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  املؤمنات النساء أشعار
   

  تأليف
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   اإلهداء

  اهللا سبيل يف مبهجتها ضحت اليت إىل

  الشائك اجلهاد طريق جازت من إىل

   والطغيان الظلم قارعت اليت إىل

  العراق لنساء الطريق وأضاءت

  الشهادة يف ووريثتها الزهراء جدا سليلة إىل

  اهلدى بنت العلوية املظلومة الشهيدة إىل

   القبول اهللا من راجية املتواضع اجلهد هذا أقدم

  مشكور علي أم
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 صلّى( حممد القاسم أيب العاملني إله وحبيب املرسلني سيد على اهللا وصلّى ،العاملني رب هللا حلمدا

  .الوحي ومهبط الرسالة ومعدن العصمة بيت أهل على الزاكية التامة والصالة ،)وسلّم وآله عليه اهللا
   :بعدو
 ،مـرضٍ  بشـكل  تعاىل اهللا حبمد وخرج ،» املؤمنات النساء أعالم « كتاب تأليف من انتهينا امل
 الشواعر للنساء نفرد أن منهم البعض علينا اقترح ،ونساءاً رجاالً ،عليه اطلعوا الذين استحسان ونال
  .مستقالً تأليفاً
 يسـتغىن  ال فائـدة  فيه وجدت ألين ؛ الكتاب هذا تأليف على عزمت واالستشارة التأمل بعدو
 مجعوا املضمار هذا يف كتبوا والذين .مؤلفة أو مؤلف املواصفات وذه الشأن ذا يسبقين ومل ،عنها

   .والطاحل الصاحل والشعر ،والسمني الغث بني
 الشـعر  فيها ،امرأة ألربعني أشعاراً ذكر » النساء أشعار يف اجللساء نزهة « كتابه يف السيوطيف

   عبد الكتاب حمقق أن حىت ،املاجن اخلليع والشعر العفيف
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 اليت املاجنة الفاحشة الكلمات من الكثري مكان ) .....( نقاط عدة وضع إىل اضطر عاشور اللطيف
   .مساعها من الفرد خيجل
 نقـدم  أن علينا جيب الذي وما ،املاجنة االشعار هذه ذكر من السيوطي هدف هو ما أعلم الو

 مهذبـة  بنتاً وجيعلها صاحلة إسالمية تربية الفتاة يريب الذي ،العقائدي العفيف الشعر ،عصرنا لفتيات
 زمن يف اجلواري بعض قالته الذي السخيف املاجن الشعر أم ،رؤوفة رؤوماً اُما مث ،صاحلة زوجة مث

   !؟االندلس دولة يف أو العباسيني أو االمويني
 لسان ينطق أن من وأمسى أجل  البيت أهل مدرسة يف تربني اللوايت املؤمنات النساء ،عمن

 يعلـم  ،للنفوس مهذب ،عقائدي شعرهن فكل .ماجنة شعر أبيات عن فضالً ،جمون أو فحش بكلمة
   .والظلم االضطهاد من الزمن من احلقبة تلك يف جرى عما ويعرب ،والصمود الصرب األجيال

 العـربة  ملؤمها الشعر من بيتني تنشد نراها سنني ست أو مخس وعمرها الدؤيل األسود أيب بنتف
 البيـت  أهـل  حمـيب  عند اإلميان رسوخ على يدالن فإمنا شيء على البيتان هذان دل وإن ،والدرس
.   
 لعنـة  سفيان أيب بن معاوية قتله الذي - عدي بن حجر ااهد ترثي نراها األنصارية هند هذهو

   .عليه تعاىل اهللا رضوان حجر مرتلة وتبني الظاملني ا تفضح تسع بأبيات - عليه اهللا
 أرطاة بن بسر قتلهما اللذين ولديها ترثي العباس بن عبيداهللا زوجة الكنانية خالد بنت حكيم أمو

   .وأملاً حزناً الصخر هلا يتفجر بأبيات
 اهللا سـالم  طالب أيب بن علي اإلمام مع صفني حضرت اليت املؤمنة الشاعرة املذحجية سنان أمو
 نراها  علي اإلمام استشهاد وبعد .القتال على وتشجعهم الرجال حتض شعرية أبياتاً تنشد عليه
   . املؤمنني أمري االيتام ايب لفقد حزا مدى على تدل بأبيات ترثيه
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 هاجـت  نفـس  بل ،لشهرة أو هلواية ال الشعر أنشدن اللوايت املؤمنات الشاعرات من غريهنو
   .النفس يف عما فعرب هلج ولسان

 وتتعرفني ،أحد جلمعها يتصد مل مجيلة شعرية باقة القارئة عزيزيت تطالعني الوريقات هذه يف ،عمن
 واضـطهاد  ظلـم  عصور ،خمتلفة عصور يف املؤمنة املرأة عاشتها اليت اإلسالمية احلياة من صور على

   .االار حتتها من جتري عدن جبنات وفازوا واحتسبوا فصربوا .واملؤمنات املؤمنني على مرت
 ،واالعتـذار  الوصـف  وفيهـا  ،واهلجاء واملدح ،الرثاء فيها ،خمتلفة شعرية وفنون ألوان إا عمن

   .العرفاين والغزل
 ،قلـيالً  كان وإن شعر هلن اللوايت املؤمنات النساء ذكر هو الكتاب هذا تأليف يف منهجي كانو

   .اهلامش يف والشعر الترمجة مصادر وإثبات ،منهن واحدة لكل خمتصرة ترمجة وذكر
 قلـن  اللوايت امساء من المعاً امساً واربعني واحد على حاوياً تعاىل اهللا من بفضل الكتاب هذا تمف

   .الشعر بانشاد مبادئهن عن ودافعن ،العقائدي الشعر
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   :اإلسالمي اتمع يف املؤمنة املرأة دور
 ،اإلسـالمي  التشـريع  يف املسـلمة  املـرأة  مكانة إىل نتطرق أن الصغري الكتاب هذا يف نريد ال

 حيـاة  عن نبحث أن نريد وال .والشرقي الغريب الالإسالمي التشريع يف ومرتلتها مبكانتها ومقارنتها
 بقانون اإلسالمية الشريعة انقذا حىت ،واضطهاد ظلم من عانته وما الغابرة العصور يف عموماً املرأة
   .األمر ذا معنية خمتصة كتب يف مبحوث ذلك فإن ،وأعطاها ،وشرفها عفتها حفظ
 خـالل  ومـن  اإلسـالمي  اتمع يف املؤمنة املرأة دور القليلة األسطر هذه عرب نبني أن نريد لب

   :فنقول ،أدا اليت احلياتية األدوار
 املؤمنـة  املرأة تشارك مل - العملي أو العلمي املستوى على سواء - احلياة يف جمال خيلو يكاد ال
   :فيه معينة ملزايا بالرجل اإلسالمي التشريع خصها اليت تلك إال ،فيه الرجل أخاها

 كالفقيهـة  لنا اإلسالمي التأريخ عرفهن مشهورات لفقيهات المعة امساء تطالعنا الفقه علم فيف
 ،العاملي اجلزيين مكي بن حممد األول الشهيد زوجة علي واُم ،الرويدشيت وفاطمة ،الرويدشيت محيدة
   .األصفهانية األمينية العلوية اتهدة والفقيهة ،املشايخ بست املعروفة وبنته
 واألئمـة  ،وآلـه  عليه اهللا صلّى النيب عن احلديث روين النساء من كثرياً جند احلديث علم يفو

 ،التـراجم  كتب مؤلفو خصصها .الروايات ذكر يف مستقلة أبواباً جتدين انك حىت ، االطهار
 عـن  وتلك ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عن راوية فهذه .عنه املروي حسب أقسام عدة إىل وقسموهن

 اُم ،غامن اُم ،سلمة اُم أمثال ، املعصومني بقية أو ، واحلسني احلسن أو ، املؤمنني أمري
  .وغريهن ،نضرة ،سعيدة ،هاين ام ،الوشاء اُم ،الوالبية حبابة ،البداء اُم ،الرباء
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 اجـازة  على حصلن النساء من عدد فهناك ،العلماء من للرواية اجازات على احلصول جمال يفو
 بنتـا  وفاطمة األشراف شرف ،الطوسي الشيخ بنيت ،التلعكربي فاطمة ،املشايخ ست :مثل للرواية
 ،احلسـون  علـي  اٌم ،األصفهانية األمينية ،العشرية ست ،شدقم ابن السيد بنت ،طاووس ابن السيد

  .وغريهن
 شىت يف اإلسالمية الكتب تأليف يف الرجال شاركن اللوايت املؤلفات النساء من كبري عدد هناكو

 زهـراء  ،اهللا فضل مرمي ،العاملية فواز زينب ،اهلدى بنت العلوية ،شيت الرويد محيدة :مثل ،ااالت
  .وغريهن ،رهنورد

 سـفانة  مثل ،ببالغتهن الرجال أدهشن أن حىت ،البالغة من عالية درجة على كن منهن كثريو
 ،احلجونية دارمية ،اهلاللية بكارة ،عدي بنت الزرقاء ،اهلمدانية عمارة بنت سودة ،الطائي حامت بنت

  .وغريهن ،احلارث بنت أروى ،صفوان بنت الرباء أم ،املذحجية سنان أم
 وقفن حيث ،اجلائر السلطان أمام احلق كلمة قلن اللوايت من عدهن ميكن النسوة هذه بعض إنو

 معه ومن معاوية وأمسعن ،وصالبة جرأة بكل  علي اإلمام عن ودافعن سفيان أيب بن معاوية أمام
  .شديداً قارصاً كالماً
 أو الواقعة حضرن من سواء ،الطف بواقعة يتعلق فيما حسن وذكر فعال دور أيضاً املؤمنة للمرأةو

 ،حسـنية  ،وزوجته وهب اُم ،خلف اُم ،رملة ،حبيب اُم ،فكيهة ،طوعة ،الرباب :مثل ،حيضرن مل
  .وغريهن

 هذا على احلصول يف شاركته قد املؤمنة املرأة ان جند بل ،فقط الرجال على الشهادة تقتصر ملو
 بعـض  يف الشهادة نالت قد أا إال ،املرأة عن اجلهاد أسقطت قد األسالمية الشريعة أن مع ،الوسام
 شـعبان  زوجـة  ،الصدف درة ،وهب اُم ،االسالم يف شهيدة اول ياسر بن عمار ام :مثل ،الوقائع
  .وغريهن ،العامري أمل ،البحراين سلوى ،اهلدى بنت العلوية ،املهدي

   يسعنا ال موقف من أكثر فيها املؤمنة املرأة أدت اُخرى جماالت هناكو
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  .هنا ذكرها
 خدجيـة  املؤمنني واُم ،عليها اهللا سالم الزهراء سيدتنا مقدمتهن ويف ، البيت أهل نساء ماأ
 احلسـني  اإلمـام  بنتـا  وفاطمـة  وسكينة ، املؤمنني أمري بنت زينب واحلوراء ،خويلد بنت
 واجـب  مـن  عليهن ما أدين فإن ،ترفع أن هلا اهللا أذن بيوت يف تعلمن اللوايت النساء وبقية ،

  .أيدينا بني املوجودة التأريخ كتب له تشهد تبليغي
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  :العربية املكتبة يف املرأة
 أن ،تفكريه يف حنوهم وحنا آرائه يف جهم ج ومن املستشرقون رأسهم وعلى البعض يتصور دق

 شـىت  يف وابـداعاا  أحواهلـا  عـن  يكتبوا ومل املرأة شأن أمهلوا واُدباء علماء من العرب املسلمني
  .التصانيف هلن يفردوا أو بالتأليف خيصوهن ومل ن يعتنوا فلم بالنساء استخفوا بل ،ااالت

 املوسوعات يطالع فالذي .عكسه على قائمة البينة بل ،عليه بينة ال مردود اخلاطئ التصور هذاو
 جمموعـة  أمامه ويرى االدعاء هذا زيف بوضوح له يتجلى ،املؤلفة الكتب وفهارس واملعاجم األدبية
 أسـرارها  فيهـا  وأجلـوا  ،وجنسها باملرأة خصوها مالح أمراً وتصانيف حسان تآليف من كبرية

  .فيه وحبثوا عليه تكلموا إال ن صلته أدركوا يدعوا ومل ،وأخبارها
 عن ألّف ما معجم « عنوان حتت العظيم النسوي التراث هذا جلمع وتوفيقه اهللا حبمد نسعى حننو

 وأحـاديثهن  النساء أخبار من ومسعنا ،مطرب معجب كل وظرائفه لطائفه من رأينا والذي » النساء
  .مجيل رقيق كل وأسرارهن

  :مواضيع عدة حسب النساء عن اُلف ما نقسم أن نستطيعو
  :منها كثرية كتباً اجلاهلية نساء عن ألفوا فقد - 1
  .)1( ه 206 سنة املتوىف املعروف االخباري النسابة الكليب حممد بن هلشام :» املوؤدات « )1(
  .)2( أيضاً الكليب البن :» قريش نساء من املعروفات « )2(
   .)3( أيضاً له :» العرب أزواج مناكح « )3(
_____________________________________  
  .108 :الندمي البن الفهرست ،292 - 288 :19 االُدباء معجم )1(
  .109 الفهرست )2(
  .109 الفهرست )3(
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  .)1( ه 225 سنة املتوىف املتكلم احملدث املدائين حممد بن لعلي :» قريش من املردفات « )4(
  .)2( أيضاً له :» الكلبيات « )5(
  :منها الكتب من كبرياً عدداً وبناته بالرضاع واُمهاته النيب نساء عن وألفوا - 2
  .)3( للمدائين :»  النيب اُمهات « )1(
  .)4( الكليب البن :»  النيب اُمهات « )2(
  .)5( ه 207 سنة املتوىف ،الواقدي عمر بن حملمد :»  النيب ازواج « )3(
  .)6( املعروف الراوية الرقي ألمحد :» وأزواجه  النيب بنات « )4(
 أديبـاً  لغويـاً  حنويـاً  كان ،القوطية بابن املعروف عمر بن حملمد :»  النيب أزواج « )5(

  .)7( ه 367 سنة تويف ،شاعراً
  .)8( الكليب البن :»  النيب أزواج « )6(
  :وامللك الشهرة اُتني ممن املسلمني نساء عن كتبوه ومما - 3
   .)9( ه 245 سنة املتوىف حبيب بن حملمد :» قريش من السبعة اُمهات « )1(

_________________________________  
  .133 :14 االدباء معجم )1(
  .136 :14 االُدباء معجم .114 :الفهرست )2(
  .133 :142 االدباء معجم )3(
  .109 :الفهرست )4(
  .111 :الفهرست )5(
  .219 :3 بالوفيات الوايف ،133 :14 االدباء معجم )6(
  .275 :18 االدباء معجم )7(
  .109 :الفهرست )8(
  .119 الفهرست 117 - 115 :18 االدباء معجم )9(
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  .)1( الكليب البن :» اخللفاء اُمهات « )2(
  .)2( للمدائين :» اخللفاء نساء من تزوج من « )3(
 معائشـهن  وطـرق  وطبـائعهن  أحـواهلن  فيها بينوا كثرية كتباً النساء أخبار يف ألفوا مث - 4

  :منها عنهن روي أو فيهن قيل وما ،عنه يعرضن أو به يعجنب وما ،وأوصافهن
  .)3( ه 255 سنة املتوىف للجاحظ » النساء « )1(
  .)4( ه 209 سنة املتوىف عدي بن للهيثم :» النساء « )2(
  .)5( العمري عمر بن حلفص :» النساء « )3(
  .)6( املنجم علي بن هلارون :» النساء أخبار « )4(
  .)7( للمدائين :» النساء اخبار « )5(
  .)8( للزقي :» النساء أخبار « )6(
  .)9( القريواين القاسم بن البراهيم :» النساء « )7(
  .)10( النعمان احلاجب البن :» النساء أخبار « )8(
 « كتـب  مثل ،شىت كتب يف الدينية أحواهلن وبينوا ،بالنساء اخلاصة املوضوعات يف وألفوا - 5

   ،» الطالق «و ،»الرضاع «و ،» العدة «و ،» احليض
_______________________________  

  .109 :الفهرست )1(
  .114 :الفهرست )2(
  .107 :16 االُدباء معجم )3(
  .112 :الفهرست ،310 :19 االُدباء معجم )4(
  .113 :الفهرست )5(
  .262 :19 االُدباء معجم )6(
  .133 :14 االُدباء معجم )7(
  .133 :14 االُدباء معجم )8(
  .216 :14 االُدباء معجم )9(
  .149 :الفهرست )10(
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  .الكتب فهارس يف مذكورة ،كثرية وافرة الكتب وهذه .وغريها ،» الشغار «و ،» الصداق «و
 ،النسـاء  عنـد  شأن ذات اُمور ألا وذلك ،كثرية كتباً والتحلي والتجمل للتزين وأفردوا - 6

  :منها
  .)1( الشاعر الكاتب احلسني أبو سعد بن ألمحد :» واحللي الثياب « )1(
  .)2( ه 369 سنة املتوىف املعروف اللغوي فارس بن ألمحد :» احللي « )2(
  .)3( للرقي :» الزينة « )3(
  .)4( أيضاً له :» التزين « )4(
  .)5( امليكايل الظاهري حممد بن لعلي :» املرآة على املشط فخر « )5(
  :منها كثرية كتباً فيه فألفوا املرأة خصائص أحلى الظرف أن ومبا - 7
  .)6( ه 280 سنة املتوىف ،طاهر أيب بن ألمحد :» املتظرفات « )1(
  .)7( طاهر أيب بن أمحد بن اهللا لعبيد :» واملتظرفات املتظرفني « )2(
  .)8( ه 325 سنة املتوىف النحوي الطيب أيب الوشاء أمحد بن حملمد :» املتظرفات « )3(
   الكاتب اهللا عبد بن أمحد بن حملمد :» االس عرائس « )4(

_____________________________  
  .39 :3 االُدباء معجم )1(
  .84 :4 االُدباء معجم )2(
  .133 :4 االُدباء معجم )3(
  .133 :4 االُدباء معجم )4(
  .156 :14 االُدباء معجم )5(
  .164 :الفهرست )6(
  .164 :الفهرست )7(
  .93 :الفهرست )8(

    



15 

  .)1( ه 327 سنة املتوىف الشيعي الشاعر ،باملفجع املعروف
  .)2( للرقي :» واملكروهات احملبوبات « )5(
  :منها بأزواجن وصلتهن دورهن يف اخلاصة النساء حياة يف ألفوا وقد - 8
  .)3( للشافعي :» الزوجني اختالف « )1(
  .)4( للمدائين :» زوجها هجاها من « )2(
  .)5( أيضاً للمدائين :» زوجها شكت من « )3(
  .)6( أيضاً للمدائين :» زوجها عنها ميل من « )4(
  .)7( أيضاً للمدائين :» فتزوجته رجل تزويج عن يت من « )5(
  .)8( حيويه بن اهللا عبد بن حملمد :» زوجته كنية كنيته وافقت من « )6(
 ،اجلنسـي  الشـذوذ  ،بزوجتـه  الرجل عالقة :مثل اُخرى مواضيع يف اُلفت كثرية كتب هناكو

 تركنـا  وقـد  .والنوائح واملغنيات ،اجلواري أخبار ،النساء من السواقط أخبار ،واملتطرفات احلبائب
  .ذكرها من اجلدوى لعدم هنا الكتب هذه ذكر

___________________________________  
  .91 :الفهرست 194 :17 االُدباء معجم )1(
  .134 :4 االُدباء معجم )2(
  .327 - 324 :19 االُدباء معجم )3(
  .133 :14 االُدباء معجم )4(
  .133 :14 االُدباء معجم )5(
  .133 :14 االُدباء معجم )6(
  .133 :14 االُدباء معجم )7(
  .خمطوط )8(
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   :والشعر املرأة
  .بغريه وعظ من والسعيد ،ودروس عرب واحلياة ،احلياة صفحتها على تعكس مرآة الشعر نإ

  .وصفاء وارتقاء مسو والفن ،فن الشعرو
  .يعترب أن شاء ملن وعربة وعظة ،ومتعة نزهة الشعرو
 ،وعزته والفخر ،وجته والوصف ،ولذعته واهلجاء ،وحسرته والرثاء ،ولوعته احلب جيمع :هوو

  .وذلته واالعتذار
 نراهـا  ،مـا  حلكمـة  فيها اخلالق أودعها مرهفة وأحاسيس جياشة عواطف من لديها مبا املرأةو

 وتفـاخر  .اُخرى تارة واحلماسي ،تارة العاطفي الشعر فتكتب ،أمواجه املتالطمة البحر هذا ختوض
  .اُخرى أحياناً خاطرها يف جييش عما وتعرب ،أحياناً وقومها بنسبها

  :قسمني إىل اال هذا يف املرأة دور يف والكتاب الباحثون خيتلفو
   :األول لقسما
 يف وبـاألخص  جماالته خمتلف يف الشعر إنشاد يف فعاالً دوراً املسلمة للعربية للمرأة أن إىل ذهبي

 حمـوه  تسـتطع  ومل ،األيـام  خلدته مما املرأة عند الشاعرية عظمة أن إىل يذهبون أم حىت ،الرثاء
  :عديدة كتباً ذلك يف كتبوا املؤلفني من عدداً وان ،األعوام

   :نهمم
 يستشـهد  الـاليت  الشـواعر  يف كتاباً ألف ه 694 سنة املتوىف الطراح بن مظفر بن الدين خرف

   .)1( السادس الد منها السيوطي رأى ،جملدات عدة يف الكتاب هذا ويقع .العربية يف بشعرهن
__________________________________  

  .256 :7و 224 :3 الزركلي الدين خلري األعالم )1(
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  .العربية اللغة يف به يستشهد حبيث وبليغاً جيداً شعراً للنساء أن يتضح هذا منو
  :منهمو

 » النساء أشعار يف اجللساء نزهة « باسم كتاباً ألف ،ه 911 سنة املتوىف السيوطي الدين اللج
  .بالقاهرة الكرمي القرآن مكتبة ونشرته ،عاشور اللطيف عبد حققه ،امرأة ألربعني أشعاراً فيه مجع
   :منهمو
  .)1( » النساء أشعار « كتاب له ،ه 384 سنة املتوىف االخباري الراوية املرزباين عمران بن مدحم
   :منهمو
 كالمهـن  فيـه  ذكر ،» النساء بالغات « كتاب له ،ه 280 سنة املتوىف ،طيفور أيب بن محدأ

  .بصرييت منشورات من قم يف طبع .واإلسالم اجلاهلية يف وأشعارهن وأخبارهن
   :منهمو
 أشـعار  « كتـاب  له ه 327 سنة املتوىف باملفجع املعروف الكاتب اهللا عبد بن أمحد بن مدحم

  .)2( » اجلواري
   :الثاين لقسما

 ال اجليد النساء شعر إن :قال منهم البعض أن بل ،الشعر جمال يف املرأة حضور عدم إىل يذهبو
  .صفحات إال منه جيتمع
   فاملرأة ،أندر النساء بني وانه ،نادر للشعر االستعداد :العقاد األستاذ قالو

_________________________  
  .269 :18 االُدباء معجم )1(
  .194 :17 االُدباء معجم )2(
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 ،اجلميلـة  الفنون ضروب من الفين الرقص حتسن وقد ،التمثيل حتسن وقد ،القصص كتابة حتسن قد
 مـن  - االنوثة ألن ؛ عظيمة شاعرة على بعد كله الدنيا تأريخ يشتمل وملّا ،الشعر حتسن ال ولكنها
 الـيت  االُخرى الشخصية على تستويل غالبة هي وال ،عواطفها عن معبرة ليست - أنوثة هي حيث

 زوج عليها يستويل ملن وجودها تسليم إىل وأدىن ،وإخفائها العاطفة كتمان إىل أدىن هي بل ،تقابلها
 واشـتمال  واالمتـداد  التوسـع  يف الرغبة وصدقت التعبري صدق الشخصية فقدت ومىت .حبيب أو

  .قليل الشاعرية عظمة من هلا يبقى فالذي ،كلها الكائنات
 إال واألندلسية العباسية الدولتني يف والعقائل اجلواري من املعروفات الشواعر تكن مل :آخر قالو

  .مرددات مقلدات
 شاعرية بعدم يؤمنون كيف ،قوهلم يف كثرياً متطرفون الرأي هذا أصحاب أن ريب وال شك الو
 ابن قاله كما العربية اللغة قواعد إثبات يف بشعرها يستشهد أصبح حىت الشعر كتبت من ومنهن املرأة

  !؟الطّراح
 ؛ النـوع  أو الكم حيث من سواء ،الرجل شاعرية مبستوى املرأة شاعرية ان إىل نذهب ال حننو

  .أحد ينكره ال مما وهذا ،الرجل عن فيهما ختتلف ومستوى شأناً للمرأة ألن
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   :الرثاء يف املرأة نبوغ
 :قيل حىت .للشعر هاوٍ أو شاعر لكل وملموس ملحوظ بشكل الرثاء يف املسلمة املرأة نبغت قدو

  .القصائد تلو القصائد تنشد أخذت أخويها مقتل وبعد ،والبيتني البيت تقول كانت اخلنساء إن
 مـن  ـن  حل ما أن إالّ الشعر ينشدن أن شأن من يكن ومل الشعر يقلن مل النساء من كثريو

 نفوسهن يف جييش عما يعرب رثائياً شعراً ينشدن جعلهن األحبة فقد من ناشئ وحزن ورزايا مصائب
  .امللتاعة

 على دالة صادقة شعرية بأبيات أباها ترثي جندها أنا إال ،شاعرة تكن مل عليها اهللا سالم الزهراءف
  .وآله عليه اهللا صلّى الرسول لفقد وتأملها حزا مدى
 اللـوايت  املخدرات العقائل من وغريمها  احلسني بنت وفاطمة ، زينب العقيلة كذلكو

  .آخر شيء أي عن والتهجد العبادة اشغلتهن
 املؤمنـات  النساء شعر من ضئيالً جزءاً يكون أن يعدو ال هنا نقدمه ما إن :أقول أن أود :تامـا خ
 ،إليه نصل مل اُخريات لشاعرات كثرية اشعاراً هناك أن احملتم ومن ،مطالعايت أثناء عليه وقفت الذي

 ،هادف نسائي شعر من لديهم ملا يوافونا أن االختصاص وأصحاب األديبات األخوات من فالرجاء
  .عصرنا من القريبات أو املعاصرات األخوات شعر وباألخص ،وجوده أماكن إىل يرشدونا أو

  .امليامني وعترته املصطفى حممد بريته خري على اهللا وصلّى العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا آخرو
  مشكور علي اُم
   ه 1412 شعبان 9
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  الصدر آمنة )1(
 احملقق الفقيه اهللا آية بنت » اهلدى بنت « ب املعروفة الصدر آمنة الشهيدة العلوية اجلليلة لسيدةا

  .العراق يف اإلسالم علماء كبار أحد ،الصدر حيدر السيد
 اهللا آيـة  الـديين  املرجع اُخت وهي ،العلمية األوساط يف معروفة ،مرموقة علمية عائلة من مهااُ
  .ياسني آل رضا حممد الشيخ

 الكـبري  الديين املرجع العظمى اهللا وآية ،الصدر إمساعيل السيد واملسلمني اإلسالم حجة :خواهاأ
 يف اإلسـالمية  الثورة ومفجر ،هذا زماننا نابغة ،الصدر باقر حممد الشهيد العظيم اإلسالمي واملفكر
  .العراق

  .البطولية ومواقفهما جهادمها يف معروفتني علميتني عائلتني من تنحدر اهلدى بنت فالشهيدة ذاًا
 ،م 1937 – ه 1357 سـنة  املقدسـة  الكاظميـة  مدينـة  يف عليها تعاىل اهللا رضوان لدتو

  .سنتان وعمرها احلياة فارق قد كان والدها أن إذ ،وأخويها والدا أحضان يف وترعرعت
 فتعلمت ،وتربيتها بتعليمها وأخواها والدا تكفلت وقد ،التقوى وحضن اإلميان حجر يف شأتن

 وبـاقي  والفقـه  واملنطق النحو درست مث ،الرمسية املدارس تدخل أن دون بيتها يف والكتابة القراءة
 وبـذلك  ،بيتها يف ودرستها املدارس يف تدرس اليت الرمسية املناهج على واطلعت ،اإلسالمية املعارف

  .اإلسالمية املعارف دراسة وبني احلديثة الدراسة بني مجعت قد تكون
   الكتب على مقتصرة غري الكتب مبطالعة ولعة اهللا رمحها انتك
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 هنـا  مـن  الكتب تستعري كانت فقد فقرية عائلة من وألا .دينية غري كتباً تناولت فقد ،اإلسالمية
 الكتب بعض شراء يف الضرورية حاجاا لسد بسيط مبلغ من هلا يعطى ما تصرف كانت بل ،وهناك
  .قراءا يف ترغب اليت

 إليهـا  النسـاء  جـذب  على الكبرية وقابليتها ،احلفظ وسرعة ،الوقاد بالذكاء اهللا رمحها رفتع
 مـن  واصبحت ا واُعجبت إال كالمها وتسمع امرأة تراها تكن فلم ،منطقها ولطافة لساا بعذوبة

 رائـدات  مـن  اآلن وأصبحن ،النساء من غفري عدد املباركة يدها على خترج فقد وبذلك ،مريداا
 اجلرائد يف الكتابة أو ،والدروس احملاضرات بإلقاء التبليغي واجبهن يؤدين ،النسوي اإلسالمي العمل

  .اإلسالمية والنشريات واالت
 أو بطريقة منها اإلستفادة ميكنها شخصية كل من وتستفيد ،وقتها كل تستغل اهللا رمحها انتك
 ومعارفـه  علمـه  مـن  وتنهل راحته أوقات يف الصدر الشهيد السيد فراغ تستغل فكانت ،اُخرى

  .اإلسالمية
 وبـاألخص  - الفتيات هداية يف وملموساً فعاالً دوراً اهللا رمحها اهلدى بنت الشهيدة لعبت قدو

 .جيداً ذلك يعرف منها قريباً كان فمن ،احلنيف الدين بتعاليم التمسك إىل ورجوعهن - العراقيات
 الشرق أو الغرب من املستوردة احلضارة وتصهرها دينها عن خترج أن كادت عائلة بل فتاة من فكم
 حبق فكانت ،والرذيلة التربج عامل يف الغرق من وانقاذها جانبها إىل اهلدى بنت الشهيدة وقوف لوال

  .العراق يف النسوي اإلسالمي العمل رائدة
 احلركـة  تقدم يف فعاالً دوراً يؤدي أن ميكن النساء أوساط يف التبليغ أن اهلدى بنت عرفت قدو

 بعض مع وبالتعاون ،اُخرى بيوت ويف بيتها يف دورية جلسات تعقد خبدها لذلك ،عموماً اإلسالمية
  .العراقية املرأة الفساد حماوالت من العراق يف ماجيري على اطالع هلن واللوايت ،هلا املريدات النساء
  من مجاعة بوجود مساعها وحني - كانت بل ،بذلك الشهيدة تكتف ملو
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 .مناسـب  اجلـو  أن تـرى  عنـدما  النساء أوساط يف احلضور إىل تسارع - معني بيت يف النسوة
 معلمـة  منـهن  واحدة كل أصبحت حيث ،النساء من غفرياً عدداً تريب ان هذا بعملها فاستطاعت

 والكـوادر  ،النسـوية  اإلسـالمية  احلركـة  رائدات إن :نقول ان نستطيع بل ،الفتيات من موعة
  .اهلدى بنت الشهيدة تلميذات - األغلب يف - هن اآلن منهن املوجودة

 وهو ،فائدة وأكثر أوسع جمال إىل تعدته بل ،التبليغ من القدر ذا اهللا رمحها الشهيدة تكتف ملو
 النجـف  يف العلماء مجاعة أصدرا اليت » األضواء « جملة عرب عموماً والعربية ،العراقية الفتاة خماطبة

  .األشرف
 وظريفاً لطيفاً مقاالً فيه وكتبت بادرت حىت سيصدر األول العدد بأن اهلدى بنت علمت أن ماف
 .والشـرق  الغـرب  وراء االجنـرار  وعدم احلنيف الدين بتعاليم االلتزام على املسلمة الفتاة فيه حتث

 اإلسالمية احلركة وتقدم تنمية يف بارزاً دوراً لعبت اليت الة هذه يف الكتابة يف اهللا رمحها واستمرت
  .العراق يف

 النجـف  يف  الزهراء مدارس على تشرف اهلدى بنت الشهيدة كانت فقد تقدم ملا اضافةو
 ،» اإلسالمي اخلريي الصندوق مجعية « أعمال من  الزهراء مدارس وتعد .والكاظمية األشرف

 احلنيف االسالم أهداف متبنية ،م 1958 عام العراق يف تشكلت اليت اجلهادية املؤسسات أكرب وهي
 والديوانيـة  البصرة يف القائمة فروعها وجبميع ،والطبية واالجتماعية والثقافية التعلمية جلاا كافة يف

  .فيها مركزها كان حيث وبغداد والكاظمية واحللة
 االضواء جملة يف والكتابة ،والدروس احملاضرات إلقاء على التبليغي عملها يف الشهيدة تقتصر ملو

 إىل أقـرب  وجعلهن املسلمات الفتيات توعية يف كبري دور من املنربين هلذين ما بالرغم - اإلسالمية
 اإلسالمية القصة كتابة وهو ،أكرب ورحاب أوسع جمال إىل تعدته بل - اإلسالمية ورسالتهن عقيدن

   العامل يف النساء من عدد أكرب إىل ودعوا صوا توصل أن بواسطتها تستطيع واليت اهلادفة
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  .العريب
 ذلـك  يف خمالفة ،الفين اجلانب وثانوية اهلدف أولوية االعتبار بنظر آخذة ،القصة بكتابة بدأتف

  .اهلدف على ويفضلونه الفين للجانب كربى أمهية يعريون كانوا اللذين العراقيني األدباء بعض
 كـل  مع اُدبائنا بعض استحال :بقوهلا االُدباء عند اخلاطئة النظرة هذه إىل اهللا رمحها أشارت قدو

 ،وجمتمعهم واقعهم عن بعيدة ،عنهم غريبة أفكارهم ،أقل وال أكثر ال وناشرين مترمجني إىل األسف
 غفلـة  يف وهـم  األعـداء  بأجماد فيغنون ،الرشفة وتسكرهم ،النغمة وتطرم ،الصيحة تستهويهم

 األجنبيـة  بالثقافة تشبعوا وقد ،شيئاً منها يفقهون يكادون ال وهم السامة لألفكار ويهللون ،ساهون
  .)1( بعيد عهد منذ بالدنا اىل االستعمار أدخلها اليت

 الناشـيء  اجليـل  خماطبة وهو معني هلدف بل ،احتراف أو هواية عن تكن مل للقصة فكتابتها ذاًا
 رمحهـا  أشارت وقد البسيط االسلوب ذا إليه االسالمية التعاليم وايصال ،بسيط قصصي بأسلوب

 هـذه  مـن  اهلدف هو احلياة يف االسالمية النظر لوجهة املفاهيم جتسيد إن :بقوهلا املعىن هذا إىل اهللا
  .)2( الصغرية القصص

  .)3( قصة أكتب أن اآلن قبل أحاول مل إين بل ،للقصة كتابة وال قصاصة فلست :أيضا قالتو
 وهـي  صـغرية  جملدات ثالث يف كاملة قصصها بطبع مؤخراً للمطبوعات التعارف دار قامتو
   :على حتتوي
   .تنتصر الفضيلة - 1

___________________________________________________  
  .م 1960 األول تشرين ،ه 1380 الثاين ربيع ،االُوىل السنة ،التاسع العدد ،االضواء جملة )1(
  .» احلياة واقع من صراع « مقدمة )2(
  .» تنتصر الفضيلة « مقدمة )3(
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  .أعلم كنت ليتين - 2
  .وجل امرأتان - 3
  .احلياة واقع مع صراع - 4
  .املستشفى يف لقاء - 5
  .الضائعة اخلالة - 6
  .احلقيقة عن الباحثة - 7
  .ودعوة كلمة - 8
  .مكّة تالل على ذكريات - 9

  .املسلمة املرأة بطولة - 10
  . النيب مع املرأة - 11

 بل ،هواية عن الشعر تكتب ومل ،مكثرة أو حمترفة شاعرة اهللا رمحها اهلدى بنت الشهيدة تكن ملو
 اهلادف الشعر كتابة جمال املسلمة املرأة خوض عدم وهو ،الوقت ذلك يف سائداً ثقافياً نقصاً وجدت
 مقـاطع  كتابة عاتقها على أخذت لذلك ،والرضوان الرمحة درجات أعلى إىل بصاحبه يسمو الذي

 يف احنطـاط  مـن  املسلمة املرأة تعانيه وعما ،خاطرها يف يهيج عما خالهلا من تعرب قصائد ال شعرية
  .الديين الثقايف مستواها

  :شعرها من معرفته لنا تيسر ما هنا نورد حننو
  :اهللا رمحها التق

  إلينـا  اليـوم  وانظـر  ابشر اهللا رسول يا

  فينـا  احلـق  نـور  أشرق قد كيف لترانا    
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  ابينـا  قـد  فتيـات  ] اإن [ اهللا ولرس يا

  سـنني  الـرف  علـى  مهجوراً القرآن نرى أن    

  
  وريب أي

  البشـر  مبسـاواة  جـاءت  اإلسـالم  دعوة

  وتتـر  عـرب  بـني  فـرق  اإلسالم يف ليس    

  
  اشـتهر  والتقـوى  بـاخلري  من االمة أحسن

  العـاملني  بـني  واملنصـب  املـال  جبمع ال    

  
  وريب أي

  لنـا  اختـذناك  حنـن  هـا  اهللا رسـول  يا

ــداً     ــع قائ ــالم يرف ــا باإلس ــا عن   ذلن

  
  كلنــا الربايــا خــري يــا بايعنــاك حنــن

ــابقنا     ــل إىل وتس ــواء مح ــلحني ل   املص

  
  وريب أي

  السـعادة  نلنـا  قـد  فيك إنا اهللا رسول يا

  السـعادة  البنـت  حققت قد جك وعلى    

  
  عـادة  الـوأد  وكان ككابوس كانت بعدما

  املسـلمني  بـني  البنت حق تعطي كي جئت    

  
  وريب أي

  وأحلـى  للعـني  كـالقرة  البنـت  فجعلت

ــت     ــة االُم وجعل ــر للجن ــى كاجلس   وأغل
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  وعـدالً  قانونـاً  للزوجـة  حققت ولقد

  املـبني  كالصـبح  املـرأة  إىل احلق ظهر    

  
  وريب أي

  تـتعلم  كيمـا  للمـرأة  العلـم  وفرضت

  احملطـم  والفكـر  اجلهل دنيا تترك ولكي    

  
  وتفهـم  احلقيقـي  الـدين  تعرف ولتعدو

  الـثمني  ومعنـاه  والدين اإلسالم جوهر    

  
   :اهللا رمحها قالتو

  الطريـــق ملـــئ وإن قســـماً

ــا     ــق مبـ ــري يعيـ ــدما السـ   قـ

  
  الزمـــد جهـــد وإن قســـماً

ــي     ــبط لكــ ــا يفّ يثــ   عزمــ

  
ــاول أو ــدهر حـ ــؤون الـ   اخلـ

ــأن     ــرش بــ ــهما إيلّ يــ   ســ

  
ــت ــىت وتفاعلـ ــروف شـ   الظـ

ــل     ــاً تكيــ ــا آالمــ   ومهــ

  
ــت ــحب فتراكمـ ــوم سـ   اهلمـ

ــاُفق     ــري بــ ــا فكــ   فادهلمــ

  
ــن ــثين لــ ــا أنــ   اُروم عمــ

ــدت وإن     ــدماي عـ ــدمى قـ   تـ

  
  اجلهــــاد أدع ولــــن كــــال

ــاييت     ــى فغــ ــى أغلــ   وأمســ
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   :أيضاً قالتو
ــا ــت أنـ ــم كنـ   درب أن أعلـ

  حافـــل  باالشـــواك  احلـــق     

  
ــالٍ ــن خـ ــان مـ ــر الرحيـ   ينشـ

ــره     ــني عطــ ــداول بــ   اجلــ

  
  الســري اقفــو أقــدمت لكــنين

ــو يف     ــل خطــــ   األوائــــ

  
ــا ــان فلطاملــ ــد كــ   ااهــ

ــرداً     ــني مفــ ــل بــ   اجلحافــ

  
ــا ــر ولطاملــ ــه نصــ   اإللــ

ــوده     ــم جنــ ــل وهــ   القالئــ

  
  الوجـــود يف خيلـــد فـــاحلق

ــل     ــا وكـ ــدوه مـ ــل يعـ   زائـ

  
ــأظل ــدو ســ ــم أشــ   باســ

ــالمي     ــر إس ــل وأنك ــل ك   باط

  
   :اهللا رمحها قالتو

ــالمنا ــت اســ ــب أنــ   احلبيــ

  ســهل فيــك صــعب وكــل    

  
ــل ــك وألجـ ــزة دعوتـ   العزيـ

ــم     ــام علقــ ــو األيــ   حيلــ

  
ــل ومل ــيء يع ــوق ش ــك ف   أمس

ــدنا يف     ــاحلق الــ ــو فــ   يعلــ

  
  مبادئــــك الــــدنيا وتطبــــق

ــة     ــي العظيمــ ــدل وهــ   عــ

  
  جنــــد الــــرمحن وسينصــــر

ــق     ــا احلـ ــاروا مـ ــوا سـ   وحلـ

  
ــل ــك وأظــ ــاً بامســ   دائمــ

ــدو     ــال أشـ ــو فـ ــلو أهلـ   وأسـ
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   :أيضاً قالتو
  العـــدى ملبــادئ  ال لنــا  غــداً 

ــارهم وال     ــة الفكـــ   القاحلـــ

  
ــداً ــا غـ ــر لنـ ــه يف تزهـ   أفقـ

  زائلـــة ومشســـهم أجمادنـــا    

  
ــداً ــا غـ ــا إذا لنـ ــوىن تركنـ   الـ

ــد ومل     ــا تعـ ــة أرواحنـ   خاملـ

  
  اللـــواء عقـــدنا إذا لنـــا غـــداً

ــديننا     ــة يف لـ ــلة   اللحظـ   الفاصـ

  
ــن ال ــتيت ال وهـ ــة ال تشـ   فرقـ

ــبح     ــل  نص ــة مث ــة احللق   الكامل

  
ــب ال ذاك إذ ــل نرهـ ــدنا كـ   الـ

ــايل وال     ــة نبــ ــة نكبــ   نازلــ

  
ــداً ــا غ ــا لن ــى وم ــداً أحيل   غ

  ماثلــة غــد يف األمــاين كــل    

  
ــر إذ ــتور ينتشـ ــالمنا دسـ   اسـ

ــدي      ــورى ــاره ال ــلة أفك   الفاض

  
    



29 

   :أيضاً قالتو
ــداً ــا غ ــا لن ــى مهم ــد ادع   ملح

ــت     ــادئ وارحتلـ ــدة مبـ   وافـ

  
  ومل صـــمدنا إذا لنـــا غـــداً

ــعف     ــام نص ــبة أم ــدة العص   اجلاح

  
ــاهللا ــد فـ ــدنا قـ ــره واعـ   نصـ

ــق     ــف ال واحل ــن خيل ــده م   واع

  
   :آخر مكان يف قالتو

ــترتفع ــة ســ ــالمنا رايــ   اســ

ــو     ــدى حن ــة اهل ــاعدة خفاق   ص

  
  قرآننــــا دســــتور وينتصــــر

ــم     ــوف رغ ــرة أن ــدة الزم   احلاق

  
   :فيها قالت » رجعيات « االُمة فتياة تسمية على رداً نظمتها توجيهية مقطوعة هلاو

  واصمدي تبايل فال !عنك قيل إن » رجعية «
  اهتدي هداها من ،الرسالة بنت أنا :قويل

 يدي يغلل ومل ،العليا عن خجلي يثنين مل
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  مقصدي عن يعيقين احلجاب هذا وال كال

  واصعدي طريقك يف فامضي ،واُختاه لنا فغد
 املعتدي كيد فوق يعلو اُختاه يا واحلق

   :احلرام اهللا بيت إىل ذهاا تصف اهللا رمحها قالتو
ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  اوطانـــه عـــن الراحـــل أيهـــا

  اخوانـــه وعـــن عنـــها الهيـــا    

  
ــايل ال ــوى يبــ ــه جبــ   حتنانــ

  اميانــــه إىل الشــــوق قـــاده     

  
  املرجتـــى النعـــيم حنـــو ســـائراً

ــاب يف     ــرب أو اهللا رحـ ــنيب قـ   الـ

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل إيه ــر الراح ــو س ــيم حن   النع

ــو     ــزم وادي حن ــو زم ــيم حن   احلط

  
ــو ــت حن ــركن اهللا بي ــيم وال   العظ

ــاب يف     ــو ذي اهللا رح ــرمي العف   الك

  
ــو ــعي حن ــق س ــفا حنــو أو احل   الص

ــر     ــب اهللا واذكـ ــب بقلـ   وجـ

  
***  
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ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيه ــف الراح ــب ق ــام جن   املق

  وصــام صــلى قــد إبــراهيم حيــث    

  
ــل مث ــوع يف صـ ــرام خشـ   وإحتـ

ــه     ــا واجتـ ــام رب إىل فيهـ   األنـ

  
ــب ــو واطل ــن العف ــرب م ــذي ال   ال

  املــذنب عتــق التوبــة جعــل    

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيه ــت إن الراح ــفا جئ   الص

  شــرفاً تبغــي للمــروة فأســع    

  
ــهل ــا وابت ــب فيه ــد بقل ــا ق   هف

ــو     ــو حن ــى اهللا عف ــن امس ــا م   عف

  
  وأنـــثين ســـبع بعـــد قصـــر مث

  الطلـــب نيـــل هللا شـــاكراً    

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  املســري يهنيــك الراحــل أيهــا

ــو     ــرب وادي حن ــو خي ــدير حن   الغ
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ــو ــدرٍ حن ــد ،ب ــو ،أح ــري حن   البش

  مســتنري حــراء يف غــارٍ حنــو    

  
ــياء ــل بض ــادي املرس ــذي اهل   ال

  العــرب بــالد يف نــوراً شــع    

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  فرصــة خــذها الراحــل أيهــا

ــك     ــنم ل ــا يف واغ ــربة ذراه   ع

  
ــروح ودع ــي الـ ــرة لتمضـ   حـ

  جنـــة تبغـــي احلـــق مســـاء يف    

  
ــها ــا ،عرض ــأرض طوهل ــا ك   ومس

  عــذب بشــعور حتيــا وهــي    

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  عرفــات هــذه الراحــل أيهــا

ــا     ــة فاغتنمه ــل فرص ــوات قب   الف

  
ــغلن ــاعتها واشـ ــدعوات سـ   بالـ

ــل     ــذنب واغس ــيل ال ــربات بس   الع

  
ــل ــة جبـ ــا الرمحـ ــه فيهـ   فأتـ

ــة     ــب اهللا رمحـ ــبِ بقلـ   وجـ

  
***  
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ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  وقفـــة قفهــا  الظهـــر عنــد  مث

ــاً     ــا هللا تائبــ ــة فيهــ   توبــ

  
ــكب ــروح واس ــا ال ــربة عليه   ع

ــل     ــذنب تغس ــى ال ــة وتعط   جن

  
  نقـــي قلــب  ســـوا يلقاهــا  ال

ــتقم     ــا واس ــت فيه ــرب لوق   املغ

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيهـ ــة ذي الراحـ   مزدلفـ

ــا     ــاطو حنوه ــدجى ف ــة يف ال   عرف

  
ــذكر ــا اهللا يـ ــن ـ ــة مـ   عرفـ

ــاً     ــن تائب ــل ع ــا ك ــه م   اقترف

  
ــيس   ومســا أرض غــري فيهــا ل

ــالم     ــوع وظـ ــب وخشـ   مرهـ

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــة إـــا ــوع ســـعد ليلـ   وخشـ

ــهال     ــاء وابتـ ــوع ودعـ   ودمـ
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ــاة ــت إىل ومناجـ ــوع وقـ   الطلـ

ــا     ــا مـ ــوع أراض اُحيالهـ   وربـ

  
  راحــة فيهــا القلــب يســتميل

ــي     ــن تزده ــل م ــر ك ــب زه   طي

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيه ــد الراح ــت ق ــىن نل   امل

ــت إذ     ــىن أرض إىل توجهــ   مــ

  
ــجداً ــف مس ــك للخي ــا يعطي   اهلن

ــه     ــى في ــل تنس ــد ك ــا جه   وعن

  
ــا ــل أيهـ ــرات ورام الراحـ   اجلمـ

ــا يف     ــدودة حصـ ــب معـ   للطلـ

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

  للكعبــــة بعــــدها وتوجــــه

ــف     ــل ط ــهل وص ــة وابت   للتوب

  
  واملـــروة للصـــفا فـــأت مث

ــكر     ــذه اهللا واشـ ــة هلـ   النعمـ

  
  ثانيـــاً طوافـــاً فيهـــا طـــف مث

ــيس     ــن ل ــد م ــا جه  ــب أو   نص

  
***  
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ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيه ــك الراح ــول يهني   الوص

  الرســول قــرب يف القــدس رحــاب يف    

  
ــه ــمو في ــا حنــو تس ــول باريه   العق

ــي     ــم اآلالم تنمحـ ــزول واهلـ   يـ

  
ــب ــاً االرواح يهـ ــى أمنـ   ورضـ

ــو     ــروي وه ــل ي ــب ك ــدب قل   جم

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

ــا ــل أيه ــك زر الراح ــاب تل   الرح

ــاً     ــا وبقيع ــه م ــري ب ــراب خ   الت

  
ــدت ــه فغ ــي جدران ــراب حتك   اخل

ــت     ــا وامنح ــي آثاره ــاب فه   يب

  
ــه ــة وبـ ــى أربعـ ــم يرجـ   ـ

  التعـــب يـــوم اهللا عفـــو نيـــل    

  
***  

ــة ــر فرص ــى العم ــب وأغل   مطل

ــب     ــان ـ ــى اإلنسـ   اإلرب أحلـ

  
***  

   :» ودعوة كلمة « كتاا يف اهللا رمحها قالتو
  وللفــدا للجهــاد هيــا اُختــاه

ــداء وإىل     ــق ن ــت يف احل ــدا وق   الن
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ــا ــري هي ــرخة يف أجه ــارة ص   جب

ــا     ــات إن ــد بن ــن حمم ــدا ل   نقع

  
ــا ــات إنـ ــالة بنـ ــية رسـ   قدسـ

ــت     ــا محل ــزاً لن ــداً ع ــيداً تلي   أص

  
   :أيضاً فيه قالتو

  اهلــدى  فتيــات  يــا  اــد إىل

ــي     ــا لنحيـ ــدات مآثرنـ   اخلالـ

  
  غايـــة إىل ســـوياً ومنضـــي

  احليـــاة ـــون لقاهـــا ألجـــل    

  
  ناصـــعاً تأرخينـــا ونكتـــب

ــيئاً     ــا مضـ ــاهرات بأعمالنـ   البـ

  
ــا ــام فإمـ ــى مقـ ــه العلـ   نرتقيـ

  الرفـــات تضــم  قبــوراً  وإمــا     

  
 الشهيد اعتقال مت م 1980 | 5 | 4 املوافق ،ه 1400 عام من االوىل مجادى 19 يوم يفو

 تعاىل اهللا رضوان ما اإلعدام حكم نفّذ ايام أربعة أو ثالثة وبعد ،اهلدى بنت العلوية واُخته الصدر
   .عليهما

 اهللا برضوان وفازت ،اهلدى بنت العلوية العظيمة واملرشدة الكبرية املعلمة جنم أفل قد يكون ذاو
   .األار حتتها من جتري عدن وجنات
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   احلارث بنت أروى )2(
 صلّى اهللا رسول عم ابنة ،قصي بن مناف عبد بن هاشم بن امللطب عبد بن احلارث بنت روىأ

  .وآله عليه اهللا
 بن عمرية بن عامر بن العزى عبد بن طريف بن قيس بنت ختزيه اُمها :الطبقات يف سعد ابن الق

  .فهر بن احلارث بن وديعة
 واُم ،سـفيان  وأبا ،املطلب :له فولدت ،سهم بن سعد بن سعيد بن صربة بن وداعة أبو زوجهات

  .)1( وداعة أيب بين والربعة حكيم واُم ،مجيل
 ،سـفيان  أيب بن معاوية على الوافدات أغلظ كانت ،والشعر والبالغة الفصاحة ربات من هيو
  .قارصاً كالماً معه ومن أمسعته حيث
 عن ،الطويل محيد عن ،سلمة بن محاد عن ،عائشة ابن روى :النساء بالغات يف طيفور ابن الق
 باملوسم سفيان أيب بن معاوية على امللطب عبد بن احلارث بنت أورى دخلت :قال ،مالك بن أنس
  .عمة يا بك مرحباً :قال رآها فلما ،كبرية عجوز وهي
 وتسـميت  ،الصحبة عمك البن وأسأت بالنعمة بعد كفرت لقد ؟أخي ابن يا أنت كيف :التق
 مبـا  كفرمت ولقد .)2( اإلسالم يف آبائك من وال منك كان بالء بغري ،حقك غري وأخذت ،أمسك بغري
   ،وآله عليه اهللا صلّى حممد به جاء
____________________________________  

  .50 :8 الكربى الطبقات )1(
   .اإلسالم يف سابقة وال ،آبائك من وال منك كان دين غري من :الفريد العقد يف )2(
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 اهللا كلمة وكانت ،أهله إىل احلق اهللا رد حتى ،)1( اخلدود منكم واصعر ،اجلدود منكم اهللا فأتعس
  .املشركون كره ولو ناواه من على املنصور هو وآله عليه اهللا صلّى حممد ونبينا ،العليا هي

 وآله عليه اهللا صلّى نبيه اهللا قبض حىت ،وقدراً ونصيباً حظاً الدين يف الناس أعظم البيت أهل كناف
 مـن  موسى قوم مبرتلة فيكم البيت أهل فصرنا ،مرضياً اهللا عند شريفاً ،درجته مرفوعاً ،ذنبه مغفوراً

 مبرتلة نبينا بعد فيكم املرسلني سيد عم ابن وصار ،نساءهم ويستحيون ،ابناءهم يذحبون ،فرعون آل
 بعـد  جيتمـع  ومل ،يقتلونين وكادوا استضعفوين القوم إن اُم يابن :يقول حيث ،موسى من هارون
  .النار وغايتكم اجلنة وغايتنا ،وعر لنا يسهل ومل ،مشل لنا وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول

  .طرفك من وغضي ،قولك من أقصري الضالة العجوز أيتها :العاص عمرو الق
  ؟لك اُم ال أنت ومن :التق
  .العاص بن عمرو :الق
 أنت ما فواهللا ،نفسك بشأن وأعن ،)3( ضلعك على أربع !؟أتكلمين )2( النابغة اللخناء يابن :التق

   ولقد ،منصبها كرمي وال ،حسبها من اللباب يف قريش من
_______________________________________  

  .اخلدود منكم وأضرع ،اجلدود منكم فأتعس :الفريد العقد يف )1(
  ) جدد ( 108 :3 العرب لسان .والسعادة احلظ :جلَدا
  .) ضرع ( 221 :8 العرب لسان .أذل :ضرعأ
  .النباغة :الفريد العقد يف )2(
 العاص بن لعمرو ) النابغة ابن ( ومنه .ظهر أي :نبوغاً ينبغ الشيء نبغ :) نبغ ( 16 :5 البحرين جممع يف الطرحيي الق

  .البغي يف وشهرا لظهورها
  .2 :3 اإلصابة يف حجر ابن قاله كما ،عرتة بين من النابغة هو العاص بن عمرو اُم أسم بأن لماًع
  .» ضلع « 244 :8 العرب لسان .تطيق مما أكثر عليها حتمل وال ،تطيق ما بقدر أفعل :ضلعك على أربع )3(
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 عاهر عبد كل مع مبكة مىن ايام اُمك رأيت ولقد ،)1( أبوك أنه يزعم كلهم قريش من ستة إدعاك
  .أشبه م فإنك م فأمت

  .شهادتك جتوز فال عقلك ذهاب مع ،بصرك ساخ الضالة العجوز أيتها :احلكم بن مروان قالف
 وإنـك  ،باحلكم منك أشبه كلدة بن احلارث بن سفيان إىل ألنت فواهللا !؟أتتكلم بين يا :التق

 القامـة  ماد احلكم رأيت ولقد ،دمامته وظاهر قامته قصر مع ،شعرك ومحرة عينيك زرقة يف لشبهه
 فاسـأل  ،املقرب األتان من الظامر الفرس كقرابة إال قرابة من بينكما وما ،الشعر وسبط االمة ظاهر
  .صدقت إن ابيك بشأن ختربك فإا لك ذكرت عما اُمك
 قتل يف أحد يوم للقائلة هذه اُمك وان ،غريك هلؤالء عرضين ما واهللا :فقالت معاوية إىل التفتت مث
   :اهللا رمحه محزة

حــننــاكم  نيزبــدر  بيــوم ج  

  سـعر  ذات احلـرب  )2( يـوم  واحلرب    

  
  صــرب مــن يل عتبــة عــن كــان مــا

ــي أيب     ــي وعمـ ــهري وأخـ   وصـ

  
ــفيت ــي ش ــل وحش ــدري غلي   ص

ــفيت     ــي ش ــيت نفس ــذري وقض   ن

  
ــكر ــي فش ــي وحش ــري عل   عم

ــىت     ــب ح ــي )3( تغي ــربي يف أعظم   ق

  
   :أجبتهاف

ــا ــت ي ــاعٍ بن ــيم رق ــر عظ   الكف

  بــدر وغــري بــدر يف خزيــت    

  
_______________________________________  

 العـاص  شبه عليك فغلب ،فأحلقوه به أشبههم فانظروا ،أتاين كلهم :فقالت ،عنهم اُمك فسألت :الفريد العقد يف )1(
  .به فلحقت وائل بن

  .بعد :الفريد العقد يف )2(
  .ترم :الفريد العقد يف )3(
  .» رمم « 253 :12 العرب لسان .بليت اذا :وأرمت :عظامه رمتو
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ــبحك ــل اهللا صـ ــر قبيـ   الفجـ

ــامشيني     ــوال باهلـ ــر الطـ   الزهـ

  
  يفــري حســام قطــاع بكــل

  صــقري وعلــي ليثــي محــزة    

  
  غـــدري وأبـــوك شـــبيب رام إذ

ــييت     ــي أعط ــمري وحش ــدر ض   الص

  
ــك ــي هت ــاب وحش ــتر حج   الس

ــا     ــا م ــدها للبغاي ــن بع ــر م   فخ

  
  .أكره ما وامسعتماين هلا عرضتماين أنتما ويلكما :وعمرو ملروان معاوية قالف

  .حاجتك هات خالة يا ،سلف عما اهللا عفا :معاوية هلا قال مثّ
  .عنه وخرجت ؛ حاجة أليك مايل :التق
 بـه  جتيب ما بغري واحد كل ألجابت مجيعاً الس يف من كلمها لو واهللا :ألصحابه معاوية قالف

  .غريهم رجال من ألفصح هاشم بين نساء وان ،اآلخر
  .املدينة إىل وعادت فأكرمها رحيلها قبل هلا بعثو
  .النساء اساطري عنك ودعي حاجتك قصد أقصدي عمة يا :معاوية هلا قال رواية يفو
  .دينار وألفي ،دينار وألفي ،دينار بألفي يل تأمر :التق
  ؟دينار بألفي عمة يا تصنعني ما :الق
  .املطلب عبد بن احلارث لولد تكون ،)1( خوراة أرض يف خرارة عيناً ا أتشري :التق
  ؟دينار بألفي تصنعني فما ،وضعتيها املوضع نعم :الق
  .أكفائهم من املطلب عبد فتيان ا أزوج :التق
   ؟دينار بألفي تصنعني فما ،وضعتيها املوضع نعم الق

_______________________________________  
  .» خور « 262 :4 العرب لسان .سهلة لينة :خوارة أرض )1(
  .» خرر « 234 :4 العرب لسان ،صوته وهو مائها خلرير خرارة مسيت ،اجلارية املاء عني :اخلرارةو
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  .احلرام اهللا بيت وزيارة املدينة عسر على ا أستعني :التق
  .وكرامة نعم لك هي ،وضعتيها املوضع نعم :الق
  .ا لك أمر ما علي كان لو واهللا أما :قال مث
 وخنـت  ،أمانتك ضيعت وأنت .به وأخذ اهللا بأمر وعمل ،األمانة أدى علياً إن ،صدقت :التق

 فلـم  وبينـها  ألهلها احلقوق كتابه يف اهللا فرض وقد ،يستحقه ال من اهللا مال فأعطيت ،ماله يف اهللا
 ومـا  .مواضعها االُمور وضع عن حبربك فشغل ،لنا اهللا فرض الذي حقنا أخذ إىل ودعانا ،ا تأخذ
 عليـاً  أتذكر ،حقنا غري شيء أخذ نرى وال ،حقنا من سألتك إمنا ،به فتمن شيئاً مالك من سألتك

   :وقالت بكاؤها عال مث بالءك وأجهد ،فاك اهللا فض
  اســعدينا وحيــك عــني يــا أال

ــي أال     ــري وابكـ ــا أمـ   املؤمنينـ

  
ــا ــري رزين ــن خ ــب م ــا رك   املطاي

ــها     ــن وفارس ــب وم ــفينا رك   الس

  
ــن ــبس وم ــال ل ــذاها أو النع   احت

ــن     ــرأ ومـ ــاين قـ ــا املثـ   واملئينـ

  
  حســـن أيب وجـــه اســـتقبلت إذا

ــت     ــدر رأيـ ــا راع البـ   الناظرينـ

  
ــى ال واهللا وال ــاً أنســـ   عليـــ

ــن     ــالته وحسـ ــا يف صـ   الراكعينـ

  
ــهر أيف ــرام الش ــا )1( احل   فجمعتمون

ــري     ــاس خبـ ــرا النـ ــا طُـ   امجعينـ

  
 فاكتيب احتجتيين فإذا تحبني ما يف هذه أنفقي عمة يا :هلا وقال ،دينار آالف بستة معاوية هلا أمرف

   .اهللا شاء إن ومعونتك )2( صفدك حيسن أخيك إبن إىل
_______________________________________  

  .الصيام شهر :والصحيح ،املصدر يف ورد هكذا )1(
  .» صفد « 400 :2 العروس تاج ،» صفد « 498 :2 الصحاح .العطاء :الصفد )2(
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   :أباها ترثي قالت شعرها منو
ــيين ــودا ع ــدمع ج ــري ب ــون غ   ممن

ــا إذ     ــدمع ال أم ــني ب ــفيين الع   يش

  
  وذكرتـــه أروى أبـــا نســـيت إين

ــن     ــري ع ــا غ ــة م ــون وال بغض   ه

  
ــال ــيض زال وم ــاً أب ــرته مكرام   الُس

  لـني  ويف خصـب  يف احملاسـن  رحب    

  
ــن ــد آل م ــاف عب ــه إن من   مهلك

  يعصـيين  الـدهر  رغـوب  بقيـت  ولو    

  
  نـاديهم  تغـش  مـا  مـىت  الـذين  من

ــى     ــارمة تلق ــم احلض ــرانني الش   الع

  
 بـن  العباس عن معاوية على الوافدات ضمن - الفريد العقد يف - ربة عبد ابن أيضاً ذلك وىر
 امللطب عبد بن احلارث بنت أروى أن :اهلذيل بكر وأبو املدين سليمان بن عبداهللا حدثين :قال ،بكار

   ...عمة يا وأهالً بك مرحباً :قال معاوية رآها فلما ،عجوز وهي معاوية على دخلت
   .)1( هجرية مخسني سنة حدود توفيت إا :أعالمه يف الزركلي قالو

_________________________________________  
 ،24 :النسـاء  أعيان ،245 :3 الشيعة أعيان ،89 :ص العاشرة احلكاية ،الدين ملنتجب حديثاً األربعني :انظري )1(
 ،27 :النسـاء  بالغات ،290 :1 للزركلي األعالم ،333 :3 الشريعة رياحني ،25 :املنثور الدر ،29 :1 النساء أعالم

   .357 :1 الفريد العقد ،50 :8 سعد البن الكربى الطبقات ،227 :4 الصحابة متييز يف اإلصابة
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   )*( عبداملطلب بنت أروى )3(
 وهـي  ،شـاعرة  الكالم بليغة اللسان فصيحة كانت ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة هاشم، بنا

 اهللا صلّى النيب اتباع على ولدها تشجع وكانت ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عن دافعت ،جليلة صحابية
  .وآله عليه
  .خمزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بنت فاطمة اُمها :الكربى الطبقات يف سعد ابن الق
 بن عائذ بن عمرو بنت فاطمة اُمها :فقيل ،املطلب عبد بنت اروى اُم يف اختلف :االستيعاب يفو

  .وبرة واميمة حكيم واُم الكعبة وعبد طالب وأيب والزبري اهللا عبد شقيقة كانت هذا صح فلو ،خمزوم
 فلو .صعصعة بن عامر بن سوأة بن حبيب بن رئاب بن حجري بن جندب بنت صفية اُمها قيلو
 مـن  إال بنتاً املطلب لعبد يعرفون ال النسب وأهل .املطلب عبد بن احلارث شقيقة كانت هذا صح

  .الزهرية من فإا وحدها صفية إال ،املخزومية
   بن مناف عبد بن وهب بن عمري اجلاهلية يف تزوجها :الطبقات يفو

________________________________________  
 ،28 :النسـاء  أعيان ،245 :3 الشيعة أعيان ،32 :1 النساء أعالم ،227 :5 الغابة اُسد :يف ترمجتها انظري )*(

 الصحيحني على املستدرك ،42 :8 الكربى الطبقات ،22 :4 االصابة ،224 :4 ) اإلصابة امش املطبوع ( االستيعاب
   .179 و 114 و 113 :1 هشام ابن سرية ،331 :3 الشريعة رياحني ،52 :4 النيسابوري للحاكم
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 بن الدار عبد بن مناف عبد بن هاشم بن شرحبيل بن أرطأة عليها خلف مث ،طليباً له فولدت ،قصي
  .املدينة إىل وهاجرت مبكة أروى أسلمت مث .فاطمة له فولدت ،قصي
 خرج مث ،املخزومي األرقم ايب بن األرقم دار يف أسلم عمري بن طليب أن :أيضاً سعد ابن روىو

  .هللا وأسلمت حممداً تبعت :فقال ،أروى اُمه على فدخل
 الرجال عليه يقدر ما على نقدر كنا لو واهللا ،خالك ابن وعضدت وازرت من حق إن :له قالتف

  .عنه وذببنا لتبعناه
  .محزة أخوك أسلم فقد ،وتتبعيه تسلمي أن من اُمي يا مينعك فما :الق
  .إحداهن أكون مث أخوايت تصنع ما انظر :قالتف
 حممـداً  وأن ،اهللا إال إلـه  ال أن وشهدت وصدقتيه عليه فسلمت أتيتيه إال باهللا أسألك فاين :الق

  .اهللا رسول
 أنه وذلك ،حياته يف املطلب عبد أباها به رثت ما شعرها ومن ،كأخواا شاعرة أروى كانتو
 بأن وأمرهن .وعاتكة ،وصفية ،وبرة ،وأميمة ،البيضاء حكيم واُم ،أروى :وهن مرضه يف بناته مجع
 كل فأنشأت ،منهن واحدة كل تقول أن تريد ما ليسمع وفاته بعد يرثينه أن يردن ما حياته يف يقلن

  :أباها تبكي أروى فقالت ،رثائه يف منهن واحدة
ــت ــيين بك ــق ع ــا وح ــاء هل   البك

  احليـــاء ســـجيته مســـح علـــى    

  
ــى ــهل عل ــة س ــي اخلليق   أبطح

ــرمي     ــيم كـ ــه اخلـ ــالء نيتـ   العـ

  
ــى ــاض عل ــيبة الفي ــايل ذي ش   املع

ــوه     ــري أب ــيس اخل ــه ل ــاء ل   كف

  
ــل ــاع طوي ــس الب ــيظمي أمل )1(ش

  

ــر     ــأن أغـ ــه كـ ــياء غرتـ   ضـ

  
__________________________________  

  .» شظم « 1960 :5 الصحاح .اجلسيم الفىت :الشيظمي )1(
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ــب ــح )1( أق ــول ذي أروع الكش   فض

ــه     ــد لـ ــدم اـ ــناء املقـ   والسـ

  
ــيم أيب ــج الضـ ــربزي أبلـ )2(هـ

  

ــدمي     ــد ق ــيس ا ــه ل ــاء ل   خف

  
  فهــر وربيــع مالــك ومعقــل

ــلها     ــتمس اذا وفاصـ ــاء الـ   القضـ

  
ــان ــو وك ــىت ه ــاً الف ــوداً كرم   وج

ــاً     ــني وبأس ــكب ح ــدماء تنس   ال

  
ــاب إذا ــاة ه ــوت الكم ــىت امل   ح

ــأن     ــوب ك ــرهم قل ــواء أكث   ه

  
ــدماً مضــى ــذي ق ــد ب ــيب رب   خش

  البـــهاء تبصـــره حـــني عليـــه    

  
   :وآله عليه اهللا صلّى النيب ترثي قالتو

  لنــا رجــاً كنــت اهللا رســول يــا أال

ــت     ــا وكن ــراً بن ــك ومل ب ــاً ت   جافي

  
ــأن ــى ك ــيب عل ــذكر قل ــد ل   حمم

  املكاويـا  الـنيب  بعـد  مـن  خفت وما    

  
***  

________________________________________  
  .» قبب « 197 :1 الصحاح .البطن الضامر :األقب )1(
  .» هربز « 901 :2 الصحاح .العرب عند وسيم مجيل كل هو :هربزي )2(
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  األشبيلية العامرية أمساء )4(
 :» امليزان لسان « كتاب عن نقالً » النساء أعالم تراجم « كتابه يف احملاليت اهللا ذبيح الشيخ الق

   :شعرها من ،شعر ذات شيعية حسنة أمساء كانت
ــنا ــر عرض ــتح النص ــا والف   املبين

ــيدنا     ــري لســ ــا أمــ   املؤمنيــ

  
ــان إذا ــديث ك ــن احل ــايل ع   املع

ــت     ــديثكم رأي ــا ح ــجونا فين   ش

  
  فعلمتمـــوه علمـــه رويـــتم

ــنتم     ــده وص ــدا عه ــونا فغ   مص

  
***  

_____________________________  
  .225 :1 النساء تراجم )1(
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  القزوينية أمساء )5(
  .احللي القزويين مهدي السيد الفقيه العالمة ابن صاحل مريزا السيد الكبري العالمة بنت مساءأ
  .العالية االجتماعية ومرتلتها الرفيع ملقامها تكرمياً ؛ » احلباية «ب وتعرف ،» سومة « ب دعىت
 كانت واليت ،ملوك ابنتها منه وأجنبت ،القزويين جعفر املريزا ابن موسى املريزا عمها ابن زوجتت
  .امليم حرف يف ترمجتها تأيت ،فاضلة أديبة

 النفـوذ  ربـات  مـن  ،والدارجـة  الفصحى باللغتني شاعرة ،أديبة ،فاضلة ،عاملة أمساء انتك
 مسـموعة  وكلمتـها  ،اجلميع حيترمها ،مرموقة اجتماعية مرتلة وهلا ،راجح عقل ذات ،االجتماعي

  .العراقية العشائر عند مطاع وأمرها
   :مها ، احلسني اإلمام رثاء يف الشعر من بيتني الطف أدب كتابه يف شرب اجلواد السيد هلا كرذ

ــيالً وإن ــد قت ــق قضــى ق ــه ح   دين

ــم     ــاء يف وزاح ــه مس ــرا مهت   نس

  
ــذاك ــري ف ــه ال لعم ــيين توفي   أع

  عــربى باكيــة للــرزء أصــبحت وإن    

  
 من للبيئة وكان ،والدها كنف يف ونشأت ،ه 1283 سنة حدود الفيحاء احللة يف ولدت :قال مثّ

 يف تعقـد  الـيت  األدبيـة  واالس تعيشها كانت اليت العلمية فاالجواء ،ذهنيتها بلورة يف أثر نفسها
 الشـاردة  أو ،األدبية النادرة تفوا فال .واألدب للشعر احلرة ذه وتدفع أثرها توثر كانت مناسبات

   .منها بالكثري وحتدث ،تلك وحتفظ ،هذه تكتب فهي ،املستملحة
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 ،العائلية الرتاعات حلل واسطة كانت وكيف ،امها عن تتحدث كانت :قائالً ملوك بنتها ذكر مث
  .الوئام ساد حىت واخلصام الرتاع وأماتت ،اجلو ولطّفت ،املتنافرة العوائل قصدت ما فكثرياً
  .والدارجة الفصحى باللغتني شعرها وتروي ،األدبية ومكانتها اُمها عن تتحدثو
 احللة يف جملسها وكان ،احلديث يف مجيل وبأسلوب ،قوية بشخصية متيزت أا أمساء عن اشتهرو
  .املعرفة وذوات باملتأدبات عامراً
 إىل كـبري  مبوكـب  ونقلت ،ه 1342 سنة بعد وتوفيت ،متعددة شهوراً الزمها مبرض صيبتاُ

 الشعراء وسارع ،مساء صباح الطاهرة روحها على الفاحتة وأقيمت ،األخري ملقرها األشرف النجف
  .رثائها إىل

 هلـا  صـديقة  إىل كتبت :كثرية وهي ،األدبية رسائلها من منوذجاً نثبت روينا ما على للتدليلو
   :والدا بوفاة تعزيها

ـ  علـى  صرباً ـ  وبـن   وإمنـا  زمانـال

  املعضــل عنــد الصــرب الكــرام شــيم    

  
ــي ال ــا جتزع ــت مم ــادح رزي   بف

ــاهللا     ــودك ف ــل ع ــأمجلي اجلمي   ف

  
 وينفطر ،اهلوامل الدموع منها وتذرف ،املفاصل منها ترعد ورزية ،هائل ومصاب ،نازل طبخ

 وعمت ،والتليد بالطارف ا يفتدى وال ،الوليد منها ويشيب ،الصرب عندها حيمد وال ،الصخر منها
   ،والقضاء للقدر التسليم وجيجها وسكن ،هليبها أطفى الذي أن غري .وبعيد قريب كل
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 مل بـك  فذكراها ،مشائلها فيك من تذهب ومل ،البقية أنت من تفتقد فلم .مضى عمن اخللف وانك
 ،البوائق ربعك بساحة حلّت وال الطوارق بيتك طرقت فال .مقبورة غري حية وكأا ،مذكورة تزل

   .احلسود يغيظ ما إال فيك النرى ،احلقود أنف برغم ودمت
  أمساء العلوية الداعية

  ه1322 املرجب رجب 1
 ،ه 1328 سـنة  رعنـاء  حادثة من لنجاته ؛ هادي السيد شقيقها إىل كتبتها اليت الثانية لرسالةا

  :اهلندية يف وهو احللة يف يومئذ وكانت
  جبينـه  بنـور  الظلماء دجى ) هادي ( أ

ــابه     ــوه وأحس ــم إن جيل   اخلطــب أظل

  
  حقـودهم  نـار  االعـداء  أضـرم  لقـد 

  خيبـو  قـد  جـودك  رشح يف علموا وما    

  
 اهللا حفظـك  ،) اهلـادي  ( وبدرها السارين صباح ومشس ،النادي أحمل إذا الوافدين جود مامغ

  .النجباء وآله  مبحمد األسواء طوارق من الرمحن
 مـن  فرح حديث بورود سيما - نزال وما ،السرور يف زلنا ما املتعال اهللا حبمد فنحن ،بعد ماأ
 ،الوافية بنعمته حباك قد اهللا أن يشعر ،عميم فضل ذوي من - مسرور وخصوص قدمي شرف ذوي

 وشكرناه ،ذلك على اهللا فحمدنا ،قارعة من فياهلا ،الرائعة هذه من وجناك ،الكافية بسالمته وخصك
 ،الضلوع منا وجد على وأحنيت ،حرا الفخر ومهجة ،عربى اد مقلة لتركت وإال ،هنالك ما على

   :قال من بقول ومتثلنا ،واهلجوع اهلجود طيب عيوننا من ومنعت
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  يفتـدي  كـي  ) احملصـول  ( ب فديت

ــلك     ــاً أص ــآل حمفوظ ــول ب   الرس

  
***  

  :احلادثة هذه على معلقاً شرب جواد السيد قال مث
 يف والعيـان  اخلـرب  :مؤلفه يف رضا حممد السيد اخلطيب روى كما ( الرسالة هذه كتابة سببو

  :) نصه ما املذكور هادي السيد بن باقر السيد ترمجة يف 64 ص واألعيان األفاضل أحوال
 جريـرة  به حتدق ،فرسه على فخرج ،ليالً وليمة إىل العشائر رؤساء بعض دعاه هادي السيد نا

 وكـان  ،حسن السيد املرحوم وأخوه ،وخدمه خاصته من ومجاعة باقر السيد ولده منهم ،اخليل من
  .قصب من املضيف جبنب الفضاء يف الس فانعقد ،صيفاً الوقت

 صـاحب  مـع  ثأر هلا فئة من يلعلع الرصاص بصوت وإذا ،املوائد بنصب شغلوا قد الناس بيناف
 ) حمصـول  ( له يقاله واقف خادم هادي السيد رأس على وكان ،واضطربوا القوم ففزع ،املضيف
 ومـن  احلـي  ثار مث ،آخرون واُصيب املاء ساقي قتل كما ،قتيالً أثرها على فسقط رصاصة فأصابته

  .ينذعر ومل يتحرك مل مكانه يف ثبت فقد هادي السيد أما .راجعني الغزاة فازم ،للوليمة مدعوا كان
 وكتب ،والده سالمة على هللا شكراً باقر السيد ولده سجد بالده إىل هادي السيد رجع عندماو

   :البيتني هذين حممد السيد املعز أيب الفيحاء يف أبيه عم إىل فوره من
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ــراك ــة يف بشـ ــأت فاجعـ   أخطـ

  خطاهــا جــدك ســوى ومــا    

  
  الـــورى إلـــه مقـــادير فـــدت

  تلقاهــــا ) حمصــــول (و أيب    

  
   :هادي السيد خياطب السيد أجابهف

  يفتـدى  كـي  ) احملصـول  ( ب فديت

ــلك     ــاً أص ــآل حمفوظ ــول ب   الرس

  
  الـــورى بـــني الســـار واملثـــل

)1( األصـول  حفظ حصولـامل من خري    
  

  
___________________________________  

  .373 صفحة 12 العدد املوسم جملة ،32 :3 الشيعة أعيان مستدركات وانظر ،86 :9 الطف أدب )1(
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   طالب أيب بن عقيل بنت أمساء )6(
  .وراُءك ما :فقال ،سعيد بن عمرو على البشري دخل ملا :تأرخيه يف األثري ابن الق
  !!!علي بن احلسني قتل ،األمري سر ما :الق
 ومعهـا  طالـب  أيب بن عقيل ابنة وخرجت ،هاشم بين نساء فصاحت ،فنادى ،بقتله ناد :قالف

   :تقول وهي ثوا تلوي حاسرة نساؤها
ــاذا ــون م ــال إن تقول ــنيب ق ــم ال   لك

ــاذا     ــتم م ــت فعل ــر وأن ــم آخ   االُم

  
ــريت ــأهلي بعت ــد وب ــدي بع   مفتق

ــارى     ــى اُس ــرجوا وقتل ــدم ض   ب

  
  لكـم  نصـحت  إذ جزائـي  هذا كان ما

ــوين أن     ــوٍء ختلف ــي ذوي يف بس   رمح

  
   :وقال ضحك أصوان عمرو مسع لماف

ــت ــاء عج ــين نس ــاد ب ــة زي   عج

ــيج     ــوتنا كعج ــداة نس ــب غ   األرن

  
  وهذا ،كعب بن احلارث بن زياد بين على زبيد لبين كانت وقعة :األرنبو
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  .)1( !عثمان كواعية وعاية :قال مث ،كرب معدي بن لعمر البيت
  .)2( فقط األولني البيتني ذكر أنه إال ،تأرخيه يف الطربي ذلك ذكرو
   :وتقول تنوح عقيل بنت أمساء خرجت  احلسني قتل ملا :املناقب يف آشوب شهر ابن قالو

ــاذا ــون م ــال إن تول ــنيب ق ــم ال   لك

  مسـموع  القـول  وصدق احلساب يوم    

  
ــذلتم ــريت خ ــتم عت   غيبــاً أوكن

ــق     ــد واحل ــر ويل عن ــوع األم   جمم

  
ــلمتموه ــدي أس ــاملني بأي ــا الظ   فم

  مشــفوع اهللا عنـد  اليــوم لـه  مـنكم     

  
  حضـروا  إذ الطـف  غـداة  عنه كان ما

ــك     ــا تل ــهن وال املناي ــدفوع عن )3( م
  

  
 سليمان عن خمنف أبو روى وقد :قال مث ،أعاله املذكورة األبيات عني تارخيه يف كثري ابن ذكرو

 وهكذا ،الشعر هذا قالت اليت هي عقيل بنت أن :الكنود أيب عبيد بن الرمحان عبد عن ،راشد أيب بن
 حني األبيات هذه قالت اليت هي طالب أيب بن عقيل بنت الصغرى زينب أن :بكار بن الزبري حكى
   علي بنت زينب أن بإسناده األنباري بن بكر أبو وروى .النبوية املدينة احلسني آل دخل
__________________________  
  .88 :4 التأريخ يف الكامل )1(
  .466 :5 الطربي تأريخ )2(
  .116 :4 طالب أيب آل مناقب )3(
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 قتل يوم كربالء يوم خباءها رفعت بنية اُم جعفر بن عبداهللا زوج وهي ،فاطمة من طالب أيب ابن
   .)1( أعلم فاهللا ،األبيات هذه وقالت احلسني

***  
__________________________________  

 ابن للسيد )( احلسني مقتل ،76 :2 للخوارزمي )( احلسني مقتل :وانظري .198 :8 والنهاية البداية )1(
   .46 :3 الشريعة رياحني ،305 :3 الشيعة أعيان ،71 :طاووس
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  صفوان بنت البراء أُم )7(
 الرجـال  حتض شعر هلا ،صفني يف معه واحلاضرات ، املؤمنني ألمري املواليات الشاعرات نم
 ملجم ابن قتله أن بعد  علي اإلمام به ترثي شعر وهلا ،العدو مواجهة يف وتشجعهم القتال على
  .عليه اهللا لعنة

 ،التميمي سفيان أيب بن سهيل حدثنا ،بكار بن العباس حدثنا :النساء بالغات يف طيفور ابن قالو
 معاويـة  على هالل بن صفوان بنت الرباء اُم استأذنت :قال ،املخزومي هبرية بن جعدة عن ،أبيه عن

 ،)3( املنسـف  كهيئـة  )2( كور رأسها على كان وقد ،تسحبها )1( دروع ثالثة يف فدخلت ،هلا فأذن
  .؟صفوان بنت يا أنت كيف :فقال ،جلست مث فسلمت

  .املؤمنني أمري يا خبري :التق
  .؟حالك كيف الق
   .نشاط بعد وكسلت ،جلد بعد ضعفت :التق

___________________________________________  
  .» درع « 1206 :3 الصحاح .قميصها :املرأة درع )1(
 129 :2 احمليط القاموس ،» كَور « 809 :2 الصحاح .دارها :اي ،الثها أي :يكورها رأسه على العمامة كار )2(

  .» كور «
  .» نسف « 1431 :4 الصحاح .مرتفع وأعاله الصدر منصوب طويل شيء وهو ،الطعام به ينسف ما :املنسف )3(

    



56 

  :تقولني وحني اليوم بينك شتان :قال
  رونـق  ذا صـارماً  دونـك  عمـرو  يا

ــب     ــزة عض ــيس امله ــاخلوار ل )1( ب
  

  
ــرج ــوادك أس ــرعاً ج ــمراً مس   ومش

ــرب     ــري للح ــرد غ ــرار )2( مع   لف

  
ــب ــام أج ــت ودب اإلم ــه حت   لوائ

  بتـــار بصـــارم العـــدو وأغـــر    

  
ــاليتين ــبحت ي ــيس أص ــورة ل   بع

ــأذب     ــه ف ــاكر عن ــار عس   الفج

  
  .)3( ﴾ سلَف عما اللَّه عفَا ﴿ :يقول تعاىل واهللا ،عفا ومثلك ،املؤمنني أمري يا ذاك كان قد :التق
  .؟قتل حني قولك فكيف ،دونك اخترم ولكنه ،لعدت عاد لو أنه أما هيهات :الق
  .نسيته :التق
   :)( املؤمنني أمري يا تقول حني واهللا هي :جلسائه بعض قالف

ــا ــال ي ــم للرج ــول لعظ ــيبة ه   مص

ــدحت     ــيس ف ــاا فل ــازل مص   اهل

  
___________________________  

  .» عضب « 183 :1 الصحاح .القاطع السيف :العضب )1(
  .» عرد « 508 :2 الصحاح .فر اذا :تعريداً الرجل عرد )2(
  .95 :املائدة )3(
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ــمس ــفة الش ــد كاس ــا لفق   إمامن

ــري     ــق خ ــام اخلالئ ــادل واإلم   الع

  
  مشـى  ومـن  املطـي  ركب من خري يا

ــوق     ــراب ف ــف الت ــل أو حملت   ناع

  
ــنيب حاشــا ــد ال ــددت لق ــا ه   قواءن

ــاحلق     ــبح ف ــعاً أص ــل خاض   للباط

  
  .حاجتك أذكري !مقاالً لقائل تركت ما ،صفوان بنت يا اهللا قاتلك :معاوية قالف
  .علي شانئ تعس :فقالت فعثرت قامت مث ،شيئاً سألتك ال واهللا هذا بعد هيهات :التق
  ؟اُحبه ال أن زعميت صفوان بنت يا :قالف
   .)1( علمت ما هو :التق

________________________________  
  .366 :3 الشريعة رياحني ،46 :النساء أعيان ،475 :3 الشيعة أعيان :وانظر .75 :النساء بالغات )1(
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  البيضاء حكيم أُم )8(
 ،الكـالم  بليغة اللسان فصيحة كانت ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة ،هاشم بن امللطب عبد نتب

  .شاعرة
  .خمزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بنت فاطمة :مهااُ

 .والـزبري  طالـب  أيب وشقيقة شقيقته أا خيتلف ومل ذلك يف اختلف وقد ،اهللا عبد توأمة هيو
  .وبنات عامراً له فولدت ،مناف عبد بن مشس عبد بن حبيب بن ربيعة بن كرز عند كانت

 مجـع  انه وذلك ،حياته يف املطلب عبد أباها به رثت ما شعرها ومن ،شاعرة كأخواا كانتو
 يقلن بأن وأمرهن .وعاتكة ،وصفية ،وبرة ،واُميمة ،البيضاء حكيم واُم ،أروى :وهن مرضه يف بناته
 كـل  فأنشـأت  ،منهن واحدة كل تقول أن تريد ما ليسمع وفاته بعد يرثينه أن يردن ما حياته يف

   :حكيم اُم فقالت رثائه يف أبياتاً منهن واحدة
ــا أال ــني ي ــودي ع ــتهلي ج   واس

  واملكرمـــات النـــدى ذا وابكـــي    

  
ــا أال ــني ي ــك ع ــعفيين وحي   اس

ــدمع     ــن ب ــوع م ــاطالت دم   ه

  
ــي ــري وابك ــن خ ــب م ــا رك   املطاي

ــاك     ــري أبـ ــار اخلـ ــرات تيـ   الفـ
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ــل ــاع طوي ــيبة الب ــايل ذي ش   املع

ــرمي     ــيم ك ــود اخل ــات حمم )1( اهلب
  

  
***  

__________________________________  
  .380 :3 الشريعة رياحني ،247 :3 الشيعة أعيان ،32 :1 النساء أعالم ،227 :5 الغابة اُسد :انظري )1(
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  الغفاري ذر اُم )9(
 وآلـه  عليه اهللا صلّى الرسول ذكره الذي اجلليل الصحايب ،عنه اهللا رضي الغفاري ذر أيب وجةز
  .» ذر أيب من هلجة أصدق الغرباء اقلت وال اخلضراء أظلت ما « :بقوله
 املواليات من وهي .وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول مع صحبة هلا ،العرب شواعر من شاعرة هيو
  .ذر أيب وفاة يف ذكر وهلا ، طالب أيب بن علي املؤمنني ألمري
 ببـدء  حـدثنا  ذر أبا يا « :ذر أليب قال يبتسم أن أراد إذا وآله عيه اهللا صلى اهللا رسول كانو

  .» اسالمك
 فـإذا  التفاتة مين فحانت ،ووليت لبناً له فصببت فأتيته ،م :له يقال صنم لنا كان :ذر أبو الق

   :أقول فأنشأت ،الصنم على فبال رجله رفع فرغ فلما ،اللنب ذلك يشرب لكلب
  يل بـــدا قـــد إين ـــم يـــا أال

ــدى     ــرف م ــد ش ــك يبع ــاً من   قرب

  
  خسـف  حـظ  سـامك  الكلب رأيت

ــم     ــع فل ــاك مين ــوم قف ــاً الي   كلب

  
  .ما هجرت حني ،عظماً وأصبت ،جرماً أتيت لقد :فقالت ذر ام سمعتينف
   :فقالت باخلرب أخربا لماف

ــا اال ــاً فابغنــ ــاً ربــ   كرميــ

  وهــب بــن يــا الفضــائل يف جــواداً    

  
ــا ــن فم ــامه م ــب س ــري كل   حق

ــم     ــع فل ــداه متن ــا ي ــرب لن   ب
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ــا ــد فم ــارة عب ــري احلج ــاوٍ غ   غ

ــك     ــل ركي ــيس العق ــذي ل ــب ب   ل

  
   .)1( » غاوٍ غري احلجارة عبد فما ،ذر اُم صدقت « وآله عليه اهللا صلّى قالف

***  
_____________________________  

  .392 :3 الشريعة رياحني ،581 :5 الغابة اُسد )1(
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  العبدية ذريح أُم )10(
  .اجلمل يوم معه حضرت ، علي املؤمنني ألمري موالية عربية اعرةش
 إىل اجلمل يوم مصحفاً دفع علياً إن :خمنف أيب عن نقالً البالغة ج شرح يف احلديد أيب ابن الق
  :ذلك يف العبدية ذريح اُم فقالت ،وقتلوه يديه فقطعوا فيه ما إىل اجلمل أهل ليدعو مسلم اُمسه غالم

ــا ــلماً إن رب يـ ــاهم مسـ   أتـ

ــحف     ــله مبصـ ــوالهم أرسـ   مـ

  
ــدل ــان للع ــد واإلمي ــاهم ق   دع

ــوا     ــاب يتلـ ــاهم ال اهللا كتـ   خيشـ

  
  طبــاهم  دمــه  مــن  فخضــبوا 

ــم     ــة واُمهــ ــراهم واقفــ   تــ

  
  )1( تنهاهم ال بالغي تأمرهم

  :اُمه هي رثته اليت أن :تأرخيه من موضعني يف الطربي ذكرو
   :ألولا
 بـن  احلجاج عن ،عاصم بن شرب حدثنا :قال ،احلسن أبو حدثنا :قال ،شبة بن عمر حدثين :الق

 :وقال أصحابه يف به فطاف اجلمل يوم مصحفاً علي أخذ :قال ،الدهين معاوية بن عمار عن ،أرطأة
   يدعوهم املصحف هذا يأخذ من

____________________________  
  .112 :9 البالغة ج شرح )1(
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 ،عنه فأعرض ،أنا :فقال حمشو أبيض قباء عليه الكوفة أهل من فىت إليه فقام ؟مقتول وهو فيه ما إىل
 فقطعـوا  فدعاهم إليه فدفعه ،أنا :قائالً له يقوم الفىت فكان وثالثاً ثانياً عليه اهللا سالم كالمه كرر مث

 علـى  تسـيل  والدماء بصدره فأخذه ،اليسرى يده فقطعوا فدعاهم اليسرى بيده فأخذه ،اليمىن يده
   :ترثي فيما ذلك بعد الفىت اُم فقالت » قتاهلم حل اآلن « :علي فقال ،عنه اهللا رضى فقتل ،قبائه

ــم ــلما إن الهـ ــاهم مسـ   دعـ

ــو     ــاب يتلـ ــاهم ال اهللا كتـ   خيشـ

  
ــم ــة وأمهــ ــراهم قائمــ   تــ

ــأمترون     ــي يـ ــهاهم ال الغـ   تنـ

  
  )1( حلاهم علق منه خضبت قد

   :لثاينا
 بن مسلم أرسلنا :قال أبيه عن ،كثري بن خملد عن ،سيف عن ،شعيب عن السري إيل كتب :الق

 قتل من أول فكان ،فقتلوه واحداً رشقاً - بكعب القلب صنع كما - فرشقوه أبينا بين يدعو عبداهللا
   :ترثيه مسلم اُم فقالت ،عائشة يدي بني

  أتـــاهم مســـلماً إن الهـــم

ــاهم إذ للمـــوت مستســـلماً       دعـ

  
ــاب إىل ــاهم ال اهللا كتــ   خيشــ

ــوه     ــن فرملـ ــاهم إذ دمٍ مـ   جـ

  
ــم ــة واُمهــ ــراهم قائمــ   تــ

ــأمترون     ــي يـ ــهاهم ال الغـ )2( تنـ
  

  
   .)3( العامل واهللا ،رثته قد ذريح واُم اُمه من كل يكون أن ميكنو

____________________________________  
  .511 :4 الطربي تأريخ )1(
  .529 :4 الطربي تأريخ )2(
  .477 :3 الشيعة أعيان )3(
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  القشريية رعلة أُم )11(
 عن ضعيف باسناد روي ،املستغفري جعفر أوردها القشريية رعلة اُم :الغابة اُسد يف األثري ابن الق

 رعلـة  اُم هلا يقال امرأة وآله عليه اهللا صلّى النيب على وفدت :عباس ابن عن ،عطاء عن ،االوزاعي
 ،وبركاته اهللا ورمحة اهللا رسول يا عليك السالم :فقالت وفصاحة لسان ذات امرأة وكانت ،القشريية

 اجلـيش  يف لنـا  حـظ  وال املهاد وممهدات ،األوالد ومربيات ،البعول أزر وحمل ،اخلدور ذوات إنا
  .عزوجلّ اهللا إىل يقربنا شيئاً فعلّمنا ،األعظم

 وغض ،النهار وأطراف الليل آناء عزوجلّ اهللا بذكر عليكن « :وآله عليه اهللا صلّى النيب هلا قالف
  .)1( أبوموسى أخرجه ،احلديث » الصوت وخفض ،البصر
 يف األثـري  ابـن  أورده ما ذكر مث ،املهملة وسكون أوله بكسر رعلة :اإلصابة يف حجر ابن قالو
 ألزواجهـن  واُزينهن النساء أقني مقنية امرأة إين اهللا رسول يا :قالت وفيه :قائالً وأضاف الغابة اُسد
  .» كسدن إذا وزينيهن قينيهن رعلة اُم يا « :هلا فقال ؟عنه فأثبط حوب هو فهل
 احلزن يف قصة هلا فذكر ،الردة ايام يف وأقبلت ،وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول حياة يف غابت مث
 مرثيـة  هلا وأنشد ،عليه تبكي املدينة أزقة واحلسني باحلسن وتطوافها ،وآله عليه اهللا صلّى النيب على
   :منها

ــا ــة دار ي ــور فاطم ــاحتها املعم   س

ــاً يل هيجــت     ــت حزن ــن حيي   دار م

  
____________________________________  

  .582 :5 الصحابة معرفة يف الغابة اُسد )1(
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 رعلة أيب زوجها مع القشريية قدمت :عياش ابن عن بسنده موسى أبو ساق مث :حجر ابن قال مث
 يف وقـال  ،حنـوه  وذكر ،معجباً ا وآله عليه اهللا صلّى النيب فكان ،لسان ذات بدوية امرأة وكانت

  .)1( يبكون وأهلها إال األنصار دور من دار يبق فلم مأمتاً املدينة فهاجت :احلديث آخر
 ومـن  - حجـر  وابن األثري ابن قاله ما ذكر بعد - الشيعة أعيان يف األمني حمسن السيد قالو

 أي .)2( كتابنـا  شرط من أا يستظهر الشعر ذا  الزهراء وخطاا ، باحلسنني تطوافها
  .املؤمنات من

   .)3( الكالم بليغة اللسان فصيحة شاعرة عاملة كانت أا يظهر هذا منو
***  

____________________________________  
  .449 :4 الصحابة متييز يف اإلصابة )1(
  .478 :3 الشيعة أعيان )2(
  .142 :النساء أعالم ،395 :3 التشريعة رياحني :انظري )3(
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  املذحجية سنان أُم )12(
 علي املؤمنني ألمري املواليات من وهي .واجلرأة والشجاعة ،اللسان بفصاحة معروفة عربية اعرةش

 على الرجال به حترض شعراً وانشدت ،صفني واقعة معه حضرت وقد ،عليه اهللا سالم طالب أيب بن
   :قالته فمما ،املعركة يف والصرب اهللا أعداء قتال

ــزب ــاد ع ــيت الرق ــد ال فمقل   ترق

ــل     ــدر واللي ــوم يص ــورد اهلم   وي

  
ــا ــذحج آل ي ــام ال م ــمروا مق   فش

ــدو إن     ــد آلل العـ ــد أمحـ   يقصـ

  
ــه كـــاهلالل علـــي هـــذا   حتفـ

  أسـعد  الكوكـب  مـن  السماء وسط    

  
ــري ــق خ ــن اخلالئ ــم واب ــد ع   حمم

ــدكم إن     ــالنور يه ــه ب ــدوا من   ت

  
  مظفـرا  احلـروب  شـهد  مـذ  زال ما

ــر     ــوق والنص ــه ف ــا لوائ ــد م   يفق

  
***  
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   : املؤمنني أمري ترثي قالتو
  تـزل  فلـم  احلسـني  أبـا  هلكـت  أما

ــاحلق     ــرف ب ــاً تع ــديا هادي   مه

  
  دعـت  مـا  ربـك  صالة عليك فاذهب

ــوق     ــون ف ــة الغص ــا محام   قمري

  
  كمـا  خلفـاً  حممـد  بعـد  كنـت  قد

ــى     ــك أوص ــا ألي ــت بن ــا فكن   وفي

  
ــاليوم ــف ال ف ــل خل ــده يؤم   بع

  إنســيا بعــده نأمــل هيهــات    

  
 عليه دخلت فحينما ،والسري التأريخ كتب يف مذكورة سفيان أيب بن معاوية مع ظريفة قصة هلاو
 نطـق  لسان :قالت بل ذلك تنكر فلم ، علي لالمام ومدحها ،صفني يوم يف شعرها عن سأهلا
   .)1( صدق وقول

***  
____________________________________  

  .349 :1 الفريد العقد ،63 :النساء بالغات ،238 :النساء أعيان ،479 :3 الشيعة أعيان :انظري )1(
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  الكربى كلثوم أُم )13(
  .عليه اهللا سالم طالب أيب بن علي اإلمام املؤمنني أمري اإلمام نتب
  .وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول بنت  الزهراء فاطمة مهااُ

 ،فطنـة  ذكيـة  وكانت ،وشجاعة وبالغة ،وعبادة زهد ذات ،عصرها نساء فواضل من انتك
  . البيت أهل عند املرتلة عظيمة القدر جليلة ،أشعار هلا فصيحة

 حيـث  واقتدار جرأة بكل التبليغي دورها وأدت ، احلسني أخيها مع الطف واقعة ضرتح
 آل هـم  أمامهم الذين بأن وتعريفهم الناس توعية إىل أدت اليت املشهورة خطبتها الكوفة يف خطبت
  .عليه اهللا لعنة يزيد يدعي كما خوارج وليسوا وحرمه ،وآله عليه اهللا صلّى الرسول

   :هي شعرية أبيات عدة املعروفة خطبتها بعد أنشدتو
ــتم ــي قتل ــاً أخ ــل ظلم ــم فوي   ألمك

ــتجزون     ــاراً س ــا ن ــد حره   يتوق

  
ــفكتم ــاًء س ــرم دم ــفكها اهللا ح   س

ــا     ــرآن وحرمهـ ــد مث القـ   حممـ

  
ــروا أال ــار فابش ــم بالن ــداً انك   غ

ــي     ــقرٍ لف ــاً س ــاً حق ــدوا يقين   تخلّ
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ــي وإين ــايت يف ألبك ــى حي ــي عل   أخ

  سـيولد  الـنيب  بعـد  مـن  خـري  على    

  
ــدمع ــر ب ــتهل غزي ــف مس   مكفك

)1( جيمـد  لـيس  دائمـاً  مين اخلد على    
  

  
   :قالت املدينة إىل رجعت عندماو

  تقبلينــــا ال جــــدنا مدينــــة

ــرات     ــزان فباحلسـ ــا واألحـ   جينـ

  
ــاخرب أال ــول فـ ــا اهللا رسـ   عنـ

ــا     ــد بأنـ ــا قـ ــا يف فجعنـ   أخينـ

  
 بنـت  الكربى كلثوم اُم إىل بيتاً وأربعني مثانية من تتكون قصيدة منتخبه يف الطرحيي نسب قدو
 يف دخيـل  علـي  احلاج عنه ذلك ونقل .املذكوران البيتان القصيدة هذه ومطلع ، املؤمنني أمري

 ألم القصيدة هذه من األولني البيتني أن والظاهر .»  املؤمنني أمري اإلمام بنت كلثوم اُم « كتابه
   )2( العامل واهللا ،الشعراء ألحد والباقي ،كلثوم

***  
____________________________________  

  .66 :اللهوف )1(
   .42 : املؤمنني أمري اإلمام بنت كلثوم اُم ،499 :للطرحيي املنتخب ،66 :اللهوف )2(
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  عبداهللا بن مسلم أُم )14(
  .اجلمل يوم معه حضرت ، املؤمنني ألمري موالية عربية اعرةش
 ،عاصـم  بن شرب حدثنا :قال ،احلسن أبو حدثنا :قال ،شبة بن عمر عن تأرخيه يف الطربي وىر

 يف به فطاف اجلمل يوم مصحفاً علي أخذ :قال ،الدهين معاوية بن عمار عن ،أرطأة بن احلجاج عن
 أهـل  مـن  فـىت  اليه فقام ؟مقتول وهو فيه ما إىل يدعوهم املصحف هذا يأخذ من :وقال أصحابه

 فكان وثالثاً ثانياً عليه اهللا سالم كالمه كرر مث .عنه فأعرض ،أنا :فقال حمشو أبيض قباء عليه الكوفة
 فقطعوا فدعاهم اليسرى بيده فأخذه ،اليمىن يده فقطعوا فدعاهم إليه فدفعه ،أنا :قائالً له يقوم الفىت

 حـل  اآلن « :علي فقال ،عنه اهللا رضي فقتل قبائه على تسيل والدماء بصدره فأخذه ،اليسرى يده
   :ترثي فيما ذلك بعد الفىت اُم فقالت .» قتاهلم

ــم ــلماً إن الهـ ــاهم مسـ   دعـ

ــو     ــاب يتلـ ــاهم ال اهللا كتـ   خيشـ

  
ــم ــة واُمهــ ــراهم قائمــ   تــ

ــأمترون     ــي يـ ــهاهم ال الغـ   تنـ

  
  )1( حلاهم علقٍ منه خضبت قد

   عن ،شعيب عن ،السري إيل كتب :أيضاً الطربي قال آخر موضع يفو
____________________________________  

  .511 :4 الطربي تأريخ )1(
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 صنع كما فرشقوه أبينا بين يدعو اهللا عبد بن مسلم ارسلنا :قال ،أبيه عن ،كثري بن خملد عن ،سيف
   :ترثيه مسلم اُم فقالت ،عائشة يدي بني قتل من أول فكان ،فقتلوه واحداً رشقاً بكعب القلب

  أتـــاهم مســـلماً إن الهـــم

ــاهم إذ للمـــوت مستســـلماً       دعـ

  
ــاب إىل ــاهم ال اهللا كتــ   خيشــ

ــوه     ــن فرملـ ــاجهم إذ دم مـ   هـ

  
ــم ــة واُمهــ ــراهم قائمــ   تــ

ــأمترون     ــي يـ ــهاهم ال الغـ )1( تنـ
  

  
 ذكرهـا  مر وقد - العبدية ذريح اُم هي رثته اليت إن :البالغة ج شرح يف احلديد أيب ابن قالو
   :قائلة - سابقاً

ــا ــلماً إن رب يـ ــاهم مسـ   أتـ

ــحف     ــله مبصـ ــوالهم أرسـ   مـ

  
ــدل   دعــاهم قــد واإلميــان للع

ــو     ــاب يتلـ ــاهم ال اهللا كتـ   خيشـ

  
  ضــباهم دمــه مــن فخضــبوا

ــم     ــة واُمهــ ــراهم وافقــ   تــ

  
  )2( تنهاهم ال بالغي تأمروهم

   .)3( العامل واهللا ،رثته قد ذريح واُم اُمه من كل يكون أن ميكنو
***  

____________________________________  
  .529 :4 الطربي تأريخ )1(
  .112 :9 البالغة ج شرح )2(
  .477 :3 الشيعة أعيان )3(
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  املالئكة نزار أُم )15(
 علـى  طغـت  كنيتها أن إال ،» اليازجي وردة « و » العرب درة « ب لقبت » سليمة « مسهاا

  .)1( » سلمى « ب » املعاصرة العربية الشاعرة « كتاا يف الشاطئ بنت مستها وقد .وألقاا امسها
 ،هلا أجريت جراحية عملية إثر م 1952 سنة لندن يف وتوفيت ،م 1908 سنة بغداد يف لدتو

  .العراق يف ودفنت
 سياسية قضايا شعرها يف عاجلت .العربيات الشاعرات طليعة من تعد ،معروفة عراقية شاعرة هيو

 ووصل ،آنذاك سائدة كانت اليت البالية العادات على الثورة لواء ومحلت ،عديدة وقومية واجتماعية
 مسـتواها  عن تعرب رائعة قصائد واالت الصحف هلا ونشرت .العريب العامل أحناء مجيع إىل صوا
  .م 1867 سنة بريوت يف » الورود حديقة « باسم األول ديواا وطبع ،العايل الثقايف
 تعجـب  أثار مما ،الرجال مع ختتلط مل ،اإلسالمي حجاا على حمافظة كانت كله ذلك مع هيو
  .آنذاك االدباء من الكثري

 ،األغـالل  على الثائرة جيلها شاعرة نزار أم تكون أن العجب ومن :الشاطئ بنت االديبة التق
 وراء مـن  ينطلق نزار أم صوت ...العاليلي مجيلة انطلقت كما احلرمي قفص من تنطلق مل اليت وهي

   .)2( احلديثة العربية للشاعرة الثوري الوجود عن يعلن احلجاب
____________________________________  

  .37 :املعاصرة العربية الشاعرة )1(
   .42 :املعاصرة العربية الشاعرة )2(
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 هـو  ،مثري موقف عن تعرب » الصامت املذياع « عنواا قصيدة نزار أم تراث ويف :أيضاً قالتو
   :قالت ،املسحور بالعامل فيه تتصل احملجبة الشاعرة وكانت ،فيه خللل املذياع صمت

ــا ــامت أيه ــذب الص ــي املع   روح

ــدما     ــت بع ــي كن ــريي مؤنس   ومس

  
ــاج ــمتك يل ه ــزين ص ــجوناً احل   ش

ــهمات     ــاب مب ــين فغ ــروري ع   س

  
ــي ــالقرب أتأس ــك ب ــل من ــر لع   الق

ــاف ب     ــن ش ــوعيت م ــعريي ل   وس

  
ــىن ــنفس وأم ــيت ال ــا ال ــرب فإ   الص

ــن     ــن بلح ــوتك م ــحور ص   املس

  
ــل ــث أثق ــاعدي البح ــىن س   وأض

ــد     ــيب اجله ــدين قل ــريي وك   تفك

  
  ســـر عرفنـــا أســـتطيع علـــين

ــاب     ــين غ ــهت ع ــور يف فت   دجي

  
  واعتكر الليل وسجا

  هرـبالس بـوتغي
  بالفكر القلب أجهد

ــف ــلو كي ــكون أس ــبوح وللس   ش

ــات     ــدجى مرعبـ ــام وللـ   أوهـ

  
ــوايل ــامل وحــ ــترتى عــ   يــ

ــاليله يف     ــال أضــ ــام فــ   يلتــ

  
  فتنــها النفــوس فيــه تتــهاوى

ــاين ر     ــا األمـ ــام وللمنايـ   ازدحـ

  
ــايل ــن وحي ــتباك م ــي اش   املآس

  وضــرام  جــدها  جــد  غمــم    

  
ــؤادي ــه وف ــه أبلت ــرو أحالم   ال

  اآلالم بســــعده فــــأودت ع    

  
  دهــاه مــاذا الغريــد ومســريي

  الكــالم فيــه فمــات فتعــاين    
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  غريــدي طــال لــو يب كيــف

ــمت     ــه أوىف و الص ــام داء علي   عق

  
  ومزهري نايب وهو

  وخمربي وندميي
  معشري بأماين

ــاحب ــت صـ ــوالء ثابـ   ويفّ الـ

  الصــحاب وفــاء أخالصــه دون    

  
ــيس ــدقاً ينفــك ل ــر حــويل مغ   البش

  واكتئـــايب ســـآميت مشـــتتاً    

  
ــم ــحارى ك ــها ص ــه قطعت   جبناحي

  العبـاب  طـاغي  عـرض  جـزت  وكم    

  
ــازيج ــحر واألهـ ــا بالسـ   األهـ

ــج     ــان زي ــها وإرن ــالب جرس   اخل

  
  فـــراق املـــذاق ســـائغ منـــهل

ــم     ــيت روى ك ــراق غل ــرايب ف   ش

  
ــف ــاله ج ــهي سلس ــا الش ــل في   للق

ــن ب     ــة م ــا لوع ــذاب الظم   والع

  
  وحديت بني فأنا

  وهلفيت وسكتوين
  )1( وحرية شجو رهن

   :الطموح قلبها به خاطبت ما شعرها منو
ــإالم ــا ف ــيب ي ــوح قل ــيم الطم  يف  

ــان     ــار ودي ــذيق أفك ــا ت   العلقم

  
ــت ال ــرك أن ــا تت ــروم م ــا وال ت   أن

  فأسـلما  اليـك  أصـغي  بـأن  أرضى    

  
____________________________________  

  .44 - 43 :املعاصرة العربية الشاعرة )1(
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  حيـن  أمل احلـدود  قلـيب  يـا  جاوزت

  وتسـأما  الطمـوح  عـن  تكف أن لك    

  
   :النساء خماطبة قالتو 

ــينت ــى رضــ ــر علــ   األســ

ــننت     ــدى فهــ ــر مــ   العمــ

  
ــننت ــرب يف وأمعــــ   الصــــ

ــى     ــة علــ ــدهر غائلــ   الــ

  
ــىت ــن مــ ــال تعملــ   بالفــ

  العــايت الشــقا أســر مــن ت    

  
ــىت ــرن مــ ــي تفخــ   باملاضــ

ــىت     ــمن مــ ــآليت تبســ   لــ

  
ــا ــعف ألفنــ ــا الضــ   وارحتنــ

ــا     ــيات لبلوانــــ   رضــــ

  
ــم ــو فلـ ــن ـ ــدنيا مـ   الـ

ــوى     ــوب ســ ــرآة ثــ   ومــ

  
   :م 1948 سنة فلسطني إىل العربية اجلويش توجه أثناء قالتو
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  وقهرا إذالالً الباغني على العنف شددي
  عسرا القيد زيدي الطاغني على الضيق شددي

  وغدرا لدغاً أمعنت الفاعي تليين ال
  اسرى جاؤك وإن للمضلني ترقي ال

  خيرا حىت طغيام حطمي دمريهم
  وخسرا يأساً أحالمهم أبديل أرهقيهم
  مرا تطفح بغيهم من أكؤساً جرعيهم

 مستمرا عناًء فلسطني من إمنحيهم
***  

  محرا اليأس ربوات أعيدي البأس امة
  ودحرا تقتيالً الرجس هدي الكفني اطبقي

  شرا القدس يف عتوا لصهايني ترقي ال
  طهرا تطفح افئدة عن الرأفة أبعدي
  خريا تعقب ان اآلن بعد للرأفة ليس

  خسرا اللني يرون فاألذالء قتليهم
  وزجرا تباينا الباطل على احلق أظهري
  األغرا والعدل النبل إال تأتني ما ليس
  سكرى الساحات على تنهال األهوال أذكري

  وذعرا ارهابا تتساقط األطفال اُذكري
  ومرا كان مبا ينبئك القدس اسأيل

  وديرا يشكو مسترهقاً مسجداً اسأليه
 املكفهرا الدجى والليل العتمة اسأيل
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  ادرى بالقصة فاالشالء االشالء اسأيل
  نكرا ارتد وكيف بالقدس الدهر مر كيف
 حريى بالساحة النور وضمات رفت كيف

***  
  وذعرا تصخاباً السوح يهم سوف عاصف
  فقرا اهتيج أما الكون حييل سوف عاصف
  وظفرا ناباً فلينبشو أال فلسطني أي

  نشرا مث طياً الطغيان شرك وليمدوا
  مقرا القدس يف الشذاذ طغمة وليمنوا

 هدرا تذهب أن العرب دماء شأن من ليس
***  

  وكـرا  للعـادين  االسـراء  كعبة تكوين لن

  جسـرا  االجمـاد  على للمغريين تصريي لن    

  
  سـفرا  العـرب  بأس غرة على سجلت أنت

  مشـمخرا  حصـناً  األجماد على وطدت أنت    

  
  طـرا  النيـل  أنـت  والعزة النصر أنت أنت

  وهجـرا  تفاهـات  الـدنيا  مسمع فليصموا    

  
***  

  ؟حكرا يهديه كي لألغراب الغاب أباح من
  ؟دورا الصحراء يف يلعب أن الغريب دعا من

  أمرا محلت فقد الغدر دع الغرب أيها
  غفرا واستدن للهدى واجنح احلق طريق خذ

  ؟وحنرا صدراً فاستهدفته القدس خنت كيف
  ؟غدرا الطاهر الدم سكب على أعزيت كيف

  نضرا العيش أرادوا أهل هلا الدار هذه
  وطهرا عزاً مست فراديس السوح هذه

  ومسرى مغدى للهدى كانت اجلنات هذه
 !؟أمرا توليه أو صهيون إىل تنصاع كيف

***  
  وتـرا  يسـتوفز  فالشرق استفق الظلم عامل

  قسـرا  الصـري  فروع واجتثت العبث ليل طال    
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  وسترا تضليال الطغيان على نقوى نعد مل
  سعرا الغرب تصلي محراء لضى تزجيها سوف
 فخرا بالعرب مسا حلم من فات قد ما كان

***  
  صخرا الن مهما القلب حييل الظلم إنه

 سكرا ترديه النهي جتتاح اخلمرة إا
***  

  وجورا ارهاقا عانيت وإن فلسطني اي
  ممرا أشجاها اآلالم خامتة إا

  سترا الغمة على ولتفضي األشالء مللمي
  أمرا البيد يف تري البيد يف الطرف ولتجيلي

  اُخرى اثر توايل أفواج الساحات هي ها
  حرى اهليجاء إىل ضجت قد األبطال هي ها

 ذخرا النصر ليوم فلسطني فلتعديها
***  

  حبرا الفتنة بك تلفي لن اإلسراء ساحة
  مقرا للشرك اهلدى يكون لن تسائي ال

  نصرا العرب سيويل األمسى منقذك أمحد
  فجرا الليل حييل ما عيسى أنوار من فيك

  استقرا النصر سنا الزهر آفاقك وعلى
  عشرا السهم وردي اضعافا األكواب فامألي

  قربا البحر بقصر الصهايني هذي وامنحي
  حسرى ترتد أو اهللكة مورد أورديها

  مستقرا وساءت الذل هوى يف ادفنيها
 )1( حشرا الغاوين حتشر جحيم يف اقذفيها

__________________________________  
   .44 - 43 :3 الشيعة أعيان مستدركات )1(
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  األسود بنت اهليثم اُم )16(
 ،شاعرة ،وشيعته  املؤمنني أمري أصحاب من تابعية :الشيعة أعيان يف األمني حمسن السيد الق

 اختلفـت  وقـد  ،بالكنيـة  اشتهرت أو كنيتها امسها ولعل ،اهليثم اُم غري باسم ذكرها من جند ومل
  :ابيها إسم يف كلمام

 :قاال - الطالبيني مقاتل يف االصفهاين الفرج أبو عنه حكاه فيما - خمنف وأبو االرشاد يف املفيدف
  .النخعية األسود بنت اهليثم اُم

  .النخعية العريان بنت اهليثم اُم :قاال الغابة اُسد يف األثري وابن ،االسيتعاب يف الرب عبد ابنو
  .النخعية اهليثم اُم :قال اإلصابة يف حجر ابنو
  .جدها إىل واخرى أبيها إىل تارة نسبت لعلهاو
 روايـة  اختلفت وقد . علياً املؤمنني أمري ا ترثي قصيدة هو شعرها من عليه عثرنا الذيو
 وقصيدة القصيدة هذه بني املؤرخني من خلط وقع أنه ويظهر ،كثرياً اختالفاً القصيدة هذه يف الرواة

 بعضهم نسبها اهليثم ام إىل املنسوبة القصيدة أن حىت وقافيتها وزا على هي اليت الدؤيل االسود أيب
 ام قصـيدة  من شيء ادخل القصيدتني بني والقافية الوزن الحتاد أنه والظاهر .األسود أيب إىل بتمامها

 زيـن  مدح يف الفرزدق ميمية يف ذلك نظري وقع كما اشتباهاً وبالعكس االسود أيب قصيدة يف اهليثم
  .األغاين يف عليه نبه كما اُمية بين بعض مدح يف الكناين الليثي للحزين أخرى وميمية  العابدين

   الغابة اُسد صاحب وتبعه االستيعاب صاحب القصيدة هذه ذكر قدو
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 بني جنمع وحنن .االستيعاب يف ملا املخالفة ببعض خمنف أيب عن الطالبيني مقاتل يف أبوالفرج وذكرها
  .خمنف أيب برواية نذكرها مث االستيعاب برواية أوالً فنذكرها ،الروايتني

  .النخعية العريان بنت اهليثم الُم يرويها وأكثرهم األسود أبو قال :االستيعاب فيف
 العريـان  بنـت  اهليـثم  الُم يرويها وبعضهم الدؤيل األسود أبو قاله ما ذلك من :الغابة اُسد يف

   :النخعية
ــا أال   اســعدينا وحيــك عــني ي

  املؤمنينـــا أمـــري فبكـــي أال    

  
  عليــــه كلثــــوم أم أتبكــــي

ــا     ــد بعربـ ــا رأت وقـ   اليقينـ

  
ــل أال ــوارج ق ــث للخ ــانوا حي   ك

  الشــامتينا  عيــون قــرت فــال    

  
  فجعتمونــا )1( احلــرام الشــهر أيف

ــري     ــاس خبـ ــراً  النـ ــا طـ   أمجعينـ

  
ــتم ــري قتل ــن خ ــب م ــا رك   املطاي

ــها     ــن فذلل ــب وم ــفينا رك   الس

  
ــن ــبس وم ــال ل ــن النع ــذاها وم   ح

ــن     ــرأ ومـ ــاين قـ ــا  املثـ   واملئينـ

  
  فيــه اخلــريات مناقــب وكــل

ــب     ــول وحـ ــا رب رسـ   العاملينـ

  
  كانــت حيـث  قـريش  علمـت  لقـد 

  ودينــا حســباً خريهــا  بأنــك    

  
  حســـني أيب وجـــه اســـتقبلت إذا

ــت     ــدر رأيـ ــا راق البـ   الناظرينـ

  
ــا ــل وكنـ ــه قبـ ــري مقتلـ   خبـ

ــرى     ــوىل ن ــول م ــا اهللا رس   فين

  
  فيـــه يرتـــاب ال احلـــق يقـــيم

ــدل     ــدى يف ويعـ ــا العـ   واألقربينـ

  
ــيس ــامت ولـ ــاً بكـ ــه علمـ   لديـ

  املتجربينـــا  مـــن خيلـــق ومل    

  
  عليــاً فقــدوا إذ النــاس كــأن

ــام     ــار نعـ ــد يف حـ ــنينا بلـ   سـ

  
_______________________________  

  .الصيام شهر :والصحيح ،ورد هكذا )1(
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ــال ــمت ف ــة تش ــن معاوي ــرب ب   ح

ــإن     ــة فـ ــاء بقيـ ــا اخللفـ   فينـ

  
   : املؤمنني أمري ترثي النخعية األسود بنت اهليثم اُم وقالت :خمنف أبو قال :الطالبيني مقاتل يفو

ــاعني أال ــك يـ ــعدينا وحيـ   اسـ

  املؤمنينـــا أمـــري فبكـــي أال    

  
ــا ــري رزين ــن خ ــب م ــا رك   املطاي

ــها     ــن وحيس ــب وم ــفينا رك   الس

  
ــن ــبس وم ــال ل ــن النع ــذاها وم   ح

ــن     ــرأ ومـ ــاين قـ ــا املثـ   واملئينـ

  
ــا ــل وكنـ ــه قبـ ــري مقتلـ   خبـ

ــرى     ــوىل ن ــول م ــا  اهللا رس   فين

  
  فيــه يرتــاب ال الــدين يقــيم

ــي     ــالفرائض ويقضـ ــتبينا  بـ   مسـ

  
ــدعو ــة وي ــن للجماع ــاه م   عص

ــهك     ــع وين ــدي قط ــارقينا أي   الس

  
ــيس ــامت ولـ ــاً بكـ ــه علمـ   لديـ

  املتجربينـــا مـــن خيلـــق ومل    

  
ــر ــد أيب لعم ــحاب لق ــر أص   مص

ــى     ــول عل ــحابة ط ــا أو الص   جعون

  
  عكــــوف بــــأم وغرونــــا

ــيس     ــذاك ول ــل ك ــا فع   العاكفين

  
ــهر أيف ــيام شـ ــا الصـ   فجعتمونـ

ــري     ــاس خبـ ــراً النـ ــا طـ   أمجعينـ

  
ــن ــد وم ــنيب بع ــري ال ــس فخ   نف

ــو     ــن أب ــري حس ــاحلينا وخ   الص

  
  عليــا فقــدوا إذ النــاس كــأن

ــام     ــال نـ ــد يف جـ ــنينا بلـ   سـ

  
ــو ــا ول ــئلنا أن ــال س ــه امل   في

ــذلنا     ــال بـ ــه املـ ــا فيـ   والبنينـ

  
ــاب ــيت أش ــال ذؤاب ــزين وأط   ح

  القرينــا فارقــت حــني اُمامــة    

  
ــوف ــه تطـ ــها بـ ــه حلاجتـ   إليـ

ــا     ــت فلم ــت استيأس ــا رفع   رنين

  
  إليهــــا كلثــــوم اُم وعــــربة

ــا     ــد جتاوـ ــا رأت وقـ   اليقينـ

  
ــال ــمت ف ــة تش ــن معاوي ــرب ب   ح

ــإن     ــة فـ ــاء بقيـ ــا اخللفـ   فينـ
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ــا ــارة وأمجعن ــن األم ــراضٍ ع   ت

ــن إىل     ــا ابـ ــا وإىل نبينـ   أخينـ

  
ــال ــي ف ــام نعط ــر زم ــا األم   فين

ــواه     ــدهر س ــر ال ــا آخ ــا م   بقين

  
ــراتنا وان ــا وذوي ســ   حجانــ

ــوا     ــب أن تواصـ ــا إذا جنيـ   دعينـ

  
  وجــرد عضــب مهنــد بكــل

ــيهن     ــاة علـ ــومينا الكمـ )1( مسـ
  

  
***  

__________________________________  
 ،150 :5 الطربي تأريخ ،18 :املفيد للشيخ اإلرشاد ،329 :12 األغاين :وانظري - 487 :3 الشيعة أعيان )1(

 أيب البـن   طالب أيب بن علي اإلمام مقتل ،43 :الطالبيني مقاتل ،139 :املهمة الفصول ،455 :3 الشريعة رياحني
  .الثالثة السنة 12 العدد ،تراثنا نشرة يف املطبوع الطباطبائي العزيز عبد السيد حتقيق دنيا
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  عبداملطلب بنت اُميمة )17(
 اللسـان  فصيحة شاعرة كانت ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة ،هاشم بن عبداملطلب بنت ميمةاُ
  .بليغة
  أباها ترثي التق

  الفقـد  ذو العشـرية  الراعـي  هلـك  أال

  اـد  عـن  واحملـامي  احلجيج وساقي    

  
  بيوتـه  الغريـب  الضـيف  يؤلـف  ومن

  بالرعــد تبخــل النــاس مســاء مــا إذا    

  
  الفـىت  يكسـب  مـا  خري وليداً كسبت

  احلمـد  شـيبة  يـا  تـزداد  تنفـك  فلم    

  
  مكانـه  خلـي  الفيـاض  احلـارث  أبو

  بعــد إىل حــي فكــل تبعــدون فــال    

  
ــاين ــاك ف ــا لب ــت م ــع بقي   وموج

  وجـدي  مـن  كـان  ملا أهالً له وكان    

  
ــقاك ــاس ويل س ــرب يف الن ــراً الق   ممط

  اللحــد يف كــان وإن أبكيــه فســوف    
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ــد ــان فق ــاً ك ــرية زين ــها للعش   كل

)1( محـد  مـن  كان حيثما محيداً وكان    
  

  
***  

_______________________  
  .246 :3 الشيعة أعيان )1(
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  األنصارية أمينة )18(
 بـن  مالـك  اليهـثم  أبا ترثي األنصارية أمينة قالت :» صفني وقعة « يف مزاحم بن نصر التق

  .بصفني  املؤمنني أمري مع قتل وقد ،التيهان
ــع ــوم منـ ــاداً أذوق أن اليـ   رقـ

ــك     ــى إذ مال ــان مض ــادا وك   عم

  
ــا ــا ي ــثم أب ــن اهلي ــان ب ــإين تيه   ب

ــرت     ــهم ص ــدناً لل ــادا مع   ووس

  
ــدا إذ ــق غ ــور الفاس ــيهم الكف   عل

ــه     ــان إنـ ــها كـ ــادا مثلـ   معتـ

  
  أحـد  يـوم  ثـوى  مـن  مثـل  أصبحوا

)1( االجســـادا تلكـــم اهللا يـــرحم    
  

  
***  

__________________________________  
  .454 :3 الشريعة رياحني ،489 :3 الشيعة أعيان :وانظري .365 :صفني وقعة )1(

    



88 

  التمام بدر )19(
 عبـد  بـن  حممد بن احلسني أو احلسن بنت هي :» الشيعة أعيان « يف األمني حمسن السيد الق

 املكتبة يف نسختها وجدت اليت » اجللساء نزهة « ب املعروفة السيوطي رسالة ويف ،الدباس الوهاب
 بعـض  وسـنذكر  ،الشعر نظم يف البارعات من كانت التمام بدر إن :فيها يقول بدمشق الظاهرية

  .شعرها أبيات
   :التق

  وعــدك قبــل وعيــدك يبــدو

  وردك دون منــــك وحيــــول    

  
ــزور ــك ويـ ــرى يف طيفـ   الكـ

ــد     ــك فبحمـ ــدك ال طيفـ   حبمـ

  
  عبــــدك لــــذل تــــرق ال مل

ــوعه     ــي وخضـ ــدك فتفـ   بعهـ

  
   .)1( الدباس بن البارع باسم معروفاً وكان ،الشيعة شعراء مشتهري من أبوها كانو

***  
__________________________________  

  .71 :4 الشريعة رياحني ،546 :3 الشيعة أعيان )1(
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  عبداملطلب بنت برة )20(
 بليغة اللسان فصيحة كانت ،وسلم وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة ،هاشم بن املطلب عبد بنت رةب

  .جليلة صحابية وهي ،شاعرة
   :أباها ترثي التق

  درر بــــدمع جــــودا عــــيين

ــى     ــب عل ــيم طي ــر اخل   واملعتص

  
ــى ــد عل ــد ماج ــاد واري اجل   الزن

  اخلطـــر عظـــيم احمليـــا مجيـــل    

  
ــى ــيبة عل ــد ش ــات ذي احلم   املكرم

ــد وذي     ــز اـ ــر والعـ   واملفتخـ

  
ــم وذي ــل احلل ــات يف والفض   النائب

  الفجــر  جــم  املكــارم  كــثري    

  
ــه ــل ل ــد فض ــى جم ــه عل   قوم

  القمــر كضــوء يلــوح مــنري    

  
ــه ــا أتتـ ــم املنايـ ــوه فلـ   تشـ

ــرف     ــايل بص ــت اللي ــر وري )1( القم
  

  
***  

_______________________  
  .246 :3 الشيعة أعيان )1(
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  اهلاللية بكارة )21(
 مـن  كانت ،واخلطابة والنثر والشعر والفصاحة واإلقدام بالشجاعة املوصوفات العرب نساء نم

 حضت محاسية خطباً ا فخطبت ،صفني حرب يف عليه اهللا سالم ،طالب أيب بن علي اإلمام أنصار
   .تردد وال خوف بدون احلرب غمارات خيوضوا أن على القوم ا

 حـدثنا  :قال علي كتابه من وقراءة ،عمر بن عبداهللا حدثين :النساء بالغات يف طيفور ابن الق
 عن ،إبراهيم بن حممد عن ،الشافعي حممد بن إبراهيم حدثنا قال ،املفضل حممد بن عبداهللا بن ابراهيم

   :قال اجلمحي حذافة من مسعه عمن ،الوليد بن خالد
 ومعهـا  ،عظمهـا  ودق ،سنها كربت أن بعد سفيان أيب بن معاوية على اهلاللية بكارة خلتد

 الـرد  عليهـا  فأحسن ،باخلالفة معاوية على فسلمت ،عكاز وبيدها عليهما متكئة وهي هلا خادمان
   .العاص بن وعمرو احلكم بن مروان عنده وكان ،اجللوس يف هلا وأذن
   .؟أمرياملؤمنني يا هذه تعرف أما :فقال مروان ابتدأف
  .؟هي ومن :الق
   :القائلة وهي ،صفني يف علينا تعني الّيت هي :الق

  درانـا  مـن  )1( فاستشـر  دونك زيد يا

ــيفاً     ــاماً س ــراب يف حس ــا الت   دفين

  
__________________________________  

  .فاحتفر :األصول بعض يف :الفريد العقد هامش يف )1(
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)1( عظيمـة  لكـل  مـذخوراً  كـان  قد
  

ــاليوم     ــرزه ف ــان أب ــونا الزم   مص

  
   :أمرياملؤمنني يا القائلة وهي :العاص بن عمرو قالو

ــرى ــن أت ــد اب ــة هن ــاً للخالف   مالك

ــات     ــك هيه ــا ذل ــد أراد )2( وم   بعي

  
ــك ــك منت ــالء يف نفس ــاللة اخل   ض

ــراك     ــرو أغ ــقا عم ــعيد للش   وس

  
ــارجع ــد ف ــائرٍ بأنك ــها ط   بنحوس

  وســعود أســعد عليــاً القــت    

  
   :القائلة وهي املؤمنني أمري يا :سعيد قالف

  أرى وال أمـوت  أن )3( آمـل  كنت قد

ــوق     ــابر ف ــن املن ــة م ــا اُمي   خاطب

  
  فتطاولــت مــديت أخــر فــاهللا

ــا الزمــان مــن رأيــت حــىت       عجائب

  
__________________________________  

  .كريهة ليوم اُذخره كنت قد :الفريد العقد يف )1(
  .وإن :الفريد العقد يف )2(
  .أطمع :الفريد العقد يف )3(
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ــل يف ــوم ك ــزال ال ي ــهم ي   خطيب

)1( عائبــا أمحــد آلل اجلمــوع وسـط     
  

  
 عجي وكثر )2( حمجين واعتورتين ،املؤمنني أمري يا كالبك نبحتين :بكارة فقالت ،القوم سكت مث

 يف خـري  فـال  لشأنك فأمض ،بتكذيب ذلك أدفع ال ،قالوا ما قائلة واهللا وأنا ،بصري وعشى ،)3(
  .املؤمنني أمري بعد العيش

  .حوائجها فقضى تقضى حاجتك فاذكري شيء يضعك ال إنه :معاوية قالف
 حدثين :قال ،مروان بن عيسى وحدثين :قال حيث آخر طريق من أيضا طيفور ابن ذلك روىو
 فـدخلت  ،هلا فأذن معاوية على اهلاللية بكارة استأذنت :قال الشعيب عن ،اخلزامي اهللا عبد بن حممد

 مث فسـلمت  ،هلا خادمني بني ترتعش فهي ،قوا وضعفت بصرها وعشى أسنت قد امرأة وكانت
  .جلست

  .؟خالة يا أنت كيف :معاوية قالف
  .املؤمنني أمري يا خبري :التق
  .الدهر غريك :الق
  .)4( ...قرب مات ومن كرب عاش من ،غري ذو هو كذلك :التق
   على الوافدات ضمن الفريد العقد يف - ربه عبد ابن أيضا ذلك روىو

________________________________________  
  :الفريد العقد يف )1(

ــل يف ــوم كـ ــان يـ ــهم للزمـ   خطيبـ

ــني     ــوع بـ ــد آلل اجلمـ ــا أمحـ   عائبـ

  
  .» حجن « 108 :13 العرب لسان .املعوجة العصا :واحملجنة احملجن )2(
  .» عجج « 318 :2 العرب لسان .واالستغاثة بالدعاء صوته رفع :عج )3(
  .34 :النساء بالغات )4(

    



93 

  .)1( االلفاظ يف اختالف مع الشعيب عن اخلزاعي عبداهللا بن حممد عن - معاوية
   .)3( الشريعة رياحني يف واحملاليت ،)2( النساء أعالم يف كحالة رضا عمر أيضاً ذكرهو

***  
_______________________  

  .346 :1 النساء أعالم )1(
  .137 :1 الفريد العقد )2(
  .81 :4 الشريعة رياحني )3(
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  الدؤيل األسود أيب بنت )22(
 يف نقلـها  الـيت  احلكايات من الرابعة احلكاية يف األربعني كتاب يف الدين منتجب الشيخ كرذ
 أبـو  املفيد الشيخ أخربنا ،البيع عدي أيب بن احلسن بن حيدر بن تيمان علي أبو أخربنا :قال ،آخره
 أمحـد  بن موسى بن اهللا عبيد الفتح أبو السيد أخربنا ،احلافظ احلسني بن أمحد بن الرمحان عبد حممد

  : الرضا بن
 ،النحـوي  جعفر بن اهللا عبد أخربنا ،عمران بن أمحد أخربنا :حدثهم أمحد بن جعفر حممد أبا نأ
 أبيها يدي وبني الدؤيل األسود أيب ابنة رايت :قال ،حممد بن علي عن التميمي حممد بن احلارث عن

  .خبيص
  .اطعمين أبة يا :قالتف
  .وأشبع أنفع فهو بالتمر عليك :هلا قال مث ،اللوزة مثل فيه فوضع ففتحته ،فاك أفتحي :قالف
  .وأجنع أنفع هذا :قالتف
  .السالم علي طالب أيب بن علي حب عن به خيدعنا معاوية الينا به بعث طعام هذا :قالف
 نفسها عاجلت مث ،وآكله ملرسله تباً ،املزعفر بالشهد املطهر السيد عن خيدعنا ،اهللا قبحه :قالتف

   :باكية تقول وانشأت ،منه أكلت ما وقاءت
  هنــد ابــن يــا املزعفــر لشــهد أبــا

  ودينــا إســالماً عليــك نبيــع    
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  هــذا يكــون لــيس واهللا فــال

ــا     ــري وموالنـ ــا أمـ )1( املؤمنينـ
  

  
  .سنني ست أو مخس عمرها كان :تفسريه يف الرازي أبوالفتوح الشيخ قالو
 االسود أيب إىل أي - إليه أرسل معاوية أن وروي :واأللقاب الكىن يف القمي عباس الشيخ قالو
 املؤمنني أمري حب عن وصرفه استمالته بذلك يريد حلواء منها هدية - عمرو بن ظامل وامسه الدؤيل
 يف وجعلتـها  احللواء تلك من لقمة فأخذت ،عليه سداسي أو مخاسي له صغرية ابنة فدخلت ،
  .فمها
 عـن  ليخـدعنا  معاويـة  إلينـا  أرسلها حلواء هذه ،سم فإنه ألقيه بنيت يا :األسود أبو هلا قالف

  . البيت أهل حمبة عن ويردنا  أمرياملؤمنني
 فعاجلـت  وآكلـه  ملرسله تباً ،املزعفر بالشهد املطهر السيد عن خيدعنا ،اهللا قبحه :الصبية قالتف

   :قالت مث أكلت ما قاءت حىت نفسها
ــهد ــر أبالش ــا املزعف ــن ي ــد اب   هن

  ودينــا أحســاباً عليــك نبيــع    

  
ــاذ ــف اهللا مع ــون كي ــذا يك   ه

ــا     ــري وموالنـ ــا أمـ )2( املؤمنينـ
  

  
_______________________  

  .81 :حديثاً األربعون )1(
 البحـار  سفينة ،222 :4 الشريعة رياحني ،607 :3 و 275 :2 الشيعة أعيان :وانظر .8 :1 واأللقاب الكىن )2(

1: 669.   
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  يشكر أيب بنت )23(
 ،رجنويـه  بن حممد عن ،حسان بن حممد عن ،أصحابنا بعض عن :الكايف يف الكليين الشيخ وىر

 بنـت  خدجية أتينا :قال ،اجلعفري حممد بن إبراهيم بن اهللا عبد عن ،األرمين احلكم بن اهللا عبد عن
 بـن  موسى عندها فوجدنا ،بنتها بابن نعزيها  طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي بن عمر
 أيب البنة يقول هو فإذا عليه أقبلنا مث فعزيناها ،النساء من قريبا ناحية يف هو فإذا ،احلسني بن اهللا عبد

   :فقالت ،قويل الراثية يشكر
ــدد ــول اع ــدد اهللا رس ــده واع   بع

ــد     ــه اسـ ــاً اإللـ ــا وثالثـ   عباسـ

  
  جعفــراً واعــدد اخلــري علــي واعــدد

ــدد     ــيالً واع ــده عق ــا بع   الرواس

  
  :تقول فاندفعت ،زيديين أحسنت :قالف

ــا ــام ومنـ ــتقني إمـ ــد املـ   حممـ

ــزة     ــا ومح ــذب من ــر وامله   جعف

  
ــا ــي ومن ــهره عل ــن ص ــه واب   عم

ــه     ــام ذاك وفارسـ ــرا اإلمـ   املطهـ
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 اهللا صـلوات  علي بن حممد عمي مسعت :خدجية قالت مث ،جييء أن الليل كاد حىت عندها فأقمنا
 ،هجراً تقول أن هلا ينبغي وال ،دمعتها لتسيل النوح إىل املأمت يف املرأة حتتاج إمنا « :يقول وهو عليهما

   .)1( » بالنوح املالئكة تؤذي فال الليل جاء فإذا
***  

____________________________________________________  
  .اإلمامة أمر يف واملبطل احملق دعوى بني يفصل ما باب ،17 حديث 291 :1 الكايف )1(
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  اجلارية )24(
 » حـديثاً  األربعـون  « كتابه يف الرازي بابويه بن اهللا عبيد بن علي الدين منتجب الشيخ الق

 ،له أذن فيما الكاتب عدي أيب بن احلسن بن حيدر بن نيمان علي أبو الشيخ أخربنا :االُوىل احلكاية
 حممـد  بن علي بن حممد أخربنا ،إمالءاً الواعظ احلسني بن أمحد بن الرمحن عبد املفيد الشيخ أخربنا
 أخربنا ،إسحاق بن حممد أخربنا ،يعقوب بن حممد احلسن أبو أخربنا ،داري يف عليه بقراءيت النحوي
 الواحـد  عبد عن ،القارئ مضر سعيد أبو أخربنا ،اجلشمي عمرو بن اهللا عبد أخربنا ،الليث بن حامت

  :قال انه زيد بن
 الـركن  عنـد  واقفـتني  جاريتني رأيت إذ الطواف يف أنا فبينا ،احلرام اهللا بيت إىل حاجاً نتك

 ،القضـية  يف العـادل  ،بالسوية واحلاكم ،بالوصية املنتجب وحق ال :الُختها تقول أحدامها ،اليماين
  .وكذا كذا كان ما املرضية فاطمة بعل ،النية الصحيح ،البينة العايل
  .؟الصفة ذه املنعوت من جارية يا :فقلت ،أمسع وكنت :الواحد عبد الق
 ،والفجـار  الكفـار  وقاتل ،والنار اجلنة وقسيم ،األحكام وباب ،األعالم علم واهللا ذاك :قالتف

 أيب بن علي احلسن أبو الغالب اهلزبر ،املسلمني وإمام ،املؤمنني أمري ذاك ،األئمة ورئيس ،االُمة ورباين
  .طالب

  .؟علياً تعرفني أين من :لتق
 يـوم  ذات اُمـي  علي دخل ولقد ،صفني يوم يف يديه بني أيب قُتل من أعرف ال وكيف :التق
   .؟» األيتام اُم يا أصبحت كيف « :فقال
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 اجلـدري  من أصابين قد وكان ،إليه هذه واُخيت أخرجتين مث ،املؤمنني أمري يا خبري :اُمي له قالتف
  :يقول طفق مث تأوه إيل نظر فلما ،بصري واهللا به ذهب ما

  بـه  رزيـت  شـيء  مـن  تأوهت ان ما

ــا     ــت كم ــال تأوه ــغر يف لألطف   الص

  
  يكفلـهم  كـان  مـن  والدهم مات قد

ــات يف     ــفار ويف النائب ــر األس   واحلض

  
 النظـر  إين أخي ابن يا فواهللا ،وساعيت لوقيت عيناي فانفتحت وجههي على املباركة بيده أمر مث

 أعطانا مث ، طالب أيب بن علي املؤمنني أمري بربكة ذلك كل ،الظلماء الليلة يف الشارد اجلمل إىل
  .ورجع قلبنا وطيب املال بيت من شيئاً
 يـا  خـذي  :وقلت فأعطيتها نفقيت من دينار إىل قمت القول هذا مسعت فلما :الواحد عبد الق

  .وقتك على به واستعيين هذا جارية
 احلسـن  حممد أيب عيال يف اليوم حنن ،خلف خري على السلف خري خلفنا فقد ،عين إليك :التق

  :تقول وطفقت فولت ، علي بن
  فـىت  خنـاق  يف علـي  حـب  نيط ما

ــه إال     ــهدت ل ــة ش ــنعم بالنعم   ال

  
  بــه الزمــان زل قــدم لــه وال

ــه إال     ــت ل ــن أثبت ــدها م ــدم بع   ق
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  شـيعته  غـري  مـن  أكـن  أن سرين ما

)1( والعجـم  العـرب  حوته ما يل أن لو    
  

  
***  

____________________________________________________  
 ومناقب ،) خمطوط ( واجلرائح اخلرائج يف وأورده ،71 :املصطفى بشارة يف الطربي ورواه .75 :حديثاً األربعون )1(

 ثاقـب  يف وأورده ،املصـطفى  بشـارة  عن 220 :41األنوار حبار يف السي العالمة ونقله ،334 :2 آشوب شهر ابن
  .280 حديث 105 :املعاجز مدينة يف وعنه ،) خمطوط ( 170 :املناقب
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  األنصارية جرمهة )25(
 سـالم  طالب أيب بن علي املؤمنني أمري مدح يف األبيات هذه املناقب يف شهرآشوب ابن هلا وردأ

  :عليه اهللا
ــهر ــنيب ص ــذاك ال ــه اهللا ف   اكرم

ــطفاه إذ     ــهر وذاك اص ــدخر الص   م

  
ــلم ال ــرن يس ــه الق ــه أمل إن من   ب

  كثــروا أعــداؤه وإن يهــاب وال    

  
  منيتــه أتــت صــولته رام مــن

)1( احلـذر  أقرانـه  عـن  الثكل يدفع ال    
  

  
***  

______________________  
  .93 :2 طالب أيب آل مناقب )1(
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  الكنانية خالد بنت حكيم أُم حورية )26(
  .الكنانية خالد ببنت اشتهرت ولكنها ،حورية امسها ،عبداملطلب بن العباس بن اهللا عبيد وجةز
 بسر أغار ، طالب أيب بن علي اإلمام شيعة بقتل أرطأة بن بسر سفيان أيب بن معاوية أمر امل
 أمري قبل من فيها احلاكم وكان ،اليمن صنعاء إىل توجه مث .كثرية أعداداً فيها وقتل واملدينة مكّة على

 ودخلـها  ،منها فخرج بسر مقاومة على يقوى ال بأنه فأحس ،عباس بن اهللا عبيد هو  املؤمنني
 عبـاس  بـن  اهللا عبيد ابين وداود سليمان قتلهم ممن وكان ،أهلها من عدداً وقتل عليه اهللا لعنة بسر
  .الكبش يذبح كما رأسيهما وقطع فذحبهما صغريين كانا حيث
 علـى  بالويـل  حكيم اُم فدعت معوالت باكيات قبيلتها نساء من مجاعة مع حكيم اُم خرجتف
 فعـل  من يوجد وال ؟الصغار ذنب فما ،مقصرون أم لقولكم الرجال دماء تريقون :وقالت ،بسر

  .اجلاهلية يف هذه فعلتكم
  .مجيعاً واقتلكن السيف فيكن أضع أن هلممت واهللا :بسر قالف
  :قائلة وانتدبت بنا فعلت مما إلينا أحب قتلتنا إن واهللا :حكيم اُم التق

ــامن ــس ه ــابين أح ــذين ب ــا الل   مه

  الصـدف  عنـهما  )1( تشـظى  كالدرتني    

  
__________________________________________  

  .اهلدف عنهما تشظى كالدرتني وقال ،شظايا تطاير إذا :الشيء تشظى )1(
  .» تشظى « 2392 :6 لصحاحا
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ــامن ــس ه ــابين أح ــذين ب ــا ال   مه

  خمتطـف  اليـوم  فقلـيب  وقلـيب  مسعي    

  
ــامن ــس ه ــابين أح ــذين ب ــا ال   مه

)1( مزدهـف  اليـوم  فمخـي  العظام مخ    
  

  
  زعمـوا  مـا  صـدقت  وما بسراً نبئت

  اقترفـوا  الـذي  االفـك  ومن قيلهم من    

  
ــى أحنــى ــي عل ــين ودج ــة اب   مرهف

ــحوذة     ــذاك مش ــرف اإلمث وك   يقت

  
ــن ــة دل م ــرى واهل ــلبة ح   مس

  السـلف  مضـى  إذ ضـال  صبيني على    

  
 فلم ،» عقله تسلبه حىت متته ال اللهم « به دعا فيما وكان بسر على  املؤمنني أمري دعا قدو
 ال ،بـه  أقتل سيفاً أعطوين :ويقول بالسيف يهذي فكان .عقله وذهب وسوس حىت يسرياً إال يلبث
 يصـرع  حىت يضرا يزل فال املرفقة منه يدنون وكانوا ،خشب من سيفاً له فاُختذ ،ذلك يردد يزال

   .اهللا لعنه هلك أن إىل كذلك فلبث ،ينتثر حىت املنفوخ الزق على يضرب وكان .عليه ويغشى
 علي عاله فلما ، علي اإلمام مبارزة فطلب ،صفني يف سفيان أيب بن معاوية مع بسر كانو
 ،قبلـه  العاص بن عمرو ذلك فعل كما ،سوأته أبدى الضربة تلك يف حتفه أن وأيقن بالسيف 

  .عليه اهللا سالم علي اإلمام فتركه
   حياء وعدم جنب على يدل الذي اخلسيس الفعل هذا بذم الشعراء أولع قدو

__________________________________________  
)1( هفزهف « 1371 :4 الصحاح .به ذهب أي :وازدهف الشيء اُز «.  
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   :الوقت ذلك شعراء من السهمي النضر بن احلارث فقالت ،فاعله
ــوم كــل أيف ــيس فــارس ي ــهي ل   ينت

ــه     ــت وعورت ــة حت ــة العجاج   بادي

  
ــف ــا يك  ــه ــي عن ــنانه عل   س

ــها ويضــحك     ــه اخلــالء يف من   معاوي

  
  رأسـه  فقنـع  عمـرو  مـن  أمس بدت

  حاذيــه حــذو مثلــها بســر وعــورة    

  
ــوال ــرو فق ــر مث لعم ــرا أال بس   انظ

ــبيلكما     ــا ال س ــث تلقي ــه اللي   ثاني

  
ــدا وال ــا إال حتم ــاكما احلي   وخص

ــا     ــا مه ــنفس واهللا كانت ــه لل   واقي

  
ــوال ــا فل ــن تنجــوا مل مه ــنانه م   س

  ناهيـه  العـود  عـن  فيهـا  مبـا  وتلك    

  
  صــبحة املشــيحة اخليــل تلقيــا مــىت

  ناحيــه اخليــل فاتركــا علــي وفيهــا    

  
  القنـا  تـدرك  ال حيـث  بعيـداً  وكونا

  كافيــه التجــارب إن حنوركمــا    

  
  حاجـة  الـنفس  يف بعـد  منه كان وإن

  ماهيــه هــي شــئتما مــا إىل فعــودا    

  
***  
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  :احلمداين فراس أبو االمري قالو
ــري وال ــع يف خ ــردى دف ــة ال   مبذل

ــا     ــوأته يومــاً ردهــا كم   عمــرو بس

  
   :الطرابلسي منري ابن قالو

ــلّ ــوءته بطــ ــا بســ   يقــ

  الــــذكر بصــــارمه ال تــــل    

  
  :له قصيدة من األمني حمسن السيد قالو

ــاه ال ــرو ق ــنة عم ــرع واألس   ش

ــا     ــة لقي ــاب احلمام ــر للعق   الكاس

  
ــاله ــر وتـ ــا مث بسـ ــا مـ   جنامهـ

ــه     ــوا من ــل س ــيس فع ــادر اخلس   الغ

  
ــثىن ــاء ف ــهما حي ــا عن   ومل وعف

ــا     ــو يرهقهم ــرمي عف ــادر الك )1( الق
  

  
***  

________________________________  
  .360 :1 اخلواطر ونزهة اجلواهر معادن )1(
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  العلماء درة )27(
 والصـفات  ،امللكية األخالق ذات ،الزاهدة العابدة القارئة ،الواعظة الكاملة ،الفاضلة العاملة يه

 واُخـرى  العربيـة  باللغـة  أشـعار  هلا - باحلزينة وامللقبة ،» قراءت خامن « ب الشهرية ،القدسية
 اهللا صـلّى  النيب مدح يف شعرها وأكثر .والفارسية العربية اللغتني فيها مجعت أشعار وهلا ،بالفارسية

  .واملواعظ احلكم يف كثرية اشعار وهلا ، بيته وأهل وآله عليه
  .)1( الذريعة يف الطهراين الشيخ ذكره ،ه 1332 سنة طهران يف طبع شعر ديوان هلاو
  : واألئمة ،وآله عليه اهللا صلّى النيب تصف قالت :شعرها منو

ــي ــدنو اال خليل ــني إىل ت ــق ع   رائ

  متـــورد ســـائغ بكـــأس تـــرو    

  
ــل ــذا وارح  ــدار ــغ ال ــازالً واب   من

ــاً     ــيعاً رفيع ــاً وس ــدد ذا زاكي   تس

  
  هلـم  هنـا  واذكـر  األبرار مع وجالس

ــديث     ــب ح ــفق حبي ــودد مش   مت

  
________________________________  

  .1432 رقم 235 :1 | 9 الذريعة )1(
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ــب ــا فطي ــاً لن ــذكر نفس ــه ل   نوال

ــرج     ــا وف ــا بن ــر مه ــدد ببش   جم

  
  فرعـه  والكـل  االجيـاد  يف األصـل  هو

  مولــد الصــفي كــان مبولــده    

  
ــد ــان إن فأمح ــن ك ــورة آدم اب   ص

ــدق     ــىن وبالص ــن آدم مع ــد ب   حمم

  
  الــدجى ظلــم يف املــأثور العلــم هــو

  مرصـد  كـل  يف املمـدود  العمـد  هو    

  
  السـما  وسـط  يف الدري الكوكب هو

  لنهتـدي  الغواشـي  معضـالت  من به    

  
  واهلـدى  والكهـف  واالميـان  األمن هو

ــذا     ــو وه ــدين ه ــومي ال ــد الق   املؤي

  
  كلـــها الربيـــة خـــري وعترتـــه

  املشـيد  وقصـر  الـوثقى  العـروة  هم    

  
ــم  ــتح ــور اهللا ف ــرها االم   بأس

ــى     ــق عل ــراً اخلل ــهم ط ــدد ظل   متم

  
  الـورى  علـى  قدما الرمحن حجج فهم

ــيهم     ــاب وف ــاحلق اهللا كت ــهد ب   يش

  
ــدهم ــو معان ــت ل ــها األرض كان   كل

ــه     ــاً ل ــآلى ذهب ــذاك م ــدي ب   ليفت
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ــيعتهم ــوم وش ــة ي ــوهلم القيام   ح

ــى     ــرر عل ــرين س ــرود مستبش   م

  
  وكلمـا  النفـوس  تشـهي  مـا  كل هلم

ــذ     ــه تل ــار ب ــل يف األبص ــورد ك   م

  
ــون ــم: يقولـ ــا أمتـ ــوراً ربنـ   نـ

ــا     ــذا فإن ــوم هل ــا الي ــزود كن   ن

  
ــة ــتقبلون مالئكـ ــدومهم يسـ   قـ

  املمجــد طيــبني مــن يــروم    

  
ــون ــا يقول ــرون مل ــوجههم ينظ   ب

     :ــالم ــيكم س ــا عل ــد فادخلوه   خمل

  
ــال ــكن ف ــل إال متس ــم حبب   والئه

ــدخرن وال     ــن ت ــاب ع ــد آل ب   حمم

  
ــاك ــذكر كف ــراً اآلل ب ــة فخ   ونعم

  وجـد  واشـكري  قـومي  » حزينة «    

  
   : عشر األنثي األئمة وصف يف قالتو

  الفكـر  حـرت  قـد  البـال  خلـي  يا

ــم     ــن ص ــريك ع ــي غ ــر مسع   والبص

  
ــت ــار هج ــب ن ــا يف احل   وجنتن

ــن     ــا ل ــاً لن ــياً قلب ــاحلجر قس   ك
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  مقـــبالً فينـــا النضـــرة ارجـــع

ــا ال     ــيم تركنـ ــر هلشـ   احملتضـ

  
ــيس ــيين ل ــن ينج ــم م ــوا الغ   س

ــل     ــاء أج ــر ج ــد وأم ــدر ق   ق

  
  أســى املــوت مــن الــنفس ضــجت

  الســفر يهــوى كمــن كــوين قلتــها    

  
ــا ــا إمنـ ــا فيهـ ــابرين نزلنـ   عـ

  مقــر دار لنــا الــدنيا ليســت    

  
  قنظــرة علــى النــاس مضــت

  حبـــذر عليهـــا متضـــني أنـــت    

  
  نزلـــت ممـــا اليـــوم منــاص  ال

ــادين     ــا فتنـ ــن ـ ــر أيـ   املفـ

  
ــكي ــالعروة فامس ــوثقى ب ــيت ال   ال

ــكت إن     ــا متس  ــي ــر تلق   الظف

  
ــادة ــد س ــت ق ــم األرض طاب   

  طهـر  رجـس  مـن  ينحـون  ما حيث    

  
ــى يف ــل دج ــي اللي ــم الغواش   املظل

ــهم     ــس بعض ــض مش ــالقمر وبع   ك

  
ــاء يف ــد مس ــدوا ا ــرقني أب   مش

ــدادها أجنـــم     ــا تعـ ــر أثنـ   عشـ
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ــم ــان ه ــق أم ــراً اخلل ــا ط   كلم

ــاب     ــم غ ــهم جن ــم من ــر جن   زه

  
ــم ــاد ه ــدين عم ــوار ال ــدى أن   اهل

  شــر كــل مــن جنــا تــوالهم مــن    

  
ــم ــر والة ه ــد األم ــطفى بع   املص

  يغتفــر ذنــب كــل بــوالهم    

  
ــن ــراط ع ــق ص ــن احل ــايعهم م   ش

ــاجالً     ــهالً ع ــال س ــوف ب ــرب خ   ع

  
  األنبيــاء كخــتم فــيهم خــامت

  الكفــر وقتــال احلــق معلــن    

  
ــو ــل هـ ــمني اهللا حبـ   للمعتصـ

ــدو     ــيف اهللا لعـ ــتهر سـ   مشـ

  
ــيدي ــد س ــيب ذاب ق ــواك يف قل   ه

ــي إن تـــدعين ال       خطـــر ذو دائـ

  
  الـورى  كهـف  يـا  اهللا حصـن  أنت

ــة     ــرى اهللا آيـ ــر وذكـ   للبشـ

  
ــا ــك موتنـ ــاة فيـ ــم حيـ   دائـ

  أمــر  املــوت  مــن  وتوريــك     

  
ــىت ــر فمـ ــا تظهـ ــيدنا يـ   سـ

ــىت أم     ــدو م ــا يب ــك لن ــر من   األث
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ــت ــوا إن لس ــرخيا أرج ــم ص   غريك

ــوري يف     ــوم اُمـ ــر وليـ   املنتشـ

  
  املنتجـــبني الســـادة فبحـــق

  املتســـتتر عبيـــويب تـــك ال رب    

  
  إذا وايــــاهم فــــامجع بيننــــا

  وحضــر منــا اآلجــال دنــت    

  
  واستبشــري اصــربي » حزينــة يــا «

  عســر قــد ليــوم تســرين إن    

  
  :باحلزينة تسميتها وسبب هلا واألحبة األهل وترك زماا تشكو قالتو

  صـدري  غـال  يف خلـين  نـدميي  يا أال

  جيـري  مقلـيت  مـن  الدمع سيل تر أمل    

  
ــا أشــكو اهللا إىل ــن أرى م ــبيت م   أح

ــايلّ     ــي لي ــة يف متض ــهر الكآب   بالس

  
ــونين ــاف يهين ــني كالق ــت ح   ترتل

  احلفـر  يف املرفـع  كالبـاء  كنـت  وقد    

  
ــت ــي أبي ــني وأمس ــي ب ــة أهل   غريب

ــار يل أيب ودار     ــدو ص ــر يف كالب   القف

  
ــم ــهم فك ــاً جئت ــم حب ــة هل   وكرام

  والغمــر الشــدائد يف رفضــوين وكــم    
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  جفـائهم  مـن  أرى بليـات  مـن  فكم

  صــربي هلــا يقــل مصــيبات وكــم    

  
  سـاعة  تفرغـت  مـا  ـار  مـن  فكم

  الفجـر  اىل رقـدت  مـا  ليال من وكم    

  
ــدت وإن ــدي م ــيهم األي ــة إل   حباج

ــدي     ــديهم دون ي ــرد أي   حنــري إىل ت

  
ــال ــة ب ــن جه ــري م ــهم أين غ   أحب

ــىن وداد     ــن ال غ ــة ع ــر متلق   الفق

  
  اســــتطاعة ذات اهللا حبمــــد وإين

  ظهـري  كسـروا  هجـرام  من ولكن    

  
ــداهييت ــت ل ــي مسي ــة « نفس   » حزين

ــات مســوم     ــدى أذوق بلي ــري م   ده

  
ــذيت ــألين إن تالمـ ــارة تسـ   عبـ

ــرة     ــب أشــجاين لكث ــال اُجي   أدري ب

  
  خائضـة  العلـم  مـن  غـور  يف وكنت

  البحـر  يف الـدر  لوجه احلضيض خوض    

  
ــريب ــل ف ــور يف كفي ــا االم   مجيعه

ــه     ــت علي ــته توكل ــري وفوض   أم

  
***  
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   :أيضا قالتو
  مـدى  فيـه  كنـت  عـز  بعـد  ذلة يا

  مضـت  مـا  ليـت  دهري أعوام سنني    

  
ــحت ــراي اض ــاً دوي ــة أيام   قالئل

  بكـت  مـا  طول يا ضحكت ما بعد من    

  
   :أيضا قالتو

  هلــا ولـيس  قلــيب ثقبـت  قرحــة يـا 

  وملتـــئم يتـــداواها معـــاجل    

  
ــىت ــات ح ــائي املم ــها بأحش   جراحت

ــؤمل داء     ــي ي ــو روح ــتم وه )1( مكت
  

  
***  

___________________________  
   .72 :2 النساء تراجم )1(
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  الكيايل دعد )28(
 عـام  ويف .شـعرها  معظم يف لفلسطني وغنت ،للنكبة األدبية اعماهلا كرست ،فلسطينية اعرةش

 القـدس  ضيعة بني فيها قرنت ،رائعة قصيدة فيها ونظمت ،األشرف النجف مدينة زارت م 1946
 القصـيدة  هذه نشرت وقد .وتضحيته احلسني صمود كربالء من مستلهمة ،الطفوف ومأساة
 حيـث  ،م 1992 = ه 1413 عام يف الصادر عشر الثالث عددها يف الفصلية املوسم جملة مؤخراً

   :فيها تقول
ــا ــاة ي ــرب فت ــي الع ــديب إبك   وان

ــوم     ــتبكي عاشــوراء ي ــوحي واس   ون

  
ــربال ــآس أي كـ ــت مـ   يل هجـ

ــدا     ــيب فغ ــالطري قل ــذبيح ك   ..!ال

  
ــربال ــاء أي كـ ــت دمـ   أهرقـ

  .!جروحـي  مهـد  يـا  كثبانـك  فوق    

  
ــربال ــا ك ــة ي ــعر آه ــا الش   وي

ــة     ــن دمع ــا الف ــة وي ــي أن   روح

  
  ظــامئ حبــنني أســعى جئــت

ــرى     ــدي لث ــيين ج ــحوي ختف   مس

  
ــت ــي رح ــذهول أبك ــع ب   خاش

ــاجي     ــن وأن ــذياك م ــريح ب   الض

  
ــت ــا جئ ــداه ي ــعى ج ــا أس   وأن

ــل     ــر مث ــاعس نس ــد ت ــور اجل   العث

  
ــت ــا جئ ــداه ي ــة أذري ج   دمع

ــة     ــم دمع ــدعو املظل ــوري وا ي   !.ثب

  
ــت ــي جئ ــاً أبك ــاع وطن   ومل ض

  ..!بالشـــمور إال يفديـــه مـــن ار    

  
  وقــد فلــيحىي يهتــف كلــهم

  .!القبــور أهــل مــن واموتــاه صــار    

  
  هلــوهم يف وهــم عــرب مــن ضــاع

ــربون     ــل يض ــل ال الطب ــنفري طب   .!ال

  
  ومل قـــدمت جـــد يـــا ليـــتين

ــرى أر     ــدنا مس ــك ج ــود مل   اليه

  
  ومل قـــدمت جـــد يـــا ليـــتين

ــومي أر     ــهم ق ــيش عيش ــد ع   العبي
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ــون ــذل يرتض ــا ال ــد ي ــأن ج   ك

ــاحة يف متــت مل     ــق س ــهيد احل   .!الش

  
ــت ــر م ــراي ح ــع مل ال ــا ختض   مل

ــض     ــة خيف ــا اهلام ــري ي ــدود خ   اجل

  
ــوك ــاء حرم ــا امل ــد ي ــم ج   فل

ــل     ــان ين ــن احلرم ــزم م ــد ع   احلدي

  
ــوا ــدك قتل ــا ول ــد ي ــم ج   فل

ــل     ــل ين ــن القت ــأس م ــديد الب   الش

  
ــهم ــان كل ــجاعاً ك ــالً ش   باس

ــق مل     ــرباً يط ــى ص ــم عل ــد ظل   يزي

  
ــوا ــم. ال؟ قتلـ ــاء اـ   يف أحيـ

  وســـعود بـــأمن اخللـــد جنـــة    

  
ــوا ــم ال؟ غلبـ ــوا مل إـ   يغلبـ

  !!األسـود  أسـد  وهـم  جـد  يا كيف    

  
ــم ــد إ ــروا ق ــق نص ــا احل   وم

  التليـد  احلـق  فـدى  مـات  من مات    

  
ــا ــا ليتنـ ــدى متنـ ــا فـ   أوطاننـ

  بــــالوعود خنــــدر مل ليتنــــا    

  
ــا ــا ليتن ــد ي ــا ج ــا ثرن   مثلم

ــرت     ــدماً ث ــيد ال بالضــبا ق   .!بالقص

  
ــهد ــأين اهللا شــ ــا بــ   وأنــ

ــدع     ــعر أب ــدو الش ــود وأش   للخل
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ــد ــت ق ــعر كره ــر الش ــاً والنث   مع

  !احلديــد جــوف يف النــار وعشــقت    

  
  متحـــق عصـــوف نـــار ليـــتين

  الوجـود  هـذا  مـن  والطغيـان  الظلم    

  
  ذريــــة قنبلــــة ليــــتين

  .!اليهــود شــر مــن الكــون فــأريح    

  
ــتين ــنين ليـ ــا لكـ ــد يـ   يف جـ

  القيــود ثقــل يــرهقين عــزليت    

  
***  

ــت ــتوحي جئ ــرحياً أس ــاهراً ض   ط

ــيب     ــرة وبقل ــي ذك ــيف املاض   األس

  
  نـــاطق دمـــع خـــدي وعلـــى

ــجوين     ــن آه بش ــع م ــف دم   .!ذري

  
ــت مث ــي ودعـ ــل وروحـ   ذاهـ

  اللـهيف  الـروح  صـدى  ثغري وعلى    

  
ــا آه ــرى ي ــؤاد ذك ــن ذاب ف   م

ــيعة     ــدس ض ــاة الق ــوف ومأس   الطف

  
ــه ــا إي ــن ي ــتين م ــدئي أهلم   مب

ــه     ــا إي ــت ي ــا بن ــروف الرزاي   والص

  
ــي ــراب أفهمـ ــق أن األعـ   ال احلـ

  العنيـف  احلـرب  سـوى  يعليـه  شيء    

  
  

    



117 

  القيس امرئ بنت الرباب )29(
 بـن  اهللا عبد بن هبل بن عليم بن كعب بن جابر بن أوس بن عدي بن القيس امرئ بنت لربابا
 يف سـعد  ابن نسبها ذكر هكذا .كلب بن ثور ابن رفيدة بن الالت زيد بن عذرة بن عوف بن بكر

  .)1( الطبقات
 عدي بن القيس امرئ بنت الرباب :السحر نسمة عن نقال األعيان يف األمني حمسن السيد قالو

  .)2( الكلبية كلب بن خباب بن حليم بن كعب بن جابر بن أوس بن
 بن علي بن كعب بن جابر بن القيس امرئ بنت الرباب :األغاين يف األصفهاين الفرج أبو قالو
  .)3( قضاعة بن احلاف بن عمران بن ثعلبة بن وبرة

 هند امها :األغاين ويف .كعب بن حصن بن مصادف بن مسعود بن الربيع بنت اهلنود هند اُمهاو
  .)4( كليب بن عليم بن كعب بن حصني بن مروان بن مسعود بن الربيع بنت

 الفـرج  أبـو  وقـال  .عليه اهللا سالم طالب أيب بن علي بن احلسني الشهداء سيد زوجة هيو
   .)5( وأفضلهن النساء خيار من الرباب كانت :الكليب بن هشام قال :األصفهاين

__________________________________  
  .187 :10 تراثنا نشرة يف املطبوعة  احلسني اإلمام ترمجة :الكربى الطبقات )1(
  .449 :6 الشيعة أعيان )2(
  .139 :16 األغاين )3(
  .139 :16 األغاين )4(
  .141 :16 األغاين )5(
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 .وعقـالً  وأدبـاً  مجاالً النساء خيار من الرباب كانت :السحر نسمة عن نقال الشيعة أعيان يفو
 ومـا  ،قضاعة من قومه على عمر فواله ،الشام عرب من نصرانياً وكان ،عمر خالفة يف أبوها أسلم

  .)1( إياها فزوجه  احلسني البنه الرباب ابنته  طالب أيب بن علي إليه خطب حىت أمسى
 ،ابـنيت  احمليـاة  علـي  يـا  أنكحتك :فقال ،احلسنني ولولديه له بناته علي خطب :األغاين يفو

 قريش عقيلة سكينة للحسني الرباب فولدت .الرباب حسني يا واحنكتك ،سلمى حسن يا وأنكحتك
  .)2( إليه تنظر واُمه الطف يوم قتل الذي اهللا وعبد
 فيها قاله وما ،الشعر فيها يقول ا معجباً وكان ،شديداً حباً الرباب زوجته  احلسني أحبو
  :سكينة بنته ويف

ــرك ــين لعمـ ــب انـ   داراً الُحـ

  والربـــاب ســـكينة ـــا حتـــل    

  
  مــايل  جــل  وأبــذل  احبــهما

ــيس     ــي ول ــا لالئم ــاب فيه   عت

  
ــت ــم ولس ــوا وإن هل ــا عتب   مطيع

ــايت     ــيين أو حيـ ــراب يعلـ )3( التـ
  

  
   :الرباب يف  احلسني قال :العروس تاج يفو

ــاً زيـــداً حلبـــها أحـــب   مجيعـ

  الربــاب  وبــين كلــها ونتلــة    

  
  المٍ آل مــــن هلــــا أخــــواالً

ــهم     ــر أحب ــين وط ــاب ب )4( جن
  

  
__________________________________  

  .449 :6 الشيعة أعيان )1(
  .457 :العرب أنساب مجهرة ،141 :16 األغاين )2(
 األطهار األئمة فضائل يف األخبار شرح ،233 :اخلواص تذكرة ،209 :8 والنهاية البداية ،139 :16 األغاين )3(
  .183 :املهمة الفصول ،14 :13 
  .» ربب « 236 :1 العروس تاج )4(
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 أا حىت ،شديداً وجداً الرباب عليه وجدت كربالء أرض يف عليه اهللا سالم احلسني استشهد ملاو
  .)1( انصرفت مث كاملة سنة قربه على أقامت

 يف ووضـعته  الـرأس  أخذت احلسني زوجة القيس امرئ بنت الرباب أن :اخلواص تذكرة يفو
  :وقالت وقبلته حجرها

ــينا ــال واحس ــيت ف ــيناً نس   حس

  األعــــداء أســــنة أقصــــدته    

  
ــادروه ــربالء غـ ــريعاً بكـ   صـ

)2( كــربالء جــانيب اهللا ســقى ال    
  

  
   : رثائه يف قالته مماو

  بــه يستضــاء نــوراً كــان الــذي إن

ــربالء     ــري قتيــل بك   مــدفون غ

  
ــبط ــنيب س ــزاك ال ــاحلة اهللا ج   ص

ــا     ــت عن ــران وجنب ــوازين خس   امل

  
  بـه  ألـوذ  صـعباً  جـبالً  يل كنـت  قد

ــت     ــحبنا وكن ــالرحم تص ــدين ب   وال

  
  للســائلني ومــن لليتــامى مــن

ــكني كــل إليــه ويــؤوي يغــين       مس

  
  بصــهركم صــهراً أبتغــي ال واهللا

)3( والطـني  الرمـل  بـني  اُغيـب  حىت    
  

  
__________________________________  

  .209 :8 والنهاية البداية )1(
  .463 :1 اآلمال منتهى ،233 اخلواص تذكرة )2(
  .439 :1 النساء أعالم ،335 :1 اآلمال منتهى ،141 :16 األغاين )3(
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 كنـت  ما :فقالت ،االشراف من كثري خلق  احلسني اإلمام استشهاد بعد خطبها قد كانو
   .أبداً سقف احلسني بعد ورجالً يؤويين ال اهللا فو ،وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول بعد محواً ألختذ
   .)1( االعتماد غاية روايتها على يعتمد التنقيح يف املامقاين الشيخ قالو

***  
______________________  

  .78 :3 املقال تنقيح )1(
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  الكربى زينب )30(
   .عليه اهللا سالم طالب أيب بن علي املوحدين وسيد أمرياملؤمنني نتب
 فخـر  بنـت   الزهراء فاطمة الطاهرة الطهر ،واآلخرين األولني من العاملني نساء سيدة مهااُ
   .وسلم وآله عليه اهللا صلّى حممد ونبيها وسيدها االُمة
 لبيبـة  عاقلة ،املفهمة غري والفهمة ،املعلمة غري العاملة ،هاشم بين عقيلة ،الصغرى الصديقة هيو
 .عليهـا  اهللا سـالم  الزهـراء  وامها املرتضى كأبيها وعبادا وزهدها فصاحتها يف وكانت ،جزلة

 وفضـائلها  ،البـارزة  ومفاخرهـا  احلميدة وخصاهلا ،اجلليلة وأوصافها ،الكثرية مبحاسنها وامتازت
   .الطاهرة

 ابن من وتزوجت ،سنني خبمس وسلم وآله عليه اهللا صلّى جدها وفاة قبل عليها اهللا سالم لدتو
   .وعوناً كلثوم واُم وعباساًً وعلياً حممداً له فولدت ،جعفر بن اهللا عبد عمها
 بـن  حممـد  عنها وروى ،عميس بنت وأمساء ،عليها اهللا سالم الزهراء فاطمة اُمها عن دثتح
 وعبـاد  ،االنصـاري  اهللا عبـد  بن وجابر ، احلسني بنت وفاطمة ،السائب بن وعطاء ،عمرو

   .العامري
 وشـأن  ،وجدها وامها أبيها شأن ذلك يف شأا ،والتهجد العبادة بكثرة عليها اهللا سالم رفتع

 من الليل تصلي عميت رأيت ما « :قوله  العابدين زين اإلمام عن وينقل . مجيعاً البيت أهل
   حىت املستحبة وعبادا جدها تركت ما عليها اهللا سالم أا أي .» عشر احلادي ليلة إال جلوس

    



122 

 .مصـائب  من اليوم ذلك يف القت ما والقت ،واألحبة األعزة فيها فقدت اليت احلزينة الليلة تلك يف
 يف تنسيين ال اُختاه يا « :هلا قال عاشوراء يوم األخري وداعه عياله ودع عندما  احلسني أن حىت
   .» الليل نافلة

 هـذا  وضع هدف عن خارج ذلك فإن ،عليها اهللا سالم زينب السيدة حياة ترمجة بصدد لسناو
 اهللا سـالم  ـا  عرفنا بل .الكتاب من واحد غري فعل كما مستقل كتاب تأليف ويتطلب ،الكتيب

   .هنا نوردها اليت للشاعرة بسيط تعريف ايراد وهو ،عليه سرنا الذي للمنهج طبقاً عليها
 والـيت  ،املعلمـة  غري العاملة فهي األدب من وأرفع الشعر من أمسى شأن عليها اهللا سالم للعقيلةو
 من تالها وما كربالء مأساة لكن .الفقه لتعليم خاص جملس وهلا ،النسوة جلماعة الكرمي القرآن تفسر

 ـذه  تستهدف كانت ولعلها ،الشهيد أخيها برثاء آالمها عن تنفس جعلتها واألسى احلزن مشاهد
   .عليهم والتحريض منهم والنيل الظاملني تعرية وهي ،الرثاء من أهم غاية املراثي

   : احلسني رأس رأت ملا عليها اهللا سالم التق
ــا ــالالً ي ــا ه ــتتم مل ــاال اس   كم

ــه     ــفه غال ــدى خس ــا فأب   غروب

  
ــا ــت م ــا تومه ــقيق ي ــؤادي ش   ف

ــان     ــذا ك ــدراً ه ــا مق )1( مكتوب
  

  
   : رثائه يف  هلاو

ــى ــف عل ــالم الط ــاكنيه الس   وس

ــك يف اهللا وروح     ــاب تلــ   القبــ

  
ــوس ــت نف ــا األرض يف قدس   قدس

  العـذاب  النطـف  مـن  خلقـت  وقد    

  
ــاجع ــة مض ــدوا فتي ــاموا عب   فن

ــوداً     ــد يف هجـ ــروايب الفدافـ   والـ

  
_______________________  

  .110 :الكربى زينب )1(
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ــهم ــاجعهم يف علتـ ــاب مضـ   كعـ

  رطــــاب منعمــــة بــــاردان    

  
ــريت ــور وص ــم القب ــورا هل   قص

ــاً     ــة ذات مناخـ ــاب أفنيـ )1( رحـ
  

  
   :الكوفة يف املشهورة خطبتها بعد قالتو

ــاذا ــون م ــال إذ تقول ــنيب ق ــم ال   لك

ــاذا     ــنعتم م ــتم ص ــر وأن ــم آخ   االُم

  
  وتكـــرميت وأوالدي بـــييت بأهـــل

  بـدم  ضـرجوا  ومنـهم  اُسـارى  منهم    

  
  لكـم  نصـحت  إذ جزائي ذاك كان ما

ــوين أن     ــوء ختلف ــي ذوي يف بس   رمح

  
ــى إين ــيكم ألخش ــم حيــل أن عل   بك

)2( إرم علـى  أودى الـذي  العذاب مثل    
  

  
   .طالب أيب بن عقيل بنات احدى إىل األبيات هذه مثل نسبت قدو
   : احلسني رأس رأت أن بعد عليها اهللا سالم قالتو

ــهرونا ــة يف اتشـ ــوة الربيـ   عنـ

  جليــل إليــه أوحــى ووالــدنا    

  
ــرمت ــرب كف ــرش ب ــه مث الع   نبي

ــأن     ــان يف جيــئكم مل ك ــول الزم   رس

  
_______________________  

   .236 :1 الطف أدب )1(
   .236 :1 الطف أدب )2(
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  أمــة شــر يــا العــرش إلــه حلــاكم

)1( عويـل  املعـاد  يـوم  لظـى  يف لكم    
  

  
***  

_______________________  
  .31 :2 االحتجاج
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   احلسني اإلمام عبداهللا أيب بنت )*( سكينة السيدة )31(
   .القضاعي عدي بن القيس امرئ بنت الرباب مهاأ

 وأحسـنهن  ،عصرها نساء سيدة كانت .الناظرة البامسة والزهرة ،املطهرة الطاهرة الشريفة هيو
 ،الفعـال  بنبل تتصف .التام والعقل ،الوافر والكرم ،اجلميلة السرية وهلا ،وفصاحة بيان ذات .اخالقاً
 « : احلسـني  اإلمام عنها يقول ،وزهد عبادة ذات وكانت .الشمائل وطيب ،اخلصال ومجيل

   .» لرجل تصلح فال ،اهللا مع االستغراق عليها فغالب سكينة وأما
  :قال ،الشعر الرباب اُمها ويف فيها ويقول ،شديداً حباً حيبها  احلسني االمام كانو

ــرك ــين لعمـ ــب انـ   داراً الحـ

  والربـــاب ســـكينة ـــا حتـــل    

  
  مــايل  جــل  وابــذل  أحبــهما

ــيس     ــي ول ــا لالئم ــاب فيه   عت

  
__________________________________  

 106 :3 للزركلـي  األعالم ،521 :5 الغابة اُسد ،36 : احلسني انصار يف العني ابصار :يف ترمجتها انظري *
 ) 252 :8 الكتـاب  دار وفهـرس  60 :2 مبارك وخطط 272 :واملصارع 59 :قريش ونسب 438 اد ( عن نقالً

 ،223 :10 االنـوار  حبار ،169 :الزجاج أمايل ،165 :16 األغاين ،254 :7 الشيعة أعيان ،202 :2 النساء أعالم
 :املـأوى  جنـة  ،80 :3 املقال تنقيح ،224 :)( الزهراء تظلم 300 :1 اخلميس تاريخ ،210 :8 والنهاية البداية
 أيب البـن  البالغـة  ج شرح ،154 :1 الذهب شذرات ،410 :5 العلماء رياض ،256 :3 الشريعة رياحني ،232
 مثري ،424 :2 واأللقاب الكىن ،38 :2 الغمة كشف ،218 :6 و 159 و 155 :5 الفريد العقد ،153 :20 احلديد

  .394 :2 األعيان وفيات 104 :األحزان
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ــت ــم ولس ــوا وإن هل ــاً عتب   مطيع

ــايت     ــيين أو حيـ ــراب يعلـ )1( التـ
  

  
 من إليها نسب ما يكذب وهذا . احلسني أباها ترثي قالتها قليلة أبياتاً إال شعرها من جند ملو

 ،ألبيها رياًء الدنيا ملألت زعموه الذي الشعري باملستوى كانت فلو بينهم والتحكيم الشعراء جمالسة
   .الغاية رثائها يف بلغت أخويها مقتل وبعد والبيتني البيت تقول كانت اخلنساء أن ذكروا فقد

   : احلسني اباها ترثي سكينة قالتها أبيات عدة الزجاج أمايل فيف
  طرقــه قــاطع فهــم تعذليــه ال

ــه     ــدموع فعينـ ــة ذرف بـ   غدقـ

  
ــني إن ــداة احلس ــف غ ــقه الط   يرش

  احلدقـة  خيطـئ  أن فمـا  املنـون  ريب    

  
  كلــهم اهللا عبــاد شــر بكــف

  الفسـقة  املـرق  وجـيش  البغايـا  نسل    

  
  احتجـاجكم  مـا  هـاتوا  السـوء  اُمة يا

  صـفقة  قـد  بالسـيف  وجلكـم  غداً    

  
ــل ــل الوي ــم ح ــن إال بك ــه مب   حلق

ــريمتوه     ــاح ص ــدا ألرم ــة الع   درق

  
  دمـاً  احليـاة  طـول  فـاحتفلي  عني يا

  رفقــة وال أهــالً ال و ولــداً تبــك ال    

  
  فاسـكيب  اهللا رسـول  ابـن  علـى  لكن

)2( العلقـة  أثريهمـا  ويف ودمعـا  قيحاً    
  

  
***  

_____________________________________________  
   .183 :املهمة الفصول ،233 اخلواص تذكرة ،209 :8 والنهاية البداية )1(
  .169 :الزجاج أمايل عن نقال 20 :دخيل علي للحاج  احلسني بنت سكينة )2(
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  اهلمدانية عمارة بنت سودة )32(
 من وهي ،وبيان فصاحة ذات ،العرب شواعر من شاعرة ،اهلمدانية االشتر بن عمارة بنت ودةس
 اجلائر السطان أمام احلق كلمة وقالت بلساا جاهدت .صفني يف معه واحلاضرات ، علي شيعة

   .سفيان أيب بن معاوية
 ،اخلزامي اهللا عبيد بن حممد حدثين :مهران بن موسى أبو قال :النساء بالغات يف طيفور ابن الق

 عمارة بنت سودة استأذنت :قال ،اهللا عبيد بن حممد عن بكار بن العباس ورواه .الشعيب عن يذكره
 القائلـة  ألست األسك بنت يا هيه :قال عليه دخلت فلما ،هلا فأذن معاوية على اهلمدانية األسك بن

  :صفني يوم
  عمـارة  بـن  يـا  أبيـك  كفعـل  مشر

ــوم     ــان ي ــى الطع ــران وملتق   األق

  
ــر ــا واُنص ــني علي ــه واحلس   ورهط

  ــوان وابنــها هلنــد واقصــد    

  
  حممــد الــنيب أخــا اإلمــام إن

ــم     ــدى عل ــارة اهل ــان ومن   اإلمي

  
    



128 

ــد ــوش فق ــر اجلي ــام وس ــه أم   لوائ

ــدما     ــأبيض ق ــارم ب ــنان ص   وس

  
   .بالكذب اعتذر أو احلق عن رغب من مثلي ما واهللا أي :التق
   .؟ذلك على محلك فما :هلا الق
   .احلق واتباع ، علي حب :التق
   .شيئاً علي أثر من عليك أرى ال اهللا فو :الق
   .نسي قد ما وتذكار ،مضى ما واعادة املؤمنني أمري يا اهللا اُنشدك :التق
   .وأخيك قومك من لقيت ما أحد من لقيت وما ،ينسى أخيك مقام مثل ما ،هيهات :الق
  :اخلنساء كقول واهللا كان ،املكان خفي وال املقام ذميم أخي يكن مل ،قولك صدق :التق

  بــه اهلــداة لتــأمت صــخراً وإن

  نـــار رأســـه يف علـــم كأنـــه    

  
   .كذلك كان لقد ،صدقت :الق
   .منه استعفيت مما اعفائي أسأل وباهللا ،الذنب وبتر الرأس مات :قالتف
   .؟حاجتك ما فعلت قد :الق
 مـن  عليك افترض وما أمرنا من سائلك واهللا ،متقلدا وألمرهم سيدا للناس اصبحت إنك :التق
 ويدوسـنا  ،السـنبل  حصد فيحصدنا ،بسلطانك ويبسط بعزك ينوء من علينا تقدم تزال وال ،حقنا
   .اجلليلة ويسلبنا ،اخلسيسة ويسومنا ،البقر دوس
 عـز  فينا لكان الطاعة ولوال ،مايل وأخذ ،رجايل فقتل ،قبلك من علينا قدم أرطاة بن بسر ذاه
   .فعرفناك ال وإما ،فشكرناك عنا عزلته فإما .ومنعة
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 ينفـذ  إليـه  فأردك ،أشرس )1( قتب على أمحلك أن مهمت لقد ،بقومك اددين :معاوية قالف
   .فيك حكمه

  :تقول أنشأت مث ،تبكي أطرقتف
  تضـمنه  )2( جسـم  علـى  اإللـه  صلى

ــرب     ــبح ق ــه فأص ــدل في ــدفونا الع   م

  
  مثنـاً  بـه  يبغـي  ال احلـق  حـالف  قد

ــار     ــاحلق فص ــان ب ــا واإلمي   مقرون

  
   .؟ذاك ومن :معاوية هلا الق
   .طالب أيب بن علي :التق
   .؟كذلك عندك صار حىت بك صنع وما :الق
 علياً فأتيت ،والسمني )3( الغث بني ما وبينه بيين فكان صدقتنا واله رجل يف عليه قدمت :التق
 برأفة يل قال مث ،صالته من أنفتل إيل نظر فلما ،يصلي قائماً فوجدته ،بنا صنع ما إليه ألشكو 

 مل اين وعلـيهم  علي الشاهد أنت اللهم « :قال مث فبكى ،اخلرب فأخربته ؟» حاجة ألك « :وتعطف
   .» حقك بترك وال خلقك بظلم آمرهم
 ﴿ الرحيمِ الرحمٰنِ اللَّه بِسمِ ﴿ :فيها فكتب اجلراب طرف كهيئة جلد قطعة جيبه من أخرج مث
كُم قَداَءتةٌ جيِّنن بّم بِّكُمفُوا ۖ رلَ فَأَوانَ الْكَييزالْملَا وو   

_____________________________________________  
  .» قتب « 661 :2 العرب لسان .السنام قدر على الصغري الرحل :القتب )1(
  .روح :الفريد العقد يف )2(
  .» غثث « 171 :3 العرب لسان .شيء كل من الرديء :الغث )3(
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 إِن لَّكُـم  خير اللَّه بقيت ﴿ )2( ﴾ مفِْسدين الْأَرضِ في تعثَوا ولَا ﴿ )1( ﴾ أَشياَءهم الناس تبخسوا
 حـىت  عملنـا  عن يديك يف مبا فاحتفظ كتايب قرأت اذا ،)3( ﴾ بِحفيظ علَيكُم أَنا وما ۚ مؤمنِني كُنتم
   .﴾ والسالم منك يقبضه من عليك يقدم
   .فقرأته خبزام )4( خزمه وال بطني ختمه ما واهللا ،منه أخذتهف
 هلا اكتبوا :قال مث ،تفطمون ما فبطيئاً السطان على طالب أيب ابن )5( ملظكم لقد :معاوية هلا قالف

   .اليها والعدل ماهلا برد
   .؟عامة لقومي أم ،خاصة أيل :التق
   ؟وقومك أنت وما :الق
   .قومي كسائر فأنا وإال ،شامالً عدالً يكن مل إن واللؤم الفحشاء اذاً واهللا هي :التق
   .)6( ولقومها هلا أكتبوا :الق
 عـامر  عـن  - معاويـة  على الوافدات ضمن الفريد العقد يف - ربه عبد ابن أيضا ذلك روىو
   :وفيه .الشعيب

   .عليها والعدل هلا باالنصاف هلا اكتبوا :معاوية قالف
   .؟عامة لقومي أم خاصة أيل :قالتف
   ؟وقومك أنت ما :الق
   ما يسعين وإال ،شامالً عدالً يكن مل إن واللؤم الفحشاء واهللا هي :التق

__________________________________  
  .85 :األعراف )1(
  .36 :العنكبوت )2(
  .86 :هود )3(
  .» خزم « 174 :12 العرب لسان :انظر .أقفله :أي ،وثقبه شكه :خزمه )4(
  .» ملظ « 462 :7 العرب لسان .وعلمكم عودكم :ملظكم )5(
  .30 :النساء بالغات )6(

    



131 

  .قومي يسع
  :قوله وغركم ،تفطمون ما فبطيئاً ،السلطان على اجلرأة طالب أيب ابن ملظكم !هيهات :الق

  جنـة  بـاب  علـى  بوابـا  كنـت  فلو

ــت     ــدان لقل ــوا هلم ــالم ادخل   بس

  
  :قولهو

ــت ــدان نادي ــواب مه ــة واالب   مغلق

  البـاب  فتحـة  )1( سـىن  مهـدان  ومثل    

  
ــدواين ــل مل )2( كاهلن ــاربه تفل   مض

)3( وجـاب  غـري  وقلـب  مجيـل  وجه    
  

  
   .)4( حباجتها هلا كتبواا

__________________________________  
  .» سنا « 404 :14 العرب لسان .سهل :سنى )1(
  .» هند « 438 :3 العرب لسان .عمله واحكم اهلند ببالد عمل اذا السيف :اهلندواين )2(
  .» وجب « 179 :2 البحرين جممع ،136 :1 احمليط القاموس :انظر .متهيب خائف :وجاب )3(
  .351 :4 الشريعة رياحني ،245 :النساء أعيان ،270 :2 النساء أعالم :وانظر .344 :1 الفريد العقد )4(
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  عبداملطلب بنت صفية )33(
   .العوام بن الزبري اُم ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة ،مناف عبد بن هاشم بنا

 اُمية بن حرب بن احلارث اجلاهلية يف تزوجها .اللسان فصيحة ،شاعرة عاقلة فاضلة أديبة انتك
 وعبـد  الـزبري  لـه  فولدت ،خويلد بن العوام فتزوجها عنها فمات ،سفيان أيب أخو ،مشس عبد بن

 ،سـنة  وسـبعني  ثالث العمر من وهلا هجرية عشرين سنة وتوفيت ،كثرياً صفية وعاشت .الكعبة
   .بالبقيع ودفنت

 حسـان  قتله عن جنب ملا اليهودي اجلاسوس قتلت ،زماا يف النساء أشجع من اهللا رمحها انتك
   .هلا برمح تقاتل وتقدمت ،اُحد يوم الفارين عنفت اليت وهي .ثابت بن

 رسول إن :صفية جدا عن ،الزبري بن جعفر بنت عروة اُم رواية من االصابة يف حجر ابن وىر
 معهن وجعل ،فارع :له يقال أطم يف نساءه جعل اخلندق إىل خرج ملا وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللا

   .ثابت بن حسان
   .فاقتله قم ،حلسان فقلت ،علينا أطل حىت احلصن فرقى اليهود من انسان فجاء :التق
   .وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول مع كنت يفّ ذلك كان لو :قالف
 اليهود على رأسه فاطرح قم :حلسان وقلت ،رأسه قطعت حىت فضربته إليه فقمت :صفية التق
   .احلصن أسفل وهم
   .ذاك ما واهللا :قالف
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 لـيس  خلواً أهله ليترك يكن مل هذا أن علمنا قد :فقالوا ،عليهم به فرميت رأسه فأخذت :التق
   .فتفرقوا أحداً معهم
 رمـح  وبيدها الناس ازم وقد ،اُحد يوم جاءت صفية أن :أبيه عن ،هشام عن ،محاد طريق منو

   .» املرأة زبري يا « :وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول فقال ،وجهوههم يف تضرب
 ،وآلـه  عليـه  اهللا صلّى النيب عم املطلب عبد بن محزة فيها قتل وقد ،اُحد وقعة انتهت أن بعدو
 بأخيها ما ترى لئال ردها « :الزبري إلبنها وآله عليه اهللا صلّى النيب فقال ،صفية اُخته أقبلت ،به ومثل
 يف وذلـك  بأخي مثل إنه بلغين :فقالت ،وآله عليه اهللا صلّى النيب بأمر فأعلمها الزبري فلقيها ،» محزة

 وآلـه  عليه اهللا صلّى النيب الزبري فأعلم ،وألصربن ألحتسنب ،ذلك من كان مبا أرضانا فما ،قليل اهللا
 وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول وأمر ،واسترجعت عليه وصلت فأتته ،» سبيلها خل « :فقال ،بذلك
   .فدفن به وسلم
   :شعرها منو

  قريشـــاً عـــين مبلـــغ مـــن أال

  واالمـــار فينـــا األمـــر ففـــيم    

  
ــا ــلف كن ــدم الس ــد املق ــتم ق   علم

  نـــار بالغـــدر لنـــا توقـــد ومل    

  
ــل   فينــا اخلــريات مناقــب وك

ــض     ــر وبع ــة األم ــار منقص   وع

  
   :وسلم وآله عليه اهللا صلّى النيب ترثي وقالت

  منحـدر  منـك  بـدمع  جـودع  عني يا

ــني وال     ــي متل ــيد وابك ــر س   البش

  
  مصـيبته  هـدت  فقـد  الرسـول  ابكي

  واحلضـر  البـدو  وأهـل  قـومي  مجيع    

  
ــي وال ــاك متل ــدهر بك ــة ال   معول

  السـحر  يف القمـري  غـرد  مـا  عليه    
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   :وسلم وآله عليه اهللا صلّى رثائه يف قالتو
ــد ــول لفق ــان إذ اهللا رس ــه ح   يوم

  السـواجم  بالـدموع  جـودي  عيين فيا    

  
   :أيضا قالتو

ــاً ان ــى يومــ ــك أتــ   عليــ

ــورت     ــه ك ــان مشس ــيئا وك   مض

  
   :أباها ترثي قالتو

  بليــل نائحــة لصــوت أرقــت

ــى     ــل عل ــة رج ــعيد بقارع   الص

  
ــت ــد ففاض ــم عن ــوعي ذلك   دم

ــى     ــدي عل ــدر خ ــد كمنح   الفري

  
ــى ــل عل ــرمي رج ــري ك ــد غ   وغ

ــه     ــل ل ــبني الفض ــى امل ــد عل   العبي

  
ــى ــاض عل ــيبة الفي ــايل ذي ش   املع

ــك     ــري أبي ــل وارث اخل ــود ك   ج

  
ــدوق ــواطن يف ص ــري امل ــس غ   نك

ــخت وال     ــام شـ ــنيد وال املقـ   سـ

  
ــل ــاع طويـ ــيظمي أروع البـ   شـ

ــاع     ــريته يف مطـ ــد عشـ   محيـ

  
ــع ــت رفي ــج البي ــول ذي أبل   فض

ــث     ــاس وغي ــزمن يف الن ــرود ال   احل

  
ــرمي ــد ك ــيس اجل ــذي ل ــوم ب   وص

ــروق     ــى ي ــود عل ــود املس   واملس

  
ــيم ــم عظ ــن احلل ــر م ــرام نف   ك

ــارمة     ــة خضـ ــود مالوثـ   أسـ

  
ــو ــد فل ــرؤ خل ــدمي ام ــد لق   جم

ــن     ــبيل ال ولكـ ــود إىل سـ   اخللـ

  
  الليــايل أخــرى خملــداً لكــان

ــل     ــد لفض ــب ا ــد واحلس   التلي

  
   الربقي ذكرها ،وآله عليه اهللا صلّى النيب عن الراويات من صفية تعدو
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   .)1( الصاحبيات من وغريه
***  

_____________________________________________  
 ( عـن  نقالً 206 :3 للزركلي األعالم ،348 اإلصابة ،390 :7 الشيعة أعيان ،492 :5 الغابة اُسد :انظري )1(

 رجال ،81 :3 املقال تنقيح ،) 261 :املنثور الدر ،96 :7 اآلمل رغبة ،118 :اآليل مسط ،172 :احملرب ،69 املذيل ذيل
   .194 :23 احلديث رجال معجم ،41 :8 سعد ابن طبقات ،365 و 343 :4 الشريعة رياحني ،81 :الربقي
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   ثابت بن خزمية بنت ضبيعة )34(
 أباهـا  رثـت  ،عليه اهللا سالم طالب أيب بن لعلي املواليات املؤمنات من اللسان فصيحة اعرةش
  :قائلة صفني واقعة يف استشهد الّذي ،» الشهادتني ذا « ثابت بن خزمية

  بالــدمع خزميــة علــى جــودي عـيين 

ــع     ــل م ــزان قتي ــوم األح ــرات ي   الف

  
ــوا ــهادتني ذا قتلـ ــواً الشـ   عتـ

  بـــــالترات منـــــهم اهللا أدرك    

  
ــوه ــة يف قتلـ ــري فتيـ ــزل غـ   عـ

  للـــدعوات الركـــوب يســـرعون    

  
ــروا ــيد نص ــق الس ــد ذا املوف   الع

ــوا ل     ــذاك ودان ــىت ب ــات ح   املم

  
ــن ــراً اهللا لعــ ــوه معشــ   قتلــ

)1( واآلفـــات بـــاخلزي ورمـــاهم    
  

  
________________________________  

   .365 :صفني وقعة )1(
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 - السـاكنة  حتت من املثناة والياء ،املفتوحة املعجمة والزاي ،املضمومة املعجمة باخلاء - خزميةو
 ،عمارة أبو ،األوسي عامر بن عباد بن عامر بن ساعدة بن ثعلبة بن الفاكهة بن عمارة بن ثابت بن

 ،رجلني كشهادة شهادته وجعل وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول مع كلها واملشاهد بدراً شهد
  .فيها واستشهد صفني  علي اإلمام مع شهد وقد ،الشهادتني ذا مسي لذلك
 فأنكر ،أعرايب من ناقة اشترى وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول أن الشهادتني بذي لقبه وجه كانو

 يشـهد  من « :وآله عليه اهللا صلّى النيب فقال ،الشهود وآله عليه اهللا صلّى منه وطلب البيع األعرايب
 عليه اهللا صلّى النيب له فقال .خزمية سوى أحد يشهد فلم ؟» ناقة األعرايب هذا من اشتريت انين على
 نصدقك ومل السماء خبرب صدقناك لقد اهللا رسول يا :خزمية فقال ؟» خزمية يا شهدت كيف « :وآله
   .)1( الشهادتني بذي حينئذ وآله عليه اهللا صلّى الرسول فسماه ،!ناقة اشتراء خبرب

***  
________________________________  

   .370 :4 الشريعة رياحني )1(
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   عبداملطّلب بنت عاتكة )35(
 فصيحة شاعرة كانت ،وسلّم وآله عليه اهللا صلّى النيب عمة ،هاشم بن ،املطّلب عبد بنت اتكةع

  .اللسان
   :أباها ترثي التق

  تـــبخال وال جـــودا أعـــيين

  النيـــام نـــوم بعـــد بـــدمعكما    

  
ــيين ــتحقرا أعـ ــكبا واسـ   واسـ

ــوبا     ــا وشـ ــدوام بكاءكمـ   بالتـ

  
ــيين ــتخرطا أعـ ــجما واسـ   واسـ

ــى     ــل عل ــري رج ــس غ ــام نك   كه

  
ــى ــل عل ــر اجلحف ــات يف الغم   النائب

ــرمي     ــاعي كـ ــذمام ويفّ املسـ   الـ

  
ــى ــبية عل ــد ش ــاد واري احلم   الزن

ــدق وذي     ــد مص ــت بع ــام ثب   املق

  
ــيف ــدى وس ــرب ل ــمامة احل   ص

ــردي     ــم وم ــد املخاص ــام عن   اخلص

  
ــهل ــة وس ــق اخلليق ــدين طل   الي

ــدملي ويف     ــميم عـ ــام صـ   هلـ

  
ــك ــاذخ يف تبنــ ــه بــ   بيتــ

ــع     ــة رفي ــعب الذؤاب ــرام ص )1( امل
  

  
***  

________________________________  
   .246 :3 الشيعة أعيان
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  العجوز )36(
 ، احلسـني  اإلمـام  مع عشوراء يوم الطف واقعة حضرت عجوزاً أن املقاتل أصحاب كرذ

 يف وشـاركتهم  ،وحمن مصائب من وسلم وآله عليه اهللا صلّى الرسول آل على جرى ما وشاهدت
 وفلـذة  ولـدها  تقدم  احلسني اإلمام ومواله سيده يدي بني زوجها استشهاد فبعد .كله ذلك

 ولـدها  استشهاد وبعد .وعقيدته دينه عن دفاعاً يستشهد مث ،وعياله  احلسني عن ليدافع كبدها
 إىل أرجعهـا   احلسني االمام أن إال ،األعداء لتقاتل املعركة ساحة إىل وترتل عموداً تأخذ نراها

  .هلا ودعا النساء
 عنـده  اُمـه  وكانـت  ،املعركة يف أبوه قتل شاب خرج مث :للخوارزمي  احلسني مقتل يف

 « :احلسني فقال فخرج ،أفعل :فقال .تقتل حىت اهللا رسول ابن يدي بني وقاتل اُخرج بين يا :فقالت
 رسـول  بن يا أمرتين اُمي :الشاب فقال .» خروجه تكره اُمه ولعل املعركة يف أبوه قتل شاب هذا
  :يقول وهو فخرج ،اهللا

ــريي ــني أم ــم حس ــري ونع   األم

  النــذير البشــري فــؤاد ســرور    

  
ــي ــة علــ ــداه وفاطمــ   والــ

ــل     ــون فه ــه تعلم ــن ل ــري م   نظ

  
 بين يا أحسنت :وقالت رأسه اُمه فأخذت ،احلسني عسكر إىل به ورمي رأسه وحز وقتل قاتل مث

 القوم على ومحلت خيمة عمود وأخذت ،فقتلته رجالً ابنها برأس رمت مث .قليب وسرور عيين قرة يا
   :تقول وهي
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ــوز إين ــا يف عجـ ــعيفة النسـ   ضـ

ــة     ــة باليــ ــة خاويــ   حنيفــ

  
  عنيفـــة بضـــربة أضـــربكم

ــين دون     ــة بـ ــريفة فاطمـ   الشـ

  
  .)1( هلا ودعا بصرفها احلسني فأمر ،فقتلتهما رجلني ضربتف
  .)2( الشعر يف يسري اختالف مع املناقب يف آشوب شهر ابن ذلك ذكرو
 لـذلك  ،وولـدها  زوجها اسم وال املرأة هذه اسم على أتعرف مل القاصرة مطالعيت خالل منو

  .بالعجوز مسيناها
***  

_______________________________  
  .21 :2  احلسني مقتل )1(
  .104 :4 املناقب )2(
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  طالب أيب بن عقيل بنت عقيلة )37(
 عقيلـة  خرجت يزيد إىل زياد ابن رأسه ومحل  علي بن احلسني قتل ملا :املصادر بعض يف

  :تقول وهي السادات قتل من عليهن ورد قد ملا حواسر قومها نساء يف طالب أيب بن عقيل بنت
ــاذا ــون م ــال إن تقول ــنيب ق ــم ال   لك

ــاذا     ــتم م ــتم فعل ــر وأن ــم آخ   االم

  
ــريت ــأهلي بعت ــد وب ــدي بع   مفتق

)1( بـدم  ضـرجوا  ومنهم اُسارى منهم    
  

  
 أيضـاً  ونسـبت  ،طالب ايب بن عقيل بنت ألمساء هلا مشاة واُخرى ،األبيات هذه نسبت قدو

  .)2( حمله يف كله ذلك ذكرنا وقد ،طالب أيب بن عقيل بنات ورملة لقمان واُم لزينب
   : احلسني ترثي طالب أيب بن عقيل بنت عقيلة قالتو

  وعويــل  بعــربة أبكــي عــيين

  الرســول آل نــدبت إن وأنــديب    

  
________________________________  

  .مصادر عدة عن نقالً 322 :3 النساء أعالم )1(
 :8 والنهاية البداية ،116 :4 طالب أيب آل مناقب ،466 :5 الطربي تأريخ ،88 :4 التاريخ يف الكامل :انظر )2(
 ،305 :3 الشـيعة  أعيان ،71 :طاووس ابن للسيد  احلسني مقتل ،76 :2 للخورازمي  احلسني مقتل ،198

  .346 :3 الشريعة رياحني
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  علـــي لصـــلب كلـــهم ســـتة

ــد     ــيبوا ق ــة اُص ــل ومخس )1( لعقي
  

  
 وكـان  ،شـعرهم  وتسـمع  الشعراء جتالس كانت أا  البيت أهل أعداء إليها نسب قدو

 ال مـا  ينسبوا أن النواصب ديدن أن حيث ،حمض كذب وهذا .شعرهم يف إليها يتحاكمون الشعراء
  .منها وحاشاهم ،شيعتهم وإىل ،عليهم اهللا سالم البيت أهل إىل حيسن

***  
________________________________  

  .322 :3 النساء أعالم )1(
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   الزهراء فاطمة )38(
  .وآله عليه اهللا صلّى اهللا عبد بن حممد والرسل األنبياء وسيد ،الكائنات خري نتب
  .خويلد بنت خدجية املؤمنني اُم مهااُ

 ناسكات من .وآله عليه اهللا صلّى النيب بضعة ،عمران بنت مرمي عديلة ،العاملني نساء سيدة هيو
 ،لصـوقاً  بقبله أوالده ألوط ،بالرسول الشبيهة والبضعة ،البتول السيدة ،األتقياء وصفيات األصفياء

 ،والقمـر  الشمس ثالثة ،لغضبها ويغضب ،لرضاها اهللا يرضى اليت وهي .حلوقاً به وفاته بعد وأوهلم
 بعـد  هلجة الناس أصدق ،العاملني نساء سيدة ،ابيها اُم .السداد أهل بامجاع السيدة ،امليالد الطاهرة
  .وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول

 ليكتـب  هلـا  يرقى قلم وأي .املعصومة والسيدة ،الطاهرة البضعة هذه عن أكتب أن عساين ماو
  .تكوينها وسر ،وجودها بكنه حييط أن يستطيع بنان أي بل ،عنها
 كتبوه وما .بارع ومتكلم مفوه خطيب كل عنها وحتدث ،الكتب وفضائلها حقها يف اُلفت قدو

 اهللا سـالم  فـالزهراء  .العظيمة وشخصيتها حياا جوانب من صغرياً جزًء يكون أن يعدو ال وقالوه
  . البيت أهل إال حقها يعرف ال عليها
 فقـد  أن إال .الشـعر  من مكثرة فداها روحي تكن فلم ،الشعر من أعظم شأن  للزهراءو

   أحزا وآله عليه اهللا صلّى الكرمي الرسول والدها
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  .قليلة شعرية بأبيات ترثيه فجعلها كثرياً
 ،والسـالم  الصالة عليه بفقده النازلة وعظم ،املصيبة وشدة الفاجعة أمل من عانته ملا مضافاً هيف

 قَد رسولٌ إِلَّا محمد وما ﴿ :الكرمي القرآن اليه اشار الذي وانقالا وانتكاستها االمة احنراف تشاهد
لَتن خم هللُ قَبسأَفَإِن ۚ الر اتم لَ أَوقُت متلَٰى انقَلَبع قَابِكُمنۚ  أَعمو بنقَللَٰى يع هيبقفَلَن ع رضي اللَّه 

  .)1( ﴾ الشاكرِين اللَّه وسيجزِي ۗ شيئًا
 واحنرافها االُمة انقالب أن إذ ،معاً لألمرين كان املدينة أهل منه ضجر الذي  بكاؤها حىتو
  .ملدامعها وأجرى ،قلبها اوجع قد كان

  :وآله عليه اهللا صلّى األعظم الرسول رثاء يف شعرها من ورد ما نسجل هناو
   : قالت )1(

ــرب ــاق أغ ــماء آف ــورت الس   فك

ــس     ــهار مش ــم الن ــران وأظل   العص

  
ــن األرض ــد م ــنيب بع ــة ال   كئيب

ــه أســفاً       األحــزان كــثرية علي

  
ــه ــرق فليبك ــاد ش ــا العب وغر  

  ميـــاين وكــل  مضــر  وليبكــه     

  
ــه ــود وليبك ــم الط ــوده األش   وج

ــت     ــتار والبيـ ــان واألسـ   واألركـ

  
ــا ــامت ي ــل خ ــارك الرس   ضــوؤه املب

ــلى     ــك ص ــرتل علي ــرآن م )2( الق
  

  
   :ومشتها الشريف قربه تراب من قبضة أخذت أن بعد  وقالت )2( 

  أمحــد تربــة شــم مــن علــى مــاذا

ــم ال أن     ــدى يش ــان م ــا الزم   غوالي

  
________________________________  

  .144 :عمران آل )1(
  .132 :املهمة الفصول )2(
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ــبت ــي ص ــائب عل ــو مص ــا ل أ  

)1( لياليـا  عـدن  االيـام  علـى  صبت    
  

  
   :وسلم وآله عليه اهللا صلّى أبيها قرب على انعطفت وقد اخلطبة بعد  وهلا )3(

  يل عشـت  مـا  محيـة  ذات كنـت  قد

  جنـاحي  كنـت  وأنـت  الرباح أعشى    

  
ــاليوم ــع ف ــذليل أخض ــي لل   وأتق

  بـــالراح ظـــاملي وأدفـــع منـــه    

  
ــت وإذا ــة بك ــجنا قمري ــا ش   هل

)2( صـباحي  بكيـت  غصـن  على ليالً    
  

  
   :الشريف قربه من دنت وقد  وهلا )4(

ــزين إن ــك ح ــزن علي ــد ح   جدي

ــؤادي     ــب واهللا وفـ ــد صـ   عنيـ

  
ــل ــوم ك ــد ي ــه يزي ــجوين في   ش

ــايب     ــك واكتئ ــيس علي ــد ل )3( يبي
  

  
   : وهلا )5( 

ــل ــربي ق ــان ص ــين وب ــي ع   عزائ

  األنبيـــاء خلـــامت فقـــدي بعـــد    

  
  سـحاً  الـدمع  اسـكيب  عـني  يـا  عني

ــك     ــي ال وي ــيض تبخل ــدماء بف   ال

  
  اهللا خــرية يــا اهللا رســول يــا

ــف     ــام وكهـ ــعفاء األيتـ   والضـ

  
  تعلـوه  كنـت  الـذي  املنـرب  تـرى  لو

  الضـــياء بعـــد الظـــالم عـــاله    

  
ــا ــي ي ــل إهل ــايت عج ــريعاً وف   س

)4( مــوالئي يــا احليــاة بغضــت قــد    
  

  
__________________________________________  

  .360 :املنثور الدر ،132 :املهمة الفصول )1(
  .النظيم الدر عن نقال ،125 :دخيل علي للحاج  الزهراء فاطمة )2(
  .70 :األحزان بيت )3(
  .70 :األحزان بيت )4(
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   : وقالت )6(
ــات اذا ــاً م ــت يوم ــل مي ــره ق   ذك

ــر     ــذ أيب وذك ــات م ــد واهللا م   أزي

  
  بيننــا اهللا فــرق ملــا تــذكرت

ــت     ــي فعزي ــالنيب نفس ــد ب   حمم

  
ــت ــا فقل ــاة إن: هل ــبيلنا احلي   س

)1( غـد  يف مـات  يومه يف ميت مل ومن    
  

  
   : وهلا )7( 

  باكيــاً قــربك زرت شــوقي اشــتد اذا

  جمــاويب أراك ال وأشــكوا أنــوح    

  
  البكــا علمــتين الغــرباء ســاكن فيــا

ــرك     ــاين وذك ــع أنس ــائب مجي   املص

  
  مغيبــاً التــراب يف عــين كنــت فــإن

  بغائـب  احلـزين  قلـيب  عـن  كنت فما    

  
   :الكربى خطبتها بعد  وقالت )8( 

ــد ــان ق ــدك ك ــاء بع ــة انب   وهنبث

  اخلطـب  تكثـر  مل شـاهدها  كنت لو    

  
________________________________  

  .71 األحزان بيت )1(
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ــا ــدناك إن ــد فق ــها األرض فق   وابل

  نكبـوا  فقـد  فاشـهدهم  قومك واختل    

  
  يؤنســنا باآليــات جربيــل كــان قــد

ــت     ــا فغب ــل عن   حمتجــب اخلــري فك

  
  بــه يستضــاء ونــوراً بــدراً وكنــت

  الكتـب  العـزة  ذي مـن  تـرتل  عليك    

  
ــا ــال جتهمتن ــتخف رج ــا واس   بن

ــد     ــنيب بع ــل ال ــب اخلــري وك   مغتص

  
  حامتنــا ظلــم املتــويل ســيعلم

ــوم     ــة ي ــوف أىن القيام ــب س   ينقل

  
ــد ــا فق ــذي لقين ــه مل ال ــد يلق   أح

ــن     ــة م ــم ال الربي ــرب وال عج   ع

  
  بقيـت  ومـا  عشـنا  ما نبكيك فسوف

)1( ســكب لــه بتــهمال العيــون لنـا     
  

  
***  

____________________________________________________  
   .االختالفات بعض مع 146 :1 االحتجاج يف الطربسي وذكرها ،33 :املفيد الشيخ أمايل )1(
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  حزام بنت فاطمة )39(
 ربيعة بن كالب بن عامر بن - الشاعر لبيد أخي - ربيعة بن خالد بن حزام بنت فاطمة البنني ماُ

  .عليه اهللا سالم طالب أيب بن علي أمرياملؤمنني وموالنا سيدنا زوجة ،الكالبية صعصعة بن عامر بن
 حـني  عقيل أخيه باشارة  املؤمنني أمري تزوجها ،والشجاعة العروبة يف عريق بيت من هيو
 عقيـل  وكان ،فارساً غالماً له فتلد ليتزوجها العرب من الفحولة ولدا امرأة له خيتار أن منه طلب
 وال آبائهـا  من اشجع العرب يف ليس إنه :وقال ،له فاختارها ،وانسام العرب بأخبار عاملاً نسابة
  .أفرس
  :احلرية ملك املنذر بن للنعمان لبيد يقول آبائها يفو

  األربعــة  البــنني اُم بــين حنــن

ــن     ــري وحن ــامر خ ــن ع ــعة ب   صعص

  
  اجلمجمة وسط اهلام الضاربون

 يف يعـرف  مل الـذي  براء أبو األسنة مالعب قومها ومن .العرب من أحد ذلك عليه ينكر ملو
 مث العبـاس  له فولدت  املؤمنني أمري فتزوجها .الشجاعة يف مثله  املؤمنني أمري غري العرب

  .بكربالء  احلسني أخيهم مع استشهدوا وكلهم ،عثمان مث جعفراً مث اهللا عبد
 ولدها ولد اهللا عبيد ومعها البقيع إىل يوم كل خترج ،فصيحة شاعرة اهللا رمحها البنني اُم كانتو
   العباس خصوصاً - األربعة أوالدها فتندب العباس

    



149 

 شـدة  على احلكم بن مروان وكان .وندبتها بكاءها فيسمعون الناس فيجتمع ،وأحرقها ندبة أشجى
 ولـدها  رثـاء  يف قوهلـا  فمن ،ويبكي ندبتها يسمع يزال فال جييء من يف جييء هاشم لبين عداوته
  :العباس

ــا ــن يـ ــاس رأى مـ ــر العبـ   كـ

ــى     ــاهري علــ ــد مجــ   النقــ

  
  حيــــدر أبنــــاء مــــن ووراه

ــل     ــث كــ ــد ذي ليــ   لبــ

  
  اُصــــيب ابــــين ان أنبئــــت

ــه     ــوع برأســ ــد مقطــ   يــ

  
ــي ــى ويلـ ــبلي علـ ــال شـ   أمـ

ــه     ــرب براســ ــد ضــ   العمــ

  
  يــديك يف ســيفك كــان لــو

  أحـــد منـــه دنـــا ملـــا    

  
   .األسد أمساء ملن العباس أن حسنا البيت وزاد .الوجوه قباح األرجل قصار الغنم من نوع :النقدو
   :أوالدها ترثي قالتو

ــدعوين ال ــك تـ ــنني اُم ويـ   البـ

ــذكريين     ــوث تـ ــرين بليـ   العـ

  
  ــم اُدعــى يل بنــون كانــت

ــوم     ــبحت والي ــن وال أص ــنني م   ب

  
ــة ــل أربعـ ــور مثـ ــرىب نسـ   الـ

  الــوتني بقطــع املــوت واصــلوا قــد    

  
ــازع ــان تنـ ــالءهم اخلرصـ   أشـ

ــهم     ــى فكل ــريعاً أمس ــني ص   طع

  
ــت ــعري يالي ــا ش ــربوا أكم   أخ

  الـــيمني قطيـــع عباســـاً بـــأن    

  
 تزل ومل األربع أوالدها وقدمت  البيت أهل واست أا إال كربالء أرض البنني اُم حتضر ملو
  .بيتها يف العزاء يقمن النسوة وكانت ،األعلى بالرفيق التحقت حىت نائحة عليهم باكية
   بشراً أن من امياا قوة ويستفاد :املقال تنقيح يف املامقاين الشيخ قالو
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 اهللا عبـد  أيب عـن  أخربين :معناه ما فقالت األربعة أوالدها أحد اليها نعى - املدينة وروده بعد
 كلـهم  اخلضراء حتت ومن أوالدي ،قليب نياط قطعت :قالت األربعة اليها نعى فلما ، احلسني

 مـوت  نفسها على ووينها ،المامته إال ليس باحلسني علقتها فإن . احلسني اهللا عبد أليب فداء
 اعتربهـا  واين ،رفيعة الديانة يف مرتبة عن يكشف  احلسني سلم إن األربعة األشبال هؤالء مثل
  .)1( الثقات من نعتربها مل إن احلسان من لذلك

***  
_____________________________________________  

 ،468 :5 الطـربي  تـأريخ  ،389 :8 و 475 :3 الشيعة أعيان ،40 :4 النساء أعالم ،250 :الورى اعالم )1(
 الفصـول  ،25 :13  األطهـار  األئمة فضائل يف األخبار شرح ،279 :2 الشريعة رياحني ،70 :3 املقال تنقيح
  .29 :2 للخوارزمي  احلسني مقتل ،85 :الطالبيني مقاتل ،198 :املهمة
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   احلسني بنت الصغرى فاطمة )40(
 املنورة املدينة يف الصغرى فاطمة ابنته ترك العراق إىل سار ملا  احلسني ان :املصادر بعض يف

 .واحلركة السري على وقدرا متكنها وعدم وجعها لشدة كربالء إىل ا يأت ومل ،املرض فراش على
 ،واملأساة اآلالم حتيطها حياة يف نفسها ووجدت ،الصدمة اذهلتها وقد املدينة يف العلوية هذه فبقيت

 علـها  ووجد بتلهف املقدس الركب أخبار وتستقصي ،العراق من قادم كل ابيها عن تسأل فراحت
 فيـه  املشـرق  األمل من شيئاً العراق من الوافدين حقيبة يف وجتد ،نفسها به يروض خرب على تقف

  .بالفناء هددته هوجاء عاصفة بعد الراحة املالح جيد كما ،املعذبة لنفسها الراحة
 يوم ذات املرض فراش على كانت بينما الكرمية الفتاة هذه أن األلسن على والشائع املعروف منف

 غـراب  احلـائط  على استقر إذ والدها أنباء فارغ وصرب نزوع بقلب تترقب ،اخليال حبار يف ساحبة
 فاطمـة  ليخرب املدينة صوب إىل وتوجه  احلسني اإلمام استشهد عندما أنه قيل - بالدم ملطخ

 خمضباً فرأته الغراب اىل للنظر رأسها فرفعت - كربالء أرض يف حلت اليت الكربى بالواقعة الصغرى
 ابيهـا  باستشـهاد  استيقنت كأا والعويل بالبكاء واجهشت الكآبة أمواج نفسها يف فثارت ،بالدم
  :تقول وأنشدت ،

  مــن: ققلــت الغــراب نعــب

ــاه     ــك تنعـ ــا ويلـ ــراب يـ   غـ

  
ــال ــام قـ ــت اإلمـ ــن: فقلـ   مـ

  للصـــواب املوفـــق:  قـــال    

  
    



152 

ــني إن ــربال احلســــ   بكــــ

  والضــــراب االســــنة بــــني    

  
ــابكي ــني فــ ــربة احلســ   بعــ

ــى     ــه ترجـ ــع اإللـ ــواب مـ   الثـ

  
ــت ــني: قلـ ــال؟ احلسـ   :يل فقـ

ــكن لقـــد حقـــاً     ــراب سـ   التـ

  
ــتقل مث ــه اســ ــاح بــ   اجلنــ

  اجلــــواب رد يطــــق فلــــم    

  
ــت ــا فبكيــ ــل ممــ   يب حــ

ــاء بعـــد       املســـتجاب الرضـ

  
 النـاس  وضـج  املدينة إىل السبايا ركب دخل أن إىل وليايل أياماً أباها تبكي العلوية هذه بقيتو

 العـزاء  تلو العزاء يقيمون ،معهم وسكنت بالعائلة الصغرى فاطمة التحقت حينها ،والعويل بالبكاء
  .)1(  احلسني اهللا عبد أيب الشهداء سيد مصاب على

***  
__________________________________  

 31 : احلسـني  بنت فاطمة ،) األنوار وحبار السمطني فرائط ( عن نقال 316 :3 الشريعة رياحني :انظري )1(
  .) 362 :املنثور والدر ،85 :3 التواريخ ناسخ ( عن نقال
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  احملض عبداهللا بن فاطمة )41(
 الطهراين الكجوري باقر مال احلاج الشهري العالمة قال :الشريعة رياحني يف احملاليت اهللا ذبيح الق
 سفك موجة تصاعدت عندما :» العظيم عبد الشاهزادة أحوال يف النعيم جنة « كتابه من صفحة يف

 ،املنصـور  قبل من حمبوساً احملض اهللا عبد وكان ،الدوانيقي املنصور زمن يف  فاطمة أبناء دماء
  :وقالت ،صغرية حينذاك وكانت املنصور أمام احملض اهللا عبد بنت فاطمة وقفت

  متهـــدة ســـنه كـــبرياً إرحـــم

ــجن يف     ــني الس ــل ب ــود سالس   وقي

  
ــدت إن ــالرحم ج ــة ب ــا القريب   بينن

ــا     ــدنا م ــن ج ــدكم م ــد ج   ببعي

  
  .)1( لذلك أثراً يرتب مل ولكنه ،لكالمها قلبه رق مقالتها املنصور مسع عندماف

***  
_______________________  

  .24 :5 الشريعة رياحني )1(
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  )*( اُمية أيب بنت هند سلمة اُم )42(
  .خمزوم بن عمر بن اهللا عبد بن املغرية بن الراكب زاد سهيل اُمية أيب بنت نده
 بن غنم بن فراس بن الطق جذل بن علقة بن جزمية بن مالك بن ربيعة بن عامر بنت عاتكة :مهااُ
  .كنانة بن مالك
 ،ودرة ،وعمـرو  ،سـلمة  :له أجنبت .املخزومي األسد عبد بن اهللا عبد سلمة أبو األول وجهاز

  .وسلم وآله عليه اهللا صلّى اهللا رسول تزوجها مث .وزينب
 ،ومجـال  وكمال وعقل رأي ذات جليلة مهاجرة .خويلد بنت خدجية بعد املؤمنني اُمهات هيو
 وأجلى ،يذكر أن من أشهر  واحلسني واحلسن  املؤمنني ألمري واالخالص اجلاللة يف حاهلا

   .حيرر أن من
________________________________________________________  

 الشـيعة  أعيان ،224 :5 النساء أعالم ،197 :الورى إعالم ،590 و 560 :5 الغابة اُسد :يف ترمجتها انظري )*(
 :1 األشراف أنساب ،174 :2 الطوسي أمايل ،311 :الصدوق أمايل ،دخيل علي للحاج سلمة أم ،479 و 272 :10

 اإلمامـة  ،97 :8 للزركلـي  األعـالم  ،458 و 423 :4 االصابة ،116 :االختصاص ،106 :1 االحتجاج ،586
 :3 الفريـد  العقد ،86 :1 العرب ،419 :اخلصال ،199 :8 و 131 :6 و 291 :5 والنهاية البداية ،45 :والسياسة

 :8 الكربى الطبقات ،142 و 113 :5 هشام البن النبوية السرية ،215 :2 كثري البن النبوية السرية ،65 :5 و 178
 :22 األنـوار  حبـار  ،130 :3 شهرآشوب البن املناقب ،16 :4 الصحيحني على املستدرك ،436 :3 الكاشف ،86

 ذيب ،607 :1 التهذيب تقريب ،240 و 71 :اخلواص تذكرة ،164 :3 بغداد تأريخ :59 :املصطفى بشارة ،223
 :األخبـار  معـاين  ،137 :1 اجلنان مرآة ،69 :1 الذهب شذرات ،148 :2 النبالء أعالم سري ،483 :12 التهذيب

  .177 :23 احلديث رجال معجم 106
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   :هو شعرها من وجدناه الذيو
   : الزهراء زفاف موكب يف قالت )1(

  جـــارايت اهللا بعـــون ســـرن

ــكرنه     ــل يف واشـ ــاالت كـ   حـ

  
ــرن ــا واذك ــم م ــى رب أنع   العل

ــن     ــف م ــروه كش ــات مك   وآف

  
ــد ــدانا فق ــد ه ــر بع ــد كف   وق

ــنا     ــماوات رب أنعشـــ   الســـ

  
ــرن ــع وس ــري م ــاء خ ــورى نس   ال

ــدى     ــات تفـ ــاالت بعمـ   وخـ

  
ــا ــت ي ــن بن ــله م ــى ذو فض   العل

ــالوحي     ــه بـ ــاالت منـ )1( والرسـ
  

  
   : احلسني تريب وهي وقالت )2(

ــأيب ــن بـــ ــي ابـــ   علـــ

ــت     ــاخلري أنــ ــي بــ   ملــ

  
ــن ــنان كــ ــي كأســ   اجللــ

)2( احلـــول ككـــبش كـــن    
  

  
   : علي اإلمام حلرب اخلروج من لعائشة يها يف وقالت )3(

  قابـل  للنصـح  لـيس  ولكـن  نصحت

ــو     ــت ول ــا قبل ــها م ــواذل عنفت   الع

  
  رحلـها  احلـرب  ردت قـد  ـا  كأين

ــيس     ــا ول ــل إال هل ــل الترج )3( راح
  

  
__________________________________  

  .130 :3 شهرآشوب البن املناقب )1(
  .258 :1 البحار سفينة )2(
  .72 :اخلواص تذكرة )3(
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   :ذلك بعد وندمها لنصيحتها عائشة ترك يف وقالت )4(
ــو ــما أن ل ــن معتص ــة م ــد زل   أح

  النـاس  علـى  العـتىب  لعائشـة  كانت    

  
ــم ــنة ك ــول س ــة اهللا لرس   تارك

ــو     ــن آي وتل ــرآن م ــدراس الق   م

  
ــد ــرتع ق ــن اهللا ي ــاس م ــوهلم ن   عق

  النـاس  علـى  يقضـي  الذي يكون حىت    

  
ــم ــؤمنني اُم اهللا فريحـ ــد املـ   لقـ

ــت     ــدل كان ــاً تب ــاس أحياش )1( بإين
  

  
***  

_______________________  
  .116 :االختصاص )1(
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  اُثالة بنت هند )43(
 اهللا صـلّى  الرسول وبايعت أسلمت ،العرب من شاعرة ،مناف عبد بن املطلب عبد بن عباد بنا
 يف الطعام من وسقا ثالثني وألخيها وآله عليه اهللا صلّى الرسول أعطاها ،أسالمها وحسن وآله عليه

   :قالت حينما هنداً األكباد آكلة ا جميبة اُحد غزوة يف أنشدته شعرها ومن .خيرب غزوة
  بـــدر بيـــوم جزينـــاكم حنـــن

ــرب     ــد واحل ــرب بع ــعر ذات احل   س

  
   :أجابتهاف

  بــدر وغــري بــدر يف خزيــت

ــا     ــت ي ــاع بن ــيم وق ــر العظ   الكف

  
ــك   الفجـــر غـــداة اهللا قبحـ

ــامشيني     ــوال باهلـ ــمر الطـ   السـ

  
  يفــري حســام قطــاع بكــل

  صــقري وعلــي ليثــي محــزة    

  
ــيب رام إذ ــوك شـ ــدري وأبـ   غـ

ــبا     ــه فخض ــواحي من ــر ض )1( النح
  

  
 يف مـر  كمـا  األلفـاظ  يف يسري اختالف من احلارث بنت أروى إىل األبيات هذه نسبت قدو

   .ترمجتها
__________________________________  

  .102 :5 الشريعة رياحني )1(
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  األنصارية هند )44(
 سـالم  طالب أيب بن لعلي موالية مؤمنة ،املسلمني من شاعرة ،األنصارية خمزمة بن زيد بنت نده

 لعنـة  سفيان أيب بن معاوية قتله والذي ،عليه تعاىل اهللا رضوان عدي بن حجر ترثي قالت .عليه اهللا
   :عليه اهللا سالم لعلي موالياً كان ألنه ،عليه اهللا

ــع ــا ترفـ ــر أيهـ ــنري القمـ   املـ

)1( يســري حجــرا تــرى هــل تبصــر    
  

  
ــري ــة إىل يس ــن معاوي ــرب ب   ح

ــه     ــا ليقتل ــم كم ــري زع )2( األم
  

  
ــربت ــائر جت ــد )3( اجلب ــر بع   حج

ــاب     ــا وط ــق هل ــدير اخلورن   والس

  
ــبحت ــبالد وأص ــه ال ــوالً ل )4( حم

  

  مطــري مــزن حييهــا مل كــأن    

  
ــا أال ــر ي ــر حج ــين حج ــدي ب   ع

ــك     ــالمة تلقتـ ــرور السـ   والسـ

  
ــاف ــك أخ ــا علي ــدياً أردى م )5( ع

  

ــيخاً     ــق يف وش ــه دمش ــري ل   زئ

  
_____________________________________________  

  .يسري حجراً ترى هل ترفع :الكربى الطبقات ويف ،الطربي تأريخ يف ورد هكذا )1(
  .يسري حجراً ترى أن لعلك :األغاين يفو
  :البيت هذا بعد ورد االغاين يف )2(

ــت أال ــراً ياليـ ــات حجـ ــاً مـ   موتـ

ــر ومل     ــا ينحـ ــر كمـ ــبعري حنـ   !الـ

  
  .اجلبابر ترفعت :األغاين يف )3( 
  .حموالً هلا :األغاين يف )4(
  .حرب آل سطوة عليك أخاف :األغاين يف )3(
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ــرى ــل ي ــار قت ــه اخلي ــاً علي   حق

ــه     ــن ل ــر م ــه ش ــر اُمت )1( وزي
  

  
ــإن ــك ف ــل ل ــيم فك ــوم زع )2( ق

  

ــن     ــدنيا م ــك إىل ال ــري هل )3( يص
  

  
_____________________________________________  

  :بعده وجاء األغاين يف وورد الكربى الطبقات يف البيت هذا يرد مل )1(
ــت أال ــراً ياليـ ــات حجـ ــاً مـ   موتـ

ــر ومل     ــا ينحـ ــر كمـ ــبعري حنـ   !الـ

  
  .قوم عميد فكل لك فإن :الكربى الطبقات يف )2(
 ريـاحني  ،280 :5 الطربي تأريخ ،361 :17 األغاين ،630 :النساء أعيان ،272 :10 الشيعة أعيان :انظر )3(

  .220 :6 الكربى الطبقات ،101 :5 الشريعة
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