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 و مسئله این علت.شدند شام وارد صفر ماه آعاز در خدا رسول بیت اهل و حسین امام خاندان

 بورع تامین برای سریع و کافی وسایل گذشته در که بود این متعدد شهرهای از آنان گذراندن

 علل به بنا را پاک سرهای و اسرا کاروان تا کوشیدند می آنها.نداشت وجود صحرا، از ها کاروان

 متعارف غیر راهی از ، راه احتمالی مشکالت و ها شورش از ترس و کاری محافظه و سیاسی

 سیرم جغرافیایی خط بر بنا و اند گذشته مرکزی شهرهای از اسرا بگوییم میتوانیم. بگذرانند

 .ندا کرده گذر شام ساحلی خط و کوفه میان بزرگ شهرهای و بعلبک از که است محتمل بسیار

 از هستید؟ اسرا کدام از میپرسیدند،شما مردم: است آمده مقاتل از بسیاری در عبارت این

 .محمدیم بیت اهل اسرا ما گفتند می.. کفر؟ سرزمین از هستید؟ زنگیان

 ارزشترین کم حالیکه در زینب حضرت.میرساند اوج به را سخن زینب حضرت یزید مجلس در

 خوبی به زینب جسمی و روحی وضعیت.نهاد یزید مجلس به پا داشت تن بر را خود لباس

 جز بود، فراهم یزید برای مادی قوت اسباب و زینب برای ضعف موجبات همه.است مشخص

 ایمانی بی و خدا به زینب ایمان آن و بود یزید ضعف و زینب توان اصلی سبب که مورد یک

 تکلیف به خدا راه در و  است جهاد حال در و متعهد که میکرد حس زینب.بود خدا به یزید

 .بود او برخالف درست یزید ولی کند می عمل خود

 را ماجرا اسرا هنگام این باشند؟در اسیر پیامبر بیت اهل شود می است؟مگر ممکن چگونه 

 می گوش بیشتر و کردند می توجه پس داشت، بازتاب شنوندگان در قصه این و دادند می شرح

 .آمد می میان به سخنرانی و خطابه نقش که بود اینجا در.سپردند

 این از و اورند جا به را وظیفه این تا(.ببیند اسیر را آنها میخواهد خدا: )گوید می حسین امام

 به و گذشتند مهم های شهر از و کردند آغاز کوفه از سبب همین به.بردارند پرده عظیم واقعه

 .ندکن آشکار جهانیان برای را واقعه این تا رفت هم مصر به زینب حضرت و گشتند باز مدینه

 تشراف و انسانیت و شرع و دین با که امیه بنی رفتار درباره و گفتند می را ماجرا شهری هر در

 .کردند می داوری پرداخت مقابله به



 مالحظه اعتدال از خارج سخنی نیست،و زاری و گریه از سخنی ها خطبه از کدام هیچ در

 را داستان میشود،سپس آغاز پیامبر مدح و خدا حمد و ارامش و منطق با ای خطبه هر.نمیشود

 می او تاثر و توبه به را آنان و انگیزند می بر را مردم و دهند می شرح موثر ولی مفید و مختصر

 .دارند

 نانیز بینیم،اسالم می سربلند یزید برابر در را زینب عوامل همه وجود با که است دلیل این به

 .میخواهد اینگونه
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