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ــب ــرشُق الكوك ــا ُي ــدِت ك ُول
أُب وَيزهـــو  ُتبـاهـــي  فــُأمٌّ 

انَجبـــاِك وفاطمـــٌة  علـــٌي 
َعينــًا مــن اخليـــر ال َينضــُب

ــى ــّدِك املصطف ــِك َج ــاءا ب وج
ــُب ــا ُيعِج ــمِك م ــار الس ليختـ

فقــال : وَلســُتـ  كــا َتعَلمـــا 
َينِســُب  ِن ـ أسبـــُق رّب بــا 

ــى ــل أتـ ــي جربئيـ ــذا أخ وهـ
ُيسَتعـــذُب اهلل  بـأمـــٍر مـــن 

يقـــول إهلــك رّب اجلـــال:
تـقّبلتهـــا و اسمهـــا زينـــب

وكّفـلتهـــا بأخيهــا احلسيـــن 
ويـــوٍم َيُعـــّز بـــه امَلشـــَرُب

لَِتحمـــَل أعبـــاَءه كالليـــوث
فَيســـري بأطفالــه امَلـرَكـــُب

ــا  ــن كرب ــام م ــارى إىل الش ُأس
َء وســوٌط عــى ظهرهــم يلَهُب)))

))) السيد حممد رضا القزويني.
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املقدمة
زينب ابنت عيل بن ايب طالب  رشيكة أخيها 
واجلهاد  اإلسالم  عن  الذب  يف    احلسني
يف سبيل اهلل، والدفاع عن رشيعة جدها سيد 
عن  تفرغ  كأهنا  الفصاحة  يف  فرتاها  املرسلني، 
لسان أبيها، وتراها يف الثبات تنئ عن ثبات أبيها، 
ال ختضع عند اجلبارة، وال ختشى غري اهلل سبحانه 
تقول حقا وصدقا، ال حتركها العواصف، وال 
  تزيلها القواصف، فحقا هي أخت احلسني

ورشيكته يف سبيل عقيدته وجهاده.)))
كانت زينب  من فضليات النساء، وفضلها 
أشهر من أن يذكر وأبني من أن يسطر. وتعلم 
حجتها  وقوة  مكاهنا  وعلو  شاهنا  جاللة 
ورجاحة عقلها وثبات جناهنا وفصاحة لساهنا 
وبالغة مقاهلا حتى كأهنا تفرع عن لسان أبيها 
والشام  بالكوفة  خطبها  من    املؤمنني أمري 
فحمهام  بام  زياد  وابن  يزيد  عىل  واحتجاجها 
حتى جلا إىل سوء القول والشتم وإظهار الشامتة 

))) السيد ابو القاسم اخلوئي ، معجم رجال احلديث، ج 24 ص 
.2(9
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إقامة  عن  العاجز  سالح  هو  الذي  والسباب 
احلجة...

وليس عجيبا من زينب أن تكون كذلك وهي 
فرع من فروع الشجرة الطيبة النبوية واألرومة 
اهلاشمية جدها الرسول وأبوها الويص وأمها 
البتول وأخواها ألبيها وأمها احلسنان وال بدع أن 

جاء الفرع عىل منهاج أصله.)))
املتناثرة  املعلومات  من  املتفرق  مجع  تم  وقد 
هذه  حول  املتنوعة  االبحاث  او  املصادر  يف 
وترك  املخترص،  هذا  يف  العظيمة  السيدة 
التطويل واالطناب ليقف القارئ عىل املهم  من 

املعلومات.
د. السيد حسني البدري
مسؤول وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
4مجادى االوىل 442) هجرية
 قم املرشفة

))) السيد حمسن األمني ،أعيان الشيعة، ج 7 ص 37).
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سريهتا الذاتية:
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  بنت  زينب  هي 
طالب ، أّمها السيدة فاطمة الزهراء  بنت 

(((. رسول اهلل
ويف معنى كلمة زينب أقوال، أمهها: اسم شجر 
َحَسُن امَلنَْظر، َطيُِّب الرائحة.)2) وقد ورد أيضا أن 
أصلها من »زين أب« اي االبنة التي تزيد اباها.)3)
  ورد يف بعض املصادر املعارصة أنه مّلا ولدت
 ، إىل أمري املؤمنني  جاءت هبا أّمها الزهراء
وقالت له: سّم هذه املولودة، فقال  ما كنت 
ألسبق رسول اهلل  وكان يف سفر له، ومّلا جاء 
النبي  سأله أمري املؤمنني ان يسّميها، فقال: 
ما كنت ألسبق ريّب تعاىل، فهبط جربائيل يقرأ 
عىل النبي  السالم من اهلل اجلليل، وقال له: 
سّم هذه املولودة )زينب(؛ فقد اختار اهلل هلا هذا 

االسم.)4)

ـ 90). ))) ابن عساكر، أعالم النساء، ص 89)ـ 
تاج  الزبيدي،  453؛  ص   ،( ج  العرب،  لسان  منظور،  ابن   (2(

العروس، ج 2، ص 60.
)3) الزبيدي، تاج العروس، ج 2، ص 60.

)4) باقر رشيف القريش، السيدة زينب، ص 39.
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جّدها  أخذها    زينب ولدت  مّلا  وقيل:  
املصطفى  فقّبلها، ثم أمر بإكرامها ورعايتها 

(((. لشبهها بجّدهتا خدجية

ألقاهبا:
لّقبت السيدة زينب  بعّدة ألقاب تكشف عن 
عظيم شخصيتها، منها: عقيلة بني هاشم، والعاملة 
والفاضلة،  واملوّثقة،  والعارفة،  املعلَّمة،  غري 
والكاملة، وعابدة آل عيل، واملعصومة الصغرى، 
وأمينة اهللّ، ونائبة الزهراء، ونائبة احلسني، وعقيلة 
النساء، ورشيكة الشهداء، والبليغة، والفصيحة، 

ورشيكة احلسني)2) وأم املصائب.)3)
وتكنّى بأم كلثوم.)4)

والدهتا ووفاهتا:
ولدت السيدة زينب  يف املدينة املنورة يف 5 
مجادى األوىل، سنة 5 أو 6 من اهلجرة النبوية)5)، 

)))  السيد نور الدين اجلزائري، اخلصائص الزينبية، ص 44.
)2) نورالدين اجلزائري، اخلصائص الزينبية، ص 52و53.

القريش،  ص 48؛  الزينبية،  اخلصائص  اجلزائري،  نورالدين   (3(
السيدة زينب، ص 39.

القريش،  ص 48؛  الزينبية،  اخلصائص  اجلزائري،  نورالدين   (4(
السيدة زينب، ص 39.

)5) حماليت، ذبيح اهلل، رياحني الرشيعة، ج 3، ص 33.
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وتوفيت  يوم األحد 5) رجب سنة 62 هـ،))) 
ويف خرب آخر يوم 4) رجب.)2)

زوجها وأوالدها:
مّلا َبَلغت السيدة زينب الكربى  َمبَلغ النساء، 
خَطَبهاـ  فيَمن خَطَبهاـ  ابُن عّمها عبد اهلل بن جعفر 
  املؤمنني أمري  اإلمام  وكان  طالب.  أيب  بن 
َيرَغُب أن يزّوج بناته من أبناء ُعمومتهّن أوالد 
عقيل وأوالد جعفر، ولعّل السبب يف ذلك هو 
كالم رسول اهلل  ـ حنَي نظر إىل أوالد اإلمام 
فقال:  ـ  طالب  أيب  بن  جعفر  وأوالد    عيل
»َبناُتنا لَبنينا، وَبنونا لَبناتنا«. وحصلت املوافقة 

عىل الزواج.
يف  )استشهد  وعونًا  عليًا،    زينب وأنجبت 
كربالء(، وعباسًا، وحممدًا)استشهد يف كربالء(، 

وبنتًا اسمها أّم كلثوم.)3)

))) القزويني، زينب الكربى من املهد إىل اللحد، دار الغدير، ص 
.56(

)2) باقر رشيف القريش، السيدة زينب بطلة التاريخ، ص 298.
)3) ابن عساكر، اعالم النساء، ص 90)، رياحني الرشيعة، ج 3، 

ص )4 وترمجة زينب كربى، ص 89.
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خصاهلاو فضائلها:
علمها:

 ، من أّمها فاطمة الزهراء ، تلّقت علمها
اإلمامني  مع  الدهر  من  عمرًا  طوت  وقد 

(((. السبطني
ويشهد بذلك وبتبحرها يف آيات الذكر احلكيم 
خطبها وكلامهتا يف الكوفة ويف جملس عبيد اهلل بن 
زياد ويف قرص يزيد بن معاوية يف الشام، مضافًا إىل 
  األحاديث التي روهتا عن أبيها أمري املؤمنني
وأّمها فاطمة الزهراء .)2) وكانت  تعقد 
للنساء يف  القرآن  معاين  وبيان  التفسري  جمالس 

الكوفة إّبان حكم أبيها.)3)
روى عنها احلديث كل من عبداهلل بن عباس، 
وحممد بن عمرو، وعطاء بن السائب وفاطمة 
عن  هي  وروت  وغريهم.)4)  احلسني  بنت 
منها:  خمتلفة  موضوعات  ويف    املعصومني 

))) انظر: العالمة الشيخ فرج آل عمران القطيفي، وفاة السيدة زينب 
من كتاب وفيات األئمة، ص 438-437.

)2) ابن عساكر، أعالم النساء، ص 89).
)3) داليل االمامة، الطربي، ج 3؛ ذبيح اهللّ حماّليت، رياحني الرشيعة، 

ص 57.
)4) هنج البالغة ابن أيب احلديد، ج 6)، ص 0)2؛ وسائل الشيعة، ج 

)، ص 3) و4) وبحار األنوار، ج 6، ص 07).
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قضية  حممد،  آل  وحمبي  الشيعة  ومكانة  منزلة 
فدك، حقوق اجلار، البعثة وغريها.

بل كانت عىل معرفة بالوقائع واألحداث التي 
بذلك  أخربها  وقد  املستقبل،  عليها يف  جرت 

(((. أبوها أمري املؤمنني
عبادهتا

وأما عبادهتا فهي تالية أّمها الزهراء . كانت 
القرآن،  وتالوة  بالتهجد  لياليها  عاّمة  تقيض 
فكانت زينب من عابدات نساء املسلمني ولقبت 
بعابدة آل حممد،)2) فلم ترتك نافلة من النوافل 
اليومية إاّل أتت هبا، ويقول بعض الرواة: إهنا 
صّلت النوافل يف أقسى ليلة وأمّرها وهي ليلة 
بنت  فاطمة  وقالت  حمرم.  من  عرش  احلادي 
احلسني  وأّما عمتي زينب فإهنا مل تزل قائمة 
يف تلك الليلة يف حمراهبا، تستغيث إىل رهبا، فام 

هدأت لنا عني، وال سكنت لنا رّنة.)3)
وروي لشدة انقطاعها إىل اهلل تعاىل وعبادهتا له أن 
احلسني  مّلا وّدعها  وداعه األخري قال هلا: 

))) ذبيح اهللّ حماّليت، رياحني الرشيعة، ج 3، ص 56 و73.
)2) جعفر النقدي، زينب الكربي بنت االمام، ص )6.

 )3) ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب، الشيخ عبد اهلل احلسن، ص 65.
) 2 ( زينب الكربى للنقدي : ص )8 .
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»يا أختاه ال تنسيني يف نافلة الليل«.)))
عفافها:

وردت فی بعض املصادر التي تعرضت حلياة 
السيدة زينب  نامذج من عفافها وحجاهبا، 
جّدها  قرب  لزيارة  اخلروج  أرادت  إذا  فكانت 
أمري  اإلمام  أبوها  معها  خرج    اهلل  رسول 
املؤمنني  وأخواها احلسنان، احلسن   عن 
اإلمام  يمينها واحلسني  عن شامهلا، ويبادر 
أمري املؤمنني  إىل إمخاد ضوء القناديل التي عىل 
املرقد املعّظم، فسأله اإلمام احلسن  عن ذلك، 
فقال له: »أخشى أن ينظر أحد إىل شخص أختك 

احلوراء«.)2)
وحّدث حييى املازين قال: »كنت يف جوار أمري 
املؤمنني   يف املدينة مّدة مديدة، وبالقرب من 
البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فال واهلل ما رأيت 

هلا شخصًا، وال سمعت هلا صوتًا«.)3)
صربها واستقامتها:

كانت  املثال األوحد يف الصرب واالستقامة، 
))) ذبيح اهللّ حماّليت، رياحني الرشيعة، ج 3ص62.

)2) األخالق احلسينية، جعفر البيايت، ص 224.
القطيف، وفيات األئمة، ص  الشيخ فرج آل عمران  )3)العالمة 

.435
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قابلت ما عانته من الكوارث املذهلة واخلطوب 
السود بصرب يذهل كل كائن حي، حتى أهنا حينام 
تلك  يف    احلسني  أخيها  جسد  عىل  وقفت 
الظروف العصيبة واملواقف املؤملة بسطت يدهيا 
حتت بدنه املقدس، ورفعته نحو السامء، وقالت: 
وصمدت  القربان«.)))  هذا  منَّا  تقبَّل  »إهلي 
العاصفة اهلوجاء  أمام تلك    السيدة زينب 
وغربتها  مظلوميتها  رغم  الكربى  واملصيبة 

فكانت حقًا »الراضية بالقدر والقضاء«.)2)
  وكان هلا الدور البارز يف نجاة اإلمام السّجاد
وختليصه من املوت املحدق به يف أكثر من مّرة، 
الكوفة عىل اإلمام زين  مّلا هجم عسكر  منها: 
العلة،  أهنكته  قد  مريضًا  وكان   ، العابدين 
فأراد شمر بن ذي اجلوشن قتله، إالّ أّن العقيلة 
يقتل  به، وقالت: ال  فتعّلقت  سارعت نحوه، 

حتى ُاقتل دونه.)3)
وحينام رّد اإلمام السّجاد  عىل ابن زياد يف 
جملسه استشاط غضبًا، وقال: »ولك جرأة عىل 
جوايب وفيك بقية للرد عيّل؟! اذهبوا به، فارضبوا 

)))  املقرم، مقتل احلسني ) ع (، عبد الرزاق املقرم، ص 322.
)2) سيد نورالدين اجلزائري، اخلصائص الزينبية، ص 24.

)3) املقرم، مقتل احلسني ، ص 6)3.
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عنقه«.
زياد!  بن  »يا  وقالت:   ، زينب  به  فتعلقت 
حسبك من دمائنا«. واعتنقته، وقالت: »واهلل ال 

أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه«.)))
فصاحتها وبالغتها:

الفصاحة  يف  الذروة    زينب  السيدة  بلغت 
سمعها  ممن  البعض  وصف  حتى  والبالغة، 
ختطب يف الكوفة مدى األثر البالغ الذي أحدثته 
العقيلة يف خطاهبا، حينام قال: »مل أر - واهلل - 
أمري  لسان  عن  تفرغ  كأهّنا  منها،  أنطق  خفرة 
املؤمنني «.)2) وكانت فصاحتها وبالغتها يف 
جملس عبيد اهلل يف الكوفة وجملس يزيد يف الشام 
كفصاحة أبيها أمري املؤمنني  وبالغة أّمها يف 

خطبتها الفدكية.
وقال من شهد خطبتها ومدى تأثر الناس هبا: »فو 
اهلل لقد رأيت الناس- يومئذ- َحيارى يبكون، 
وقد وضعوا أيدهيم يف أفواههم. ورأيت شيخًا 
واقفًا إىل جنبي يبكي حتى اخضّلت حليته، وهو 
يقول: بأيب أنتم وأمي!! كهولكم خري الكهول، 

))) حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 45، ص 7)).
)2)  السيد حمسن األمني، أعيان الشيعة، ج) ص 3)6.
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وشبابكم خري الشباب، ونساؤكم خري النساء، 
ونسلكم خري نسل ال خيزى وال يبزى«.)))

زينب  يف واقعة عاشوراء:
كان هدف السبط الشهيد احلفاظ عىل هنضته من 
تناهلا يدل السلطة االموية اآلثمة وهي بعد يف 
بدايتها، وكان ذلك يتطلب محل العيال واألطفال 
معه لئال تأخذهم السطلة رهائن وتضغط بذلك 
عىل سيد الشهداء إلهناء النهضة كام فعلت بعمر 

بن احلمق اخلزاعي وزوجته امنه بن الرشيد.)2)
ويوم العارش حني أمر شمر يف عرص العارش من 
املحرم أن يرموا احلسني  فرشقوه بالسهام، 
فخرجت زينب  من باب اخليمة نحو امليدان، 
ثم وّجهت كالمها إىل عمر بن سعد، وقالت: »يا 
بن سعد! أيقتل أبو عبد اهلل وأنت تنظر إليه؟!« 

فلم جيبها عمر بيشء.)3)
بيتاه،  أهل  وا  واسيداه،  أخاه،  »وا  نادت:  ثم 
ليت السامء أطبقت عىل األرض، وليت اجلبال 

))) السيد بن طاووس، اللهوف، ص 79)؛ حمّمد باقر املجليس، 
بحار األنوار، ج 45، ص 0)).

)2) العالمة املحقق السيد سامي البدري، حمارضة.
)3) اإلرشاد، ج 2، الشيخ املفيد، ص 2)).
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تدكدكت عىل السهل«.)))
بالدماء  املرّضج  أخيها  جسد  إىل  انتهت  وملا 
بسطت يدهيا حتت بدنه املقدس، ورفعته نحو 

السامء، وقالت: »إهلي تقبَّل منَّا هذا القربان«.)2)
وبعد أن انتهت من وداع اجلسد الطاهر عادت 
راجعة إىل املخيم لتتوىل مسؤولية احلراسة وإقامة 
مأتم الشهداء، خامتًة ليلتها العصيبة تلك بالتهجد 

إىل رهّبا ومناجاته، حتى انبلج عمود الفجر.

: موقفها حني قتل احلسني
ذكر أرباب املقاتل والتاريخ أهنا  حينام جلست 
بالقرب من جسد أخيها توجهت نحو املدينة 
املنورة، وندبت قائلة: »وا حمّمداه! َبناُتَك َسبايا 
وذّريُتك ُمَقّتلة، َتسفي عليهم ِريُح الّصبا، وهذا 
حسنٌي حمزوُز الرأِس ِمن الَقفا، َمسلوُب العاممِة 

داء...«.)3) والرِّ
ويف بعض األخبار أهنا قالت: بأيب َمن عسكُره يف 
يوم اإلثنني هنبا، بأيب َمن ُفسطاُطه مقّطُع الُعرى، 
بأيب َمن ال هو غائٌب فرُيَتى، وال جريٌح فُيداوى، 

))) السيد بن طاووس، اللهوف، ص 59)و)6).
)2)  املقرم، مقتل احلسني )ع(، عبد الرزاق املقرم، ص 322.

)3) ابوخمنف، وقعة الطف، ص 259 / حمّمد باقر املجليس، بحار 
األنوار، ج 45، ص 59.
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بأيب َمن نفيس له الِفداء، بأيب املهموم حتى َقىض، 
بأيب العطشان حتى َمىض، بأيب من شيبُته تقطُر 

بالدماء.))) فأبكت واهلل كّل عدو وصديق.)2)

يف جملس ابن زياد:
قال املفيد: ادخل عيال احلسني  عىل ابن زياد 
مجلتهم  يف    احلسني  أخت  زينب  فدخلت 
متنكرة وعليها أرذل ثياهبا فمضت حتى جلست 

ناحية من القرص وحفت هبا إماؤها ...
فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت فجلست 

ناحية ومعها نساؤها؟
فلم تبه زينب...

فأعاد ثانية وثالثة يسأل عنها فقال له بعض إمائها: 
...  هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول اهلل

لزوم  إىل  نظره  لفت  أرادت  األمة  هذه  وكان 
بنت  فاطمة  بنت  بكوهنا  واحرتامها  تعظيمها 
تعظيمها  لزوم  يف  ذلك  وكفى    اهلل  رسول 
ولؤم  وخبثه  كفره  له  أبى  ولكن  واحرتامها 
عنرصه إال أن يتجهم هلا يف جوابه وجييبها بأقبح 

))) حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 45، ص 59.
)2) ابوخمنف، وقعة الطف، ص 295 / حمّمد بن جرير الطربي، 
تاريخ االمم وامللوك، القاهرة، مطبعة االستقامة، 358)، ج 5، ص 

348ـ349 / حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 45، ص 59.
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جواب وهو الذي رصح بالكفر ملا وضع رأس 
احلسني  بني يديه بقوله يوم بيوم بدر...

فاقبل عليها ابن زياد فقال هلا: احلمد هلل الذي 
فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم ...

فأجابته جواب الركني الرصني العارف بمواقع 
الكالم فقالت زينب: احلمد هلل الذي أكرمنا بنبيه 
حممد  وطهرنا من الرجس تطهريا إنام يفتضح 
الفاسق ويكذب الفاجر وهو غرينا واحلمد هلل...
فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل اهلل بأهل بيتك...
إىل  فربزوا  القتل  عليهم  اهلل  كتب  فقالت: 
وبينهم  بينك  اهلل  وسيجمع  مضاجعهم 
فتتحاجون إليه وختتصمون عنده ويف رواية غري 
املفيد أهنا قالت: ما رأيت إال مجيال هؤالء قوم 
مضاجعهم  إىل  فربزوا  القتل  عليهم  اهلل  كتب 
وسيجمع اهلل بينك وبينهم فتحاج وختاصم فانظر 

ملن الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجانة...)))

مع قافلة األسارى إىل الشام:
بن  يزيد  إىل  بالكتابة  زياد  بن  اهلل  عبيد  سارع 
معاوية يف الشام يعلمه بمرصع اإلمام الشهيد 
 ووصول سباياه ورؤوس القتىل إىل الكوفة، 

))) السيد ابن طاووس،اللهوف يف قتىل الطفوف، ص94.
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من  األرسى  إيفاد  يف  باإلرساع  يزيد  فأجابه 
السبايا مع الرؤوس إليه، فبادر ابن زياد بإرسال 

ركب األرسى والسبايا والرؤوس إىل الشام.
وأرسل  قيس،  بن  زجر  مع  الرؤوس  فبعث 
السبايا أثر الرؤوس مع خمفر بن ثعلبة العائذي 

وشمر بن ذي اجلوشن.)))
وكان معاوية قد رّسخ جذور احلكم األموي يف 
الشام، وكانت األمور متسقة أمام يزيد بن معاوية 
بسبب املاكنة اإلعالمية القوية التي سّخرها آل 
لتضليل اجلامهري وإظهار األمويني  أيب سفيان 
بمظهر الوريث الرشعي للنبي األكرم , فكان 
الوضع السيايس واألمني مطمئنا ال يشوبه ما 
يكدر حياة يزيد السياسية؛ وقد وصف الصحايب 
سهل بن سعد الساعدي حالة الفرح واإلبتهاج 
بقوله:  السبايا  قدوم  قبيل  الشامي  الوسط  يف 
»خرجت إىل بيت املقدس حتى توسطت الشام، 
فإذا أنا بمدينة مطردة األهنار، كثرية األشجار، قد 
علقوا الستور واحلجب والديباج وهم فرحون 
بالدفوف  يلعبن  نساء  وعندهم  مستبرشون، 

))) صالح بن ابراهيم بن صالح الشهرستاين، َتاريُخ النِّياَحة عىل 
اإلمام الشهيد احلسني بن عيل ، ص )7.
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والطبول...«.)))
عقب  عىل  األمور  انقلبت  ما  رسعان  ولكن 
بمجرد دخول ركب السبايا إىل الشام وسامعهم 
عّمته  وخطبة    السّجاد  اإلمام  خطب 
زينب التي فضحت البيت األموي، وبينت 
عظم اجلريمة التي اقرتفها األموييون من جهة، 
ألهل  الشامي  العداء  غلواء  من  وخففت 
البيت  وحولته إىل حالة من احلّب والتعاطف 
بن معاوية  يزيد  تلك األجواء عقد  معهم. يف 
جملسًا مل يعقد من قبله حرضه الرؤساء واحلكام 
والقادة و.... وحتت تأثري نشوة االنتصار نطق 

بكلمة الرشك والكفر.
 ووضع بني يديه يف  وجيء برأس احلسني 
كانت  بمخرصة  ثناياه  يرضب  وجعل  طشت 
يف يده. مظهرًا ما كتمه من عداء وبغض لرسول 
اهلل   والرسالة املحمدية، وأخذ يتمثل بقول 

ابن الزبعري املرشك و زاد عليها أبيات أخر:
ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا

جــزع اخلــزرج مــن وقــع األســل

))) العوامل ، اإلمام احلسني ) ع (، الشيخ عبد اهلل البحراين، ص 429.
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فرحــا واســتهلوا  ألهلــوا، 
ثــم قالــوا: يــا يزيــد ال تشــل

فــا بامللــك  هاشــم  لعبــت 
خــرب جــاء وال وحــي نــزل)))
وإذا  منتشيًا  األبيات  تلك  يكرر  هو  وبينام 
بالصاعقة الزينبية تبدد عليه نشوته، وتفسد عليه 
أحالمه، وترجعه خاسئًا حسريًا قد فقد املبادرة 
له ولسلطانه وسطوته،  تعّيد  التي  عىل احلركة 
وأزاحت الستار عن عيون املغفلني وعقوهلم، 
هم  َمن  هلم  وبّينت  نصابه،  إىل  احلق  وأعادت 
الشهداء الذين يتفرجون عىل رؤوسهم، وَمن 

هم هؤالء األرسى الذين ينظرون إليهم.)2)
خطاهبا  يف    زينب  السيدة  خطبة  يف  جاء 
ليزيد: »ولئن جرت عيل الدواهي خماطبتك إين 
ألستصغر قدرك، واستعظم تقريعك وأستكثر 
توبيخك، لكن العيون عربى والصدور حرى، 
أال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل النجباء 
بحزب الشيطان الطلقاء. وهذه األيدي َتنْطُِف 

))) ابو خمنف، وقعة الطف، ص 306و307/ السيد بن طاووس، 
اللهوف، ص 3)2.

)2) حمّمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج 45، ص 35) / السيد بن 
طاووس، اللهوف، ص )22.
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من دمائنا واألفواه تتحلب من حلومنا، وتلك 
العواسل،  تنتاهبا  الزواكي  الطواهر  اجلثث 
مغنام  اختذتنا  ولئن  الفراعل.  أمهات  وتعفرها 
لتجدننا وشيكا مغرما حني ال تد إال ما قدمت 

يداك وما ربك بظالم للعبيد..«.)))
بقتل  اقرتفها  التي  اجلريمة  أن  يزيد  رأى  وملا 
احلسني  قد انكشفت، وبان ما كان قد تسرت 
عليه، وأن خطب السيدة زينب  وسائر عائلة 
اإلمام احلسني  كشفت زيف التعتيم الذي 
مارسه، أخذ بالتنصل عن اجلريمة وإلقاء تبعة 

ذلك عىل عبيد اهلل بن زياد.)2)
ثم إن يزيد أمر بأن تقام للسبايا واألرسى دار 
أيب سفيان  آل  نساء من  فزارهم  بداره،  تتصل 
منهن هند زوج يزيد بن معاوية، فأقمن النياحة 
يزيد  أمر  أيام  ثالثة  .)3) وبعد  احلسني  عىل 

بإرجاع األرسى إىل املدينة.)4)

))) موسوعة العوامل، ص 462.
)2) الشيخ املفيد، االرشاد، ص358.

)3) ابوخمنف، وقعة الطف، ص ))3/ الشيخ عّباس القمي، نفس 
املهموم، ص 265.

)4) ابن عساكر، اعالم النساء، ص )9).
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قربها:
ذكرت ثالثة أقوال حول قربها ومدفنها:

الشام: املشهور أن قرب السيدة زينب  يقع يف 
جنوب العاصمة السورية دمشق حيث سميت 

املنطقة التي دفنت فيها بـ »الزينبية«.)))
مرص: أورد بعض املؤرخني أن قرب زينب  يف 
القاهرة وحتديدا يف منطقة السيدة الزينب حيث 
تم إعادة بناها لعدة مرات، فهذه البقعة معروفة 
بمقام السيدة زينب أو مسجد السيدة زينب وهو 

مزار يقصده املرصيون وسائر املسلمني.
مقربة البقيع: هناك من املؤرخني يعتقد أن قربها 
يف مقربة البقيع باملدينة، ومن مؤيدي هذا الرأي 

هو السيد حمسن األمني.)2)



))) القريش، السيدة زينب بطلة التاريخ، ص 298 - 303.
)2) األمني، أعيان الشيعة، ج 7، ص 40) - )4).
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