال اليتيم الذي يأكله النـاس حرامـاً، ظـاهره ذهـب وفـضة ومتـاع وضـياع،                   
ينيه الغطاء، عـرف مـا   وباطنه نار يغفل عنها اإلنسان، فإذا حل به املوت وكشف عن ع         

.غفل عنه يف الدنيا

.٨٠سورة املائدة، اآلية -١

.٢٢سورة ق، اآلية -٢
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: يقول تعاىل
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إنّ الناس ال يرون مـن هـذه النقـود والـضياع يف الـدنيا إال ظاهرهـا، فـإذا مـاتوا                  
.عرفوا ما غفلوا عنه وعرفوا أنّ الذي أكلوه من أموال اليتامى كان ناراً يف بطوم

ثمن الــبخس الــذي يبيــع بـه علمــاء أهــل الكتــاب مـا عرفــوا مــن التــوراة   وان الـ 
إنّ هلذا الثمن البخس الذي تلقـوه إزاء هـذا   ... موا بهخفوه عن الناس وتكت أواالجنيل ف 

: يف بطوم غفلوا عنه يف الدنيا، فإذا ماتوا عرفوا بهاًالكتمان نار
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: ويقول تعاىل
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: إنّ تعبريات القرآن يف هذه النقطة واضحة وصرحية مثل

.١٠سورة النساء، اآلية -١

.١٧٤سورة البقرة، اآلية -٢

.٣٥-٣٤سورة التوبة، اآليتان -٣
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وهــذا هــو بــاطن عمــل اإلنــسان .وأمثـال ذلــك، وهــي تــأىب احلمــل علــى اــاز 
وما يـصدر عـن اإلنـسان مـن عمـل مـن خـري         .وجوهره الذي كان خيفى عليه يف الدنيا      

وشر، يبقى وال ينعدم، فإذا مات اإلنسان أحضره اهللا تعاىل عنده، فوجد ما عملـه مـن     
.و شر حاضراًخري أ
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ىن أن يكون متاًها هنا جيد اإلنسان عمله حاضراً أمامه بعينه، فإذا كان عمله سوء   
، وان يتخلص من عمله، ولكن هيهات بينه وبني عمله أمد بعيد
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.نسان يف اآلخرة بنفس عمله، وعمله جزاؤهوجزاء اإل

:يقول تعاىل
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.٣٠ورة آل عمران، اآلية س-١
.٣٠سورة آل عمران، اآلية -٢
.٧سورة التحرمي، -٣
.٣٨١سورة البقرة، اآلية -٤
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: ويف سورة اإلسراء نلتقي آية عجيبة يف كتاب اهللا
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جيعل اهللا أعمال النـاس يف أعنـاقهم، وهـو         ويوم القيامة   ). العمل(هو  ) الطائر(و
كتــام الــذي يعكــس أعمــاهلم، إنّ أعمــاهلم هــو كتــام الــذي يلقــون بــه اهللا تعــاىل،  

وهو الـذي حياسـب نفـسه    >{  ~<واإلنسان هو الذي يقرأ كتابه يومئذ، ال غريه  
: نفسهوحيكم على 
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إذن جزاء اإلنسان هو عمل اإلنسان، باطن عمـل اإلنـسان، وهـذا البـاطن كـان               
.قائماً يف الدنيا غري أن اإلنسان كان غافالً عنه

حـضر عملـه إليـه، ويـرى اإلنـسان      فإذا مات اإلنـسان انكـشف بـاطن عملـه، وأُ       
: عندئذ عمله الذي قدمه لنفسه، يقول تعاىل
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إنّ اإلنسان يومئذ يرى عمله من خري أو شر، فإذا عمل خرياً رآه أمامه، ولو كان       
.مثقال ذرة من اخلري

واحلـساب  ثقال ذرة من الـشر، فـإنّ امليـزان     ومن عمل شراً يره أمامه، ولو كان م       
.رؤوف بعباده رحيمدقيق، غري أن اهللا 

.١٤-١٣سورة اإلسراء، اآليتان -١

٨-٦سورة الزلزلة، اآليات -٢
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فما يعمله اإلنسان من عمل يف الدنيا من خري أو شر، إنما يقدمه اإلنسان لنفـسه        
.يف اآلخرة فإذا مات وجده أمامه

: يقول تعاىل
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ال يغفل عن شيء قدمه اإلنسان أبداً فهو حيصي كل صـغرية       ) اإلمام املبني (وهنا  
.حصاًء دقيقاًإبرية مما قدمه اإلنسان لنفسه وك
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:وتأملوا يف هذه اآلية من كتاب اهللا
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حيث يأيت األمر بأن ينظر اإلنسان فيما يقدمه آلخرته، بعد األمر بالتقوى وقبله،      
إلنسان طويالً، فإذا كان ما يعمله اإلنسان من عمل هو ما يقدمه لغـد،            وهو يستوقف ا  

)٤(.فما أحراه بأن يتقي اهللا تعاىل يف عمل يعمله من صغري وكبري

ملــني وملتقــى وفــود الزائــرين مــال اآلآصــبح حرمهــا موئــل أالــسالم علــى مــن 
.ل حنيقربها اخلالئق يف كبأمتّويتمسك بضرحيها مجيع احملبني واحملتاجني وي

.١٢سورة يس، اآلية -١

.٢٢٣واآلية ١١٠سورة البقرة، اآلية -٢

.١٨اآلية : سورة احلشر-٣

.٧٤اآلصفي، آية اهللا الشيخ حممد مهدي، اخلطاب احلسيين، املرحلة الثانية للثورة احلسينية، ص-٤
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