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زینب کبری(س)؛ آئینهدار امیرالمؤمنین(ع)
بــر طبــق نــگارش برخــى از محققــان والدت حضــرت زینــب(س) پنجــم ماه
جمــادى األولــی ســال پنجــم یــا ششــم هجــرى و در مدینــه منــوره اســت.
نقــل شــده ،هنــگام تولــد حضــرت زینــب (س) ،بیــت نبــوی (ص) انتظــار
تولــد آن حضــرت را مــی کشــیدند و وقتــی آن حضــرت بــه دنیــا آمــد،
ایــن مــژده و بشــارت پخــش شــد کــه حضــرت زهــرا (س) ،دختــر بــه
دنیــا آورده اســت،حضرت زهــرا (س) داراى چهــار فرزنــد پســر و دختــر
اســت کــه عبارتنــد از :حضــرت امــام حســن (ع) (فرزنــد اول) و امــام
حســین (ع) (فرزنــد دوم) و زینــب کبــرى (س) (فرزنــد ســوم) و زینــب
صغــرى (س) کــه کنیــهاش ا ّمکلثــوم اســت (فرزنــد چهــارم) و همچنیــن
محســن (ع) فرزنــد پنجمــی کــه در حادثــه هجــوم بــر در خانــه حضــرت
زهــرا (س) از دنیــا رفــت.
ت زینب (س)
نام ،کنیه و القاب حضر 
ّ
هنگامــى کــه آن حضــرت ،متولــد شــد ،مــادرش حضــرت زهــرا (س) او را
نــزد پــدرش امیــر المؤمنیــن (ع) آورده و گفــت :ایــن نــوزاد را نامگــذارى
کنیــد ،ولــی حضــرت فرمــود :مــن از رســول خــدا (ص) در ایــن کار
پیشــی نمــى گیــرم .در ایــن ایــام ،حضــرت رســول (ص) در مســافرت
بودنــد .پــس از مراجعــت از ســفر ،امیــر المؤمنیــن (ع) بــه حضــرت عــرض
کــرد :نامــى بــراى ایــن نــوزاد انتخــاب کنیــد ،رســول خــدا (ص) فرمــود:
مــن بــر پــروردگارم ،در ایــن امــر ،ســبقت نمــىگیــرم .در ایــن هنــگام
جبرئیــل (ع) فــرود آمــده ،ســام خداونــد بــزرگ را بــه پیامبــر ابــاغ کــرده
و گفــت :نــام ایــن نــوزاد را «زینــب» بگذاریــد! خداونــد ایــن نــام را بــراى
او برگزیــده اســت ،آنــگاه مصایــب و مشــکالتى را کــه بــر آن حضــرت
وارد خواهــد شــد ،بازگــو کــرد .پیامبــر اکــرم (ص) گریســت همــان طــور
کــه هنــگام والدت امــام حســین (ع) گریســت ،و فرمــود« :هــر کــه بــر
مصیبــت هــای ایــن دختــر بگریــد ماننــد آن اســت کــه بــر دو بــرادرش؛
یعنــی حســن و حســین (ع) گریســته باشــد».
و حضــرت توصیــه فرمودنــد کــه ایــن طفــل را همــواره گرامــى بداریــد؛
چــون او شــبیه جــد ه اش حضــرت خدیجــه کبــرى(س) اســت .یعنــى
همانگونــه کــه حضــرت خدیجــ ه (س)در آغــاز بعثــتبــا شــجاعت
و فــداکارى متحمــل زحمــات زیــادى شــد تــا نهــال نورســته اســام
حفــظ و بــارور شــود ،حضــرت زینـب(س) نیــز بــا صبــر و ایثــار و تحمــل
ســختترین فشــارها از بــه خطــر افتــادن اســاس اســام جلوگیــرى بــه
عمــل م ـى آورنــد.
زینــب کبــرى تــا حــدود پنــجیــا شــش ســالگى ،تحــت اشــراف شــخص
پیامبــر اکــرم (ص) و در آغــوش مــادر بزرگــوارش حضــرت زهــرا(س)
پــرورش یافــت و از ایــن پــس ،مســؤولیت تربیــت و پــرورش او بــه عهــده
علـى (ع) گــذارده شــد .تــا اینکــه در ســال  17هجــرى بــه همســرى پســر
عمویــش ،عبــداهلل بــن جعفــر درآمــد .ســالها بعــد زمانــی کــه مــردم
بــا امیرالمؤمنیــن علــى بــن ابــىطالـب(ع) بیعــت کردنــد ،حضــرت بــراى
یــارى پــدر از مدینــه بــه کوفــه رفــت و در مــدت پنـج ســال دوران ســخت
حکومــت عل ـى(ع) ،همــواره یــار و تســکین بخــش غمهــاى پــدر بــود و
زنــان کوفــه را آمــوزش مــىداد.
چــون علــى (ع) در محــراب عبــادت بــا شمشــیر ابــن ملجــم مــرادى
ملعــون ضربـت خــورد ،پرســتارى آن حضــرت را بــر عهــده گرفــت و بــه
دنبــال شــهادت امیرالمؤمنیــن(ع) و هنــگام نوبــت امامــتبــرادر بزرگــش
امــام حسـن(ع) در کنــار بــرادر قــرار گرفــت و آنگاه کــه امــام حســن(ع)
از کوفــه بــه مدینــه برگشــت ،بــه همــراه ایشــان بــه مدینــه آمــد .وقتــى
کــه در ســال  50هجــرى معاویــه حضــرت امــام حســن(ع) را مســموم
کــرد ،بــاز غمخــوارى و پرســتارى بــرادر بــا زینــب بــود و پــس از شــهادت
امــام حس ـن(ع) در خدمــت امــام حســین(ع) بــود و زمانــى کــه در ســال
 60هجــرى امــام حســین(ع) عــازم مکــه شــد ،بــه همــراه آن حضــرت از
مدینــه خــارج گردیــد و از آن لحظــه بــه بعــد تــا روز عاشــورا در خدمـت
بــه قیــام اباعبــداهلل(ع) تــاش مــى کــرد و لحظــه اى از آن حضــرت
جــدا نگردیــد .نقــل مــى کننــد در جریــان حرکــت بــه ســوى عــراق
ابــن عبــاس بــه امــام حســین(ع) گفــت :اگــر ناگزیــر بایــد بــه ایــن
ســفر برویــد ،حداقــل ایــن زنــان و بچـه هــا را بــا خــود نبریــد .در ایــن
لحظــه ،حضــرت زینــب(س)خطــاب بــه ابــن عبــاس فرمــود ... :ســوگند
بــه خــدا از حســین جــدا نخواهــم شــد ،همــراه او خواهــم بــود بــا او
زندگــى کــرده و بــا او م ـى میــرم.
کنیــۀ حضــرت زینــب (س) ا ّم کلثــوم و ا ّم الحســن اســت .امــا حضــرت
زینــب (س) ،القــاب زیــادی دارنــد کــه در ذیــل بــه بعضــی از آنهــا بــه
همــراه معانــی شــان اشــاره مــی شــود:
 -۱عالمة غیر معلّمة :داناى بی آموزگار.
 -۲فهمة غیر مف ّهمة :فهمیده بدون فهماننده.
الرزایا :قبله رنج ها.
 -۳کعبة ّ
 -۴نائبة الزهراء (س) :جانشین و نماینده حضرت زهرا (س).
 -۵نائبة الحسین (ع) :جانشین و نماینده حضرت حسین (ع).
 -۶عقیلــة بنــی هاشــم :بانــوی خردمنــد بنــی هاشــم ،عقیلــة النســاء:
خردمنــد بانــوان ،عقیلــة خــدر الرســالة :خردمنــد پردهنشــینان رســالت،
عقیلــة الطالبییــن :زن خردمنــد از خانــدان حضــرت ابــو طالــب (و در بیــن

طالبیــان) ،عقیلــة الوحــى :بانــوى خردمنــد وحــى ،عقیلــة النبــ ّوة :بانــوى پنــج ســال ،وجــود مبــارک پیامبــر اکــرم (ص) و فاطمــه زهــرا(س) را درک
خردمنــد پیامبــرى ،عقیلــة القریــش :بانــوى خردمنــد از قریــش ،ســیدة نمودنــد و ایــن پنــج ســال ،فرصتــی بــود کــه از نــور وجــود ایــن دو دردانــه
العقائــل :بانــوى زنــان خردمنــد.
زمــان ،بهــره گیــرد ،در دامــان پــر مهــر و عطوفــت آنــان رشــد نمایــد ،از
 -۸عدیلــة الخامــس مــن اهــل الکســاء :همتــاى پنجمیــن نفــر از اهــل جرعههــای معرفــت ســیراب شــود و حدیــث صبــر و اســتقامت در دفتــر
کســاء (امــام حســین) (ع).
وجــودش بنــگارد.
سجاد (ع).
السجاد :سرپرست حضرت ّ
 -۹کفیلة ّ
سر أبیها :راز پدرش على (ع).
همراهی در سفرکربال
ّ -۱۰
 -۱۱الص ّدیقــه الصغــرى :ص ّدیقــۀ کوچــک تــر .بــه ایــن لقــب ملقــب شــده تا هنــگام حرکــت بــه ســوی کربــا ،همــراه بــرادر عــازم ایــن ســفر پــر بــا
بــا مــادرش ص ّدیقــه کبــرى فاطمــه زهــرا (س) ،اشــتباه نشــود .چــه ایــن کــه شــد تــا بــرادرش را در انجــام امــر الهــی بــا صبــر و اســتقامت یــاری کنــد.
بــه ایشــان زینــب کبــرى گفتــه مــىشــود تــا میــان او و دیگــر خواهــرش حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین (ع) ،در واپســین لحظــات عمــر شــریف
(ام کلثــوم) کــه بــه نــام و کنیــه او خوانــده مــىشــود ،فــرق باشــد.
خــود سفارشــاتی بــه خواهــر نمــود و رســالت تبلیــغ واقعــه کربــا را بــر
 -۱۲عابدة آل على :پارساى خاندان على (ع).
دوش ایشــان گــذارد و زینــب کبــری (س) هــم در انجــام رســالت خویــش
 -۱۳بطلة کربالء :قهرمان کربال.
ذرهای کوتاهــی نکــرد و هرچــه در تــوان داشــت بــه کار بــرد تــا اســام
 -۱۴عظیمة بلواها :بانویى که امتحانش بس بزرگ بود.
زنــده بمانــد.
 -۱۵الباکیة :بانوى گریان.
مهمتریــن خدمــت حضــرت زینــب (س) ،پــس از شــهادت امــام حســین(ع)
 -۱۶سلیلة الزهراء :چکیده و خالصه حضرت زهرا.
هدایــت و رهبــری ،حفاظــت و مراقبت از اســراء ،دلــداری دادن بــه بازماندگان
 -۱۷امینة ّ
الل :امانتدار االهى.
شــهدا و نیــز حفاظــت از جــان امــام ســجاد(ع) و رســاندن پیــام عاشــورا و
 -۱۸آیة من آیات ّ
الل :نشانى از نشانههاى خداوند.
شــهداءکربالء بــه گــوش جهانیــان بــود .او بــا خطبـ ه هــای خــود توانســت
 -۱۹مظلومة وحیدة :ستمدیده تنها.
از اســام و حیثیــت آن دفــاع کنــد و پاســخگوی یــاوه ســراییهای یزیــد و
 -۲۰صابرة محتسبة :پایدارىکننده به حساب خداوند و براى خداوند.
یارانــش باشــد .ایجــاد تحــول و انقــاب در کوفــه و شــام و بســیاری از کارها
کــه حضــرت زینــب کبــری (س) در جریــان اســارت انجــام داد ،تنهــا بخشــی از
همسر و فرزندان حضرت زینب (س)
خدمــات آن مخــدره در قیــام عاشــوراء بــود .اگــر زینــب کبــری (س) آن خدمات
همســر زینــب کبــرى (س) ،عبــد ّ
طیــار) ارزنــده را بــه اســام ارائــه نمــیداد ،نهضــت عاشــورا ،راهبــری پــس از
الل بــن جعفــر (پســر جعفــر ّ
اســت .وى ،نخســتین نــوزاد مســلمان در حبشــه بــود .در ا ّیامــى کــه شــهادت سیدالشــهداء نمیداشــت ،اســرا و خصوص ـ ًا اطفــال ،جانشــان در
پــدرش «جعفــر بــن ابــى طالــب» بــه حبشــه هجــرت کــرده بــود ،در آن کشــور خطــر قــرار میگرفــت و امــام ســجاد(ع) کــه جانشــین امامــت بعــد از
بــه دنیــا آمــد .مــادرش «اســماء بنــت عمیس» بــود .اســماء ،پــس از شــهادت جعفر امــام حســین (ع) بــود از خطــر مــرگ حفــظ نمیشــد و پیــام کربــاء بــه
طیــار در جنــگ موتــه ،بــه همســرى أبوبکــر ،ســپس علــى بــن ابــى طالــب (ع) در شــهرهای دیگــر ابــاغ نمــی گردیــد و در نتیجــه نهضــت عاشــورا ،پایــان
ّ
ـ
خ
ـت
ـ
عنای
ـورد
ـ
م
ـر،
ـ
جعف
ـن
ـ
ب
اهلل
ـد
ـ
عب
ـد.
ـ
آم
ـاص پیامبــر اکــرم (ص) بــود ،پیروزمندانــهای نمیداشــت.
ّ
بــه ویــژه کــه پــدرش ســردار شــهید جبهــه اســام بــه شــمار مــىآمــد.
همچنیــن مــورد عالقــه امیرالمؤمنیــن(ع) بــود و ارادتــى شــایان بــه امــام وفات حضرت زینب (س)
حســن و امــام حســین (ع) داشــت و مــردى ســخاوتمند و اهــل جــود و زینــب (س) ،بانــوی مهربــان و صبــوری کــه در تمــام ســال هــای
بخشــش بــود.
عمــرش ،در کوچــه پــس کوچــه هــای انــدوه و مصیبــت و فــداکاری و
ّ
جنــاب عبــد الل بــن جعفــر ،پســرعموی حضــرت زینــب (س) اســت و عشــق دویــده بــود ،پــس از عاشــورا ،پــس از رفتــن آخریــن دل خوشــی
امیرالمؤمنیــن (ع) بــا موافقــت ایــن ازدواج ،بــه این ســفارش رســول خــدا(ص) و آخریــن امیــدش حســین (ع) ،دیگــر تــاب تحمــل دنیــا را نداشــت و بــا
عمــل نمــود کــه روزی آن حضــرت نــگاه مبارکــش بــه فرزنــدان علــی و کولــه بــاری از غــم و محنــت و فــراق و رضایــت و تســلیم ،رحلــت فرمــود.
آن پســران مــا هســتند و پســران در تاریــخ وفــات حضــرت زینــب (س) هماننــد تاریــخ والدت وی ،اختــاف
جعفــر (ع) افتــاد و فرمــود« :دختــران مــا از ِ
مــا بــه دختــران مــا اختصــاص دارنــد».
نظــر وجــود دارد .از عبیدلــى کــه از نسبشناســان مشــهور اســت ،در
ـاله
ـ
س
11
ـداهلل،
ـ
عب
ـا
ـ
ب
ازدواج
ـگام
ـ
هن
نقــل شــده کــه حضــرت زینــب (س) در
الزینبیــات» پــس از ذکــر داســتان تبعیــد آن حضــرت از مدینــه بــه
ـار
ـ
«اخب
ّ
بــوده اســت و فرزنــدان آن حضــرت ،چهــار پســر و یــک دختــر بــوده انــد بــه دســتور یزیــد ،نقــل شــده کــه آن حضــرت ،مصــر را انتخــاب کــرده ،در
نامهــای :علــی ،عــون أالکبــر ،محمــد ،عبــاس و ام کلثــوم .از بیــن ایــن شــامگاه روز یکشــنبه پانزدهــم مــاه رجــب ســال  ۶۲هجــرى در آن جــا
فرزنــدان ،عــون و محمــد در کربــا حضــور داشــته و در رکاب حضــرت دیــده از جهــان فــرو بســت و در خانــه مســلمة بــن مخلّــد انصــارى ،والــى
ســید الشــهدا (ع) بــه شــهادت رســیدند.
آنجــا ،دفــن شــد .قــول دیگــر آن اســت کــه آن حضــرت در نیمــه رجــب
ســن آن حضــرت
ســال  ۶۵هجــری در دمشــق رحلــت فرمــوده اســتّ .
فضایل حضرت زینب(س)
هنــگام ارتحــال ۵۵ ،یــا  ۵۸ســاله ذکــر شــده اســت.
حضــرت زینــب(س) چهــره ای نورانــی همچــون مــاه داشــت .پیامبــر(ص)
در هنــگام تولــد او فرمــوده بــود بــه همــه حاضریــن و غائبیــن امتــم بگوییــد مرقد حضرت زینب (س)
کــه ایــن دختــر را محتــرم بدارنــد کــه نمونــه و نماینــده خدیجــه کبــری(س) دربــاره اینکــه حضــرت زینــب (س) در چــه مکانــى از دنیــا رفتــه و مدفــون
اســت .حضــرت ســجاد (ع) در وصــف عمــهاش زینــب کبــری(س) شــده ،ســه احتمــال وجــوددارد :قاهــره ،شــام و مدینــه.
ـر مفهمة؛عمــه جــان! عمــده ســیره نویســان مرقــد آن بانــوى بــزرگ را «قاهــره» و «شــام»
فرمود«:انــت بحمــداهلل عالمــة غیــر معلّمــة ،ف ِهمــة غیـ ُ
بــه حمــداهلل ،دانــش تــو ،دانشــی الهــی اســت و فهمــی کــه در قلــب گفتــه انــد .کســانی کــه مرقــد آن حضــرت را در مصــر دانســته انــد،
شــریف تــو وجــود دارد از منبــع فیــض الهــی اســت» .ایشــان بــه مــدت چنیــن گــزارش دادهانــد کــه بعــد از مراجعــت کاروان باقــى مانــده واقعــه
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
کربــا از شــام بــه مدینــه ،جــ ّو عمومــى مدینــه نــا آرام شــد .حاکــم
مدینــه نام ـهاى بــراى یزیــد نوشــت و وضــع پیــش آمــده در مدینــه و
نقــش حضــرت زینــب (س) در بیــدارى و مقاومــت مــردم را بــراى یزیــد
توضیــح داد .یزیــد در پاســخ نوشــت کــه زینــب را از مدینــه اخــراج کنــد.
حاکــم مدینــه اصــرار داشــت کــه زینــب (س) از مدینــه خــارج شــود.
ســرانجام حضــرت (س) از مدینــه بــه مصــر مهاجــرت نمــود و مــورد
اســتقبال حاکــم مصــر و عــده زیــادى از اهالــى مصــر قــرار گرفــت.
حضــرت زینــب (س) بعــد از گذشــت حــدود یــک ســال ،در قاهــره
رحلــت نمــود.
امــا آنــان کــه گفتــه انــد :مقبــره حضــرت زینــب (س) در شــام اســت،
ضمــن نقــل ایــن داســتان کــه حاکــم مدینــه در پــى اخــراج و تبعیــد
حضــرت زینــب(س) بــر آمــد ،بــه نقــل دیگــرى پرداختنــد و آن ایــن
حــره و غــارت و کشــتار مــردم مدینــه در
اســت :موقعــى کــه واقعــه ّ
ســال  ۶۲هجــرى توســط یزیدیــان رخ داد ،عبــداهلل بــن جعفــر بــراى
اینکــه ناراحتــى همســرش زینــب (س) تجدیــد نشــود و قــدرى از غــم و
انــدوه او کاســته شــود ،و بــراى در امــان مانــدن از مــرض وبــا و طاعــون
کــه در مدینــه شــایع شــده بــود ،بــه همــراه همســرش زینــب (س) بــه
ســوی مزرعــه ای در شــام رفتنــد و در آنجــا اقامــت گزیدنــد تــا اینکــه
حضــرت زینــب (س) مریــض شــد و در آن دیــار از دنیــا رفــت .پــس از
زینــب کبــری (س)،ام کلثــوم دختــر دیگــر حضــرت علــی (ع) و فاطمــه
زهــرا (س) کــه نــام او زینــب صغــری بــود ،مشــهور بــه زینــب کبــری
شــد و بــه مصــر رفــت.
فضایل و اوصاف زینب (س)
حضــرت زینـب(س) بــه اعتــراف همــه تاریــخنویســان ،آراســته بــه همــه
فضایــل و خصلتهــاى واالى اخالقــى و الهــى بودنــد و در ســایه ایــن
کمــاالت بــه مرتبـه اى از منزلــت انســانى دســتیافتنــد کــه شایســتگى
ت بــودن را حداقــل در
محــرم راز الهــى و امیــن ودایــع امامــت و والیــ 
بخشــى از عمــر شریفشــان بــه خــود اختصــاص دادنــد .حضــرت ایــن
کمــاالت را بــه برکــت عنایــات خــاص الهــى و پاکــى سرشــت و نحــوه
تربیــت و پــرورش در دامــن پیامبــر (ص) و فاطمـ ه (س) و امیرالمؤمنین(ع) و
تالشهایــى کــه در راســتاى کســب ســجایاى اخالقــى و بــه جــاى آوردن
عبــادات و فرامیــن الهــى انجــام داده بــود ،بــه دســت آورد ،همچنــان کــه
ت
القــاب بلنــدی کــه بــرای ایشــان ذکــر شــده بــه گوشــه ای از عظم ـ 
شــخصیت ایــن بــزرگ بانــوى اســام داللــت دارنــد.
صاحــب کتــاب «اســاور مــن ذهــب» دربــاره حافظــه و ذکاوت آن بانــوى
بزرگــوار چنیــن مــى نویســد :در اهمیــت هــوش و ذکاوت آن بانــوى
بزرگــوار همیــن بــس کــه خطبــه طوالنــى و بلنــدى را کــه حضــرت
صدیقــه کبــرى فاطمــه زهــرا (س) در دفــاع از حــق امیرالمؤمنیــن (ع) و
غصــب فــدک در حضــور اصحــاب پیغمبــر اکــرم (ص) ایــراد فرمودنــد،
حضــرت زینــب(س) روایــت فرمــوده اســت .و ابــن عبــاس بــا آن جاللــت
قــدر و علــو مرتبــه در حدیــث و علــم ،از آن حضــرت روایــت نمــوده و
از آن حضــرت بــه عقیلــه تعبیــر مــى کنــد .چنانچــه ابوالفــرج اصفهانــى
در مقاتــل مــى نویســد :ابــن عبــاس خطبــه حضــرت فاطمــه (س) را از
حضــرت زینــب (س)روایــت کــرده و مــى گویــد :حدثتنــى عقیلتنــا زینــب
بنــت علــى علیــه الســام»...
فصاحت و بالغت
کلمــات و فرمایشــات گهربــار آن حضــرت در خطبــه هایــى کــه از آن
حضــرت روایــت شــده خــود قــوى تریــن دلیــل بــر کمــال فصاحــت و
بالغــت آن بانــوى بزرگــوار مــى باشــد .همــان بانویــى کــه امام ســجاد(ع)
ـت ب ِ َحمـ ِد ّ
ـر ُم َعلَّ َمــة َو َف ِه َمـ ٌة
در حــق ایشــان فرمودنــد« :اَنْـ ِ
الل عال َِمـ ٌة غَیـ َ
ّ
َیــر ُم َف َّه َمــة» یعنــى« :اى ع ّمــه! شــما الحمــد لل بانــوى دانشــمندى
غ َ
هســتید کــه تعلیــم ندیــده ،و بانــوى فهمیــدهاى هســتى کــه بشــرى تــو
را تفهیــم ننمــوده اســت».
در اینجــا مــرورى کوتــاه بــه قســمتى از خطبــه آن حضــرت در مجلــس
یزیــد کــه یکــى از بزرگتریــن حرکتهــاى آن حضــرت ،در واقعــه کربــا
بــود کــه دســتگاه حکومــت بنــى امیــه را بــه شـ ّدت لرزانــد ،مــى کنیــم:
«بــه خــدا قســم اى یزیــد ،هــر چــه کــردى بازگشــت آن بــه ســوى خــودت
خواهــد بــود ،چــرا کــه تــو جــز پوســت خــود نشــکافتى و جــز گوشــت خــود
ندریــدى .اى یزیــد! در آن روزى کــه خداونــد بدنهــاى پــاک شــهیدانمان
را حاضــر مــى کنــد تــا حقــوق خــود را از ســتمگر بســتاند ،تــو بــر رســول
خــدا (ص) وارد خواهــى شــد ،ا ّمــا مــى دانــى در چــه حالــى؟ در حالیکــه
ذریــه او را از بیــن بــرده اى .آرى
خــون عزیــزان او را ریختــه و حرمــت ّ
اى یزیــد! از ایــن پیــروزى ظاهــرى کــه بــه دســت آوردهاى ،غــرق شــادى
مشــو ،و آن عزیــزان را کــه در کربــا بــه خــاک و خــون کشــیده اى،
مغلــوب و مــرده مپنــدار .کــه خداونــد مــى فرمایــد( :کســانى را کــه در راه
خــدا شــهید شــده انــد مــرده مپنداریــد .بلکــه آنــان زنــده انــد و در نــزد
خــداى خــود روزى مــى خورنــد)
و اى یزیــد! بــراى تــو همیــن بــس کــه حاکــم در آن روز خداونــد ،و
دشــمن تــو پیامبــر خــدا ،و یــاور و پشــتیبان اهــل بیــت جبرئیــل باشــد.
و بــه زودى کســى کــه ایــن مقــام را بــراى تــو زینــت داده و تــو را بــر

ویژهنامه والدت حضرت زینب (س)
گــردن مســلمین ســوار کــرده اســت (یعنــى معاویــه) ،خواهــد دانســت کــه
چــه جانشــین بــدى بــراى خــود تعییــن کــرده و در روز جــزا درخواهیــد
آن کیســت؟ و بدبختــى و ضعــف و زبونــى
یافــت کــه بدتریــن مــکان از ِ
شــامل چــه افــرادى خواهــد شــد.
علم و معرفت حضرت زینب (س)
حضــرت زینــب کبــری (س) ،علــم خــود را از طریــق غیــب و الهــام و از
طریــق جــد بزرگــوارش ،پــدر ارجمنــد ،مــادر گرامــی و بــرادران عزیــزش (ع)
دارد ،کــه متصــل بــه وحــی هســتند.
دربــارۀ مقــام علمــی آن حضــرت گفتــه شــده« :زینــب (س) در شــهر
علــم پیامبــر (ص) رشــد یافتــه ســپس در دامــن دروازه علــم آن حضــرت
امیــر المؤمنیــن علــى (ع) -بــزرگ شــده ،از ســینۀ مــادرش حضــرتزهــرا (س) شــیر مکیــده و تغذیــه کــرده اســت و عمــرى را بــا دو امــام
بزرگــوار کــه نــواده رســول خــدا هســتند ،بــه ســر بــرده و آنــان شــهد
علــم را بــه کام او ریختــه و بــه او چشــانیده انــد .او گنجینــه علــوم
آلمح ّمــد (ع) و نمونــه فضایــل آنــان اســت».
حضــرت زینــب (س) از جملــه راویــان حدیــث مــی باشــد .ایشــان از مــادر،
پــدر ،برادرانــش ،ا ّم ســلمه ،ا ّم هانــى و دیگــر زنــان روایــت مىکــرد و از
عبــاس ،علىبنالحســین
جملــه کســانى کــه از او روایــت کــرده انــد ،ابــن ّ
(امــام ســجاد) (ع) ،عبــد ّ
الل بــن جعفــر ،فاطمــه صغــرى دختــر امــام
حســین (ع) و دیگــران هســتند.
شــیخ طبرســى (ره) مــی گویــد :حضــرت زینــب (س) روایــات بســیارى را از
قــول مــادرش حضــرت زهــرا (س) روایــت کــرده اســت.
از ســخنان حضــرت زینــب (س) در طــول مســافرت کربــا ،کوفــه و شــام و
خطبههــا و ســخنرانیهایی کــه در فرصتهــای مختلــف در برابــر ســتم
کاران و طاغوتیــان آن زمــان و مــردم دیگــر ایــراد فرمــود ،بــه خوبــی
معلــوم میشــود کــه مراتــب علــم و دانــش و کمــال آن بانــوی بزرگــوار از
راه تحصیــل و تعلیــم اکتســابی نبــوده و بهــرهای الهــی و جنبــه خارقالعــاده
داشــته اســت .شــاهد ایــن مطلــب ،کالم امــام ســجاد (ع) اســت کــه پــس
از خطبــه کوفــه بــه او فرمــود« :عمــه جــان آرام بــاش و ســکوت اختیــار
کــن کــه تــو بحمــد اهلل دانشــمندی بــدون آمــوزگار ،و فهمیــده ای بــدون
فهماننــده هســتى».
ـجاد (ع) نقــل
از فاضــل دربنــدى در ضمــن بیــان ایــن فرمایــش حضــرت سـ ّ
حجــت بــر آن اســت کــه زینــب دختــر
شــده کــه ایــن ســخن ،خــود دلیــل و ّ
حضــرت امیــر المؤمنیــن (ع) «مح ّدثــه» بــوده؛ یعنــى بــه او الهــام مــىشــده
و علــم او از علــوم لدنّــى و آثــار باطنــى مــىباشــد.
ّ
ـید نــور ال ّدیــن جزائــرى در کتــاب خــود مــی نویســد :در
علمــه فاضــل ،سـ ّ
دوران حکومــت حضــرت علــى (ع) ،حضــرت زینــب (س) مجلــس درســى در
خانــه خــود ترتیــب داده بــود و بــراى زنــان ،قــرآن ،تفســیر مــىکــرد .روزى
تفســیر آیــه شــریفۀ «کهیعــص» را بیــان مــىکــرد کــه حضــرت علــى (ع)
وارد شــد و بــه او فرمــود :نــور چشــمم! شــنیدم آیــه شــریفۀ «کهیعــص»
را تفســیر مــى کــردى؟ گفــت :آرى .فرمــود« :ایــن رمــزى اســت بــراى
مصیبتــى کــه بــر شــما خانــدان پیامبــر (ص) وارد مـى شــود .بعــد حضــرت
مصائــب را تشــریح فرمــود و زینــب (س) بــا صــداى بلنــد گریــه کــرد».
در فضــل و معرفــت آن حضــرت همیــن بــس کــه حضــرت صــادق (ع) بــه
رفتــار و کــردار او در واقعــه عاشــورا اســتدالل کــرده اســت ،چنــان کــه در
کتــاب «جواهــر الــکالم» مرحــوم نجفــی ،در جــواز و عــدم جــواز دریــدن
جامــه در مــرگ پــدر و بــرادر از حضــرت صــادق (ع) روایــت شــده کــه فرمــود:
در عــزاى حســین بــن علــى (ع) زنــان فاطمــى گریبــان دریــده ،بــر خــود
ســیلى زدنــد کــ ه بــر کســى همچــون حســین بــن علــى (ع) بــر صــورت
هــا نواختــن و گریبــان هــا چــاک زدن جــا دارد .صاحــب جواهــر در ذیــل
ایــن حدیــث مــىگویــد :مسـلّم اســت کــه در آن میــان دختــران و خواهــران
حضــرت (و از جملــه زینــب) (س) نیــز بودهانــد.
در فضــل حضــرت زینــب (س) همیــن بــس کــه پــس از حادثــۀ عاشــورا نیابــت
خاصــى از طــرف امــام حســین (ع) داشــت و مــردم در مســائل حــال و حــرام
ّ
ـجاد (ع) از آن
بــه او مراجعــه کــرده و از او مــىپرســیدند ،تــا اینکــه حضــرت سـ ّ
بیمــاری کــه بــه مصلحــت الهــی بــه آن مبتــا شــده بــود بهبــودی یافــت.
عبادت حضرت زینب (س)
قــرآن کریــم هــدف از آفرینــش و خلقــت انســان را عبودیــت و رســیدن بــه
کمــال بندگــی معرفــی میکنــد« :مــن جــن و انــس را نیافریــدم جــز بــرای
ایــن کــه عبــادت کننــد».
زینــب (س) ایــن درس را بــه خوبــی از قــرآن آموختــه بــود .او عبــادت هــا
و نمــاز شــب هــای پــدر و مــادر بزرگــوارش را از نزدیــک دیــده بــود .او در
کربــا شــاهد بــود کــه بــرادرش امــام حســین (ع) در عصــر تاســوعا بــه
حضــرت ابوالفضــل (ع) فرمــود« :بــه ســوی آنــان بــاز گــرد و ایــن شــب
(شــب عاشــورا) را تــا فــردا مهلــت بگیــر ،شــاید بتوانیــم امشــب را بــه نمــاز و
دعــا و اســتغفار در پیشــگاه خدایمــان مشــغول شــویم .خــدا خــود مــی دانــد
کــه مــن نمــاز ،قرائــت قــرآن ،زیــاد دعــا کــردن و اســتغفار را دوســت دارم».
حضــرت زینــب (س) نیــز از عاشــقان عبــادت و شــب زنــده داران عاشــق
بــود ،و هیــچ مصیبتــی او را از عبــادت بــاز نداشــت .از امــام ســجاد (ع) نقــل
شــده اســت« :عمــهام زینــب در مســیر اســارت از کوفــه بــه شــام همــه
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فرایــض و نوافــل خــود را بــه جــای مــیآورد و غفلــت نداشــت .فقــط در
یکــی از منــازل بــه خاطــر شــدت ضعــف و گرســنگی ،نشســته نمــاز خواند
کــه بعــد معلــوم شــد ،ســه روز اســت غــذا میــل نکــرده اســت؛ زیــرا بــه
هــر اســیر ،شــبانه روز ،یــک گــرده نــان میدادنــد و عمــهام ســهمیه
خــود را بیشــتر اوقــات بــه بچههــا مــیداد» عبــادت زینــب (ع) آنچنــان
در اوج اســت کــه امــام حســین (ع)کــه خــود معصــوم و واســطه فیــض
الهــی اســت ،هنــگام وداع بــه خواهــر عابــده اش مــی فرمایــد« :خواهــرم،
در نمــاز شــبت مــرا فرامــوش نکــن» .ایــن نشــان از آن دارد کــه ایــن
خواهــر ،بــه قلــه رفیــع بندگــی و پرســتش راه یافتــه و بــه حکمــت و
هــدف آفرینــش دســت یازیــده اســت.
فاطمــه دختــر امــام حســین (ع) مــی گویــد« :ع ّمــه ام زینــب (س) در
آن شــب (شــب عاشــورا) ،در محــراب عبادتــش ایســتاده دعــا مىخوانــد
و بــه خــدا اســتغاثه مىکــرد ،آن شــب دیــدگان هیــچ یــک از مــا بــه
خــواب نرفــت و آه و نال ـه مــا فــرو ننشســت».
عفت و حجاب حضرت زینب (س)
عفــت و پاکدامنــی ،برازنــده تریــن زینــت زنــان ،و گرانبهاتریــن گوهــر
بــرای آنــان اســت .زینــب (س) درس عفــت را بــه خوبــی در مکتــب پــدر
آموخــت ،پــدری کــه فرمــود« :پــاداش مجاهــد شــهید در راه خــدا ،از
پــاداش عفیــف پاکدامنــى کــه قــدرت بــر گنــاه دارد و آلــوده نمــىگــردد،
بزرگتــر نیســت .عفیــف پاکدامــن ،فرشــته اى از فرشــتهها اســت».
یحیــى مازنــى روایــت کــرده اســت :مــ ّدت هــا در مدینــه در خدمــت
حضــرت علــى (ع) بــه ســر بــردم و خانــهام نزدیــک خانــه زینــب دختــر
امیــر المؤمنیــن (ع) بــود ،بــه خــدا ســوگند هیـچگاه چشــمم بــه او نیفتــاد
و صدایــى از او بــه گوشــم نرســید .بــه هنگامــى کــه مــىخواســت بــه
زیــارت جـ ّد بزرگــوارش رســول خــدا (ص) بــرود ،شــبانه از خانــه بیــرون
مــىرفــت ،در حالــى کــه حســن (ع) در ســمت راســت او و حســین (ع)
در ســمت چــپ او و امیــر المؤمنیــن (ع) پیــش رویــش راه م ـى رفتنــد.
هنگامــى کــه بــه قبــر شــریف رســول خــدا (ص) نزدیــک مــىشــد،
حضــرت علــى (ع) جلــو مــىرفــت و نــور چــراغ را کــم مـى کــرد .یــک
بــار امــام حســن (ع) از پــدر بزرگــوارش دربــاره ایــن کار ســؤال کــرد،
حضــرت فرمــود :مــىترســم کســى بــه خواهــرت زینــب (س) نــگاه کنــد.
زینــب کبــری (س) عفــت و حجــاب خویــش را حتــی در ســخت تریــن
شــرایط بــه نمایــش گذاشــت .او در دوران اســارت و در حرکــت از کربــا
تــا شــام ،ســخت بــر ایــن مســئله پــای مــی فشــرد .مورخیــن نوشــته انــد:
«او صــورت خــود را بــا آســتینش مــی پوشــاند؛ چــون روبنــده اش از او
گرفتــه شــده بــود».
شــاعر عــرب بــه همیــن قضیــه اشــاره کــرده و مــی گویــد« :زینــب
تمامــی آنچــه بــر مــادر گذشــت را بــه ارث بــرد ،منتهــی دختــر ســهم
اضافــه ای برداشــت کــه از خانــه اش بــه بدتریــن خانــه حرکــت
کــرد (بــه اســارت رفــت) .صــورت را (در اســارت) بــا دســت راســت
میپوشــاند و اگــر پوشــش او را نیازمنــد مــی کــرد ،از دســت چــپ هــم
بهــره مــی بــرد».
آن بانــوی بزرگــوار بــرای پاســداری از مرزهــای حیــا و عفــاف بــر ســر
یزیــد فریــاد بــرآورد کــه «ای پســر آزاد شــده هــای جدمــان پیامبــر
اســام (ص) ،آیــا ایــن از عدالــت اســت کــه زنــان و کنیــزکان خویــش
را پشــت پــرده نشــانی ،و دختــران رســول خــدا (ص) را بــه صــورت
اســیر بــه ایــن ســو و آن ســو بکشــانی؟ نقــاب آنــان را دریــدی و
صــورت هــای آنــان را آشــکار ســاختی».
حضرت زینب (س) در کالم معصومان (ع)
یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای شــناخت ســیمای تابنــاک حضــرت
زینــب (س) شــناخت ایشــان در آیینــه کالم معصومــان (ع) اســت .در
ذیــل بــه بعضــی از فرمایشــات آنــان دربــارۀ آن بانــوی ملکوتــی اشــاره
مــی شــود:
رســول خــدا (ص) فرمــود :زینــب بــا هــزار ســختی بــه انــواع بالهــا
گرفتــار خواهــد شــد.
در روایتــی آمــده اســت کــه شــخصی از امــام صــادق (ع) ســؤال کــرد:
آیــا پیامبــر (ص) چنیــن فرمــوده اســت :همانــا فاطمــه پاکدامــن اســت
پــس خداونــد ذریــۀ او را بــر آتــش جهنــم حــرام کــرده اســت؟ حضــرت
در پاســخ مــی فرمایــد :بلــی مقصــود پیامبــر(ص) ،حســن و حســین و
زینــب و ام کلثــوم (ع) بــوده اســت.
حضــرت زهــرا (س) فرمــود :محبــت دختــرم زینــب بــه حســین
بینهایــت اســت ،کــه بــی دیــدار حســین آرام نمیگیــرد .اگــر بــوی
حســین را نشــنود ،قالــب تهــی میکنــد.
امــام صــادق (ع) فرمــود :اگــر کســی بــر مصیبــت ع ّمــه ام زینــب (س)
کــه بــا بــرادر شــریک بــود گریــه کنــد و تشــکیل مجالــس ذکــر مــا
بدهــد یــا بشــنود و گریــان شــود ،اگــر بــه قــدر بــال مگــس چشــمش
در ایــن مصیبــت تــر شــود خداونــد او را بیامــرزد ،ایــن اســت ثــواب و
اجــر گریــه کننــدگان بــر مصیبــت حضــرت زینــب (س).
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