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الملخص:
تمثل كقفة الحوراء (عليها السالـ) فرصة كبرل إلظهار شجاعة المرأة المسلمة،كقوتها في مقارعة
الظلم كالطغياف  ،لكننا نجد ضعف المعرفة بقائدة اإلعالـ الحسيني (عليها السالـ)  ،كضعف استثمار قوتها
اإلعالمية ككقفتها التاريخية .فخطب الحوراء (عليها السالـ) تعد كثيقة كبرل للتصدم بوجو الظالم يمكن
استثمارىا فرديا ،كاجتماعيا ،كدكليا ،لتحقيق اإلصالح على كل المستويات ؛ أما منهج بحثنا فقد توسلنا
بالمناىج العلمية المتعارؼ عليها كالتاريخي كالوصفي كالتحليلي مع التعويل على منهج المؤمنين الذم
يجمع العقل الى النقل عن منبع النور محمد كآلو (صلوات اهلل عليهم أجمعين)
الكلمات المفتاحية :األثر ،الوظيفي اإلعالـ  ،اإلصالح .
The functional impact of the feminist media in the reform
Assist prof. Dr. Eman salih Mahdi
Center of revival heritage
Baghdad university
Abstract:

The pause of AL-Hawra Zainab(peace be upon her) is a great opportunity to
show the Muslim woman in combating injustice and tyranny, but we find the
lack of knowledge of the leader of the media AL-Husseini(peace be upon
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her)and the weakness of the investment of her media power and her
historical stand .
It can be invested individually, socially , and internationally achieve reform
at all levels. for our research method ,we have invoked the recognized
scientific methods such as historical, descriptive and analytical, relying on
the believers approach that brings the mind together to transfer from the
)source of light Muhammad and his family(may Good bless them all
Key words: impact, functional, media, reform.

المقدمة:
إف المتتبع لسيرة الحوراء زينب (عليها السالـ ) ،يجد نفسو أماـ شخصية قد عدت إعدادا كامال
كمسبقا لتشاطر إماـ زمانها كحجة اهلل على ارضو اإلماـ الحسين (عليو السالـ) ،مسؤكلية المعركة كالنصر
،فتشاطرا المهمة فكاف (صلوات اهلل كسالمو عليو ) قائد النهضة اإلصالحية ،ككانت قائدة اإلعالـ لتلك
النهضة المباركة .
فال نجانب الصواب ،إذا قلنا  :أف نصف الطف ىي زينب (عليها السالـ) ،ألف أية معركة في التاريخ ال
يكتب لها النجاح كالبقاء ما لم يكن لإلعالـ أثر كاضح فيها .
لذا سيسلط البحث الضوء على ذلك األثر القيم ،في تلك النهضة العظيمة ،التي ثبتت أسس الدين
الحنيف ،كنحت البدع ،ك كشفت األباطيل كالتضليل ،كالشمس في رابعة النهار؛ لمن كاف لو بصر كلب
كالقى السمع كىو شهيد؛ إذ كانت كاقعة الطف مفصال في تاريخ اإلسالـ ؛سحب بساط النفاؽ من تحت
ارجل السلطة ،ككضع األمة بإزاء مسؤكليتها تجاه دينها األصيل كحملتو األمناء ،كلم تعد السلطة الدنيوية
تمثل الخالفة الشرعية للرسوؿ األعظم (صلى اهلل عليو كآلو كسلم ) ،بل صارت ملكا عضوضا كاتجهت
األمة بكل طوائفها إلى فصل المرجعية الدينية التي تمثلها اإلمامة ،عن المرجعية السياسية التي تمثلها
الخالفة عند شطر من األمة؛ أك على أقل تقدير صار للفقهاء من حملة الحديث كالمفسرين مكانة توجيهية
عند سائر ابناء األمة اإلسالمية ،كلم يبق للحاكم؛ كمن بعده إال رسوما كطقوسا يعلم الجميع أنهاء ال تمثل
الخالفة الحقة إال شكليا ،كإف امتكلت أدكات السلطة ،كالماؿ ،كجانبا من اإلعالـ المأجور كفي مقابل
ذلك ،صار اإلعالـ اإلسالمي األصيل الممثل بآؿ محمد ،كالذم رفعت زينب (عليها السالـ ) رايتو منذ
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العاشر من محرـ ؛حتى اكصلت رسالة الحسين إلى األمة ،ككاصل حمل الراية سائر األئمة كىو ما فتح
الطريق أماـ اتجاىات كاحزاب أخرل ،لتدخل ميداف الصراع كالمعارضة ؛بعد اف مهد الحسين (عليو السالـ)
سبيل اإلباء كالخركج على الظالمين محطما؛بدمو كسؤدده كصبر عيالو كاصحابو ؛ تلك األسوار كالهاالت
الزائفة التي صنعها أعداؤىم ،الذين كظفوا الحديث الموضوع ،كالذمم الرخيصة لصناعة رام عاـ ػ إلى حد
ماػ يحرـ الخركج على الحاكم ،كإف كاف ظالما أك فاسقا .
لقد جاءت الضربة الحسينية الزينبية لتهد ذلك البناء الزائف على عركشو ،تفتح أعين األمة على حقيقة
مفادىا؛ أف ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق ،كاف كلمة الحق عند سلطاف جائر ىي أعظم الجهاد كإف
غلت التضحيات ،كىكذا صارت األمة أماـ مثليين عاليين كاسوتين حسنتين :األكؿ مجاىد بالدـ ؛كىو
اإلماـ الحسين(عليو الصالة كالسالـ) ،كالثانية مجاىدة بالكلمة كىي زينب (عليها السالـ) ككاف لكل اتجاه
من ىذين االتجاىين اتباع مخلصوف ،كمن ثم انجازات تكللت بانهيار الدكلة األموية ،كتغيرات في سلوؾ
األمة السياسي ،كالفكرم ،كاتساع دائرة الوالء لإلسالـ الحقيقي ،الممثل بمحمد كآلو (عليهم الصالة
كالسالـ)

( ُ).

قبل تسليط الضوء على مواقف الحوراء زينب( عليها السالـ) كخطبها  ،كأثرىا اإلعالمي البليغ،كمنهجها
األمثل  ،البد من الوقوؼ على تعريف اإلعالـ ،كصفات اإلعالمي الناجح ،كأطراؼ العملية اإلعالمية .
اإلعالـ في اللغة " :ىو اإلخبار السريع ،كالتعليم بما يكوف فيو تكرير كتكثير حتى يحصل منو أثر في نفس
المتعلم"

(ِ)

اإلعالـ في االصطالح  :ىو إحاطة الرام العاـ علمان بما يجرم من أمور كحوادث سواء في الشؤكف الداخلية
(ّ)

أك الخارجية .

فهو نشر الحقائق كاألخبار كاألفكار كاآلراء التي يتم التعبير عنها بطريقة مباشرة أك غير مباشرة  ،في إطار
موضوعي بعيد عن الهول من خالؿ ادكات ككسائل محايدة ،بهدؼ إتاحة الفرصة لآلخرين للوقوؼ على
تلك الحقائق ليكونوا قادرين على تكوين فكرة خاصة بكل كاحد تمكنو من اتخاذ موقف مالئم من تلك
الحقائق

(ْ)
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فجوىر عملية اإلعالـ :ىو نقل األخبار الصادقة ،كالحقائق المغيبة إلى الناس ،كبدكف الصدؽ؛ ال يمكن
عد العملية إعالما بالشكل الصحيح .كىذا يؤكد حقيقة :أف اإلعالـ قديم قدـ كجود اإلنساف على ىذه
األرض ،كإف نشأتو قد تزامنت مع نشأة المجتمعات األكلى من البشر  ،ككانت أساليبو بدائية ،تطورت
كتنوعت ،كاتسعت بتطور الناس ،كتنوعهم كانتشارىم؛على مر العصور كاألزماف (ٓ) .
فكانت كسائل اإلعالـ بسيطة عند العرب ،منها:
ُػ إشعاؿ النيراف :ألف للنار لغة اعالمية خاصة عند العرب ،فنار الوالئم غير نار اإلنذار ،كىذه غير نار
اإلخبار عن كقوع حادث خطير .
ِػ المناداة .
ّػالقصيدة الشعرية :كادت أف تمثل الوسيلة الوحيدة كالكبرل التي تجمع بين اإلعالـ كالدعاية ،فكانت
تقوـ مقاـ الصحف كاإلذاعة في كقتنا الحاضر ،فقد قامت بوظيفتها على أكمل كجو ألف الشاعر ىو لساف
(ٔ)

حاؿ قومو

.

ْػالخطبة كالخطباء .
ٓػ األسواؽ  :بمثابة مؤتمرات جامعة متعددة المجاالت كسوؽ عكاظ كمجنة .
ٔػ الندكة:كىو مكاف اجتماع أىل الرأم كالمشورة ،كرؤساء العشائر كالقبائل في كل حي من أحياء العرب
،ككانت من أكثر كسائل اإلعالـ قوة .
ٕػ األعياد ظاىرة اجتماعية عرفتها العرب كعيد الشباب كغيره  ،كىذا يدؿ على أف فنونان إعالمية مختلفة
عرفتها العرب

(ٕ)

.

لإلعالـ أسس كمبادئ البد من اعتمادىا حتى يؤدم الغرض منو ،كأىمها :
ُػ أف يقوـ اإلعالـ على أساس كاقعي ،يلبي حاجات المجتمع.
ِػ أف تكوف المادة اإلعالمية قوامها الحقائق الثابتة في األحواؿ كلها .
ّػ ينبغي عرض ىذه الحقائق في إطار يتسم بالموضوعية كالحياد ،بمعنى االبتعاد عن إقحاـ كجهات
النظر الشخصية.
ْػ أف يكوف معبرا عن الجماىير التي يخاطبها في جوانبو كمجاالتو كلها.
ٓػ أف يكوف متالئما كمتوافقا مع المستول الثقافي للجماىير .
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كعليو ،يمكن القوؿ :إف اإلعالـ ال يمكن فصلو عن الحياة اليومية لكل المجتمعات اإلنسانية  ،فهو
يحمل على عاتقو ؛مهمة نقل كتطوير اإلرث الحضارم كاالجتماعي عبر األجياؿ  ،فهو بمثابة مرآة
للمجتمع؛ يرل فيها نفسو كتعكس صورتو إلى غيره من المجتمعات ،لذلك لو األثر الكبير ،كالخطير في
حياة الشعوب فإذا حسن استخدامو كتوجيهو في مجتمع ما ،كاف قوة دافعة كبرل للبناء ،كالتطور كالنهوض
بالمجتمع  ،كعلى العكس من ذلك؛ إذا أيسيء استعمالو فشل في أداء مهمتو كتحقيق رسالتو  ،كال يقف
فشلو على المستول الذاتي ،كإنما يتعدل ذلك إلى المجتمع ؛مما يدفع بأفراده إلى اإلعراض كعدـ
التجاكب ،كالالمباالة الناتجة عن الشعور باإلحباط .
فهذا إعالـ كاذب ؛ألنو ال يعتمد على الحقائق المجردة فيجنح إلى التركيج ،كالدعاية لمذىب سياسي أك
(ٗ)

خط معين ،لذلك ىو دائما يفقد ثقة الجماىير ،كأطلق عليو ب" اإلعالـ المتحير "

إف العملية اإلعالمية ؛تقوـ على خمسة عناصر مهمة ،لذلك ؛ سنقف عند كل كاحدة منها بشيء من اإليجاز
 ،كىي :
ُػ المرسل:
كيقصد بو الهيئة ،أك الجهة أك الشخص ،الذم يقوـ بمهمة إعداد كإصدار الرسالة اإلعالمية ،فهو الركيزة
األساسية لإلعالـ ؛لكونو مصدر الرسالة اإلعالمية  ،فهو كاتب الرسالة ،كالقائم على صياغتها ،كىو من
يقدمها إلى الجمهور المستقبل عبر كسائل مختلفة .لذلك ينبغي اختياره بدقة ،كاعداده إعدادا جيدا ليكوف
اإلعالمي المطلوب لذلك ينبغي أف يتمتع بمواصفات معينة ،منها:

(َُ)

أ ػ أف يملك قدرا من الموىبة في مجاؿ اإلعالـ.
ب ػ أف يكوف على قدر كاؼ من الخبرة المهنية ؛على أساس علمي كدراسة علم النفس كاالجتماع كعلم
االتصاؿ بالجماىير...
ج ػ أف يكوف على قسط كافر من الثقافة العامة

(ُُ)

د ػ أف يكوف متفهما لقضايا المجتمع ؛الداخلية كالخارجية ،كقادرا على التفاعل معها بصدؽ كموضوعية .
ىػ ػ أف يملك القدرة على التكيف في مخاطبة الجماىير ؛على اختالؼ فئاتهم كمستوياتهم الفكرية كالثقافية
(ُِ)

ك ػ أف يكوف شخصية اجتماعية طيبة .
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ز ػ أف يكوف مؤمنا بسمو رسالتو ،حريصا على أدائها ؛على أحسن كجو كأكملو
ح ػ أف يمتلك ثركة لغوية تمكنو من استعماؿ مفردات لها دالالت ككقع في نفس المتلقي .
ِػ الرسالة اإلعالمية (ُّ):
كىي الحقيقة أك الفكرة المراد توصيلها ،كينبغي أف تحدث تأثيرا في المستقبًل ،كتفاعل المستقبًل مع
الرسالة ،ىو مقياس نجاحها الوحيد ،كنجاحها يتوقف على عوامل منها :
أ ػ أف تكوف في دائرة تخص القطاع األكبر من المستقبلين كتخص اىتماماتهم كال سيما ما يمس حياتهم
اليومية .
ب ػأف تتناسب الرسالة اإلعالمية مع الوسيلة اإلعالمية التي تبثها.
ج ػأف تكوف بصيغة مقبولة كاسلوب مناسب تتالءـ مع عقلية الجماىير.
د ػ اف ال تتصادـ مع عادات المجتمع كتقاليده ،كما يجب أف ال تكوف غريبة عن الحس االجتماعي العاـ
للجمهور.
ّػ الوسيلة :
عن طريقها يتم توصيل الرسالة إلى مستقبًلها ،كتعددت كتنوعت الوسائل ما بين مطبوعة كسمعية كبصرية
ككل كاحدة لها مميزاتها الخاصة ،منها :اإلذاعة ،كالتلفزيوف ،كالخيالة ،كالوسائل المطبوعة ،كاالتصاؿ
بالمواجهة ،كسنقف بشيء من التفصيل عند ىذا النوع من الوسائل ألف لو عالقة كثيقة بموضوع بحثنا.
فاالتصاؿ بالمواجهة الشخصي أك الجمعي من أكؿ كسائل االتصاؿ بين البشر ،االتصاؿ الشخصي ىو
التقاء فرد بفرد أحدىما يتكلم كاآلخر يستمع ،اما االتصاؿ الجمعي فهو التقاء فرد بجماعة أك بجمهور من
الناس فيخاطبهم كجها لوجو  ،كمن فنوف االتصاؿ الجمعي :الخطبة ،كالمحاضرة ،كالندكة  .كاىمها الخطبة:
أنها من الفنوف القديمة ،ظهرت عند العرب منذ القدـ ،كىدفها االقناع كاستمالة الرأم بالتأثير في العقل
كالعاطفة معا ،كمازالت من الفنوف اإلعالمية المؤثرة في الوقت الحاضر .
المرسل إليو:
ْػ المستقبًل ،أك ى

ىو الشخص أك الجماعة أك الفئة من الجمهور الذم يستقبل الرسالة اإلعالمية  ،كتحدث فيو التأثير

المطلوب .
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فهو العنصر الذم ينبغي دراستو دراسة دقيقة مستفيضة قبل دراسة كانتقاء الرسالة اإلعالمية في كل عملية
إعالـ  ،ألف نجاح الرسالة اإلعالمية يحدده دراسة مستقبًلها عبر اىتماماتو ،كمستول ثقافتو ،كاألفكار
السائدة بين الجمهور ،كالعادات كالتقاليد ...
ككذلك صيغة الرسالة كلغتها .
ٓػ االستجابة أك التأثير:
كىي الغاية المطلوبة من عملية اإلعالـ ،كتقويم عنصر التأثير في العملية اإلعالمية ال ينحصر في تحديد
حدكث االستجابة من عدمها عند المستقبًل ؛بل يتعداه إلى نوع التأثير ككمية التأثير.

(ُْ)

كنجاحها متوقف على مدل اكتماؿ عناصر العملية اإلعالمية االخرل.
قائدة اإلعالـ ؛( الحوراء زينب عليها السالـ ):
ألجل معرفة مدل نجاح القائدة في تنفيذ مهمتها اإلعالمية  ،البد من الوقوؼ على العناصر الخمسة
المهمة في العملية اإلعالمية ،كىي:
ُػ المرسل :
أعدت (عليها السالـ) إعدادا ال مثيل لو من أجل النهوض بمهمتها ،كىي مشاطرة أخيها ،كإمامها (عليو
الصالة كالسالـ ) المعركة (ُٓ) .لذلك كجب الوقوؼ على صفات اإلعالمي المطلوبة؛ ليكوف ناجحا ،كنرل
مدل انطباقها على شخصية الحوراء ،كىل فاقت صفاتها ما ىو مطلوب؟
أ ػ أف يملك قدرا من الموىبة في مجاؿ اإلعالـ.
إف المتتبع لنشأة الحوراء زينب (عليها السالـ) في بيت نبوة ،كإمامة ؛في مركز علم كفضل يجد نفسو
أماـ شخصية عظيمة؛ زقت العلم زقان ،كجبلت على التعامل مع المواقف كاألزمات ،فهي التي تقلبت في
األنوار المقدسة ؛كاألصالب الشامخة كاألرحاـ المطهرة ،فكانت بابا من أبواب اهلل التي تؤتى .
(ُٔ)

شهد اإلماـ زين العابدين (عليو السالـ) بعلمها ؛إذ قاؿ  ":إنها عالمة غير معلٌمة  ،كفهمة غير مفهمة "

كىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو ،كىو من أجدر منها (عليها السالـ)في ىذه الموىبة؟ كيأتي الجواب من دكف
أدنى شك :ال يوجد في زمانها من ىو أجدر منها ،فهي التي ركت خطبة أمها ؛فاطمة الزىراء (عليها الصالة
كالسالـ) التي احتجت بها عندما سلبت فدؾ منها

(ُٕ)
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كىذه الخطبة ،ىي أشهر ما ركتو الحوراء عن الزىراء (عليهما الصالة كالسالـ) ،كىذا يدؿ داللة كاضحة
،على أف الحوراء (عليها السالـ) اقتفت أثر كالدتها في الدفاع عن إماـ عصرىا ،كحجة اهلل على ارضو
كالدفاع عن حقها المسلوب ،كالمطالبة بو كإقامة الحجة على من ظلمها(ُٖ) .
ب ػ أف يكوف على قدر كاؼ من الخبرة المهنية على أساس علمي كدراسة علم النفس كاالجتماع كعلم
االتصاؿ بالجماىير...
كمن أقدر منها بهذا الشأف،كىي التي تستمع إلى خطب أبيها ؛أمير البالغة كالبياف (صلوات اهلل كسالمو
عليو) كإلى جزالة ألفاظ أمها ،كقبلهما علمها القرآف الكريم ،فكاف لسانها يلهج بذكر اهلل في أكقات الحرب
كالمصيبة فما بالك بأياـ الرخاء؟ إنها ربيبة القرآف الكريم .
ككانت على علم تاـ بنفسية مجتمعها ،فهي من أىل بيت شرح اهلل تعالى صدكرىم للعلم كالمعرفة
ركادىما كمنبعهما  ،ككانت على اتصاؿ بنسوة ذلك المجتمع فقد كاف مجلس لها يعقد في بيتها
،فكانوا ٌ
أياـ خالفة أمير المؤمنين (عليو الصالة كالسالـ) في الكوفة ك كانت تعلمهن القرآف كتفسيره كاألحكاـ
الشرعية( ُٗ)  .كىذا يعني تحقق ىذا الطلب في شخصيتها (سالـ اهلل عليها).
ج ػ أف يكوف على قسط كافر من الثقافة العامة .
ال يسعني في ىذا المطلب إال أف استشهد بأبيات في حقها ،ككصف علمها ،كثقافتها (عليها السالـ)
،كىي:

عيب ػةي عػ ػ و
لم غير أف ًعلمهػ ػ ػا

غريػ ػ ػ ػ ػزة كل ػ ػم يك ػ ػ ػ ػ ػ ػن يمكتسبا

تقيةه من أىل بيت عصمة

شقيقة السبط الحسين كالمجتبى

عالػ ػ ػ ػ ػمةه عامػ ػػلةه لرب ػ ػها
كجم علمهػا
صديق ػة كبرل ه

طوؿ المدل سول التيقى لن تىصحبا

(َِ)

طاشت بها اإللباب كالفكر لبا

د ػ أف يكوف متفهما لقضايا المجتمع الداخلية كالخارجية ،كقادرا على التفاعل معها بصدؽ كموضوعية .
سيرتها (عليها السالـ) كفيلة بأف تخبرنا عن ؛فهمها كتفهمها لقضايا المجتمع كقدرتها على التفاعل معها.

كخير دليل على ذلك نيابتها (عليها السالـ) عن اإلماـ السجاد(عليو السالـ) ،فكانت تنوب عنو كيرجع
إليها في الكثير من األمور ،كالسيما في اإلحكاـ ،كجملة من آثار الوالية ،كما ذلك إال للباقتها كمؤىالتها
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الخاصة  .كقيل :إنو كاف لزينب عليها السالـ نيابة خاصة عن اإلماـ الحسين (عليو الصالة كالسالـ) ككاف
الناس يرجعوف إليها في الحالؿ كالحراـ ،حتى برئ اإلماـ زين العابدين عليو السالـ من مرضو

(ُِ)

كىذه النيابة منحتها :ثقة بالنفس عالية فوؽ ما كانت تتمتع بو منها ،كما منحت شيعتها الثقة العمياء بكل ما
تقولو كتفعلو(سالـ اهلل عليها)

(ِِ)

كلو سألت عن الصدؽ ،فهل ىناؾ أصدؽ من أىل البيت (عليهم الصالة كالسالـ) حديثا؟.
ىػ ػ أف يملك القدرة على التكيف في مخاطبة الجماىير على اختالؼ فئاتهم كمستوياتهم الفكرية كالثقافية .
تكيٌفها (عليها السالـ) في مخاطبة الجماىير أكضح من الشمس في رائعة النهار ،كما اختالؼ خطبها في

كل منزؿ نزلت بو إال دليل على فهمها العميق لطبيعة الطبقة التي تخاطبها ،فخطبتها في الكوفة تختلف عن
خطبتها في الشاـ ،كخطبتها أماـ ابن زياد تختلف عن خطبتها أماـ يزيد.
ك ػ أف يكوف شخصية اجتماعية طيبة .
كىل ىناؾ أطيب من محمد (صلى اهلل عليو كآلو) كعترتو الطاىرة ؟،كما الحوراء إال غصن من تلك
شجرةو
ً
ضر ى َّ
الشجرة الطيبة التي كصفها اهلل تعالى في كتابو الكريم  (:أىلى ٍم تىػ ىر ىك ٍي ى
ب اللوي ىمثىالن ىكل ىمةن طىيِّبىةن ىك ى ى ى
ف ىى
و
اؿ لًلن ً
َّاس لى ىعلَّ يه ٍم
ب اللَّوي األ ٍىمثى ى
ت ىكفىػ ٍر يع ىها فًي َّ
الس ىماء تيػ ٍؤتًي أي يكلى ىها يك َّل ًحي ون بًًإ ٍذ ًف ىربِّػ ىها ىكيى ٍ
ىصلي ىها ثىابً ه
طىيِّبىة أ ٍ
ض ًر ي
يىػتى ىذ َّك يرك ىف) [ سورة إبراىيمِْ/ػِٓ].

فسالـ اهلل عليها طيبة األصل ،طيبة المنبت ،طيبة النفس ،طيبة األخالؽ.

ز ػ أف يكوف مؤمنا بسمو رسالتو حريصا على أدائها على أحسن كجو كأكملو.
كىل ىناؾ من ىو أكثر إيمانان منها بعد إمامها الحسين(صلوات اهلل كسالمو عليو) ،بسمو الرسالة التي
يحمالنها ؟ كما ىي إال رسالة جدىما النبي محمد(صلى اهلل عليو كآلو كسلم) ،كىذا يعني أنها رسالة سماكية
مقدسة ال تشوبها شائبة ،مؤيدة بتأييد اهلل تعالى ،ألف قوانينها كأسسها أخذت من اهلل تعالى لترسم
للمسلمين ،كلكل األحرار في العالم طريقهم الصحيح في العيش بعز ككرامة "،فالنهضة الحسينية صرخة
(ِّ)

إلحياء الضمير كالوجداف  ،كتحفظ األمم من التسافل نحو الذؿ كاالنكسار"

فالنهضة ىي ؛المظهر األعلى للحق ،كالحوراء إعالمها الناشر للرسالة السامية كالداعية للحق.
ح ػ أف يمتلك ثركة لغوية تمكنو من استعماؿ مفردات لها دالالت ككقع في نفس المتلقي.
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كىذا أحد ميادين أىل البيت (عليهم الصالة كالسالـ) ،فال يجاريهم فيو أحد ،ككيف ال تكوف لغتها
عالية كدالالت ألفاظها كافية ،ككلماتها في النفوس باقية ؛كىي ابنة أفصح من نطق بالضاد (صلى اهلل عليو
كآلو كسلم) ،كبنت أمير البياف كالبالغة ،كبنت الحوراء اإلنسية فهي نسخة من أمها كأبيها في كل صفاتها
سالـ اهلل عليها  ،فقد جاء في كتاب االحتجاج  ":فقد كصفها حذيم األسدم بقولو  ":لم أر كاهلل خفرة قط
أنطق منها ،كأنها تنطق كتفرغ عن لساف علي (عليو السالـ)"(ِْ).
ِػ الرسالة اإلعالمية :
رسالتها عليها السالـ ىي رسالة إمامها كأخيها الحسين (صلوات اهلل كسالمو عليو) ،كىي كما أسلفنا
رسالة اإلسالـ التي خلدىا دـ الحسين ،كمواقف السيدة الحوراء ،فهي رسالة التوحيد ،كاألمر بالمعركؼ
كالنهي عن المنكر ،كىي رسالة اإلصالح التي رفع لوائها المعصوـ بقولو " :ما خرجت أشران كال بطرا كلكن
خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدم "(ِٓ) ،إف نهضة اإلماـ الحسين (عليو الصالة كالسالـ) تمثل فصال
في كتاب الوالية  ،فهي متصلة طوال برسالة جده المصطفى كأبيو المرتضى كأخيو المجتبى (عليهم الصالة
كالسالـ أجمعين) من ناحية ،كبأكالده التسعة النجباء من ناحية أخرل على كفق مشيئة االىية كإرادة
ربانية حتمية االنتصار ،كالسعيد من التحق بهذا الركب ،كشارؾ في أداء ىذه الرسالة .
ّػ الوسيلة :
كانت النهضة المباركة في زمن لم تتوفر فيو من كسائل اإلعالـ الشيء الكثير ،كاإلذاعة كالتلفاز
كغيرىا ،بل كانت الوسيلة المتاحة في ظل ظركؼ الحرب كالتقاء الطرفين ،ىي :االتصاؿ بالمواجهة ،كأىم
فن من فنوف ىذا االتصاؿ  ،ىو :الخطبة

(ِٔ)

،فهي :كسيلة اتصاؿ مباشرة لها األثر الكبير ،كالوقع المميز

كالقوم في نفس المتلقي  ،فكانت مهمة منذ القديم ،كما أنها اليوـ حافظت على أىميتها  ،فال يستغنى
عنها ،كخير دليل على ذلك :خطب الجمعة المباركة التي تلقى في العتبات المقدسة كالمساجد ،كال ننسى
ماذا فعلت خطبة الجهاد الكفائي المباركة ،من أثر في نفوس متلقيها ،على اختالؼ أعمارىم كجنسهم
كاختالؼ أماكن تواجدىم ،فقد استفيد من الوسائل الحديث :كالتلفاز ،كاإلذاعة ،كشبكات التواصل
االجتماعي في نشرىا ،كىذا األثر ىو الذم أبقى العراؽ عزيزا صامدا متصديا لمخططات خبيثة طائفية
مقيتة ،كانت تريد قتلو معنويا كماديا ،كلكن يمكركف كيمكر اهلل كاهلل خير الماكرين.
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إذف ىي كسيلة ناجحة كتؤتي أ يكلها متى ما أجاد الخطيب توظيفها ،فإذا ما عرفنا أف الخطيبة ىنا في ،ىذه
النهضة الربانية ،ىي :عالمة غير معلٌمة ،كفاىمة غير مفهمة ،فال غرابة اذا ما الهبت خطبتها المشاعر،
ككشفت ما كاف مستترا ،كحيٌرت الظالمين حتى ما عادكا يطيقوف ردا .

بعد استشهاد اإلماـ الحسين (صلوات اهلل كسالمو عليو) كأكالده كأصحابو (سالـ اهلل عليهم) ،في الواقعة

التي لم يعرؼ التأريخ مثلها ،كلم تخبر األياـ عن أقسى منها ،اىتزت لها السموات فأمطرت دمان ،كماجت
األرض ككادت أف تسيح بأىلها .
بدأت المعركة الثانية ،كىي معركة اإلعالـ ،بقيادة الحوراء زينب (عليها السالـ) ك يا لها من معركة ؛إذا
ما عرفنا أف بني أمية زيفوا الحقائق ،كغذكا جمهور الشاـ بأكاذيب ال حصر لها ،كاستعملوا اإلعالـ المتحير
؛الذم يقوـ على الكذب كالخداع ،ألنو ؛ال يعتمد على الحقائق المجردة ؛فيجنح إلى التركيج ،كالدعاية
لمذىب سياسي أك خط معين ،لذلك ىو دائما يفقد ثقة الجماىير ،ككاف ىذا ديدنهم  ،كما استغراب أىل
الشاـ عند سماعهم باستشهاد أمير المؤمنين علي (عليو الصالة كالسالـ) ،في مسجد الكوفة في المحراب
كىو ساجد يصلي ،كقولهم ":أك كاف علي يصلي؟" إال نتيجة ىذا اإلعالـ المأجور ,القائم على األباطيل
كتضليل األمة  ،فضال عن زرع العداكة كالبغضاء في نفوسهم من آؿ البيت(عليهم الصالة كالسالـ) ،كاستمر
إعالمهم المغرض المضلل ،حتى صور يزيدا الماجن إماما مفترض الطاعة ،كصور اإلماـ الحسين (صلوات
اهلل كسالمو عليو) خارجيا ،خرج على أماـ زمانو ،كلم يكتفوا باإلعالـ المتحي؛ بل صاحبو سياسة البطش
كاإلرىاب ،كالعنف .
كتأتي مهمة العقيلة (عليها السالـ) ؛لتواجو مجتمعا عاش شدة التضليل اإلعالمي  ،فيالها من مهمة صعبة
،كشاقة نجاحها يمثل :انعطافة في تاريخ المسلمين ،كفشلها يعني :ضياع الدين ،كضياع التضحيات العظيمة
التي قدمها أىل البيت – السيدة فاطمة الزىراء ،كاإلماـ علي  ،كاإلماـ الحسن ،كاإلماـ الحسين ( -عليهم
الصالة كالسالـ ) ،كأنصارىم كأصحابهم .فكاف خيارىا ؛النصر كال شيء غيره ،فعدت نفسها لذلك
،كامتطت صهوة البياف ،فقست على قلبها ؛كاضمرت عاطفتها ،كحبست دموعها  ،كاظهرت التجلد ،ألف
معركتها حانت؛ كدكرىا بدأ ،كسنقف لنراىا في الكوفة أكال ،كفي الشاـ ثانيا كيف كظفت كسيلتها اإلعالمية
في خدمة رسالتها السامية.

76

مجلة التراث العلمي العربي (( فصلية * علمية * محكمة ))

كتشاطرت ىي كالحسين بدعوة

ى ػذا بمشتبك النص ػوؿ كىػذه

العدد (0202 )47م

حتػ ػ ػم القض ػ ػاء عليهػ ػ ػ ػا أف ين ػ ػدبػ ػا

(ِٕ)

في حيث معترؾ المكاره في السبا

أكالن  :خطبتها في الكوفة:
من أصعب المواقف على الحوراء (عليها السالـ) ،دخولها الكوفة ،أسيرة بعد أف كانت أميرتها ،كالمعلمة
األكلى لنسائها ؛في ظل خالفة أبيها أمير المؤمنين (عليو الصالة كالسالـ)  ،فأىل الكوفة؛ يعرفونها حق
المعرفة ؛فهي عندىم  :عالية الشأف ،مهابة الجانب ،جليلة القدر ،من بيت النبوة ،كالمها صدؽ ،كأمرىا
متبع ،عالمة ،لم يستطع أحد منهم أف يرل ظلها ،أك يسمع صوتها ،فهو موقف ؛ال يطاؽ ،كال يحتمل
،لذلك كانت خطبتها :تلهب القلوب فأحرقتها ،كتؤلم النفوس فحيرتها ،كأف الفاظها ؛حجارة من سجيل
جعلتهم كعصف مأكوؿ ،حيارل مذىولين ،من ىوؿ ما سمعوا  ،نادمين على ما قصركا فيو من نصرة اإلماـ
،خطبة زلزلت كيانهم  ،فأبصرت أعينهم ؛ما كانوا قد عموا عنو ،كأيقظت ضمائرىم النائمة ،كحركت
كجدانهم الساكن ،كالهبت صدركىم غيضان على بني أمية .
قالت عليها السالـ (ِٖ):
" الحمد هلل كالصالة على أبي محمد (صلى اهلل عليو كآلو ) كآلو الطيبين األخيار
أما بعد :
الرنة إنما مثلكم كمثل التي
يا أىل الكوفة ،يا أىل الختل كالغدر!! أتبكوف ؟ فال رقأت الدمعة كال ىدأت ٌ

نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثان ،تتخذكف أيمانكم دخال بينكم .

أال كىل فيكم إال الصلف النطف كالصدر الشنف كملق اإلماء كغمز األعداء ؟
أك كمرعى على دمنة أك كفضة على ملحودة

(ِٗ).

أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أف سخط اهلل عليكم كفي العذاب أنتم خالدكف .
أتبكوف كتنتحبوف ؟
أم كاهلل  ،فابكوا كثيرا كاضحكوا قليال  .فلقد ذىبتم بعارىا كشنارىا كلن ترحضوىا بغسل بعدىا أبدا .
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كأنى ترحضوف قتل سليل خاتم النبوة ؟ كمعدف الرسالة ،كسيد شباب أىل الجنة كمالذ خيرتكم ،كمفزع
نازلتكم ،كمنار حجتكم كمدرة سنتكم ؟ أال ساء ما تزركف كبعدا لكم كسحقا  ،فلقد خاب السعي كتبت
األيدم ،كخسرت الصفقة ،كبيؤتيم بغضب من اهلل ،كضربت عليكم الذلة كالمسكنة.

كيلكم أىل الكوفة ! أتدركف أم كبد لرسوؿ اهلل (صل اهلل عليو كآلو)فريتم ؟! كأم كريمة لو أبرزتم ؟! كأم

دـ لو سفكتم ؟!كأم حرمة لو ىتكتم ؟!لقد جئتم بها صلعاء عنقاء ،سوداء فقماء .أفعجبتم أف أمطرت
السماء دمان ،كلعذاب اآلخرة أخزل كأنتم ال تنصركف ،فال يستخفنكم المهل  ،فإنو ال يحفزه البدار كال
يخاؼ الثار كإف ربكم لبالمرصاد"

(َّ)

كأف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليو الصالة كالسالـ )ىو الخطيب ،فيا لها من ألفاظ كدالالت
كتشبيهات كظفت فيها اآليات القرآنية ليكوف كقعها في النفس أبلغ ،ك يالو من توصيف لهم كتقريع كتوبيخ
لم يترؾ صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا ككجدكا ما عملوا حاضرا  ،لم تيختزؿ الخطبة لوقتها ،كلمخاطبيها في
ذلك الزمن  ،بل ىي نداء لكل األحرار في العالم اإلسالمي كاإلنساني لرفض الظلم كنصرة الحق كإف غلت
التضحيات .

المرسل إليو:
ْػ المستقبًل ،أك ى

فهذه الرسالة العظيمة ،كجهتها السيدة الحوراء (عليها السالـ) ،عبر الخطبة التي ىي كسيلتها ؛إليصاؿ

رسالتها إلى مستقبًلها كىو الجمهور الكوفي مباشرة  ،ىذا الجمهور الذم خبرتو عليها السالـ ،كعرفت كل
ميولو كاتجاىاتو ،فهي ؛ليست غريبة عنو ،بل عاشت بين ظهرانيو مدة من الزمن ،كالجمهور الكوفي يعرفها
فهي أميرة الكوفة ،قبل أف تكوف أسيرتها كسبيتها  .كىي؛ على علم بمكانة أبيها أمير المؤمنين (عليو الصالة
كالسالـ) في نفوسهم ؛فهم يكنوف لو كل االحتراـ ،كالمحبة،لكوف تعاملو معهم (عليو الصالة كالسالـ ) كاف
نابعا من سمو اخالقو ،كطيبة نفسو ،كعمق إيمانو ،كسمة عدلو.

لذلك انتقت عباراتها البليغة ،لتؤثر فيهم

أيما تأثير ،فاستولت على عقولهم كعواطفهم ،كلم تدع لهم حجة ،كال مجاال لتبرير تقاعسهم عن نصرة
الحق ،بل عصفت بهم ،كاستولت على جوارحهم ،فما كاف منهم رد إال الدموع كالندـ ،فاستصغركا شأنهم
لصدؽ ما تفوىت بو  ،كلعظيم ما كعدتهم بو مما سيقع عليهم ،كيكابدكنو من ألم كحزف كعذاب على
أيدم الوالة مستقبال ؛نتيجة تخليهم عن إمامهم(عليو الصالة كالسالـ) ،فهم يعرفوف :إنها من أىل بيت ال
ينطقوف إال صدقا ،كما يعدكف بو كاقع ال محالة .
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ٓػ االستجابة أك التأثير:
قلنا :إنها الغاية المطلوبة من عملية اإلعالـ ،كتقييم عنصر التأثير في العملية اإلعالمية ،ال ينحصر في
تحديد حدكث االستجابة من عدمها عند المستقبًل ،بل يتعداه إلى نوع التأثير ككمية التأثير(ُّ).
كنجاحها متوقف على مدل اكتماؿ عناصر العملية اإلعالمية االخرل.
بكاء أىل الكوفة ،كنحيبهم كشعورىم بالندـ ،لم يكن ىو األثر الوحيد الذم تركتو خطبة الحوراء (عليها
السالـ) ،في نفوسهم ،بل عملت فيهم عمل الصدمة الكهربائية في جسد من توقف قلبو فأنعشتو كأحيتو ،
كالىم على رقاب المسلمين بثورات
لذلك حين استيقظت ضمائرىم ،ىبوا على كالة األمر الظالمين ،كمن ٌ
عظيمة كبيرة ،أكلهاؾ ثورة التوابين ،بقيادة الشهيد السعيد الصحابي سليماف بن صرد الخزاعي(ِّ)(رضواف
اهلل تعالى عليو) ،كجماعتو المؤمنة عاـ ٓٔىػ ،كإف لم يكتب لها النصر؛ لكنها ىزت عرش الظالمين
كفتحت الباب على مصراعيو لقياـ الثورات المتتالية بعدىا ،فكانت ثورة المختار الثقفي (رضي اهلل عنو
كأرضاه) سنة ٕٔق كسميت بثورة القياـ المباركة التي ثأرت لإلماـ الحسين (عليو الصالة كالسالـ) كرفعت
شعار( يا لثارات الحسين ) كقتلت كل قتلة اإلماـ ،ككاف لثورتو رضواف اهلل تعالى عليو أثر كبير في نشر
كسر بها أىل البيت (عليهم السالـ) حتى قيل :ما اكتحلت ىاشمية كال اختضبت
التشيع كتوسيع رقعتو ٌ ،
حتى أخذ المختار بثأر الحسين(عليو الصالة كالسالـ) .كىذا أدل فيما بعد إلى انهيار دكلة بني أمية كانتهاء
حكمهم الظالم (ّّ) .كىكذا كانت العملية اإلعالمية ناجحة بقيادة الحوراء في الكوفة.
ردىا (عليها السالـ) على ابن زياد في الكوفة (ّْ):
أيدخلت الحوراء زينب كسيدات بيت النبوة ،على ابن زياد فوقفن في مجلسو ،كلما رآىن ،قاؿ :الحمد هلل
الذم فضحكم ،كقتلكم كأكذب أحدكثتكم ! فقالت  :الحمد هلل ،الذم أكرمنا بمحمد(صلى اهلل عليو كآلو)
كطهرنا تطهيرا  ،ال كما تقوؿ ،كإنما يفتضح الفاسق كيكذب الفاجر .كىو غيرنا يا عدك اهلل فقاؿ :فكيف
رأيت صنع اهلل بأىل بيتك؟
قالت :يكتب عليهم القتل فبرزكا إلى مضاجعهم ،كسيجمع اهلل بينك كبينهم فتختصموف عنده .فانظر لمن
الفلج يومئذ  ،ثكلتك أمك يا بن مرجانة .فقاؿ :لقد شفى اهلل قلبي من طاغيتك الحسين كالعصاة من أىل
(ّٓ)

بيتك!! فقالت :لقد قتلت كهلي ،كقطعت فرعي ،كاجتثثت أصلي ،فإف كاف ىذا شفاؤؾ فقد اشتفيت.
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قراءة في أقواؿ ابن زياد تطلعك على مدل حقده كغلو كحنقو على أىل البيت (عليهم السالـ) كما
تدلك على صغر حجمة ،كتفاىة عقلو ،كقصر تفكيره ،كمرض نفسو ،أراد أف يشبع غركره فتطاكؿ على أسياد
الدنيا كاآلخرة كىو من حيث ال يدرم كشف بكلماتو عن ضآلة تفكيره كسطحيتو ،ظنان منو أف الفاظو
ستفحم سيدة الخطاب كلكن ىيهات القمتو حجرا فأىانتو ككشفت كذبو كبينت تفاىتو للناس فاحتقرتو كلم
تأبو بو  ،كلم تجعل لو كزنان ،كما أبدت شجاعة غير مسبوقة من امرأة مفجوعة بأىل بيتها ،كبإماـ زمانها

كلكن محتسبة صابرة ،قوية كاثقة ثابتة الجناف(ّٔ) مما تقدـ عليو لم يهز ظلم الظالمين ثقتها بربها كال بنفسها
عصية على الذؿ كالهواف كاالنكسار لذلك لم يستطع ظالموىا مواجهتها فكاف النصر حليفها أينما خطبت،
كمتى ما تفوىت أطاحت بعركش الظالمين كقلٌبت عليهم الرعية كحطمت غركرىم ،كما موقف الشهيد عبد
(ّٕ)

اهلل بن عفيف األزدم

إال مصداؽ ذلك فخطبتها كمواجهتها البن زياد كعدـ االكتراث بو كخطبتها في

الكوفة كشجاعتها في تحدم القتلة كالظلمة كالة األمر الطغاة مكنت الناس من كسر حاجز الخوؼ منهم
فتأثركا بخطبها كاستجابوا لندائها الداعي إلى األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ،كالرامي إلى بياف نهضة
الحسين كخلودىا فكانت سالـ اهلل عليها بحق نصف الطف .

خطبتها (عليو السالـ) في الشاـ
بعد أف اقتيدت اسيرة ىي كبنات النبوة (عليهن السالـ) من كربالء إلى الكوفة كمنها إلى الشاـ (ّٖ) ،
ذلك البلد الذم يربي أىلو على العداكة ألىل بيت النبوة  ،عبر أكاذيب نشرىا معاكية،مذ كطأت قدماه أرض

الشاـ حين يعين كاليا عليها  ،كىذا يعني أف الشاـ ؛تحت التضليل كالكذب عشرات السنين لذلك كاف
أىلها من النواصب ،لما زرعو فيهم كاليهم من ،غل كحقد على النبي األكرـ محمد (صلى اهلل عليو كآلو )
كأىل بيتو الكراـ ،كال سيما اإلماـ علي (عليو السالـ) ،ألنو قتٌل أسالفو الكفرة ،كألنو (عليو السالـ) كاف
يعرؼ أصلو الخبيث ؛فهو من شجرة خبيثة اجتثت من فوؽ األرض مالها من قرار ،ساعده على ذلك :كعاظ
السالطين ،كإقالـ أجيرة اسهمت في خدمة بني أمية حقدا منها على أمير المؤمنين علي (عليو السالـ)
فوضعت أحاديثىا على لساف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كآلو) ،كىو برمء منها في فضائل معاكية الذم لم
يعرؼ لو المسلموف فضيلة قط ،كما كضعت أحاديث تسلب أمير المؤمنين علي (عليو السالـ) ،بعض
صفاتو كسجاياه ،بل حتى إيمانو باهلل كعباداتو لذلك عند استشهاده استغرب أىل الشاـ فقالوا" :أك كاف علي
يصلي" كقس على ذلك من افتراءات ،على أىل البيت ،رسخت في أذىاف أىل الشاـ  -كىذا يعني :إف
60

مجلة التراث العلمي العربي (( فصلية * علمية * محكمة ))

العدد (0202 )47م

جمهور الشاـ يختلف كليا عن جمهور الكوفة ،من حيث المعرفة بأىل البيت ،كالسيما اإلماـ الحسين
(صلوات اهلل كسالمو عليو) ،الحوراء زينب (عليها السالـ) ،لذلك كانت مهمتها في الشاـ أصعب كأكثر
قسوة  -ك انتشرت تلك األحاديث بين المسلمين ،كال سيما في الشاـ  ،ظنان منو ؛أف كذبو سيبقى إلى
األبد مستورا غير مكشوؼ ؛كلكن حانت لحظة الكشف ؛كإعالف الحق ؛ حين أدخلن بنات رسوؿ اهلل
(صلى اهلل عليو كآلو) أسارل على يزيد في مجلسو بقصره ،كجدت في ذلك المجلس حضورا متنوعا من
المسلمين ،كغيرىم ؛كلكن الشيء المؤسف في مجلس الطاغية ؛عدـ كجود ناصر لها (صلوات اهلل كسالمو
عليها) ،فضال عن أف الحضور مضللوف كمخدكعوف ال يعرفوف من الحقيقة شيئان  ،بمعنى أف السيدة في
ىذا المجلس ،ىي بأرض العدك الذم لم يدخر جهدا في تزييف الحقائق ،كاختالؽ األكاذيب على بيت
النبوة فهي (عليها السالـ) ،في بلد محصن بكل التحصينات ،حتى ال يخترؽ أسماع جمهور يزيد كشيعتو
كمؤيدكه أية حقيقة زيفوىا ،فالسيدة(عليها السالـ) ،كمن معها في موقف ضعف ،كانكسار كعلى كفق
المقاييس المادية العسكرية للمعارؾ ؛فهم منهزموف مغلوبوف ،أسارل بمجلس الحاكم الذم أظهر قوتو عليهم
كبدأ بسبهم،كالتهكم عليهم ،كإظهار الشماتة بأنواعها ،ظنان منو أف ال أحد يقول على كشف زيفو كالوقوؼ
بوجهو ؛فهو الظالم الذم ال يرحم،كالمتجبر الذم ال يقهر ،الذم يعيش لحظة الزىو كاالنتصار المزعوـ
،كالوفود تيقدـ عليو لتبارؾ لو نصره على الخارجي فكأنو عيد بل ىو عيد -عيد النواصب. -كىنا تحين
اللحظة الحاسمة؛ التي كشفت زيف ادعائو ،كحولت نصره إلى ىزيمة ،كفرحو الى ترح  ،كعيده الى كدر
كحزف ،كسحقت جبركتو كتحيرت أفكاره ؛ حين تفوىت بنت النبوة بخطبتها العصماء التي أذىلت العقوؿ،
كحيرت األلباب ،كفضحت األكاذيب كأبانت الحقائق ،كقلبت األمور على يزيد حتى أضحى؛ حيرانان ال
،كعرتو أماـ حاشيتو كجمهوره حين بينٌت أصلو الخبيث
يعرؼ ما يفعل ،سلبت البساط من تحت قدميو ٌ
،ككذبو الشنيع ،كفعلو الحقير،قاؿ الشيخ باقر شريف القرشي  ":فقد دمرت فيو حفيدة الرسوؿ (صلى اهلل
عليو كآلو كسلم) جبركت الطاغية ،كالحقت بو الهزيمة كالعار ،كعرفتو أف دعاة الحق ال تنحني جباىهم أماـ
الطغاة كالظالمين"

(ّٗ)

أزاحت خطبتها الستار عن ؛مكنوف نفس عميق ،كصبر جميل ،كثقة بالنفس عالية جدا ،كيقين راسخ ،
كإيماف قوم  ،كنفس مطمئنة لقضاء اهلل كقدره ،كاعتقاد قوم برسالة أخيها كإمامها  ،فضال عن ىملى ىكة البياف،
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الجناف  ،كجزالة األسلوب ،كبراعة االحتجاج ،كعظمة الشخصية كقوتها  ،كجراءة نقد
كبالغة اللساف ،كقوة ى

،كقابلية إخضاع الظركؼ لصالح النهضة الحسينية ،كجودة االستشهاد بآيات القرآف الكريم كاألمثاؿ العربية.
كىذا نص خطبتها (عليها السالـ) إذ قالت:

" الحمد هلل رب العالمين ،كصلى اهلل على محمد كألو أجمعين  ،صدؽ اهلل إذ يقوؿ " :ثم كاف عاقبة الذيم
أسسوا السوأل أف كذبوا بآيات اهلل ككانوا بها يستهزئوف "
أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار األرض كآفاؽ السماء فأصبحنا نيسا يؽ كما تساؽ اإلماء أف بنا على

اهلل ىوانان ،كبك عليو كرامة !! كأف ذلك ًلعظىم خط ًرؾ عنده!! فشمخت بأنفك كنظرت في عطفك جذال
مسركرا ،حين رأيت الدنيا لك مستوسقة كاألمور متسقة ،كحين صفا لك يملكنا كسلطاننا !فمهال مهال !
أنسيت قوؿ اهلل عز كجل  " :كال يحسبن الذين كفركا أنما نيملي لهم خيرا ألنفسهم إنما نيملي لهم ليزدادكا
إثما كلهم عذاب مهين "
أمن العدؿ يا ابن الطلقاء ؟! تخديرؾ إماءؾ كحرائرؾ كسوقك بنات رسوؿ اهلل(صلى اهلل عليو كآلو)
سبايا؟! قد ىتكت ستورىن ،كابديت كجوىهن تحدكا بهم األعداء من بلد إلى بلد ،كيستشرفهن أىل
المنازؿ كالمناىل كيتصفح كجوىهن القريب كالبعيد كالدني كالشريف  ،ليس معهن من رجالهن كلي ،كال
من حماتهن حمي  ،ككيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد األزكياء كنبت لحمو بدماء الشهداء ؟!
تقوؿ غير
ككيف يستبطئ في بغضنا أىل البيت ىمن نظر إلينا بالشنف كالشناف كاإلحن كاألضعاف ؟! ثم ي
يمتأثم كال مستعظم(َْ) :
ثم قالوا :يا يزيد ال تيشل

ألىلوا كاستهلوا فرحا

منحنيا على ثنايا أبي عبد اهلل (عليو السالـ) سيد شباب أىل الجنة تنكتها بمخصرتك .ككيف ال تقوؿ ذلك

؟ كقد نكأت القرحة كاستأصلت الشأفة ،بإراقتك ًدماء ذرية محمد (صلى اهلل عليو كآلو)كنجوـ األرض من
كلتو ٌد ىف أنك شللت
آؿ عبد المطلب ؟! كتهتف بأشياخك ،كزعمت أنك تناديهم ،فتردف كشيكا موردىم ،ى
كبكمت كلم تكن قلت ما قلت ،كفعلت ما فعلت(ُْ) .

اللهم خذ بحقنا ،كانتقم ممن ظلمنا ،كاحلل غضبك بمن سفك دماءنا ،كقتل يحماتنا .
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فو اهلل ما فريت إال جلدؾ ،كما حززت إال لحمك ،كلىتى ًر ىد ٌف على رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كآلو) بما

تحملت من سفك دماء ذريتو ،كانتهكت من يحرمتو في عترتو كليحمتو يجمع اهلل شملهم ،كيلم شعثهم،
تحسبن الذين قيتًلوا في سبيل اهلل أمواتان بل أحياء عند ربهم ييرزقوف "
كيأخذ بحقهم ( كال
ٌ
سوؿ لك كمكنك من رقاب المسلمين ،بئس للظالمين بدال كأيكم شر مكانان كاضعف يجندا.
كسيعلم من ٌ

علي الدكاىي مخاطبتك ،فإني ألستصغر قدرؾ ،كاستعظم تقريعك ،كاستكثر توبيخك ،لكن
كلئن جرت ٌ
حرل  ،أال فالعجب كل العجب ! لقتل حزب اهلل النجباء ،بحزب الشيطاف الطلقاء
العيوف ىعبرل ،كالصدكر ٌ

،فهذه األيدم تنضح من دمائنا كاألفواه تتحلب من لحومنا ،كتلك الجثث الطواىر الزكاكي تنتابها العواسل

كتعفوىا أمهات الفراعل .
كلئن اتخذتنا مغنما لتج يدنا كشيكا مغرما  ،حين ال تجد إال ما قدمت يداؾ ،كما ربك بظالـ للعبيد ،فإلى
اهلل المشتكى ،كعليو المعوؿ  .فكد كيدؾ ،كاسع سعيك ،كناصب جهدؾ فو اهلل ال تمحو ذكرنا كال تميت
كحينا كال تدرؾ أمدنا ،كال ترحض عنك عارىا .
كىل رأيك إال فند ،كأيامك إال عدد ،كجمعك إال بدد؟ يوـ ينادم المنادم أال لعنة اهلل على الظالمين .
فالحمد هلل الذم ختم ألكلنا بالسعادة كالمعرفة ،كآلخرنا بالشهادة كالرحمة ،كنسأؿ اهلل أف ييكمل لهم الثواب

كييوجب لهم المزيد  ،كييحسن علينا الخالفة ،إنَّو رحيم كدكد ،كحسبنا اهلل كنعم الوكيل

" (ِْ)

فالخطبة كانت ىي الوسيلة إليصاؿ رسالتها السامية كقد بيٌنا سابقا في أعاله شخصيتها (عليها السالـ)
لكونها المرسل كرسالتها ككسيلتها  ،كالمستقبًل أك المرسل إليو ،بقي الوقوؼ على مدل االستجابة أك

التأثير في نفس المتلقي .

االستجابة كالتأثير :
إف من الغريب أف يكوف أكؿ المتأثرين بخطبة الحوراء(عليها السالـ)  ،ىو يزيد إذ بدا عليو االرتباؾ
كالخوؼ كالذعر كالحيرة ،كالندـ ،فقد ركل السيوطي في تاريخو ما نصو  ":كلما قتل الحسين كبنو أبيو
،فسر بقتلهم أكال ،ثم ندـ لما مقتو المسلموف على ذلك ،كأبغضو الناس،
،بعث ابن زياد برؤكسهم إلى يزيد ي

كحق لهم أف يبغضوه"

(ّْ)

ال يعرؼ ما يصنع حين أسقطت الحوراء ما في يديو ،كشفت زيف ادعائو

كأطلعت الحاضرين على مالم يكن أحد يتوقع في يوـ أف يسمع مثل خطبتها ،فأصاب الجميع الذىوؿ
كالصدمة من ىوؿ ما سمعوا ،فما نطقت بو سالـ اهلل عليها ،صواعق محرقة أحرقت ما زرعو بني أمية من
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أكاذيب كافتراءات كتزكير فلم تبق ،كلم تذر ،كلم يطق الظالم جوابا؛ فخاؼ من غضب الناس الذين
اكتشفوا أف األسارل ىم آؿ نبيهم محمد (صلى اهلل عليو كآلو) ،كليسوا خوارجا كما زعم يزيد  ،كلم يقتصر
األمر على يزيد كبعض أىل الشاـ الذين كثر بينهم الهمز كاللمز على أميرىم الك ٌذاب(ْْ) بل تعداه ليشمل
ضيوؼ يزيد ؛كرسوؿ ملك الركـ إليو ،الذم ىالو ما سمعو من خطبة الحوراء مما صنعو يزيد بعترة النبي
الهادم (صلى اهلل عليو كآلو) ،لذلك كبخ يزيد كاعترض عليو كشهد أف يزيد على باطل ،كأسلم كضم رأس
الحسين (عليو السالـ)إلى صدره ،كقتل

(ْٓ)

أما األثر اآلخر ؛فهو اعتراض أحد احبار اليهود ،الذم كاف عند يزيد ،بعد ما عرؼ أف يزيد قتل عترة النبي
محمد (صلى اهلل عليو كآلو) فقاؿ ليزيد  ... :فارقكم نبيكم باألمس ،فوثبتم على ابن نبيكم فقتلتموه ! سوء
لكم من أمة  ،فأمر يزيد بحبل في حلقو فقاـ الحبر كىو يقوؿ :إف شئتم فاضربوني أك فاقتلوني أك
فذركني(ْٔ)  ،فإني أجد في التوراة أنو من قتل ذرية نبي ال يزاؿ مغلوبا أبدا ما بقي ،فإذا مات ييصليو اهلل نار
(ْٕ)

جهنم.

كيأتي األثر الثالث لخطبة الحوراء في نفوس متلقيها ،كىذه المرة من بيت يزيد نفسو حين

اعترضت زكجتو بعد ما سمعت بما دار في مجلس يزيد فخرجت من خدرىا كدخلت عليو مستنكرة فعلو
غير مصدقة لما اقترفو من جرـ عظيم بحق أىل البيت ،فقالت لو :يا أمير المؤمنين ،أرأس الحسين بن
فاطمة بنت رسوؿ اهلل(صلى اهلل عليو كآلو) ،فقاؿ  :نعم ...فأعولي عليو كحدم" (ْٖ).
فهو الذم يشير على زكجتو بأف تبكي الحسين (عليو السالـ) ،كتعلن الحداد عليو .فيالها من خطبة
؛ىزت عركش الظالمين كأطاحت بها  ،كيا لها من خطيبة ،كقائدة ملكت القلوب ،كسيطرت على العقوؿ
كاالسماع  ،فدكرىا القيادم الفذ في اإلعالـ،كاحتواء األرامل كاأليتاـ  ،كشجاعتها التي المثيل لها ،كتصبرىا،
كحفاظها على إماـ زمانها ؛اإلماـ السجاد (عليو السالـ) كلها دالئل تؤكد :صحة رأم اإلماـ الحسين (عليو
السالـ) حين أصر على أخذ الحوراء ،ك نسائو ،كعيالو معو إلى كربالء على الرغم من كثرة االعتراضات على
ذلك (ْٗ) ،كتفسر أف للمرأة أثرىا البارز ،كالقيادم في المعارؾ فشاطرت الحوراء زينب عليها السالـ أخيها
المعركة ،كأدت ما أعدت لو على أكمل كجو كأحسنو ،ىذا األثر(َٓ) الذم ألجلو اشترط أمير المؤمنين علي
(عليو السالـ) على قبوؿ زكاج عبد اهلل بن جعفر  ،من الحوراء عدـ منعو الحوراء من الخركج مع أخيها
الحسين إلى كربالء (ُٓ)،إذف لوالىا لما عاشت ثورة الحسين حية إلى يومنا ىذا ،كلما بقي اإلسالـ أصال
فخطبتها كانت أنفذ من السهاـ ،كأشد من كقع الحساـ .كل ما تحملتو سالـ اهلل عليها ىو في سبيل اهلل
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تعالى كمن أجل إعالء كلمة الحق ،كىي على يقين اف اهلل تعالى مستجيب لدعواتها كال يضيع أجر من عمل
صالحا ،فقاؿ تعالى:

َّ ً
ً
ض يك ٍم ًم ٍن بىػ ٍع و
ين
يع ىع ىم ىل ىع ًام ول ًم ٍن يك ٍم ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثى ٰى ۖ بىػ ٍع ي
"فى ٍ
استى ىج ى
اب لى يه ٍم ىربُّػ يه ٍم أىنِّي ىال أيض ي
ض ۖ فىالذ ى
ً
ً
ً ً ً
ً
َّهم جنَّ و
ً
ً
ات تى ٍجرم
اج يركا ىكأي ٍخ ًر يجوا م ٍن ديىا ًرى ٍم ىكأيكذيكا في ىسبًيلي ىكقىاتىػليوا ىكقيتليوا ىألي ىك ِّف ىر َّف ىع ٍنػ يه ٍم ىسيِّئىات ًه ٍم ىكأليدخلىنػ ي ى
ىى ى
ً ً
ً
ً
سن الث ً
َّواب" [ اؿ عمراف ]ُٗٓ:
من تىحتها األىنهار ثىػ ىواباني من ع ٍند اهلل كاهللي عندهي يح ي
فسالـ عليها يوـ كلدت ،كيوـ ماتت كيوـ تبعث حية.

التوصيات كالنتائج التي خرج بها البحث
ُ -إف لإلعالـ األثر الكبير كالخطير في حياة الشعوب فإذا حسن استخدامو كتوجيهو في مجتمع ما كاف
قوة دافعة كبرل للبناء كالتطور كالنهوض بالمجتمع  ،كعلى العكس من ذلك إذا أيسيء استعمالو فشل
في أداء مهمتو كتحقيق رسالتو  ،كال يقف فشلو على المستول الذاتي كإنما يتعدل ذلك إلى المجتمع
مما يدفع بأفراده إلى اإلعراض كعدـ التجاكب كالالمباالة الناتجة عن الشعور باإلحباط .
ِ -تعد الحوراء زينب عليها السالـ شخصية عالمية تاريخية نسوية استطاعت أف تغير مجرل التاريخ
،كتجعل من كاقعة الطف انطالقة مشرفة إلحياء اإلسالـ الذم أراد أعدائو طمره لذلك يبقى صداىا
كعبقها على مر العصور كاألزماف .
ّ -قدرة المرأة المسلمة على قيادة اإلعالـ الحربي ك مشاركة الرجل في ساحات الوغى لتغطية بطوالت
الجند إعالميان ,فهي قادرة على السيطرة كالمواجهة كالمجابهة.
ْ -أف تتخذ المرأة اإلعالمية المسلمة من السيدة زينب عليها السالـ قدكة لها في مجالها فهي (عليها
السالـ ) استطاعت أف تجمع بين الحجاب كالعفة كالدين كالعلم كبين تصدر المواقف السياسية
الكبيرة كمواجهة الظالمين كمقارعتهم كإعالء كلمة الحق ..
ٓ -أف تتحلى المرأة بصفات تحلت بها السيدة العظيمة زينب عليها السالـ من القوة ،كالصبر ،كالتحمل،
كالعزيمة  ،كاإلرادة ،كاإليماف .
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 زرع الثقة في نفس البنت أساسا في سموىا كعلو ىمتها كيكوف من اسرتها أكال من أبيها كأمها كأخوتها-ٔ
مشرفة، كىذا ما لمسناه في شخصية الحوراء عليها السالـ مما يؤىلها للقياـ بأدكار في حياتها
. كتاريخية
 فندت الحوراء زينب عليها السالـ في كقفتها البطولية الرأم السائد في مجتمعات العالم كلها من أف-ٕ
لذا ال يمكن زجها في، كال يمكنها مشاىدة المناظر المؤلمة، المرأة ال تستطيع السيطرة على مخاكفها
. مواقف عنف كالحرب مثال
 ػ ػ تمثل خلق الزىراء (عليها السالـ) كشجاعتها في نصرة إمامها كصالبتها في الحق كىي في ذلك درة-ٖ
سلسلة أحاطت بها من أمها خديجة الكبرل التي نصرت الرسوؿ (صلى اهلل عليو كآلو) كضحت
كبذلت في سبيل اإلسالـ كابنتها الحوراء زينب جبل الصبر كينبوع اليقين شريكة الحسين (عليو
السالـ) في نهضتو كحاملة راية االعالـ بها نهجا كمظلومية كموصلة ثمارىا كنورىا كصوال إلى النصر
 ككظيفتهن الدينية كاالجتماعية كالسياسية في، كىنا تشعر النساء خاصة بقيمتهن العالية في االسالـ
. العفة كالوعي
Conclusion and results :
1- The media has a great and dangerous impact on the lives of people, and if it is
properly used and directed in a society, it will be a major driving force for
building, developing and advancing society, and on the contrary, if it is
misused, it fails to fulfill its mission and achieve its mission, and its failure
does not stop at the personal level, but rather goes beyond that. To society,
which drives its members to reluctance, non-response and indifference
resulting from feeling frustrated.
2- Al-Hawra Zainab, (peace be upon her), is a global, historical, feminist figure
who was able to change the course of history, and make the Taf incident an
honorable start to revive Islam whose enemies wanted to bury it, so its
resonance and fragrantness remain throughout the ages and times.
3The ability of the Muslim woman to lead the war media and the man’s
participation in the battlefields to cover the media championships, as she is
able to control, confront and confront.
4For the Muslim media woman to take Sayyida Zaynab, peace be upon her,
as an example to her in her field, for she (peace be upon her) was able to
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combine the veil with chastity, religion and science, and the forefront of
major political positions, confronting the oppressors and confronting them,
and upholding the word of truth.
That the woman possess the qualities that the great lady Zainab, peace be
upon her, possessed of strength, patience, endurance, determination, will,
and faith.
Cultivating confidence in the girl’s soul mainly in her highness and high
motivation, and from her family first of her father, mother and siblings, and
this is what we have seen in the character of al-Hawra, peace be upon her,
which qualifies her to play honorable and historical roles in her life.
Al-Hawra Zaynab, peace be upon her, refuted in her heroic stance the
prevailing opinion in all societies of the world that women cannot control
their fears and cannot see painful scenes, so they cannot be put into
situations of violence such as war, for example.
The character of Zahraa (peace be upon her) and her courage in the victory
of her Imam and her toughness in the truth, and in that she is a chain of
chain surrounded by her mother, Khadija the Great, who championed the
Messenger (may God bless him and his family) and sacrificed and
sacrificed for the sake of Islam and her daughter Al-Hawra, Zainab Jabal
Al-Sabr and the spring of certainty is a partner Al-Hussein (peace be upon
him) in his renaissance and carrying the flag of the media with its approach
and oppression, and the continuation of its fruits and light up to victory, and
here women feel in particular their high value in Islam, and their religious,
social and political function in chastity and awareness.
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قائمة الهوامش
(ُ) ػ لقد اتخذ ىذا اإلعالـ اإلسالمي األصيل الذم كاف لزينب (عليها السالـ) ،مكاف الصدارة فيو فقد تعددت اتجاىاتو
بحسب عوامل الزماف كالمكاف كالتطورات السياسية ك االجتماعية كالفكرية لالمة فكاف للشعراءأثرىم كللخطباء أثرىم
كلحملة الفكر أثرىم ،كليس موضوع البحث الوقوؼ عليها .
(ِ) ػ معجم مقاييس اللغة،ألبي الحسين أحمد بن فارس (ت ّٓٗىػ) ،تحقيق عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر /ّ:
ُُِكينظر :لساف العرب  ،محمد بن مكرـ بن منظور (ت ُُٕىػ)  ،دار صادر ،بيركت ،مادة (علم) كينظر؛الزبيدم ؛
تاج العركس من جواىر القاموس ,محمد مرتضى الحسيني الزبيدم (تَُِٓ :ىػ )َُٕٗ/تحقيق :مجموعة من
المحققين  ،دار الهداية ( ،ال .ـ  ،ال .ت )  ،جُ ،صِٖٕٔ
(ّ) ػ ػػالعالقات العامة كالمجتمع :إبراىيم إماـ  ،مكتبة األنجلو  ،القاىرة،ُُٖٗ ،ص ُِٔ

.

(ْ) ػ ػ ػ ينظر :اإلعالـ لو تاريخو كمذاىبو :عبد اللطيف حمزة ،القاىرة  /مكتبة األنجلو المصرية ،القاىرة  ،طُِٗٔٓ ،ـ ،ص
ٕٓ ،كالمرأة كاإلعالـ :تأليف كارين ركس ،ترجمة أ .أحمد عبد الوىاب ،الدار

األكاديمية للعلوـ ،طُ،ََُِ ،

صُِ
(ٓ) ػينظر  :األسس كالمفاىيم اإلعالمية الم عززة لثقافة الوسطية ،بقلم أ.ـ .عبد الحليم عويس ،رئيس ػػتحرير مجلة البياف
,مصرََِٗ ،ـ ٕ:
(ٔ) ػ ينظر :اإلعالـ في المجتمع اإلسالمي  :حامد عبد الواحد  ،مكة المكرمة  ،رابطة العالم اإلسالمي ُْٖٗ ،ـ ص
ُٓػِِ
(ٕ) ػ ينظر :اإلعالـ في المجتمع اإلسالمي  :حامد عبد الواحد ص ُٓػِِ
(ٖ)ػ ػ ػ ينظر :نفسو، ُِ:كاألسس كالمفاىيم اإلعالمية ٓ:
(ٗ) ػ ػ نفسو ِٕ:
(َُ) ػ األسس كالمفاىيم اإلعالمية ٔ:
(ُُ)  :أنفسهما
(ُِ) أنفسهما :

ُِ

(ُّ) ػ نفسوٗ:
(ُْ) ػ نفسوّٖ :
(ُٓ) ػ ينظر :الخصائص الزينبية ،السيد نور الدين الجزائرم ،دار الحوراء ،بيركت،طُ،بيركت ََِْ،صُٔٓ
(ُٔ) ػ االحتجاج :أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ،من علماء القرف السادس ،منشورات مؤسسة األعلمي ،بيركت ػ
لبناف َُّْ،ىػ ُُْ/ِ:
(ُٕ) ػزينب الكبرل كدكرىا في النهضة الحسينية  :عبد السالـ كاظم الجعفرم ،دار الغدير ،قم ،طُُِّْ،ىػ  :ص ّْ
(ُٖ) ػ الخصائص الزينبية ْْ:
(ُٗ) ػ

ُٗ

ينظر  :كفاة زينب الكبرل بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السالـ  :تأليف الشيخ فرج آؿ عمراف

القطيفي  ،منشورات الشريف الرضي  ،مطبعة سيد الشهداء  ،قم  ،طُُُِْ،ىػ  :صّْٗ
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(َِ) ػ ينظر :زينب الكبرل كدكرىا في النهضة ا لحسينية ّْ:ػ ّٓ
(ُِ) ػ ينظر :المصدر نفسو ّٖ :
(ِِ) ػ الخصائص الزينبيةَٔ :
(ِّ) زينب الكبرل كدكرىا في النهضة الحسينية ٖٓ:
(ِْ) ػ ِِٗ/
(ِٓ) ػ الملهوؼ على قتلى الطفوؼ ،سيد العارفين رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر ين طاككس(ت
ْٔٔىػ)،تحقيق كتقديم الشيخ فارس تبريزياف الحسوف ،دار األسوة ،طهراف ،طُِْْٓ ،ىػ ،ص ُِٔ
(ِٔ) ػ ينظر :اإلعالـ في المجتمع اإلسالمي ُٕ:
(ِٕ) ػ الخصائص الزينبيةِٖ:
(ِٖ) ػ ينظر :الملهوؼ على قتلى الطفوؼُِٗ:
(ِٗ) ػ مل ى و
ص  .لساف العرب ،جٕ  ،صّٕ
الج ٌ
ىجسامهم بالقبور المتخذة من ى
ٍحودة ::ىشبَّهت أ ى
ى
(َّ) ػ ينظر :زينب الكبرل كدكرىا في النهضة ا لحسينيةُْٖ:ػ ُْٗ
(ُّ) ػينظر:األسس كالمفاىيم اإلعالميةٔ:
(ِّ) سليماف بن صرد الخزاعي كىو من شيعة االماـ علي (عليو السالـ ) كمن كبار أصحابو  -خرجا في ربيع اآلخر يطلبوف
بدـ الحسين بظاىر الكوفة في أربعة آالؼ ،كنادكا :يا لثارات الحسين  ،تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ ،
محمد بن أحمد بن عثماف بن قايماز التُّركماني الذىبي  ( ،ت ْٕٖ :ىػ ُّْٕ /ـ ) ،جِ ) .:تحقيق
شمس الدين ٌ
:عبد السالـ تدمرم ،دار الكتاب العربي  ،لبناف ،بيركت َُْٕ(،ػُٕٖٗ)  ، .ص ِٗٔ

(ّّ) ػ ينظر :الملهوؼ على قتلى الطفوؼَُِ:ػَُّ
(ّْ) ػ ينظر:الخصائص الزينبيةُْٓ:
(ّٓ) زينب الكبرل كدكرىا في النهضة ا لحسينيةُٖٓ :ػ ُٗٓ
(ّٔ) اإلصابة ف ي تمييز الصحابة كبهامشو األستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر النمرم القرطبي ،احمد بن علي بن
حجر  ، ،مكتبة السعادة  ،طُ مصر ، ُِّٖ،

 ،العسقالني ( تِٖٓ :ى ػ ُْْٖ /ـ )

(ّٕ) عبد اهلل بن عفيف االزدم ككاف من خيار الشيعة كزىادىا ،ككانت عينو اليسرل ذىبت في يوـ الجمل كاالخرل في يوـ
صفين ،ككاف يالزـ المسجد االعظم فيصلي فيو إلى الليل .
(ّٖ) ػ كشف الغمة في معرفة األئمة ،الغالمة المحقق أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي (ت ّٗٔىػ)،دار
األضواء ،بيركت  ،جُ/ص ُِٖ
(ّٗ) ػ ينظر  :مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة ،محمد جعفر الطبسي  ،دار المرتضى ،بيركت،طَُُِِ ،ـ: ،
جٓ/ص َِٕ
(َْ) ػ حياة األماـ الحسين(عليو السالـ) ،باقر شريف القرشي ،انتشارات مدرسة األيركاني  ،جّ/ص َّٖ
(ُْ) جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاىرة  ،أحمد زكي صفوت  ،المكتبة العلمية  ،بيركت ( ،ال.ت)  ،جِ ،
صُّٔ .
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(ِْ) بالغات النساء ،أبو الفضل أحمد بن أبي طاىر المعركؼ بابن طيفور (ت َّٖىػ) ،منشورات مكتبة بصيرتي ،قم،
صُِ .
(ّْ) ػ مقتل اإلماـ الحسين (عليو السالـ) :للخوارزمي ،أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزـ (ت ٖٔٓىػ)
،تحقيق العالمة الشيخ محمد السماكم ،تصحيح كنشر مؤسسة دار أنوار الهدل  ،قم ُِّْ ،ىػ ْٔ/ِ:
(ْْ) ػ تاريخ الخلفاء ،الحافظ جالؿ الدين السيوطي(،ت ُُٗىػ) ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،صُٔٔ
(ْٓ) ػ ينظر :تذكرة الخواص  ،سبط ابن الجوزم (ت ْٓٔىػ) ،مكتبة نينول الحديثة ،طهراف  ،صِٓٔ
(ْٔ) ػ ينظر :الملهوؼ على قتلى الطفوؼ ُِِ:ػِِِ
(ْٕ) عوالم العلوـ  ،االماـ الحسين (ع) -الشيخ عبداهلل بن نور اهلل البحراني  ،من ألعالـ القرف الثاني عشر الهجرم
مؤسسة بالغ المبين ( ،ال  .ت ) ، ،جِ  ،صّّّ
(ْٖ) ػ ينظر :زينب الكبرل كدكرىا في النهضة الحسينية ُّٖ :
(ْٗ) ػ تاريخ الطبرم :محمد بن جرير الطبرم (ت َّٔىػ) مؤسسة األعلمي ،بيركت ّٓٔ/ ْ :
(َٓ) كينظر  :مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة  ،محمد أمين األميني  ،جٔ/ص ِْٗ
(ُٓ) ػ ينظر :الملهوؼ على قتلى الطفوؼ ُِٕ :ػُِٖ
(ِٓ) ػ ألجل االطالع على المزيد ،ينظر :مع الركب الحسيني ِْٔ:ػِْٓ
(ّٓ) ػ ينظر :زينب الكبرل (عليها السالـ ) من المهد إلى اللحد ،السيد محمد كاظم القزكيني ،حققو كعلق عليو كلده السيد
مصطفى القزكيني،دار المرتضى ،بيركت  ،صِٖكما بعدىا .

قامئة املصادر واملراجع
ُ .االحتجاج :أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ،من علماء القرف السادس ،منشورات مؤسسة األعلمي ،بيركت ػ لبناف
َُّْ،ىػ.
ِ .اإلصابة في تمييز الصحابة  ،احمد بن علي بن حجر  ،العسقالني ( تِٖٓ :ى ػ ُْْٖ /ـ  ،مكتبة السعادة  ،طُ
مصر .ُِّٖ،
ّ .بالغات النساء :أبو الفضل أحمد بن أبي طاىر المعركؼ بابن طيفور (ت َّٖىػ) ،منشورات مكتبة بصيرتي ،قم،
ْ .تاج العركس من جواىر القاموس ,محمد مرتضى الحسيني الزبيدم (ت:

َُِٓىػ )َُٕٗ/تحقيق :مجموعة من

المحققين  ،دار الهداية(ال .ت)
محمد بن أحمد بن عثماف بن قايماز التُّركماني الذىبي ( ،
ٓ .تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ  ،شمس الدين ٌ
ت ْٕٖ :ىػ ُّْٕ /ـ.: ،تحقيق :عبد السالـ تدمرم ،دار الكتاب العربي  ،لبناف ،بيركت َُْٕ،ػ ُٕٖٗـ

ٔ .تاريخ الخلفاء ،الحافظ جالؿ الدين السيوطي(،ت ُُٗىػ) ،دار الكتب العلمية ،بيركت ٕ ػ ػ تاريخ الطبرم :محمد بن
جرير الطبرم (ت َّٔىػ) مؤسسة األعلمي ،بيركت
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ٕ: .تذكرة الخواص  ،يوسف بن فرغلي بن عبد اهلل البغدادم سبط ابن الجوزم (ت ْٓٔىػ) ،مكتبة نينول الحديثة
،طهراف
ٖ .عوالم العلوـ  ،االماـ الحسين (ع) -الشيخ عبداهلل بن نور اهلل البحراني  ،من ألعالـ القرف الثاني عشر الهجرم
مؤسسة بالغ المبين ( ،ال  .ت )
ٗ .كشف الغمة في معرفة األئمة ،العالمة المحقق أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي (ت ّٗٔىػ)،دار
األضواء ،بيركت
َُ .لساف العرب  ،محمد بن مكرـ بن منظور (ت ُُٕىػ)  ،دار صادر ،بيركت
ُُ .ػ معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس (ت ّٓٗىػ) ،تحقيق عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر
ُِ .مقتل اإلماـ الحسين (عليو السالـ) :للخوارزمي ،أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزـ (ت ٖٔٓىػ)
،تحقيق العالمة الشيخ محمد السماكم ،تصحيح كنشر مؤسسة دار أنوار الهدل  ،قم ُِّْ ،ىػ
ُّ .الملهوؼ على قتلى الطفوؼ ،سيد العارفين رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر ين طاككس(ت
ْٔٔىػ)،تحقيق كتقديم الشيخ فارس تبريزياف الحسوف ،دار األسوة ،طهراف ،طُِْْٓ ،ى ػ

المراجع

ُْ .األسس كالمفاىيم اإلعالمية المعززة لثقافة الوسطية ،بقلم أ.ـ .عبد الحليم عويس ،رئيس ػػتحرير مجلة البياف ,مصر،
ََِٗـ
ُٓ .اإلعالـ في المجتمع اإلسالمي  :حامد عبد الواحد  ،مكة المكرمة  ،رابطة العالم اإلسالمي ُْٖٗ ،ـ
ُٔ .اإلعالـ لو تاريخو كمذاىبو :عبد اللطيف حمزة ،القاىرة  /مكتبة األنجلو المصرية ،القاىرة  ،طُِٗٔٓ ،ـ
ُٕ .جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاىرة  ،أحمد زكي صفوت  ،المكتبة العلمية  ،بيركت (ال .ت)
ُٖ .حياة األماـ الحسين(عليو السالـ) ،باقر شريف القرشي ،انتشارات مدرسة األيركاني،،بيركت
ُٗ .الخصائص الزينبية ،السيد نور الدين الجزائرم ،دار الحوراء ،بيركت،طََُِْ ،ـ
َِ .زينب الكبرل (عليها السالـ ) من المهد إلى اللحد ،السيد محمد كاظم القزكيني ،حققو كعلق عليو كلده السيد
مصطفى القزكيني،دار المرتضى ،بيركت.
ُِ .زينب الكبرل كدكرىا في النهضة الحسينية  :عبد السالـ كاظم الجعفرم ،دار الغدير ،قم ،طُُِّْ،ق
ِِ .العالقات العامة كالمجتمع :إبراىيم إماـ  ،مكتبة األنجلو  ،القاىرةُُٖٗ ،ـ
ِّ .مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة ،محمد جعفر الطبسي ،كأمين محمد األميني ،دار المرتضى ،بيركت،طُ،
َُِِـ
ِْ .كالمرأة كاإلعالـ :تأليف كارين ركس ،ترجمة أ .أحمد عبد الوىاب ،الدار األكاديمية للعلوـ ،طََُُِ ،ـ
ِٓ .كفاة زينب الكبرل بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السالـ  :تأليف الشيخ فرج آؿ عمراف القطيفي ،
منشورات الشريف الرضي  ،مطبعة سيد الشهداء  ،قم  ،طُُُِْ،ىػ.
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