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تسن اهلل الزحون الزحین
الحوذ هلل ربّ العالوین و صلّی اهلل علی سیّذنا هحوّذ و آله الطاهزین .السّالم علیک یا أتا عثذاهلل و علی االرواح
الّتی حلّت تفنائک ،علیک هِنّی سالم اهلل اتذاً ها تقیت و تقی اللّیل و النّهار و ال جعله اهلل آخزَ العهذ هِنّی لزیارتکن.
السالم علی الحسین و علی علی تن الحسین و علی أوالد الحسین و علی أصحاب الحسین.

حاالت حضرت سکینه کنار بدن پدر
دس اداهِ تحث تخشّای هشثیِ تعذ اص شْادت اهام حسیي آخشیي تخشی کِ تقذین شدذ حدایتی تَدکدِ
اّلتیت کٌاس گَدال قتلگاُ کٌاس تذى شْذا داشتٌذ .اص خولِ حالت حؼشت سکیٌِ کدِ ردشع کدشدین

گًَِ تِ تغل گشفتِ تَدًذ کِ گشٍّدی
هٌاتع تاسیخی هثل لَْف ًقل هیکٌٌذ کِ حؼشت سکیٌِ تذى پذس سا آى 
اص هشدم تا خشًَت ٍ تیسحوی توام هیخَاستٌذ ایي دختش سا اص تذى پذس خذا کٌٌذ.
دٍ ًکتِ ساخع تِ حؼشت سکیٌِ تِ هحؼش ششیف رضیضاى رشع کٌن؛ یک نکته ایٌکِ حؼدشت سدکیٌِ تدش
اساس هٌاتع قَی تاسیخی سِ چْاس سالِ ًثَدًذ ،تلکِ ایشاى ًِ سال داشتٌذ ٍ تقشیثاً تا حؼشت فاطوة تنةت
الحسینّ وسي تَدًذ ٍلَ ایٌکِ گَیا فاطو تنتالحسین چٌذ ٍقتی تضسگتش تَدًذ .اهّا حؼشت سکیٌِ

ّن تقشیثاً ّنسيّ خَاّششاى تَدًذ ٍلی هادساًشداى فدشم هدیکدشد .هدادس حؼدشت فاطوة تنتالحسةین، 
«امّاسحام» ّستٌذ ٍ ظاّشاً هادس حؼشت سکیٌِ« ، حؼشت ستاب »است ٍ لزا تایذ ایي ًکتدِ سا تَخدِ
کشد کِ ایشاى ّن آى هَقع یک دختش خاًوی تَدًذ کِ تِ اططالح اص خْدت ّیکدل ٍ حافهدِ ٍ اسدتعذاد ٍ
ایيّا کاهل تَدًذ .ایٌکِ تعؼیّا ًقل هیکٌٌذ کِ ایشاى سِ چْاس سالِ تَدًذ رلیالهاّش دسست ًیست .نکته
دوم ایٌکِ تعؼی اص هَسخیي گفتٌذ حؼشت سکیٌِ سفت ٍ تذى پذس سا دس تغدل گشفدت ،چدَى حؼدشت
سکیٌِ اص خْت راطفی خیلی قَی تَد .اهام حسیيّ ن خیلی تِ حؼشت سکیٌِ رالقوٌذ تَدًذ ،کوا
ایٌکِ شَاّذ تاسیخی ًشاى هیدّذ کِ سیذالشْذا فشهَدًذ« :لَعوزی انّی لَاحةةّ داراً تحةلّ تةه السةکین و
رتاب» تِ خاى خَدم قسن! هي آى خاًِای سا دٍست داسم کِ دس آى خاًِ ستاب ٍ سکیٌِ تاشذ .تا ایٌکِ تدیي
راطفیتش تَدُ است ٍ لزا ٍقتی سفدت خدَدر سا سٍی

فشصًذاًشاى ّیچ فشقی ًویگزاسًذ اهّا گَیا سکیٌِ
تذى پذس اًذاخت دیگش اص پذس خذا ًویشذ ٍ ایي تَد کِ ایيّا هیخَاستٌذ تِ صٍس خذا کٌٌذ .دس تاسیخ رکش
شذُ است کِ تا خشًَت ایي تچِ سا خذا کشدًذ .تا خشًَت یعٌی ایٌکدِ کدتکش صدًدذ ،کعدة ًدی صدًدذ،
تاصیاًِ صدًذ ،کتکش صدًذ ٍلَ ایٌکِ دس تاسیخ ثثت ًشذُ تاشذ ،اهّا تخشی اص هطالة ًیداص تدِ ثثدت تداسیخی
ًذاسدٍ .قتی گفتٌذ تا خشًَت یک کسی سا خذا کشدًذ دیگش یعٌی ایٌکِ تا ًاص ٍ ًَاصر ًثَدُ است .تدِ ایدي
دٍ ًکتِ تایذ تَخِ کشد.

دفن شهدای کربال
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تخش دیگشی اص هشثیِ تعذ اص شْادت اهام حسیي دفي شدْذای کشتالسدت .قؼدیِ دفدي شدْذای کدشتال
چگًَِ است.
هشحَم شیخ هفیذ ًقل هیفشهایٌذٍ :قتی روش سعذ اص کشتال سفت کشتِّای خَدر سا دفي کشد .یک قَهی اص
تٌیاسذ کِ دس قارسیِ ساکي تَدًذ تِ سَی اهام حسیي ٍ یاساًش آهذًذ ٍ تش آًاى ًواص خَاًذًدذ ٍ پیکدش

پاک اهام سا ّواى خایی کِ ایى قثشر است دفي کشدًذ .فشصًذر رلی تدي الحسدیي یعٌدی حؼدشت
رلیاکثش سا پاییي پای پذسشاى تِ خاک سپشدًذ .تشای شْذای اّلتیت ٍ اطحاب اهام کِ دس اطشاف اٍ

تَدًذ گَدالی سا کٌذًذ ٍ ّوِ سا خوع کشدًذ .ایٌکِ ّوِ سا خوع کشدًذ ًِ ایٌکِ سٍی ّن دفي کشدُ تاشدٌذ،
یعٌی چسثیذُ تِ ّن دفي کشدًذ .یعٌی یک فؼای تاصی سا خذا خذا تشایشاى قثش صدًذ اهدا هشدخّض ًکشدًدذ
کذام قثش تشای چِ کسی است .رثاس تي رلی سا دس خایی کِ کشتِ شذُ تَد(سدش ساُ قارسیدِ کدِ اکٌدَى
قثشر است) دفي کشدًذ .تِ طَسی کِ تعؼی هیگَیٌذ تٌیاسذ تش قثائل رشب افتخاس هیکشدًدذ کدِ هدا تدش
حسیيً واص خَاًذین ٍ اٍ ٍ یاساًش سا تِ خاک سپشدین .ایي یک ًکتِ ساخع تِ دفي شْذای کشتال.
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ایي ًکتِ سا کِ ًکتِ خیلی صیثا ٍ خاًسَصی است اػافِ هیکٌن .داسد کِ ٍقتی تٌیاسدذ تدِ کدشتال آهذًدذ ٍ
هیخَاستٌذ سیذالشْذا سا دفي کٌٌذ ،آثاس کثَدی ٍ سیاّی تش پشت هثاسک رضیض صّشا دیذًدذ .تدذى اهدام
قطعِقطعِ است اهّا آثاس سیاّی دیذًذ .اص رلّتش پشسیذًذ .تعؼی گفتٌذ :حسیي تي رلی شةّا
حسیي 
تش پشتش طعام تشای فقشا هیگزاشت ٍ تِ فقشا سسیذگی هیکشد .اص تس ّش شة تدشای فقدشای هذیٌدِ طعدام
تشدُ است خای سٌگیٌی صًثیلی کِ طعام هیتشدًذ تِ پشت هثاسکشاى هاًذُ است.
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یصم است ساخع تِ دفي اهام حسیي یک تقسینتٌذی کلی کٌین تدا آى فؼدا تْتدش دسدت دٍسدتاى تیایدذ.
هیشَد قثیلِ تٌیاسذ سا تِ سِ دستِ تقسین کشد .تعؼیّا گفتٌذ قثیلِ تٌیاسذ دس یک سٍستایی ًضدیک کشتال
ایحدال ّدش
تَد ُاًذ ،تعؼی هیگَیٌذ هحلِای دس خَاس کَفِ تَدُ کِ تِ قثیلِ تٌیاسذ هعشٍف تَدًدذ .رلدی 
خایی تَدُ قثیلِ تٌی اسذ تِ سِ دستِ تقسین شذًذ .یک دستِ کساًی تَدًدذ کدِ دس سکداب اهدام حسدیي

خٌگیذًذ ٍ آهذًذ حسیٌی ًاب شذًذ؛ هثل حثیة تي ههاّش اسذی یا هسلن تي اٍسددِ اسدذی .یدک دسدتِ
آىّا کساًی تَدًذ کِ یضیذی هحغ شذًذ ٍ دس تاسیکی هطلق قشاس گشفتٌذ؛ هثل حزهل تي کاّل

لعٌِاهلل.
اسذی 

دستِ سَهی تَدًذ کِ ًِ دس سکاب اهام حسیي قشاس گشفتٌذ ًِ ،دس سکاب روش سعذ قدشاس گشفتٌدذ ،تلکدِ
تواشاچی تَدًذ .کساًی کِ ساکت هاًذًذ ٍ گفتٌذ ها کاسی تِ ّیچ طشف ًذاسین ،ها فقد ًهداسُگدش حادثدِ
کشتال ّستین .تعؼیّا ّن حتّی دس صهاًی کِ اهام حسیي قثل اص سسیذى تِ کشتال دس هکدِ هشدشف تَدًدذ
آًدا تِ هحؼش اهام حسیي سسیذُ تَدًذ .حح ّن سفتِ تَدًذ کِ حاخی شًَذ ،اص خولِ رثذاهلل تدي سدلین
 -1اسشاد ،شیخ هفیذ ،ج ،2ص.114
 -2تذکزةالخواص ،اتيخَصی ،ج ،2ص.171
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اسذی .ایي دستِ سَم ظاّشاً آى کساًی ّستٌذ کِ آهذًذ کشتال ٍ تا کوک آى دسدتِ اٍلدی کدِ تدِ اطدطالح
شَّشاًشاى سفتٌذ ٍ کشتِ شذًذ دس دفي شْذای کشتال کوک کشدًذ .دستِ سَم ایيّا تَدًذ کدِ تدِ کدشتال
آهذًذ ٍ دس ٍاقع تِ اهام سداد دس دفي تذى هثاسک ٍ ًاصًیي اهام حسیي کوک کشدًذ.
ًوًَِ دیگشی کِ دس تحث دفي شْذا تایذ هطشح شَد ایي است کِ اص تشخی خثشّا استفادُ هیشَد کِ حیي
دفي تذى هطْش اهام حسیي ،تذى هطْش اهام تدش تَسیدا قدشاس دادُ شدذُ اسدت .هشحدَم شدیخ طَسدی
هیفشهایذ اص تشخی خثشّا استفادُ هی شَد .شیخ طَسی تشای تیش اص دُ قشى پیش است ،شدایذ یدک سدشی
اخثاسی دست ایشاى تَدُ کِ تِ ها ًشسیذُ است .ایشاى هیفشهایٌذ اص تعؼی اخثاس استفادُ هیشَد کدِ حدیي
دفي حؼشت ،تذى حؼشت سا تش تَسیا گزاشتِ تَدًذ 3.کوا ایٌکِ اتشاّین دیضج کِ دس خالفت هتَکل هدمهَس
ٍیشاى کشدى قثش اهام حسیي دس کشتال شذٍ ،قتی قثش سا ًثش کشد هَقع ًثش قثش تَسیای تاصُای هیتیٌذ کِ
تذى هطْش اهام سٍی آى قشاس گشفتِ استّ .واى تَسیایی کِ ظاّشاً اهام سداد ایي تَسیا سا صیش تذى اهام
حسیي قشاس دادًذ.
الثتِ اگش ها اص ایٌگًَِ خثشّا ّن ًذاشتین ،ایٌکِ تذى سیذالشْذا سٍی چیضی قشاس گشفتِ است سا هیشدَد
قثَل کشد .چشا؟ تِ خْت ایٌکِ ها شٌیذین ػشتات صیادی تش تذى هثاسک سیذالشْذاٍ اسد شذُ استً ،یدضُ
صدًذ ،سٌگ صدًذ ،تیش صدًذّ ،ش ػشتِای دٍست داشتٌذ تِ تعذاد صیاد صدًذ .هگش اص ایدي تدذى چیدضی سدالن
ّویيطَس دفي کشدُ تاشٌذ .اهّا ایي خثش شیخ طَسی ّن هؤیّذ تدش

هی هاًذ کِ ها تگَیین تذى سا اهام سداد
آى است کِ تذى هثاسک سیذالشْذا تش یک تَسیایی تَدُ است کِ تا آى تَسیا دفي کشدًذ.
ًکتِ آخش دس ّویي تخش ایٌکِ ها سٍایاتی داسین کِ اهَس کفي ٍ دفي ٍ تدْیض تذى هثاسک اهدام هعظدَم

فق تایذ تَس اهام دیگشی تاشذ .اهام تعذی هتکفّل اهَس ایشاى هیشَد .تش ایي اساس تا ایي اطل کلی اهام
سداد همهَس دفي پیکش پذس تضسگَاسشاى ّستٌذ .لزا هشحَم هدلسی ٍقتی ایي گضاسر سا رکش هدیکٌدذ اص
شیخ هفیذ هیفشهایذ« :اهام سا غیش اهام دفي ًویکٌذ» هشحَم هدلسی هیفشهایذ :ایٌدا تَدُ کِ اهام سدداد

تِ ارداص اهاهت تِ کشتال آهذًذ  ٍ 4تذى هثاسک پذس رضیضشاى ٍ سایش شْذا سا دفي کشدًدذ .کودا ایٌکدِ اهدام
خَاد تِ قذست الْی اص هذیٌِ تِ طَس آهذًذ ٍ کفي ٍ دفي تذى هثاسک پدذس رضیضشداى اهدام سػدا سا
اًدام دادًذ .فلزا تا ایي اطل هیتَاًین تگَیین اهام حسیي تَس چِ کسی دفي شذُ است .تَس ٍخَد
هثاسک اهام سداد .تا کوک چِ کساًی؟ تا کوک قثیلِ تٌیاسذ کِ تِ اهام سداد کوک کشدًذ.
اًشاءهلل ایي تحث سا دس خلسات تعذ تِ هحؼش ششیف رضیضاى تقذین خَاّین کشد.
و السالم علیکن و رحو اهلل و تزکاته
 -3اهالی ،شیخ طَسی ،ص ،326حذیث.653
 -4اهام سداد تِ ارداص اهاهت تِ کشتال آهذًذ تا تذى هطْش سیذالشْذا سا دفي کٌٌذ .خایی سٍایت ًذاسین کِ اهام سداد چگًَِ
آهذًذ .اهّا ایي یک اطل است کِ اهام سا تایذ اهام دفي کٌذ.
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تش هشاهن هیسسذ ّش لحهِ تَی کشتال

تش دلن تشسن تواًذ آسصٍی کشتال
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