
أثر النهضة احلسينيهّة يف القصائد املـَُكتهّمات

 أ. د. محمد جواد حبيب البدراني*

توطئة
نفخت ش�هادة اإلمام احلس�ن بن ع�يل÷ روحًا جديدة يف اإلس�ام املحّمدي 
األصيل؛ إذ استطاعت الدماء الطاهرة التي سالت يف أرض كرباء أن تبعث اإلسام 
م�ن جديد، وتعي�د أصالته التي بدأ الص�دأ األُموي خُييِّم عليها، فق�د تأّججت روح 
املقاومة التي أذكى ُأوارها الصمود احلسيني، فتحّرر املسلمون من ربق العبودية الذي 
رضب بجرانه عىل الباد والعباد؛ إذ ختّلص املجتمع من حالة االستاب احلضاري، 
واس�تيقظت روح العّزة والكرامة من جديد، تلك الروح التي دأبت السلطة األُموّية 
ع�ىل إماتتها يف الش�خصية العربية اإلس�امية آنذاك، لذلك يمك�ن القول: إّن حركة 
النهضة احلسينية اخلالدة متّكنت من تغيري الواقع، وقلب املخطط األُموي عىل أعقابه، 
لتصب�ح بداية النهاية للبيت الس�فياين يف احلكم، ومّهدت ملا بعدها من ثورات عّمت 

أرجاء الدولة طيلة احلكم األُموي.
لقد نتجت عن الثورة احلس�ينية هنضة اجتامعية وفكرية وثقافية وسياس�ية ودينية 
امتدت آثارها يف املجتمع منذ القرن األول للهجرة حتى وقتنا احلارض، ومل يك ذلك 
األم�ر ذا أبع�اد دينية فحس�ب، بل يعود ذل�ك المتدادات تلك الث�ورة وتعبريها عن 
احلّس اإلنس�اين الرافض لاضطهاد والتقييد، واس�تغال اإلنس�ان ألخيه اإلنسان، 
لذلك كانت مجيع الثورات الاحقة تستلهم معامل الثورة احلسينية، وتستفيد من تلك 

* جامعة الكوفة/كّلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.



24

رشـ  السنة اخلامسةـ  1438 هــ  2017م
العدد السابع ع

رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م
العدد احلادي ع

2424

رشـ  السنة اخلامسةـ  1438 هــ  2017م
العدد السابع ع

التجربة التي مّثلت اّتاهًا نادرًا يف الرفض والتحّدي.
مل يك�ن الش�عر بمعزل عن ذل�ك، فهو مرآة املجتم�ع، وديوان الع�رب املعربِّ عن 
حياهت�م بتفصياهتا السياس�ية واالجتامعي�ة والفكرية، لذلك فم�ن الطبيعي أن يتأّثر 
الش�عر بالث�ورة اهلائلة التي أحدثته�ا النهضة احلس�ينية، وامتدت إش�عاعاهتا للحياة 
بأكمله�ا، ولع�ل من خري م�ا عرّب عن ه�ذا التغيري الكب�ري يف الواق�ع األديب ما ُعِرف 
ب�)القصائ�د املكّت�امت( التي ظه�رت يف العرص األُموي، وكانت أش�به باملنش�ورات 
ية ألحزاب املعارضة، التي جيري تداوهلا بعيدًا عن  ية، والنرشيات التثقيفية الرسِّ الرسِّ
أنظار السلطة، هبدف التحريض عىل الثورة، وإيصال التعليامت للثّوار، وسنقف عند 
ثاثة من تلك القصائد التي انترشت بن صفوف املعارضة الش�يعية للسلطة األُموية 
بعد استش�هاد اإلمام احلس�ن×، وكانت اللس�ان املعرّب عن الث�ورة والرفض بوجه 

التسّلط األُموي، والدعوة إىل إسقاط احلكم اجلائر.

الـُمَكتهّمات: املصطلح واحملتوى
لعل أّول َمن أطلق مصطلح املكّتامت هو الطربي يف تأرخيه، وربام نقله من تسميٍة 
شاعت وانترشت يف زمانه؛ إذ يقول يف حديثه عن موقعة عن الوردة ومقتل التّوابن: 
»وكان ممّا قيل من الشـعر يف ذلك قول أعشى مهدان، وهي إحدى املكّتامت، كنَّ ُيكّتمن 

يف ذلك الزمان«)1(، كام قّدم هلا ابن األثري بقول مش�ابه، أّما املرزباين فيقول عند ترمجته 
لعب�د اهلل ب�ن عوف بن األمح�ر: »له قصيدة طويلة رثى هبا احلسـني بن عيل×، وحّض 

الشيعة عىل الطلب بدمه، وكانت القصيدة ُتّبأ أّيام بني ُأمّية«)2(.
القصائد املكّتامت إذن هي قصائد معارضة سياسية، وحتريض ودعوة للثورة ضد 
احلك�م األُموّي، خّبأها ش�عراؤها، أو تس�رّت الناس عليها ومل يظهروه�ا، وتداولوها 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص601.
)2( املرزباين، حممد بن عمران، معجم الشعراء: ص164.
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ية بعيدًا عن األنظار، بوصفها منشورات رّسية حلامية أصحاهبا ومتداوليها  بصورة رسِّ
من بطش الس�لطة، وقد أس�همت يف تأجيج الثورة ضد األُموين وإسقاط حججهم 

باحلّق باخلافة)1(.
وس�نحاول يف الصفح�ات القادم�ة الوق�وف عن�د ه�ذه القصائد، وأث�ر النهضة 

احلسينية يف ألفاظها وبنياهتا.

قصيدة ابن األمحر
ه�و ع�وف بن عب�د اهلل بن األمحر ب�ن زهري بن مالك ب�ن عوف بن ثعلب�ة، ينتهي 
نسبه إىل غامد، كان من أبطال اإلسام املعدودين، ومن الشعراء املرّبزين، ولد أوائل 
القرن األّول للهجرة، وكان من فرسان جيش اإلمام عيل×، شارك معه يف حروب 
اجلََمل وصفِّن، وكان من املقّربن لإلمام احلسن×، وحالت ظروٌف دون مشاركته 
يف معرك�ة الط�ف إىل جنب اإلمام احلس�ن×، وقىض حياته بعد ذل�ك يأكله الندم، 
وكان الص�وت اإلعام�ي للمعارضة الش�يعية للحكم األُموي، حتى استش�هاده يف 

معركة عن الوردة مع التّوابن عام )65ه�()2(.
وم�ن املع�روف أّن األُّمة اإلس�امية ُأصيبت بحال�ة من اإلحب�اط والوجوم بعد 
استش�هاد اإلمام احلسن×، ونجحت دماؤه الطاهرة يف حتريك املجتمع، وأشعلت 
ُأوار النهض�ة الثوري�ة، وأش�اعت روح التذّم�ر والدعوة إىل مقاوم�ة احلكم األُموي 
واخل�روج عليه، وقد ب�دأت احلملة اإلعامي�ة املناهضة للحكم األُم�وي من البيت 
اهلاشمي ذاته، وكّلنا نعرف ُخَطب اإلمام زين العابدين×، والسيِّدة زينب والسيِّدة 

الظواهري،  ُأنظر: خميمر صالح، القصائد املكّتامت يف العرص اأُلموي.  )1( للتفصيل يف هذه القصائد 
د. كاظم، املكّتامت من صور الشعر السيايس يف العرص اأُلموي. الطل، عيل خليل، التقية يف الشعر 

اأُلموي: )رسالة ماجستري/جامعة اخلليل، 2005(.
)2( ُانظر: املرزباين، حممد بن عمران، معجم الشعراء: ص164. باتني، د. عزيزة فوال، معجم الشعراء 

املخرضمن واأُلموين: ص344�345.
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سكينة÷، التي كانت الرشارة األُوىل للثورة اإلعامية، واملرحلة الثانية من التعبئة 
اجلامهريي�ة للنهض�ة احلس�ينية، واس�تمّرت يف البيت اهلاش�مي، فقد ق�ال عبد اهلل بن 
جعفر بن أيب طالب عندما بلغه استشهاد اإلمام احلسن×: »احلمد هلل عىل مرصع 
احلسـني إّل تكن آست حسينًا يدي فقد آساه ولدي... وملا أتى أهل املدينة مقتل احلسني 

خرجت ابنة عقيل بن أيب طالب... وهي تقول:

النبـي لكـم  ــممـاذا تقولـون إن قـال  اأُلم ــر  آخ وأنــتــم  فعلتم  ــاذا  م
مفتقدي بعد  ــيل  ــأه وب جوا بدم«)1(.بــعــريت  منهم ُأسارى ومنهم ُضِّ

وكان من أّول النادمن عىل مقتل احلس�ن من عاّمة الناس عبيد اهلل بن احلر، وهو 
من أرشاف الكوفة، وقد خرج إىل كرباء فنظر إىل مصارع القوم، وقال أبياتًا مطلعها:

ــّق غــادر  ــر غـــادر ح  أل كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه»يــقــول أم
نرصته  أكــون  ل  أن  ندمي  نادمهفيا  ُتــســّدد  ل  نفس  ــّل  ك أل   
ُحــاتــه  ــن  م أكـــن  مل  ألين  نادمه«)2(.وإيّن  تفارق  إن  ما  حرسة  لذو   

ثامر  وبدأت  الناس،  لدى  وتوّطدت  ازدادت  الندم  روح  أّن  لنا  يّتضح  وهكذا 
النهضة احلسينية تأيت ُأكلها بالتدريج، فقد أيقن الناس أّن سكوهتم عن الظلم قادهم 
الزبري بحركته  ابن  قام  الدولة، فقد  الثورات أرجاء  فيه، لذلك عّمت  إىل ما وقعوا 
مستفيدًا من نقمة القواعد الشعبية عىل الدولة األُموّية بانتهاكها حرمة البيت النبوي، 
وقتلها سّيد شباب أهل اجلنة، ويف عام )63ه�( خرج أهل املدينة عىل الدولة األُموية، 
وأخرجوا الوال األُموي، وبايعوا عبد اهلل بن حنظلة غسيل املائكة، وأعلنوا خلعهم 
يزيد بن معاوية، ثّم حدث ما حدث من موقعة احلّرة واستباحة املدينة املنورة، وقتل 
األنصار وأبناء األنصار الذين أوىص الرسول األعظم حممد| هبم، ثّم الذهاب إىل 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص357. 
)2( املصدر السابق: ج4، ص360.
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مّكة واحرتاق الكعبة يف املعارك بن ابن الزبري وجيش الشام.
 وقد ش�هد هذا العام خروج س�ليامن بن رصد رافعًا شعار )يا لثارات احلسن( يف 
ثورة التّوابن، وهي أّول ثورة للنادمن املتخلِّفن عن نرصة ابن بنت رس�ول اهلل|، 
وق�د خرج معه أربعة آالف من أصل عرشة آالف بايعوه عىل اخلروج، »فقام سـليامن 
ابـن رصد يف النـاس متوكئًا عىل قوس له عربية، فقال: أّيـا الناس، َمن كان إّنام أخرجته 
إرادة وجه اهلل وثواب اآلخرة فذلك منا، ونحن منه، فرحة اهلل عليه حّيًا وميتًا، وَمن كان 
إّنـام يريد الدنيا وحرثها، فواهلل ما نأيت فيئًا نسـتفيؤه، ول غنيمـة نغنمها، ما خال رضوان 
اهلل رّب العاملني، وما معنا من ذهب ول فّضة، ول خز ول حرير، وما هو إل سـيوفنا يف 
عواتقنـا ورماحنا يف أكفنـا، وزاد قدر البلغة إىل لقاء عدونا، فمن كان غر هذا ينوي فال 

يصحبنا... فتنادى الناس من كّل جانب: إّنا ل نطلب الدنيا، وليس هلا خرجنا«)1(.
ُياحظ عىل خطبة سليامن بن رصد أهّنا تكاد تكون يف معانيها مستمّدة من ُخَطب 
اإلمام احلس�ن× التي ألقاها عند خروجه إىل مّكة، وعند وصول خرب مقتل مس�لم 
اب�ن عقي�ل )رضوان اهلل عليه(، إذ قال يف خروجه من مّك�ة: »ُخّط املوت عىل ِوْلد آدم 
خمّط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وخر يل 
مرصع أنا لقيه، كأيّن وأوصايل هذه يتقّطعها ُعسـالن الفلوات بني النواويس وكربالء، 
فيمألن منّي أكراشًا جوفًا، وأجربًة سغبًا، ل حميص عن يوم ُخّط بالقلم، رضا اهلل رضانا 
أهـل البيـت، نصرب عىل بالئه، ويوّفينا ُأجور الصابرين، لن تشـّذ عن رسـول اهلل حلمته، 
بـل هـي جمموعة يف حظرة القدس، تقـّر هبم عينُه، وُينجز هبم وعـده، َمن كان باذلً فينا 

مهجته، وموطنًا عىل لقاء اهلل نفسه فلرحل، فإيّن راحل مصبحًا إن شاء اهلل«)2(.
إّن خطبة س�ليامن بن رصد مس�تمّدة م�ن خطبة اإلمام احلس�ن× التي مل يكتِف 
فيه�ا باحلدي�ث ع�ن حتمية املوت، ب�ل منحه صورة مجيل�ة حمّببة، وعّد الش�هادة زينة 

)1( املصدر السابق: ج4، ص453.
)2( ابن نام احليل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص29.
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تزين اإلنس�ان تزين القادة جليد الفتاة، وُياحظ أّن ابن رصد اس�تنار هبدي النهضة 
احلسينية حن جعل الناس عىل بينة من أمرهم موّضحًا أّنه ال يبحث عن مال والجاه 

وال منصب، وإّنام يريد إحدى احلُسنين: النرص أو الشهادة.
خرج املقاتلون التّوابون إىل قرب اإلمام احلس�ن×، فازدمحوا عليه ازدحام الناس 
عىل احلجر األس�ود، فبكوا كثريًا، وأعلنوا توبتهم من التخلُّف عن نرصته، وعاهدوا 
اهلل ع�ىل ف�داء أرواحه�م دون الث�أر م�ن قاتلي�ه، ث�ّم خرج�وا ماّرين باألنب�ار فهيت 
فالقيارة، ثّم واصلوا طريقهم إىل عن الوردة التي خاضوا فيها املعركة، واسُتش�هدوا 
هناك بعد أن خاضوا معركة مس�تميتة مع اجليش الش�امي الذي يفوقهم عددًا وعّدة، 

وقد اسُتشهد معهم ابن األمحر يف شهر ربيع اآلخر من عام )65ه�(.
لق�د قال ابن األمحر قصيدته املكّتمة قبل خروج التّوابن، وقد اختلفت الروايات 
فيه�ا وُأضيف إليها أبي�ات وُحذفت ُأخرى، والقصيدة ُتعّد واحدة من أهّم األدوات 

اإلعامية لثورة التّوابن، بل يمكن عّدها بيانًا متهيدّيًا للرشوع بالثورة، فهو يقول:

املناديـاصحوت ووّدعـت الصبا والغوانيا  أجيبـوا  وقلـت ألصحـايب 

داعيـاوقولـوا لـه إذ قام يدعـو إىل اهلدى  لبيـك  لبيـك  العـدا  وقتـل 

طمـرة  كّل  األعـداء  إىل  وقـودوا إليكـم سـانحات املذاكيـاوقـودوا 

لُيجـزى امـرؤ يومـًا بام كان سـاعياوشـّدوا لـه إذ سـعر احلـرب أزره 

جّنـة  ـني  املحلِّ القـوم  إىل  وهـّزوا حرابـًا نحوهـم وعواليا)1(.وسـروا 

ُياح�ظ أّن الش�اعر ابتدأ قصيدت�ه بمطلع ذكي، فهو مطلع وحس�ن ختّلص يف آٍن 

واحد؛ إذ يس�ّوغ خروجه ع�ن البناء التقليدي للقصيدة العربي�ة التي اعتاد أصحاهبا 

ابتداءه�ا باملقّدمة الطللية والغزلي�ة، فهو يربر صحوه من ذلك كّله بأّن الذي قاده إىل 

)1( ُانظر: الطل، عيل خليل، التقية يف الشعر اأُلموي: ص186.
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الصحو هو املصيبة التي مّرت باإلسام، وكأّن الشاعر ال يعرّب عن صحوة ذاتية، بل 
صحوة مجعية مّرت هبا األُّمة بعد حالة النكوص التي مّروا هبا بتخّليهم عن نرصة ابن 
بن�ت نبّيه�م، لذلك يدعو الناس إىل إجابة النداء، واالس�تجابة للدع�وة التي أطلقها 

سليامن بن رصد وأصحابه.
وُياحظ أّن القصيدة متّثل بيانًا من بيانات الثورة، فقد تآزرت مع ُخَطب س�ليامن 
اب�ن رصد، لتكونا لس�ان الث�ورة وإعامها، فمن املع�روف أّن الش�عر واخلطابة كانا 
يمّث�ان اآلل�ة اإلعامية للح�روب آنذاك، فقصي�دة ابن األمحر ال ختتل�ف كثريًا عن 
خطب�ة س�ليامن التي يقول فيها: »إّنا كنّا نمـّد أعناقنا لقدوم آل نبّينـا، ونمنّيهم بالنرص، 
ونحّثهـم عـىل القدوم، فلـاّم قدموا ونينا وعجزنـا، وأدهنا وترّبصنـا، وانتظرنا ما يكون، 

حتى ُقتِل فينا ِوْلد نبّينا، وساللته وبضعة من حلمه ودمه... أل اهنضوا فقد سخط رّبكم، 

ول ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل، وما أظنّه راضيًا حتى تناجزوا من قتله، 

أو تبروا، أل ل هتابوا املوت، فواهلل ما هابه أحٌد إّل ذّل«)1(.

م�ن هنا يمكن الق�ول: إّن املقط�ع األّول من القصي�دة تناول األف�كار ذاهتا التي 
تناولتها خطبة سليامن بن رصد، وهي:

 1� هول املأساة وفداحة اإلثم بمقتل اإلمام احلسن×.
2� رضورة اإلرساع باالنتقام من َقَتلة اإلمام احلسن× واملتواطئن معهم.

3� تسيد فكرة االستشهاد والتضحية باألموال والنساء.
4� اإلرصار عىل نيل التوبة عن طريق التضحية بالنفس)2(.

بعد ذلك ينتقل الش�اعر إىل احلديث عن تفصيات املعركة، وما حدث يف الطف 
من مأس�اة إنس�انية باستشهاد س�ّيد ش�باب أهل اجلنّة، وإرصار جيش األُموين عىل 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص588.
)2( بيضون، د. إبراهيم، التّوابون: ص86.
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قتله، إاّل ثّلة وقفت معه، وفدته بالنفس والنفيس:
فُتسـتحوا  تقتلـوه  ل  قائـالً   وَمـن يقتـل الزاكـني يلـق التخازياول 

مقاتـالً  أو  ناكثـًا  إل  يـك  معاديـافلـم  عليـه  يسـعى  فجـرة  وذا   

ُأسـدًا ضواريـاسوى عصبة مل يعظم القتل عندهم  الـراؤون  يشـبهها   

وجوههـم  وحـر  بأيديـم   وباعـوا الـذي يفنـى بـام كان باقيـاوقـوه 

دريـة  للرمـاح  حسـني   فغـودر مسـلوبًا لدى الطـّف ثاوياوأضحـى 

 جزى اهلل قومًا أسلموه اجلوازيا)1(.قتيـالً كأن مل يغـن يف النـاس ليلـة 

إّن الش�اعر يلج�أ إىل لغ�ة التحري�ض واالس�تنهاض والتقري�ع، وتذك�ري الناس 
بتخاذهل�م ع�ن نرصة ابن بنت نبّيهم حن تركوه وحيدًا يف س�احة املعركة، إاّل ثّلة من 
آل بيت�ه وأنصاره الذي�ن محلوا األرواح عىل األكف، واصفًا إياه�م بأهّنم باعوا الذي 

يفنى بام كان باقيًا، مس�تفيدًا من قول�ه تعاىل: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
* ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ()2(، وقول�ه تع�اىل: )ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ()3(.
كام أهّنا مستمّدة من قول اإلمام احلسن× وهو يف طريقه إىل أرض املعركة: »إيّن 
ل أرى املـوت إّل سـعادة، واحلياة مع الظاملـني إّل برمًا«)4(، فمامح النهضة احلس�ينية 

واضح�ة يف القصي�دة؛ إذ إّن الش�اعر يس�تثمر كّل النت�اج الفك�ري للثورة احلس�ينية 
ليوّظفه يف قصيدته، حماوالً تأجيج مش�اعر اجلامهري، منتقًا إىل لوم النفس والش�عور 

)1( الشجري، حييى بن احلسن، األمال اخلميسية: ص263.
)2( آل عمران: آية169�170.

)3( البقرة: آية207.
)4( مطهري، مرتىض، امللحمة احلسينية: ص147.
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بالندم، فيقول:
شـهدته  كنـت  ذاك  إذ  ليتنـي   فضاربـت عنـه الشـانئني األعاديـافيـا 

وسـنانياودافعـت عنه ما اسـتطعت جماهدًا  فيهـم  سـيفي  وأعملـت   

ثّبطـوا  معـارش  يف  قعـدت   وكان قعـودي ضّلـة مـن ضالليـاولكـن 

نكباهتـا  مـن  األّيـام  تنسـني  ناسـيافـام  الدهـر  لـه  آلـف  فـإيّن لـن   

 وكنت لـه من مقطع السـيف فادياويـا ليتنـي غـودرت فيمـن أجابـه 

وماليـاويـا ليتنـي أحـرت عنه بـُأرسيت  مجيعـًا  وخـالين  وأهـيل   

 بغربيـة الطـف الغـامم الغواديـا)1(.سـقى اهلل قربًا ضمـن املجد والتقى 

إّن الش�اعر نادم عىل عدم مشاركته يف القتال مع اإلمام احلسن× وصحبه، فهو 
يش�عر أّنه ضّيع دنياه وآخرته بعدم اس�تجابته لواعية اإلمام احلس�ن×، ويتمنّى أن 
تع�ود األيام ليفدي اإلمام احلس�ن× بأهله وُأرسته وأحبائه، ثّم يدعو له بالس�قيا، 
وهو تقليد معروف يف القصيدة العربية منذ العرص اجلاهيل حيث ُيدعى بالسقيا لقبور 
األحّبة، ويصف خذالهنم لإلمام احلس�ن× بأّن�ه ضال وضياع، وأّنه ليس هلم إاّل 

التوبة والعودة إىل طريق اهلل.
إّن القارئ للقصيدة يتلّمس بوضوح تام أّن الش�اعر اس�تطاع أن يس�تلهم مبادئ 
الث�ورة احلس�ينية الت�ي عرّبت عنه�ا ُخَطب اإلمام احلس�ن×، وأوضحته�ا مواقفه 

هم. ِ ومواقف أهل بيته بعد استشهاده يف أرسرْ

قصيدة أعشى هْمدان
�دان، يعّد م�ن أش�عر اليامنين  ه�و عب�د الرمح�ن ب�ن عبد اهلل ب�ن احلارث م�ن مهرْ
وأفصحهم بالكوفة، ومن أبرز فرس�ان عرصه، ش�اعر مرّبز من الشعراء الذين برزوا 
يف الدول�ة األُموي�ة، كان فقيه�ًا ومن أش�هر الق�ّراء يف الكوفة، ثّم ت�رك ذلك وتوّجه 

)1( الشجري، حييى بن احلسن، األمال اخلميسية: ص263.
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دًا لثورة عبد  للش�عر، ش�ارك يف بعض الفتوحات، ثّم خرج عىل الدولة األُموي�ة مؤيِّ
الرمحن بن األشعث يف خراسان، وجيء به أسريًا للحجاج فرضب عنقه صربًا)1(. 

داين صاحب املكّتمة الثانية، وقد كتبها يف رثاء قتىل حركة التّوابن،  ُيعّد األعشى اهلمرْ
وباألخ�ص س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي، ويمكن تقس�يم القصيدة عىل ثاثة أقس�ام:
1ـ املقّدمة: وتشمل هذه املقّدمة األبيات التسعة األُوىل من القصيدة، وهي مقّدمة 

غزلية يقول فيها:
غالـب  ُأّم  يـا  منـك  خيـال  جمانـبأملَّ  حبيـب  مـن  عّنـا  فحّييـت   

ناصـبوما زلت يل شجوًا وما زلت مقصدًا  فراقـك  مـن  عـراين  هلـمٍّ   

 إلينـا مـع البيـض الوسـام اخلراعبفام أنس ل أنسى انفتالك بالضحى 

 لطيفـة طـّي الكشـح رّيـا احلقائـبتـراءت لنـا هيفاء مهضومة احلشـا 

شـبابـها  رود  غـــــّراء   كشمس الضحى تنكل بني السحائبمبتـلة 

وحولـه  السـحاب  تغّشـاها   بـدا حاجـب منها وضّنـت بحاجبفلـاّم 

 فأحبـْب هبـا مـن خّلـة مل تصاقـبفتلك اهلـوى وهي اجلوى يل واملنى 

وذكـره  الشـباب  اهلل  يبعـد   وحـّب تصايف املعـرصات الكواعبول 

عتابنـا  مـن  أحببتـه  مـا   لعابـًا وسـقيًا للخديـن املقـارب)2(.ويـزداد 

إّن القصي�دة تبت�دئ بمقّدمة غزلية عىل وف�ق تقاليد القصيدة العربي�ة، فقد اعتاد 
الشعراء العرب منذ جاهليتهم ابتداء القصيدة بمقّدمة غزلية قبل الدخول يف غرضها 
األص�يل، ويب�دو ل أّن النّص حيمل رمزية عالية، فالش�اعر س�ّمى حبيبت�ه ُأّم غالب، 
ووصفه�ا بأهّن�ا حبيب جمان�ب متمنّ�ع، وأهّنا ش�جو يف احللق، ترّص ع�ىل الفراق وال 

)1( ُانظر: أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسن، األغاين: ج6، ص33. الزركيل، خري الدين، األعام: 
ج3، ص312. الشبسرتي، عبد احلسن، مشاهري شعراء الشيعة: ج2، ص401.

)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص608.
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تواصل، بعيدة املنال، فهي اهلوى واجلوى واملنى التي يس�عى إليها، لكنّها ال تتحّقق، 
ويبدو ل أّن الش�اعر يرمز للنرص العس�كري والتغّلب عىل األعداء، وكأّنه يقول: إّن 
االنتصار العسكري غاب عن سّكة التشيُّع يف معاركهم مع العدو، وكأّن اهلل سبحانه 

وتعاىل اختار هلم درب الشهادة يف الدنيا، ومفارقة األحّبة؛ ليعّزهم يف اآلخرة.
إّن مقّدم�ة القصي�دة ك�ام يبدو ل ليس�ت مقّدمة تقليدي�ة ال هّم هلا إاّل الس�ري عىل 
النمط العريب املعروف، بل هي غزل ليس بمعزل عن البناء العام للقصيدة، فهو يسري 
ع�ىل وف�ق أهدافها ومراميها، ويعرّب عن حرسة ال تنفك يف نفس الش�اعر عىل مفارقة 
النرص عىل األعداء، والذي غدا بالنس�بة إليه حبيبة متمنّعة يتعّذر الوصول إىل مِحاها، 
عىل الرغم من تقديم التضحيات اجلس�ام من أجل الوصول إىل احللم املبتغى، وبذل 

الدماء رخيصة، فالغزل ُبنية متكاملة مع موضوع القصيدة، وليس مقحاًم يف ُبنيتها.
2ـ وصف التّوابني وحتّركهم:

لذاكر  أنــســهــّن  مل  وإن  ـــإيّن  املناصـبف كريـم  خمبـات  رزيئـة   

صادقـًا  اهلل  إىل  بالتقـوى   وتقوى اإلله خر تكسـاب كاسبتوّسـل 

املراتـبوخـىل مـن الدنيـا فلـم يلتبـس هبا  الرفيـع  اهلل  إىل  وتـاب   

بآيـبتّطـى عـن الدنيـا وقـال أّطرحتها  حييـت  مـا  إليهـا  فلسـت   

 ويسـعى له السـاعون فيهـا براغبومـا أنـا يف مـا يكـرب النـاس فقـده 

سـائرًا  الثوّيـة  نحـو   إىل ابـن زيـاد يف اجلمـوع الكباكبفوجهـه 

والنهـى  التقيـة  أهـل  هـم  مناجـببقـوم  رساة  أنجـاد  مصاليـت   

املخاطـبمضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبة  لألمـر  يسـتجيبوا  ومل   

 وآخـر مّما جـر باألمـس تائـب)1(.فساروا وهم من بني ملتمس التقى 

لق�د ابت�دأ أمر احلركة بعد مقتل اإلمام احلس�ن بن ع�يل÷، ويروي الطربي يف 

)1( املصدر السابق.
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تأرخيه عن ابن األمحر صاحب املكّتمة األُوىل أّنه ل�اّم ُقتل احلسن بن عيل÷ تاقت 
الش�يعة بالتاوم والتن�ّدم، وأدركت أهّنا أخطأت خطأ كبريًا برتك نرصة احلس�ن× 
بع�د أن دعوه فأجاهب�م، فخذلوه ومل ينرصوه حتى اسُتش�هد ب�ن ظهرانيهم، وأّنه ال 
يغس�ل عارهم واإلثم عنهم يف مقتله إاّل بقت�ل َمن قتله أو القتل فيه، ففزعوا بالكوفة 
إىل مخس�ة نفر من رؤوس الش�يعة، إىل س�ليامن بن رصد اخلزاع�ي، وكانت له صحبة 
م�ع النبي|، وإىل املس�يب ب�ن نجبة الف�زاري، وكان من أصح�اب اإلمام عيل× 
وخي�ار أه�ل الكوفة، وإىل عبد اهلل بن س�عد ب�ن نفيل األزدي، وإىل عب�د اهلل بن وال 
التميمي، وإىل رفاعة بن ش�ّداد البجيل، وبعد أن اّتفقوا عىل تولية أمرهم س�ليامَن بن 

رصد اخلزاعي قام فيهم خطيبًا فقال:
»أّما بعد، فإيّن واهلل خلائف أن ل يكون أّخرنا اهلل إىل هذا الدهر الذي نكدت فيه 
املعيشة، وعظمت الرزية، وشمل فيه اجلور أويل الفضل من هذه الشيعة ملا هو خر، إّنا 
فلاّم قدموا ونينا  القدوم،  النرص، ونحّثهم عىل  نبّينا ونمنّيهم  نمّد أعناقنا لقدوم آل  كنّا 
وعجزنا، وأدهنا وترّبصنا وانتظرنا، حتى ُقتل فينا ولد نبّينا وساللته وعصارته وبضعة 
من حلمه ودمه، اّتذه الفاسقون غرضًا للنبل، ودرية للرماح، حتى أقصدوه وعدوا عليه 
فسلبوه، أل اهنضوا فقد سخط رّبكم، ول ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل، 

واهلل ل أظنّه راضيًا دون أن تناجزوا َمن قتله أو تبروا.
أل ل هتابوا املوت، فواهلل ما هابه امرؤ قط إّل ذّل، كونوا كاألُْوىل من بني إرسائيل، 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  نبيُّهم:  هلم  قال  إذ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ورضوا  األعناق،  ومّدوا  واهلل،  الركب  إىل  جثوا  القوم؟  فعل  فام  ہ()1(،  ہ 
بالقضاء حني علموا أّنه ل ينجيهم من عظيم الذنب إّل الصرب عىل القتل، فكيف بكم 

لو قد ُدعيتم إىل مثل ما ُدعي القوم إليه، اشحذوا السيوف، ورّكبوا األسنّة، )ۇ 

)1( البقرة: آية54.
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ىئ* ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب()1(«)2(.
فق�ام إليه خالد بن س�عد بن نفي�ل، وحنش بن ربيعة الكن�اين وغريهم، فتصّدقوا 
بأمواهلم إاّل الس�اح، وبايعوه عىل املوت، ثّم راس�لوا إخواهن�م وأنصارهم باملدائن 
والب�رصة وغريه�ا، وب�دأوا بإع�داد الُع�ّدة، واالس�تعداد للقت�ال، حتى حل�ول عام 

)64ه�( وموت يزيد، ممّا زاد عزيمتهم عىل امليض يف أمرهم)3(.
إّن الش�اعر يتح�ّدث عن ختيّل س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي وأنصاره ع�ن األموال 
واملطامع الدنيوية، وإرصارهم عىل بذل الروح رخيصة يف سبيل ما يريدون من دون 

ترّدد أو وجل، واختيارهم طريق التوبة النصوح.
لقد تأّثر أصحاب س�ليامن باألثر الفكري الذي تركته النهضة احلس�ينية يف نفوس 
الناس، وانتصار الدم احلسيني عىل السيف األُموي واآللة اإلعامية، ويستثمر الشاعر 
م�ا دار يف اخلطب�ة التي ألقاها س�ليامن يف أصحابه، حتى تبدو القصي�دة وكأهّنا وثيقة 
تارخيية معرّبة عن حركة التّوابن ومؤّرخة هلا؛ إذ تصف القصيدة األحداث التأرخيية 
بدّق�ة، وكيف خرج س�ليامن وأنص�اره إىل املواجهة ومقارعة الظل�م والطلب بالثأر.
ويذك�ر الطربي يف تأرخيه: أّن أمري الكوفة عب�د اهلل بن يزيد وإبراهيم بن حممد بن 
طلح�ة زارا س�ليامن بن رصد، وعرضا علي�ه أن يقيم معهام يف الكوف�ة بانتظار جيش 
الش�ام ملواجهته، ع�ىل أن خيّصاه وأصحابه بخراج جوخى، فق�ال: ما للدنيا خرجنا، 
بل طلبًا إلحدى احلُس�نين. ثّم خرجوا إىل النَُّخيلة، ثّم نزل عىل شاطئ الفرات، وقد 
ختّلف عنه قرابة ألف ممّن بايعوه، فقال ابن رصد: ما أحّب أن َمن ختّلف عنكم معكم، 

)1( األنفال: آية60�61.
)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص553.

)3( ُانظر: املصدر السابق: ج5، ص553، وما بعدها.
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ول�و خرجوا معكم ما زادوك�م إاّل خباالً، إن اهلل كره انبعاثهم فثّبطهم، وخّصكم 
بفضل ذلك فامحدوه)1(.

وُياحظ أّن س�ليامن اس�تثمر قوله تعاىل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ* ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ*ۆ ۈ 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ى ائ ائ* 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ()2(.
ثّم سار سليامن وأصحابه، فأصبحوا عند قرب اإلمام احلسن×، وأقاموا فيه يومًا 
وليلة، ما ُرئي يوم كان أكثر باكيًا منه، وكان س�ليامن يقول عند نزوله القرب الرشيف: 
يق،  يـق ابن الصدِّ »الّلهم أرحم حسـينًا الشـهيد ابن الشـهيد، املهدي بـن املهدي، الصدِّ

الّلهم إّنا ُنشهدك أّنا عىل دينهم وسبيلهم، وأعداء قاتليهم، وأولياء حمّبيهم«)3(.
ثّم ساروا عىل اجلّصاصة، فاألنبار، فالصدود، فالقيارة، وكان ابن األمحر يردد:

خرجَن يلمعَن بنا إرسال
عوابسًا حيملننا أبطال

نريد أن نلقى هبا األقتال
القاسطني الغدر الضالل

وقد رفضنا األهل واألموال
واخلفرات البيض واحلجال

نريض به ذا النعم املفضال))(.

)1( ُانظر: املصدر السابق.
)2( التوبة: آية45�48.

)3( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص581.
)4( املصدر السابق: ج5، ص571.
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وقد أرس�ل إليهم أمري الكوفة يدعوهم إىل العودة ومواجهة اجليش الشامي معه، 
فاستش�ار اب�ن رصد أصحابه، فقالوا: إّنا وطنّا أنفس�نا عىل اجله�اد، وطلبوا رأيه هو، 
فق�ال: »رأيـي واهلل، أّنكـم مل تكونوا قـط أقرب من إحدى احُلسـنيني مـن يومكم هذا، 
ول أرى أن تنرصفـوا عـاّم مجعكم اهلل عليه من احلّق، وأردتم بـه من الفضل، أنا وهؤلء 

خمتلفـون، إّن هـؤلء لو ظفروا دعونـا إىل اجلهاد مع ابن الزبـر، ول أرى اجلهاد مع ابن 

الزبـر إّل ضاللـة، وإّنا إن نحن ظهرنـا رددنا هذا األمر إىل أهلـه، وإن ُأصبنا فعىل نياتنا 

تائبني من ذنوبنا«)1(.

ث�ّم انرصف�وا ونزلوا هيت، وكتب إىل عب�د اهلل بن يزيد: »إّنا سـمعنا اهلل يقول 
ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  كتابـه:  يف 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ*  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺٺ ٺ ٺ()2(، إّن القوم قد اسـتبرشوا ببيعهم الذي بايعوا، إهنّم قد تابوا من 

عظيـم جرمهـم، وقد توّجهـوا إىل اهلل، وتوّكلوا عليه، ورضوا بـام قىض اهلل، )ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ()3(«)4(.
ثّم خرجوا حتى نزلوا عن الوردة وجاء اجليش األُموي ملواجهتهم، فقام سليامن 
خطيب�ًا فق�ال: »إذا لقيتموهم فاصدقوهـم واصربوا، إّن اهلل مـع الصابرين، وليولينّهم 
زًا إىل فئة، ل تقتلوا مدبرًا، ول جتهزوا عىل جريح،  امرؤ دبره إّل متحّرفًا إىل قتال أو متحفِّ

)1( املصدر السابق: ج5، ص572.
)2( التوبة: آية111�112.

)3( املمتحنة: آية4.
)4( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص574.
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ول تقتلـوا أسـرًا بعد أن تـأرسوه من أهل دعوتكم، إّل أن يقاتلكـم بعد أن تأرسوه، أو 

يكون من َقَتلة إخواننا بالطّف رحة اهلل عليهم، فإّن هذه كانت سـرة أمر املؤمنني...«. 

ثّم قال: »إن أنا ُقتلت فأمر الناس املسيب بن نجية، فإن ُأصيب املسيب فأمر الناس عبد 
اهلل بن سعد بن نفيل، فإن ُقتل عبد اهلل فأمر الناس عبد اهلل بن وال، فإن ُقتل فأمر الناس 

رفاعة بن شّداد، رحم اهلل امرءًا صدق ما عاهد اهلل عليه«)1(.

ولعّل أهم ما يمكن ماحظته هنا:
1� اإلفادة من قوله تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک()2(، وقول�ه تع�اىل: )ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ*ې ې ې ى 
ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ېئ ىئ()3(. 
2� إّن ابن رصد أفاد من وصايا الرس�ول األعظم‘ ووصايا اإلمام عيل× عند 
اخلروج للقتال يف احلفاظ عىل أخاقيات املعركة، وعدم االنجرار وراء القتل املفرط، 

بل االكتفاء بمعاقبة املجرم عىل جريرته.
وكان  التّوابن،  حلركة  الشاغل  الشغل  هي  غدت  التي  الندم  حالة  استمرار   �3

الندم هو اخلطوة األُوىل باّتاه تصحيح األوضاع.
4� رثاء القتىل والتحرّس عىل فوات النرص:

 إليهـم فحسـوهم ببيـض قواضِبفالقـوا بعني الـوردة اجليش فاصاًل 

ـــارة  ـــذر األكــــف وت ــة ت ــي سـالهِبيــامن مقربـات  عتـاق  بخيـل   

)1( املصدر السابق: ج5، ص577.
)2( البقرة: آية249.

)3( األنفال: آية15�16.
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بعـده  الشـأم  مـن  مجـع   مجوع كمـوج البحر من كّل جانِبفجاءهـم 

 فلـم ينـُج منهـم ثـّم غـر عصائِبفـام برحـوا حتـى ُأبيـدت رساهتـم 

 تعاورهـم ريـح الصبـا واجلنائـِبوغودر أهل الصرب رصعى فأصبحوا 

وحيـارِبوأضحـى اخلزاعي الرئيـس جمدًل  مـّرة  يقاتـل  مل  كأن   

 شـنوأة والتيمـي هـادي الكتائـِبورأس بنـي شـمخ وفـارس قومـه 

 وزيد بـن بكر واحلليـس بن غالِبوعمـرو بـن بـرش والوليـد وخالد 

 إذا شـّد مل ينـكل كريـم املكاسـِبوضـارب مـن مهـدان كل مشـيع 

 وذو حسـب يف ذروة املجـد ثاقـِبومـن كل قوم قد ُأصيـب زعيمهم 

 وطعـن بأطـراف األسـّنة صائـِبأبـوا غـر ضب تفلـق اهلـام وقعه 

عامـرًا  يدمـر  يـوم  سـعيدًا   ألشـجع مـن ليـث بدرنـا مواثـِبوإّن 

وأهلـه  للعـراق  جيـش  خـر   سـقيتم روايا كّل أسـحم سـاكِبفيـا 

وحاتنـا  فرسـاننا  يبعـدن   إذا البيض أبدت عن خدام الكواعِبفـال 

ميتـة  أكـرم  فالقتـل  ُيقتلـوا   وكّل فتى يومًا إلحدى الشـواعِبفـإن 

عصابـة  أثـاروا  حتـى  ُقتلـوا   حملني ثورًا كالليوث الضوارِب)1(.ومـا 

توثِّق  القصيدة وكأهنّا  تبدو  بل  التأريخ،  ما ذكرته كتب  تتوافق مع  القصيدة  إّن 
املعركة باألسامء، فقد ذكر الطربي أّن احلصن بن نمري أرسله عبيد اهلل بن زياد يف أكثر 
من )12( ألف مقاتل، فالتقى مع جيش التّوابن يف يوم األربعاء لثامٍن بقن من مجادى 
األُوىل، فجعل سليامُن عىل ميمنته عبد اهلل بن سعد بن نفيل، وعىل ميرسته املسيب بن 
نجبة، وبقي هو يف القلب، فلاّم دنوا منهم دعا أهُل الشام العراقين إىل اجلامعة عىل عبد 
امللك بن مروان، ودعا التّوابون أهَل الشام إىل تسليمهم عبيد اهلل بن زياد، وخلع عبد 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج5، ص602.
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امللك، وإخراج ابن الزبري من العراق، وتسليم األمر آلل البيت^، فأبى الطرفان.
خون أّن النرص يف بداية املعركة كان من نصيب التّوابن، وأهّنم أوقعوا  وينقل املؤرِّ
يف أهل الشام الكثري من القتىل إىل الليل، ويف الصباح أمّدهم ابن زياد بأكثر من ثامنية 
آالف يقودهم ابن ذي الكاع، فقاتلوهم قتاالً شديدًا ال حيجزهم إاّل الصاة، وكان 
الن�رص للتّواب�ن، ث�ّم أمّدهم ابن زي�اد بع�رشة آالف آخرين يقودهم أده�م بن حمرز 
الباهيل، فاقتتلوا يوم اجلمعة إىل الضحى، وقد تكاثر أهل الشام، فلاّم رأى سليامن بن 
رصد ذلك نادى أصحابه: َمن أراد البكور إىل رّبه والتوبة من ذنبه فإّل. ثّم كرس جفن 
س�يفه، وفع�ل أصحابه مثله، فقتلوا من أهل الش�ام مقتلة عظيم�ة، فلاّم رأى احلصن 
ذلك أمَرهم أن يرضبوهم بالسهام والنبال، فُقتل سليامن بن رصد بسهم، فأخذ الراية 
املس�يب بن نجبة، وقال: رمحك اهلل يا أخي س�ليامن، فقد صدقت ووّفيت بام عليك، 

وبقي ما علينا. فقاتل وهو يرتز:
قد علمت ميالة الذوائِب

واضحة اللبات والرائِب

أيّن غداة الروع والتغالِب

أشجع من ذي لبد مواثِب

قّطاع أقران خموف اجلانِب)1(.

فقات�ل حتى اسُتش�هد، فأخ�ذ الراية عبد اهلل بن س�عد بن نفيل، ويف ه�ذه األثناء 
وص�ل عب�د اهلل بن فضي�ل الطائي وكثري بن عمرو املزين وس�عر بن أيب س�عر احلنفي 
ون التّواب�ن بقرب وصول مدد أهل املدائن بقيادة س�عد ب�ن حذيفة بن اليامن،  ُيب�رشِّ
وم�دد الب�رصة بقيادة املثن�ى بن خمربة العب�دي، فقالوا: ل�ن يدركوننا ونح�ن أحياء، 
ث�ّم قاتل الثاثة م�ع أصحاهبم فُقتل امل�زين، وُطعن الطائي، وُجدع�ت أنفه، وُجرح 

)1( املصدر السابق: ج5، ص600.
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العبدي، ونجا بعد ذلك.
ثّم اسُتشهد عبد اهلل بن سعد بن نفيل وأخوه خالد، واسُتشهد ابن وال، وُقتِل من 

دان الكثري، وانتهت املعركة بانتصار األُموين وفناء التّوابن إاّل األقل)1(. محري ومهرْ
يمكن تسجيل النقاط اآلتية:

1� إّن التّواب�ن س�اروا ع�ىل هن�ج اإلمام احلس�ن× نفس�ه يف التف�اين يف املعركة 
والتضحية بالغال والنفيس.

2� اختّط سليامن لنفسه الوصية التي أوصاها الرسول| يف معركة مؤتة، وذلك 
بتوال القيادة؛ كي ال يبقى اجليش با قائد.

ًا تعبريًا صادقًا عن املعركة ووصفها بشكل دقيق.  3� نجح الشعر يف أن يكون معربِّ
4� يمكن عّد القصائد املكّتامت ُأنموذجًا حّيًا للقصيدة اإلعامية.

5� ظّل�ت هذه القصائد تتداول بن الناس طيلة العرص األُموي بوصفها س�احًا 
يف معركة التصّدي.

6� استثمرت هذه القصائد معاين وأهداف الثورة احلسينية واستضاءت هبا.
7� مُتثِّل هذه القصائد صورة واضحة ألدب التشّيع.

)1( ُانظر: املصدر السابق: ج5، ص600، وما بعدها.
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