بِسْـ ِم هِ
ْاَّللْالـ هرحْـمْـ ِنْالـ هرِْحـيـ ِمْ

شرح خطبه زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه ()6
جمعه 1430 – 02 – 24؛ 1387 – 12 – 02؛ 2009 – 02 – 20
 .Iادامه شرح خبطه حضرت زینب کبری ،سالم هللا علیها ،در کوفه
ول ْْ-ع :آنگاه ،او ،علیها السالم[ ،ابیاتی را] سرود و میگفت .از تعبیر "تقول" ،که فعل مضارع است ،استفاده
ُ .1ثمهْأنشأت ْتـ مق م
میشود که حضرت زینب کبری ،سالم هللا علیها ،این ابیات را چند بار زمزمه کرده باشد ،و خود را بار تکرار آنها تسلی
بخشیده باشد.
ْآخـ مرْاْلمم ِْم ْ
ْماْذاْصنعْتمـمْْوْأنـتمم ِْ
ْ
ْ
ْماْذاْتـ مْقـولمونْإِذْقالْالنهْبِـ ُّيْل مكمْ
ْ
.2
ای که آخـریـن امــتهـایـیـد ،چـه كـردید
چه خواهید گفت چون نبی گوید شما را
پرسشی است عتاب آمیز با آنان تا بشوراند نفوس مرده آنان را ،و آگاه سازد شان از به وخامت حالشان ،و سوء عاقبتشان.
با پرسش کردن از آنها ،لرزاند آنان را و مجبورشان ساخت تا بیاندیشند راجع به خیانت و جنایت خود ،و جزیی از عذاب آن
را هم اینک بچشند.
در برخی از مواقف قیامت ،مردم بازداشته میشوند ،و مورد پرسش قرار میگیرند ،چنانچه خدای تعالی میفرمایدَ " ،و
ِ
وه ْم إِ هَّنُ ْم َم ْس ُؤلُو َن" ( 37:24الصافات) (و بازداشتشان نمایید كه آنها مسئولند).
ق ُف ُ
حضرت زینب کبری ،علیهاالسالم ،به آنان ،فرمود که پرسش کننده از شما نبی اکرم ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،است ،چه
هتک حرمت او کردید در قتل حسین ،علیه السالم .پرسید چه میگویید هنگامی که نبی شما را بگوید که چه کردید ای کسانی
که آخرین امت هستید؟ یعنی ،پاسخی ندارید ،مگر سرافکندی .جنایت شما قابل توجیه نیست به هیچ وجه.
اینکه فرمود شما چه میگویید هنگامی که از شما بپرسد چه کردید در حالی که شما آخرین امت بودید اشاره است به اینکه
بعد از نبی اکرم ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،نبی دیگری نخواهد بود ،و خاتم انبیاء بود ،و شما باید پاس بهترین و برترین
نبی را میداشتید.
ِ
ِ
ِ
ْض ِر مجواْبِدمْ ْ
ْ
ْ
تْوْأوَلديْوْتكْ ـ ِرم ِ ْ
ت
ْ ِِبه ِلْبـي ِ ْ
ْ
.3
ْمن مْهـمْأمسارىْوْمن مهم م

که از آنها ،اسیرند و برخی آغشته به خون
به اهل بیت من و فرزندان و عزیزانم
چه کردید با اهل بیتم و فرزندام و گرامیان از خویشانم؟ چه کردید که بعضی از آنها اسیر هستند ،و بعضی از آنها آغشته به
خاک و خون؟
کافی است لَختی بیاندیشند ،درخواهند یافت که هیچ جوابی برای رسولهللا ،صلی هللا و علیه و آله و سلم ،ندارند ،خودشان
اْلنسا ُن علَى نَ ْف ِس ِه ب ِ
ص َرية َولَ ْو أَلْ َقى َم َع ِاذ َيرهُ " ( -15
می دانند چه جنایتی زشتی را مرتکب شدند .هیچ عذری نخواهند داشت" ،بَ ِل ِْ َ َ
َ
 75 : 14القیامة) (بلكه ،انسان بر خودش بصیر است حتی اگر میافکند عذرهایش را) ،حتی اگر چنین اجازهایی را
میداشتند که عذرهایی بیآورند در توجیه کاری های خود ،آن روز عذر خواهی سودی ندارد ،چنانچه خدای تعالی فرمود،
ِِ
ني َم ْع ِذ َرُُتُ ْم َوََلُُم الله ْعنَةُ َوََلُْم ُسوءُ الدها ِر" ( 40:52غافر) (روزى كه ستمگران را عذر خواهی سود نمىدهد ،و براى
"يَ ْوَم ََل يَن َف ُع الظهالم َ
آنان لعنت است ،و برایشان سراى زشتی است).
زینب کبری ،علیها السالم ،جفاء کنندگان و ستمگران به امام حسین ،علیه السالم ،و کشندگان او را بیم داد از پرسش
عتابآمیز جدش ،رسول خدا ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،از آنها ،و اینکه آنها هیچ عذری نخواهند داشت در روز قیامت تا
به آن حضرت ،صلوات هللا علیه ،عرضه کنند .ابن ماجه در سنن خود آورده است که
ي ْبنُ ْال ُم ْنذ ِِر قَ َاَل َحدَّثَنَا أَبُو َغسَّانَ َحدَّثَنَا أ َ ْس َبا ُ
ْ
ْ
ص َبیْحٍّ َم ْولَى
ن
ع
ِي
ُّد
س
ال
ن
ع
ر
ص
ن
َ
ُ
ِ َ
ط ْبنُ ْ ٍّ َ
َحدَّثَنَا ْال َح َ
سنُ ْبنُ َع ِلي ٍّ ْالخ ََّال ُل َو َع ِل ُّ
َ
سلَ َمةَ َع ْن زَ ْی ِد ب ِْن أ ْرقَ َم قَا َل:
أ ُ ِم َ
اَّللِ صلهى ه ِ ه ِ
ِ
اْلَس ِن وا ْْلُس ْ ِ
ني أ َََن ِسلْم لِ َم ْن َسالَ ْمتُ ْم َو َح ْرب لِ َم ْن َح َاربْتُ ْم
ال َر ُس ُ
قَ َ
ول ه َ
اَّللُ َعلَيْه َو َسل َم لَ َعل ٍّي َوفَاط َمةَ َو ْ َ َ َ
(رسول هللا ،صلی هللا علیه و سلم ،به علی و فاطمه و حسن و حسین ،گفت من صلح باشم با کسی که شما صلح کنید ،و جنگ
باشم با کسی شما جنگ کنید)

.4

ْ

تْل مكمْ ْ
ْماْكانْذاكْجزائِيْإِذْنصح م

ْ

ْأنَْتلم مف ِوِنْبِسوءِِْْفْذ ِويْر ِ ِ
ِحي
م

جانشین شوید مرا با زشتی در خویشانم
جزایم این نبود که چون نصیحت کنم شما را
این نبود جزا و اجر دلسوزیها و نصایح من به شما ،تالشهایی که برای نجات شما کردم که جانشین زشت و خیانتکاری
شوید برای من در میان نسل من.
1

زینب کبری ،علیها السالم ،در این بیت ،نظر داشت به سخن خود رسول هللا ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،قبل از وفاتش ،که
به همگان فرموده بود مواظب رفتارشان به اهل بیت او ،علیهم السالم ،باشند .این معنا در حدیثی که معروف شده است به
حدیث ثقلین از طریق شیعیان و غیر آنها نقل شده است .برای مثال ،در سنن ترمذی چنین آمده است:
َ
ْ
ْ
ب ب ِْن
ش َعن َحبِی ِ
س ِعی ٍّد َواْل ْع َم ُ
ض ْی ٍّل َحدَّثَنَا ْاْل َ ْع َم ُ
ي َحدَّثَنَا ُم َح َّمد ُ ْبنُ فُ َ
ش َع ْن َع ِطیَّةَ َع ْن أَبِي َ
ي ْبنُ ْال ُم ْنذ ِِر ْال ُكوفِ ُّ
َحدَّثَنَا َع ِل ُّ
َ
ي َّ
أَبِي ثَابِ ٍّ
َّللاُ َع ْن ُه َما قَ َاَل
ت َع ْن زَ ْی ِد ب ِْن أ ْرقَ َم َر ِ
ض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اَّللِ صلهى ه ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ َحْبل َمَْ ُدود ِم ْن ال هس َم ِاء إِ ََل
ال َر ُس ُ
قَ َ
اب ه
َح ُد ُُهَا أ َْعظَ ُم م ْن ْاْل َخ ِر كتَ ُ
ول ه َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم إِّن ََت ِرك في ُك ْم َما إ ْن َتََ هسكْتُ ْم به لَ ْن تَضلُّوا بَ ْعدي أ َ
ِ
ِ
ْاْل َْر ِ
ف ََتْلُ ُف ِوّن في ِه َما
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ض َوع ْ َتِِت أ َْه ُل بَْي ِِت َولَ ْن يَتَ َفهرقَا َح هَّت يَِرَدا َعلَ هي ا ْْلَْو َ
( رسول هللا ،صلی هللا علیه و سلم ،گفت من به جای میگذارم در میان شما چیزی را که اگر بدان درآویزید هرگز بعد از من
گمراه نشوید ،یکی از آندو برزگتر است از دیگری .کتاب خدا طنابی است کشیده شده از آسمان سوی زمین ،و نسل من که
اهل بیتم باشند ،این دو هرگز از هم جدا نشوند تا آنکه پیش من آیند در کنار حوض .پس ،بنگریید که چگونه مرا جانشینی
میکنید در آندو!"
شبیه این بیان را بخاری و مسلم نیز نقل کردهاند ،با تفاوتهایی در عبارات.
بیهیقي و دیلمي نقل کردهاند که رسول هللا ،صلى هللا علیه و آله و سلم ،فرمود " ،هیچ عبدی ایمان نیآورده باشد تا آنکه من
محبوبتر باشم نزد او از خودش ،و نسلم محبوبتر باشد نزد او از نسلش ،و أهلم محبوبتر باشد نزد او از أهلش" .
ْ ِمثلْالعْـذ ِ
ابْاله ِذيْأودىْعلىْإِرمْ
ْ
ْ
ْإِِِنْْلخشْـىْعلي مكمْأنَْيم هلْبِ مكمْ
ْ
.5
م
مثل عذابى که هالکت آورد بر قوم ارم
همانا من بیم دارم بر شما از اینکه نازل شود بر شما
شما در جهل و حماقت و غفلت خود نمیدانید چه کردید ،و به چه عذابی و خشمی مبتال شدید ،اما من میبینم و میدانم که
شما رذالت و پلیدی را بدان حد رساندید که من بیمناک و هراسناک هستم بر شما از اینکه گرفتار عذابی شوید مثل عذابی که
هالکت و نابودی آورد بر قوم عاد که ساکن شهر ارم بودند و دارای عمارتهای برافراشته با ستونهای بلند.
ِ
ذاب ْاْلخرةِ
توجه شود که پیش از این هم زینب کبری ،سالم هللا علیها ،آنها را با قوم عاد مقایسه کرد هنگامی که فرمودَ " ،و لَ َع ُ
َ
صُرو َن" (و قطعا ،عذاب آخرت رسواكنندهتر است و آنان یارى نخواهند شد) ،که آیه شانزدهم سوره مبارکه
أْ
َخزى َو ُه ْم َل يُْن َ
فصلت بود.
ُ .6ثمهْولهت ْعن مهمْ :سپس ،روى بگرداند از آنها .روی گرداندن از آنها پس بیانات خود نشانه خشم او ،علیها السالم ،از آنها ،و
رمزی بود از اینکه خدای سبحان از آنها روی بگردانده است ،چه هرکس ولیی از اولیاء خدا سبحان را برنجاند ،با او،
تعالی ،اعالن جنگ کرده باشد ،چنانچه در حدیث قدسی قرب نوافل و قرب فرائض از خدای سبحان نقل شده استَ " ،م ْن َع َادى
ِِل َولِيًّا فَ َق ْد آذَنْتُهُ ِِب ْْلَْر ِب" (کسی که دشمنی کند با من در ولیی ،او را اعالن جنگ کرده باشم).

و در این حرکت ،زینب کبری ،سالم هللا علیها ،تأسی کرد به یعقوب ،علیه السالم ،و خواست بر حسین ،علیه السالم ،بگرید
و اشکهیش را از آن سنگدَلن جفاء پیشه ،پنهان دارد ،چنانچه یعقوب ،علیه السالم ،از آن برادران گرگ صفت یوسف،
َسفى َعلى
علیه السالم ،روی بگرداند ،و گریست تا بینایی خود را از دست ،چنانچه خدای تعالی فرمودَ " ،و تَ َوهَل َعْن ُه ْم َو َ
قال اي أ َ
هت َعْيناهُ ِم َن ا ْْلُْزِن فَ ُه َو َكظيم " ( 12:84یوسف) (برگردید از ایشان و گفت :اى اندهها بر یوسف! و سپید شد
ف َو ابْيَض ْ
وس َ
يُ ُ
چشمهاى او از غم و خشم فرو مىبرد).
 .7قال ِ
ِ
ِ
تْالنهاسْحيارىْقدْردُّواْأي ِديـ مهم ِِْفْأفـواههمْ ْ
ْحذَيٌْفـرأي م
حذیم گفت :آنگاه ،دیدم مردم را حیران حالی دستها به دندان مىگزیدند
ِ
َلْشي ٌخ ِِْفْجانِِِبْيـب ِكيْوْق ِدْاخضلهت ِ
ْهوْيـ مقولمْ ْ
ِْليتمهمْ ِِبلبمك ِاءْوْي مدهمْمرفموعةٌْإَِلْال ه
فالتفتْإِ ه
سماءْو م
پس ،روی سوی من کرد پیرمردى که در كنار من بود در حالی مىگریست و ریشش از اشک تر شده بود ،و دستش سوى
آسمان افراشته بود و مىگفت:
ِِبِِبْوْأ ِمميْ مكهومُلمْخْيْ مكهولْوْنِسا مؤهمْخْيْنِساءْوْْشب ماُبمْخْيْشبابْوْنسلمهمْنسلْك ِرَيٌْوْفضلمهمْفضلْع ِ
يمْ
ظ
م
م
م م م م
ٌ ٌ
ٌ
م م
م م
پدر و مادرم فدایشان ،سالخوردگانشان بهترین سالخوردگانند ،و زنانشان بهترین زنان ،و جوانانشان بهترین جوانان ،نسلشان
نسلی است کریم ،و فضلشان فضلی است عظیم

2

ُثمهْأنشدْ ْ
سپس ،چنین سرود:
ِ
ِ
ورْوَْلَْيزى ْ
مك مهولم مكمْخْيمْال مك مهولْوْنسلم مكمْ ْ
ْإذاْعمدهْنس ٌلَْلْيـبم م
اگر شمار شود ،نه تباه شود ،و نه خوارى
سالمندانتان بهترین سالمندان ،و نسلتان
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .8فـقالْعلِ ُّيْب منْاِلمس ِ
ارْ ْ
ْيَْيْع همةْاس مك ِتْففيْالب ْاقيْمنْالماضيْاعتب ٌ
آنگاه ،على بن الحسین ،علیهما السالم ،گفت :اى عمه ،خاموش باش ،در باقى مانده از [آنکه] گذشته اعتباری است.
ت ِِْبم ِد هِ ِ
 .9وْأن ِ
ْمفههمةْ ْ
ْمعلهمةْف ِهمةٌْغْيم م
ْاَّللْعالمةٌْغْيم م
و تو بحمد َّ
َّللا ،عالمی هستی بدون آنکه تعلیم داده شده باشی ،فهمنده هستی بدون آنکه فهمانده شده باشی.
در این اشارتی است ،به علم لدنی زینب کبری ،علیها السالم ،چه خدای تعالی هر که را خواهد بیآموزد.
 .10إِ هنْالبكاءْوْاِلنِْيَْلْيـرد ِ
هانْمنْقدْأِبدهمْالدهه مْر :و گریه و ناله باز نمىگرداند آنکه را روزگار ببرده است.
م
م
 .11فسكتتُْْثمهْنـزلْعْوْضربْفمسطاطهمْوْأنـزلْنِساءهمْوْدخلْال مفسطاط :پس ،ساكت شد .سپس او ،علیه السالم ،فرود آمد ،و خیمهاش را
بزد ،او زنانش را فرود آورد ،و داخل چادر شد.
 .IIتوضیح و تکمیل
 .1سخن امام حسین ،ع :امام حسین ،علیه السالم ،نیز در کربال و عاشورا چندین بار به قرابت خود به رسول هللا ،صلی هللا و علیه
و آله و سلم ،و اینکه آنها حرمت رسول خدا ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،را در او ،علیه السالم ،رعایت نمیکردند اشاره فرمود.
یکی از آنها بر بالین ،فرزند برومندش ،علی اکبر ،علیه السالم ،بود .نقل شده است بعد از آنکه سپاه عمر سعد علی اکبر را
قطعه قطعه کردند،
امام حسین ،علیه السالم ،آمد تا در كنار بدن مبارك فرزند بایستاد ،صورتش را بر صورت فرزند نهاد ،و گفت" ،خداوند بكشد
ّللا علیه و آله ،گستاخ كرده است ،بعد از
ّللا ،صلّى َ
قومى را كه تو را كشتند ،چه چیز آنها را بر خدا و بر هتک حرمت رسول َ
تو خاک بر سر دنیا" .راوى گوید :زینب دخت على علیه السالم از خیمه بیرون شده و ندا مىداد :اى حبیب من .اى برادرزادهام
و آمد و خود را بر جسد او افكند .حسین علیه السالم آمد و او را از روی جسد علی اکبر بلند کرد ،سوى زنان باز گردانید.
مورد دیگر سخن او ،علیه السالم ،در شهادت قاسم بن الحسن ،علیهماالسالم ،است که نقل شده است:
آن گاه حسین علیه السالم را دیدند كه بر بالین آن نوجوان نشسته و سرش را به دامان گرفته است و او نیز در حال جان دادن
پاهاى خود را به زمین مىساید و مىكوبد .حسین ،علیه السالم ،گفت " ،دور باد [از مهر و رحمت خدا] مردمى كه تو را كشتند.
آن كسى كه در روز قیامت دشمن آنهاست ،جد تو و پدرت خواهد بود".
و آن گاه افزود به خداى سوگند ،سخت است بر عموى تو ،كه تو نور دیدهام او را بیارى بخوانى و او نتواند تو را پاسخ دهد و یا
پاسخ تو را بدهد ،اما براى تو سودى ببخشد.
یادگار برادرم! به خداى سوگند نداى یارى خواهى تو ،نداى كسى است كه كشتهشدگان یاران و خاندانش بسیار و یار و یاورش
اندك است.
 .2نقل چند واقعه در خصومت رسول هللا ،ص ،با کشندگان حسین،ع :در برخی کتب ،از جمله بحار اْلنوار ،آمده است:
روایت شده است :مردى كه دست و پا نداشت و كور بود مىگفت :پروردگارا! مرا از آتش نجات بده! بوى گفته شد :تو (به علت
اینكه دست و پا ندارى) عقوبتى نخواهى داشت .با این حال باز هم دعا میكنى از آتش نجات پیدا كنى!؟
او گفت :من در كربالء با آن افرادى بودم كه امام حسین را كشتند.
موقعى كه امام حسین شهید شد و مردم لباسهاى او را به تاراج بردند من یك شلوار و بند شلوار نیكوئى بپاى آن حضرت دیدم.
تصمیم گرفتم :بند شلوار آن بزرگوار را غارت كنم .ناگاه دیدم آن حضرت دست راست خود را بلند كرد و روى آن بند شلوار
نهاد ،چون من نتوانستم دست آن مظلوم را رد كنم لذا آن را قطع كردم و در نظر گرفتم آن بند شلوار را باز كنم .ناگاه دیدم دست
چپ خود را روى آن نهاد .من نیز دست چپ وى را قطع نمودم .سپس تصمیم گرفتم :آن بند شلوار را از شلوار سرقت كنم ،ناگاه
صداى زلزلهاى شنیدم و خائف شدم و آن را واگذار كردم.
َّ
خدا خواب را بر من مسلط نمود و در میان گشتگان خوابیدم .در عالم خواب دیدم :گویا :حضرت محمد صلى َّللا علیه و آله و
سلم در حالى آمد كه ح ضرت على و فاطمه علیهما السالم با آن بزرگوار بودند .آنان سر مقدس امام حسین را برداشتند و فاطمه
اطهر آن را بوسید و فرمود" ،یا ولدى قتلوك ،قتلهم َّ
َّللا!"
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یعنى اى پسر عزیزم ترا كشتند ،خدا آنان را بكشد! چه كسى این عمل را با تو انجام داده است؟ امام حسین ميفرمود :شمر مرا
شهید نموده است .و این شخصى كه خواب است دستهاى مرا قطع كرده است .و به من اشاره كرد .زهراى اطهر به من فرمود:
خدا دستهاى تو را قطع كند و چشم تو را كور نماید و تو را داخل جهنم كند.
من در حالى بیدار شدم كه چیزى را نمیبینم و دست و پاهاى من سقوط كردهاند تنها نفرینى كه از حضرت زهراء باقى مانده این
است كه داخل جهنم گردم.
مؤلف گوید :نعمانى در كتاب :تسلى از امام جعفر صادق علیه السالم روایت میكند كه فرمود :موقعى كه وقت جان دادن شخص
كافر می رسد پیغمبر خدا و على مرتضى و جبرئیل و ملك الموت علیهم السالم نزد او مىآیند .امیر المؤمنین على نزدیك وى
میرود و میگوید :یا رسول َّ
َّللا! این شخص بغض ما اهل بیت را دارد ،تو نیز بغض او را داشته باش.
پیامبر خدا صلى َّ
َّللا علیه و آله بجبرئیل میفرماید :این شخص بغض خدا و رسول او و اهل بیت وى را دارد ،تو نیز بغض وى
را داشته باش و با او بخشونت رفتار كن!
ملك الموت نزدیك او میرود و میگوید :اى بنده خدا! آیا برات آزادى خود را از آتش جهنم گرفتهاى؟ آیا امان نامه برائت خود را
از دوزخ گرفتهاى؟ آیا در دنیا بعصمت كبرا (یعنى وَلیت و محبت محمد و آل محمد صلى َّ
َّللا علیه و آله) چنگ زدهاى؟ میگوید:
كدام عصمت كبرا؟ میگوید :وَلیت و دوستى على بن ابى طالب .آن شخص كافر میگوید :من آن را نميشناسم و به آن معتقد
نیستم .جبرئیل میگوید :اى دشمن خدا! تو معتقد به آن نیستى!؟ اى دشمن خدا مژده باد ترا بسخط و عذاب دوزخ خدا ،آنچه را كه
به آن توجه داشتى فوت شد .و آنچه كه از آن خائف بودى دچار تو شد.
سپس او را با خشونت و سختى قبض روح میكند و تعداد صد شیطان را بروج وى موكل مینماید تا آب دهان بصورتش بیندازند
و از بوى بد او متأذى و ناراحت شود .وقتى او را در قبر میگذارند یكى از درهاى جهنم برویش باز مىشود و از شعله جهنم
داخل قبر او خواهد شد...
نقل شده :سكینه دختر امام حسین علیه السالم فرمود :اى یزید! من شب گذشته خوابى دیدهام كه اگر گوش كنى براى تو
بگویم.
یزید گفت :چه خوابى؟
فرمود :در آن حینى كه من بیدار بودم و از گریه خسته شده بودم نماز خواندم و دعاء كردم.
هنگامى كه چشمم بخواب رفت دیدم درهاى آسمان باز شدهاند و نورى از آسمان بطرف زمین ساطع شده .بعدا خادمهائى از
خادمهاى بهشت بنظرم رسید .سپس باغى را دیدم كه سبز بود و قصرى در آن باغ وجود داشت.
ناگاه دیدم پنج نفر از مردان بزرگ داخل شدند و یك خادم نزد ایشان بود.
من به آن خادم گفتم :این قصر از كیست؟ گفت :این قصر از پدرت حسین میباشد كه خدا در عوض آن صبرى كه كرد به او عطا
فرموده است .گفتم :این مردان بزرگ كیانند؟ گفت:
َّللا میباشد سوم :ابراهیم خلیل الرحمن چهارم :موسى كلیم َّ
آن شخص اول :حضرت آدم ابو البشر است .دوم :نوح نبى َّ
َّللا .گفتم:
آن شخص پنجمى كه مىبینم محاسن خود را بدست گرفته و گریان و حزین میباشد كیست؟ گفت :اى سكینه! آیا او را نمىشناسى؟
گفتم :نه ،گفت :این جدت پیامبر اسالم صلى َّ
َّللا علیه و آله است ،گفتم :ایشان به كجا ميروند؟ گفت :نزد پدرت حسین .گفتم :به
خدا قسم ،الساعه خود را به جدم میرسانم و او را از این مصائبى كه دچار ما شده آگاه مینمایم .ولى آن حضرت سبقت گرفت و
من به وى نرسیدم .در همان حالى كه متفكر بودم ناگاه دیدم على بن ابى طالب علیه السالم در حالى كه شمشیرى بدست دارد
ایستاده است .من به آن حضرت گفتم :یا جدا! بخدا قسم پسرت بعد از تو شهید شد! وى پس از اینكه گریان شد مرا به سینه خود
چسبانید و فرمود :اى دختر عزیزم صبر كن .خدا یارى خواهد كرد .سپس متوجه نشدم كه آن بزرگوار بكجا رفت .من همچنان
متعجب ماند م كه چرا ندانستم او كجا رفت در همین حال بودم كه دیدم درى از آسمان باز شد و مالئكه نزد سر مقدس پدرم
صعود و نزول میكردند.
وقتى یزید این سخنان را شنید لطمه بصورت خود زد و گریان شد و گفت:
مرا با شهید كردن حسین چه كار! در روایت دیگرى مینویسد :حضرت سكینه به یزید فرمود :سپس مردى نزد من آمد كه رنگش
نظیر در و صورتش مثل ماه و دل شكسته بود .من به آن خادم گفتم :این مرد كیست؟ گفت :این جدت پیغمبر خدا صلى َّ
َّللا علیه و
آله میباشد ،من نزدیك آن حضرت رفتم و به وى گفتم:
َّللا دمائنا ،و هتكت و َّ
َّللا رجالنا و سفكت و َّ
یا جداه! قتلت و َّ
َّللا حریمنا! یعنى یا جداه بخدا قسم مردان ما شهید و خونهاى ما
ریخته شدند و نسبت بما هتك حرمت شد .ما را بر شتران بىجهاز سوار كردند و بسوى یزید راندند.
پیغمبر خدا صلى َّ
َّللا علیه و آله مرا به سینه خود چسبانید .بعدا متوجه :حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسى علیهم السالم شد و
به آنان فرمود :بنگرید این امت من بعد از من با فرزندم چه عملى انجام دادند؟ سپس آن خادم بمن گفت :اى سكینه صداى خود را
آهسته كن .زیرا پیغمبر خدا را گریان كردى.
پس از این جریان آن خادم دست مرا گرفت و مرا داخل آن قصر نمود.
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ناگاه با پنج نفر زن مواجه شدم كه خداى توانا خلقت آنان را با عظمت و نور آنان را
زیاد كرده بود .در میان ایشان زنى بود عظیم الخلقت كه موى سر خود را باز كرده و لباسهاى سیاه پوشیده بود .وى پیراهن
غرقه به خونى در دست داشت -هر گاه او برمیخواست زنان دیگر هم برمیخواستند و هر گاه مىنشست آنان نیز مىنشستند.
من به آن خادم گفتم :این زنان كه خدا خلقت آنان را بزرگ نموده كیستند؟
گفت :اى سكینه! این حواء مادر بشر است .این مریم دختر عمران میباشد .این خدیجه دختر خویلد (بضم خاء و فتح واو) است:
این هاجر میباشد .این ساره است و این بانوئى كه پیراهن غرقه بخون در دست دارد و هر گاه مىایستد زنان دیگر هم با وى
مىایستند و هر گاه مىنشیند آنان نیز با او مىنشیند جدهات فاطمه زهراء است .من نزدیك جدهام رفتم و گفتم:
قتل و َّ
َّللا ابى و اوتمت على صغر سنى! یعنى بخدا قسم پدرم شهید شد و من در كودكى یتیم شدم! آن بانو مرا بسینه خود چسبانید
و گریه شدیدى كرد .كلیه آن زنان هم گریان شدند و به حضرت زهراء گفتند :یا فاطمه! خدا بین تو و یزید در روز قیامت داورى
خواهد كرد .سپس یزید سكینه را رها كرد و توجهى به سخن وى ننمود.
از هند كه زوجه یزید بود نقل شده كه گفت :من وارد رختخواب خود شدم و در عالم خواب دیدم یكى از درهاى آسمان باز شد و
مالئكه دسته دسته بسوى سر مبارك امام حسین فرود مىآیند و میگویند:
َّللا! السالم علیك یا بن رسول َّ
السالم علیك یا ابا عبد َّ
َّللا! من در همین حال بودم كه دیدم قطعه ابرى از آسمان بزمین نازل شد و
مردان فراوانى در میان آن بودند در میان ایشان مردى بود كه رنگش مثل رنگ در و صورتش نظیر ماه بود .وى آمد تا خود را
روى دندانهاى ثنایاى امام حسین انداخت و در حالى كه آنها را مىبوسید میفرمود:
یا ولدى قتلوك! اتراهم ما عرفوك! و من شرب الماء منعوك!
یعنى اى پسر عزیزم تو را كشتند! آیا دیدى كه قدر تو را نشناختند! و تو را
از آشامیدن آب منع كردند! اى پسرم من جدت رسول خدا میباشم .این پدرت على مرتضى است .این برادرت حسن میباشد .این
عموهایت جعفر و عقیل هستند.
اینان حمزه و عباس میباشند .سپس آن حضرت اهل بیت خود را هر كدام پس از دیگرى شماره میكرد.
هند میگوید :من در حالى از خواب بیدار شدم كه دچار جزع و ترس شده بودم .ناگاه دیدم نورى باَلى سر مبارك امام حسین
منتشر گردیده است! من بدنبال یزید رفتم و او را در میان خانهاى تاریك یافتم .وى صورت خود را متوجه دیوار كرده بود و
ميگفت :ما لى و للحسین!! یعنى مرا با حسین چه كار!! یزید دچار انواع و اقسام غم و اندوه شده بود من خواب خود را برایش
نقل كردم و او همچنان سر خود را بزیر انداخته بود! راوى میگوید :هنگامى كه صبح شد یزید حرم و اهل بیت رسول خدا صلى
َّ
َّللا علیه و آله را خواست و به ای شان گفت :دوست دارید نزد من بمانید یا بجانب مدینه مراجعت نمائید؟ من جایزه فراوانى به شما
خواهم داد .آنان گفتند :ما اوَل دوست داریم براى امام حسین نوحه و عزادارى كنیم .یزید گفت :هر چه در نظر دارید انجام دهید.
سپس حجرههائى در دمشق براى آنان تخلیه شد و مشغول عزادارى شدند ...
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ذين َل يُر ُ
 .3عاقبت از آن متقین است :خدای تعالی میفرماید" ،تِلْ َ
يدو َن عُلًُّوا ِف ْاْل َْرض َو َل فَساداً َو الْعاقبَةُ للْ ُمت َ
ك الد ُ
هار ْاْلخَرةُ ََْن َعلُها لل َ
( 28:83القصص) (آن است سراى آن آخرت ،قرار دهیم آن را برای کسانی كه نخواهند برترى در زمین و نه تباهكارى ،و
عاقبت برای متقین است) .در این ارتباط به دو واقعه اشاره میکنیم یکی هنگامی که سر ابی عبدهللا الحسین ،علیه السالم ،را نزد
ابن زیاد ملعون آوردند ،و دیگر وقتی سر آن ملعون ابدی و ازل را به مسجدی در کوفه آوردند:
صحیح البخاري :مناقب الحسن والحسین رضي هللا عنهما
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ِیم قَا َل َحدَّثَنِي ُح َ
َحدَّثَنِي ُم َح َّمد ُ ْبنُ ْال ُح َ
سی ِْن ب ِْن إِب َْراه َ
ض َ
ِ
أُِِت عبي ُد هِ
ٍّ
ِ
ْس ا ْْلس ِ ِ
ٍّ
ال أَنَس َكا َن أَ ْشبههم بِرس ِ
اَّللُ َعلَيْ ِه
ال ِِف ُح ْسنِ ِه َشيْئًا فَ َق َ
ت َوقَ َ
صلهى ه
ول ه
اَّلل بْ ُن ِزَايد بَِرأ ِ ُ َ ْ
ني َعلَْيه ال هس ََلم فَ ُجع َل ِِف طَ ْست فَ َج َع َل يَنْ ُك ُ
َ ُ َْ
اَّلل َ
ََ ُ ْ َ ُ
وسلهم وَكا َن َمَْضوِب ِِبلْو ْْسةِ
ًُ ََ
ََ َ َ
ع َمی ٍّْر قَا َل
ارةَ ب ِْن ُ
اص ُل ْبنُ َع ْب ِد ْاْل َ ْعلَى َحدَّثَنَا أَبُو ُم َعا ِویَةَ َع ْن ْاْل َ ْع َم ِش َع ْن ُ
سنن الترمذيَ :حدَّثَنَا َو ِ
ع َم َ
ِِ
ِ
ِ
اَّللِ ب ِن ِزاي ٍّد وأَصحابِِه نُ ِ
لَ هما ِجيءَ بَِرأ ِ
ت ََتَله ُل
ت فَِإذَا َحيهة قَ ْد َجاءَ ْ
ت قَ ْد َجاءَ ْ
ت إِلَْي ِه ْم َوُه ْم يَ ُقولُو َن قَ ْد َجاءَ ْ
ض َد ْ
ت ِِف الْ َم ْسجد ِِف الهر َحبَة فَانْتَ َهْي ُ
ْس ُعبَْيد ه ْ َ َ ْ َ
اَّللِ ب ِن ِزاي ٍّد فَم َكثت هنيهةً ُثُه خرجت فَ َذهبت ح هَّت تَغيهبت ُثُه قَالُوا قَ ْد جاءت قَ ْد جاءت فَ َفعلَ ِ
ِ
ك َمهرتَ ْ ِ
ني أ َْو ثَََل ًث
ُّ
ت َذل َ
ََْ ََْ َ ْ
ت ِِف َمْن َخَر ْي ُعبَْيد ه ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
وس َح هَّت َد َخلَ ْ
الرءُ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
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