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 دیعشق را هر شب بخوان نماز

 دیبر لب بخوان نیحس ای شهیهم

 زهرا به عشاق وسفی بگفته

 1دی)س(بخوان نبیز یروضه  میبرا

 

 حضرت زینب)س( از زبان امام سجاد)ع(

 : دیفرما یامام سجّاد)ع( م

تِی َزْینَُب)س( َکانَت تَُوِدِّی َصلََواتَُها ِمن ِقیَاِم الفََرائِِض  اِنَّ َعمَّ

النََّوافِِل ِعنَد َمِسیِرنا ِمن الُکوفَِة الَی الشَّاِم َو فِی بَعِض َو 

ِة الَجوعِ َو الَضعِف ُمنذُ  ِمن ُجلُوِس  الَمنَاِزِل َکانَت تَُصِلِّی ِلِشدَّ

ثَََلِث لَیَاٍل ِِلَنََّها َکانَت تُقَِسُِّم َما یُِصیبَُها ِمن الطَّعَاِم َعلَی اِلَطفَاِل 

ِمنَّا َرِغیفَاً َواِحداً ِمن الُخبِز  ِلُکِلِّ َواِحدِ  وا یُدفِعُونَ ِِلَنَّ القَوَم َکانُ 

 2فِی الیَوِم َو اللَیلَةِ 

ه کوف ریاش را در طول مس یواجب و مستحب ی)ص(، نمازهانبزی امعمه

عف و ض یها از شدت گرسنگاز توقفگاه یو در بعض خواندیبه شام م

                                                           
 محمد مبشری 1

 ۱۴1ص ،یرحمان ،یفاطمة الزهراء بهجة قلب المصطف 2
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آنچه از غذا سهم او  چون در مدّت شبانه روز نمازش را نشسته خواند.

گرده  کیاز ما  کیآن قوم به هر  چون .کردیم میکودکان تقس نیبود، ب

 .دادندینان در شبانه روز م

 جایگاه حضرت زینب)ع( نزد امام حسین)ع(

ع( در )نیگونه بود که امام حس )س( با خداوند آننبیحضرت ز ارتباط

 روز عاشورا هنگام وداع، به خواهرش فرمود :

 1فِي نَافِلَِة الَلَّیلِ  یاُختَاهُ! َِل تَنِسینِ  یَا

 نکن فراموش شب، نماز در مرا! خواهرم

شب چهارم محرم متعلق به زینب کبری و فرزندان شجاعش 

تشرفی که  است.عزادارن امشب شب دعا برای فرج امام زمان است.  در

مقدس خدمت حضرت ولی  سرداب سامرایی در حسن شیخ آقا مرحوم

 ما تاندوس و شیعیان به: به ایشان فرموده بودند داشتند، حضرتعصر 

 رام فرج زینب که حضرت ام عمه حق به دهند قسم را خدا که بگویید

 2.گرداند نزدیک

                                                           
 ۵۹۹، ص11ج ،یعوالم العلوم عبدالله بحران 1

 18۴-2۹1 ص،  1 ج( ، عج) مهدی حضرت شیفتگان2
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نمی دانم چرا حضرت امر به عمه جانشان زینب نمودند ولی این مطلب 

بر کسی پوشیده نیست که بی بی، ام المصائب در عالم است زیرا در 

تر از هشت ساعت سر هفده نفر از نزدیکانش، از پسران، برادرزاده کم

 ها، برادرانش را جلوی چشمانش به نیزه زدند.

 جعفر به سیدالشهدا)ع( بن الل َّه نامه عبد

 : مفید شیخ گزارش مطابق

 ودخ فرزند دو( علیها الله سلام زینب حضرت شوهر) جعفر بن اللَّّه عبد

 ود آن وسیله به نیز اینامه و فرستاد( ع)حسین امام نزد را محمد و عون

 به ار تو بعد اما: »بود نوشته چنین آن در که فرستاد حضرتآن براى

 این از من زیرا ،برگرد سفر این از خواندى مرا زمانی دهم،می قسم خدا

 یشانىپر و تو هلاکت کهاین از ترسناکم تو بر روىمی آن بر که راهى

 زمین روشنایى بروى میان از تو امروز اگر و باشد، آن در خاندانت

 امید و آرزو و یافتگان راه فروزان توچراغ زیرا ،شد خواهد خاموش

 نامه نای دنبال به من تا مکن شتاب روىمی که راهى به و هستى، مؤمنان

 .«السلام و برسم شما خدمت
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 محاک) سعید بن عمرو نزد به( سو آن از و فرستاد را نامه این)اللَّّه عبد

 و دبفرست( ع)حسین امام براى نامه امان کرد درخواست او از رفته( مکه

 ىبرا اینامه سعید بن عمرو گردد، باز راه این از که سازد آرزومند را او

 رب و کرد صله و نیکى به امیدوار را او نامه آن در و نوشت حضرت آن

 تاد،فرس سعید بن یحیى برادرش وسیله به را نامه آن و داد، امان جانش

 کهآن از پس و رسیده حضرت آن به جعفر بن اللَّّه عبد و یحیى پس

 او به ار سعید بن عمرو نامه و( آمده نیز خود) بود فرستاده را خود پسران

( ع)الشهداء سید کردند، بسیار تلاش حضرت آن بازگشت در و دادند

 دنبال به آنچه به مرا و دیدم خواب در را( ص)خدا رسول من: »فرمود

( ع)امام بوده؟ چه خواب آن: گفتند دو آن ،«فرمود دستور روممی آن

 ار خویش خداى تا گفت نخواهم و نگفته کسى براى راآن: »فرمود

 رتحض آن بازگشت از جعفر بن اللَّّه عبد که همین پس ،«کنم دیدار

 را( ع)حسین امام داد دستور محمد و عون خود فرزند دو به شد ناامید

 به سعید بن یحیى با خود و زنند، شمشیر رکابش در و کنند همراهی

 رد جعفر بن عبدالله و زینب فرزند دو این نهایت در و 1.بازگشت مکه

 2.شدند نائل شهادت رفیع درجه به کربلا

                                                           
 . ۱8 ص ،2 ج العباد، على الله حجج معرفه فی الإرشاد مفید، شیخ 1

 12۹ ص ،2 ج العباد، على الله حجج معرفه فی الإرشاد مفید، شیخ 2
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 رجز ابنا الزینب)ع(

 دانمی به جعفر بن عبدالله بن برادر ابتدا محمد از این دو عاشورا روز

 :خواند رجز چنین و شتافت مبارزه

 العُْدوانِ  ِمنَ  الله إِلَی أْشکو

دی فی قَومٍ  فِعالَ   ِعمیانِ  الرَّ

 القُرآنِ  َمعاِلمَ  بَدَّلوا قَدْ 

 التَّبیان و التَّنزیلِ  ُمحکمِ  وَ 

 1الطُّغیانِ  َمعَ  الکفرَ  أَظَهروا وَ 

 سوی به کورکورانه که گروهی کردار از کنممی شکایت خدا به

 محکم بیان و دگرگون را قرآن هاینشانه که هاهمان ،روندمی هلاکت

 .اختندس آشکار را سرکشی و طغیان و کفر و ،اندداده تغییر را تنزیل

عزیزان عزادار روز عاشورا هر کسی به شهادت می رسید زینب برای 

قوت قلب امام حسین به استقبال برادر می آمد و حضرت را با حرف 

گاهی هم مثل شهادت علی اکبر ع با پای پیاده به یاری می کرد،هایش 

 دل دشمن می زد.

                                                           
 .    2۹۴ص ،۳ج طالب، ابی آل مناقب آشوب، شهر ابن 1



7 
 

 عکس العمل حضرت زینب)س( بعد از شهادت فرزندان

در  نبیز بعد از شهادت علی اکبر: 1سدینو یم «ارشاد»در  دیمف خیش

 یالسلام(حاضر شد و از شدّت غم خود را رو هی)عل نیکنار امام حس

 اکبر انداخت.  یجسد عل

 ِبرَأْسِهَا فَرَد َهَا إِلَى الْفُسْطَاطِ نُیْالْحُسَفَأَخَذَ 

هاشم  یاکبر بلند کرد و از جوانان بن ینعش عل یخواهر را از رو امام 

 2را به دارالحرب برسانند. یخواست تا بدن و

حسین نگاه می  ههرچ در مصیبت فرزندان زینب طبق نقل مشهور اما

 است. ندهاخیمه م نیست ، خواهر درخواهر خبری از ،دکن

 ضرتح نوجوان دو آن پاک پیکر( السلام علیه) حسین امامنقل می کنند: 

 زمین به پاهایشان که حالی در و گرفت بغل در را( السلام علیها) زینب

 ها نازهج استقبال به بانوان وقتی. آورد ها خیمه سوی به شد، می کشیده

 ولی ،ودب بانوان پیشاپیش( السلام علیها) زینب حضرت همیشه آمدند، می

 ۳.!شد نمی دیده( السلام علیها) زینب بار این

                                                           
 .111، ص2الارشاد، ج 1

 الْفُسْطاطِ.همان. إلى أَّخاکُمْ إحِْملُوا هاشِم بَّنِی فُتْیانَّ  یا 2

 .2۵2: اشتهاردی محمدی محمد ،(ص) محمد آل سوگنامه ۳
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 دلایل عدم حضور حضرت زینب)س( نزد پیکر فرزندانش

 اما دو دلیل برای این که زینب از خیمه بیرون نیامد میتوانیم بگوییم:

 دلیل اول: 

 در و دببین حال این در را او برادرش مبادا تا بود نیامده بیرون خیمه از او

 .شود شرمنده خواهر برابر

 سخت است دست و پا زدنِ بچه های من

 اما فدای طفل رباب و سکینه ات

 سخت آن بُوَد که داخل گودال بنگرم

 1خنجر به دست ، شمر نشسته به سینه ات

 دلیل دوم :

زینب بود. شاید زینب به خاطر اینکه سرباز بیشتری برای  خود شرمندگی

 نداشت خجالت می کشید. در راه امام زمانش فداشدن

 باید عزیز را به فدای عزیز کرد

 در خیمه غیرِ این دو ، عزیزی نداشتم

                                                           
 مهدی مقیمی 1
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 غیر از دو طفل خود که به قربانِ تو کنم

 1در خیمه ام برای تو چیزی نداشتم

هرچند زینب روزعاشورا فقط دوفدایی در راه حسین  ،گریه کن ها

 ی حسین شد.داشت. اما خودش بارها فدا

 حجب و حیای زینب)س(

نم کبری را عرض کاجازه بدهید یکی از سخت ترین مصیبت های زینب 

 این مقدمه را عرض می کنم : ،مصیبت بزرگ . قبل از ذکر این

 : سدینو ی)س( منبیدرباره حجاب حضرت ز مامقانی علامه مرحوم

 شَْخصَها احَدٌ مِنَ ریَلَمْ  دَةٌیالِْحجابِ و الْلِف افِ مَز یفِ هِیَ

 2ط َف ِ  ومَیَالا   هَایاَخَوَ وَ هایزَمانِ اَب یالر ِجالِ ف

از مردان در زمان پدر و  یبود که کس و حجاب، چنان یدگپوشی در او

 کربلا. جز در واقعه د،یبرادرانش او را ند

 : دیگو یم یمازن میبن سل ىیحی نقلی در

                                                           
 مهدی مقیمی 1

 ۹۵، ص۳ج ،یتنقیح المقال مامقان 2
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)ع( بودم و منزل ما یحضرت عل هیهمسا یادیمدّت ز نهیدر مد من

 )س( در آن ساکن بود.نبیبود که حضرت ز یخانه ا کینزد

 لَهَا شَخصَاً َولَا سَمعِتُ لَهَا صَوتَاً تُیوَاللهِ مَا رَأَ فَلَا

ا ر شیو نه صدا دم،ی( درونیرا )ب نبیمدت، نه من ز نای در قسم خدا به

 !دمی)از داخل خانه( شن

 جدش فیقبر شر ارتیخواست به ز ی)س( میکبر نبیهر وقت ز و

که  یشد در حال یرسول خدا)ص( مشرّف شود، شبانه از منزل خارج م

)ع( در طرف چپ نی)ع( در طرف راست او و امام حسیامام حسن مجتب

 کردند. ی)ع( در جلو او حرکت منیرالمؤمنیاو و ام

 کیرسول خدا)ص( نزد فی)س( به قبر شرنبیکه حضرت ز یهنگام و

حرم رسول  یرفت و نور چراغ ها ی)ع( جلوتر میرت علشد حض یم

 کرد. یخدا)ص( را کم م

کار را از آن حضرت)ع( سؤال نمود  نیمرتبه امام حسن)ع( علت ا کی

 )ع( در جواب فرمود : ی، حضرت عل

 1)س(نَبَیأَحَدُ إلى شَخصِ أُختَکَ زَ نظُرَیَأَن  أخشِى

                                                           
 ۵۹۹، ص11ج ،یعوالم العلوم عبدالله بحران 1
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 نَّظر کند! یکبر نبیبه قد و قامت خواهرت ز یترسم کس می

 این عفاف و حجب و حیای زینب بود.

 ورود کاروان اسرا به کاخ یزید ملعون

 یوقتحالا آماده اید روضه بخوانم: از امام زمان معذرت می خواهم. 

متشکل از  یرسم یشد، مجلس دیزیکربلا وارد کاخ  یکاروان اسرا

 شد. لیدر کاخ تشک انیاد ندگانیبزرگان شام و نما

 یاسراء را وارد مجلس کردند در حال د،یزیهنگام، به دستور  نیدر ا و

 .ستندینگر یکه چشم ها، همه به اسراء م

 فرمود : نیلع دیزی)س( خطاب به نبیحضرت ز نیح نیا در

الطُلَقَاء! اَ مِنَ العَدلِ یَابن الط ُلقاءِ تَخدیرُكَ  ابنَیَ

حَرائِرِك وَ اماءَكَ وَسُوقُک بَناتِ رَسُولِ اللهِ)ص( 

 سَبایَا؟
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هَتکَْت سُتورَهَن َ وَ ابْدَیْتَ وُجُوهَهُن َ َتحْدُو بِهِن َ  قَد

بَلَدٍ وَ یَسْتَشرِفْهُن َ اهْلُ المناهِلِ  الأعْداءُ مِن بَلَدٍ الى

 1المعاقِلِ وَ یَتَصَف َحُ وُجوهَهُن َ القریبُ والبعید!وَ

 هاپرده پشت در را خودت کنیزانِ و همسران که است عدالت از این آیا

 روانه اسیر، عنوان به را( ص)خدا رسول دختران ولى اى،داده قرار

 ساخته آشکار را هایشانچهره دریده، را آنان حرمت هاىپرده اى،کرده

 مدگونه که مرگردانى، آن سلطه دشمنان از شهرى به شهرى میر زی و

نگرند و دور و نزدیک،  ها به آنان میها و بیابانها و قلعهشهرها و آبادى

 کنند؟ یچهره آنان را تماشا م

 یزید مجلس در قافله رسید وقتی

 یزید مجلس در قائله گرفت بالا

 پاگذاشت که آمد در بریده سر اشک

 یزید مجلس در سلسله میان زینب

 ای خسته جمع برش دور و و رسید زینب

                                                           
 1۳۴، ص۴۹ج ،یبحارالانوار مجلس 1
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 یزید مجلس در آبله ز پر پای با

 دید که ای لحظه آن شد تازه رباب داغ

 یزید مجلس در حرمله نشسته بالا

 داشت کفر تاریخ، قدمت به ای کینه با

 یزید مجلس در مقابله سر دین با

 مست می کشید کِل و دست، به روی دف ها

 یزید مجلس در هلهله میان مطرب

 تشت پای کردند چه و بود شراب بزم

 یزید مجلس در صِله پِیِ ها رقاصه

 امام سر و شراب جام بین وای، ای

 یزید مجلس در فاصله نبود چندان

 شد بلند ساله سه چوب، رفت که بالا

 یزید مجلس در حوصله نداشت صبرش

 اینچنین کرد بدل و بغض چشم، اشک شد
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 یزید مجلس در زلزله به فشان آتش

 شد کنیز فروش و خرید از که صحبت

 یزید مجلس در ولوله باز افتاد

 شد پاره پاره جگرش و زینب خورد خون

 1یزید مجلس در آکله إبن دست از
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