
از ش��قیق بن سلمه نقل شده است که ام س��لمه گفت: پیامبر اکرم9 به همراه حسنین8 
در خانه من بودند که جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: یا محمد! امت تو فرزندت را بعد از تو 
خواهند کش��ت و با دس��ت به حضرت حسین7 اشاره کرد. رسول خدا9 بسیار گریست و 
حسین را به س��ینه خود چسباند؛ پس مقداری خاک را که جبرئیل برایش آورده بود بویید و 

فرمود: وای از کرب و بال! و پس به من فرمود:
ای ام سلمه! زمانی که این خاک به رنگ خون درآمد، بدان که فرزندم حسین کشته شده 
اس��ت. ام سلمه می گوید: آن تربت را در ظرفی شیشه ای ریختم و هر روز به آن می نگریستم 

تا این که در روزی آن خاک به رنگ خون درآمد.1
این روایت را احمد حنبل در مس��ندش و حاکم نیش��ابوری در مستدرکش نقل می کنند و 

در عاشورای سال 91 )1434ق(
سید احمد سلمان آل طعمه
ترجمه احمد حسینی
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حاکم نیشابوری می گوید: این روایت مطابق شرط بخاری 
و مسلم و صحیح است.

در زیارتنامه امام صادق7 برای جّدش سیدالشهدا7 
چنین آمده:

»س��الم بر تو ای دردانه خدا در آس��مان  ها و زمین؛ من 
ش��هادت می  دهم که خ��ون تو در ُخلد بَری��ن جاویدان و 
عرش خدا در س��وگ خدا به لرزه درآمد؛ همه مخلوقات 

خدا در هفت آسمان و زمین بر تو گریستند«.2
در آستانه ظهر عاشورای 1434 قمری در موزه حرم مطهر 
امام حسین7 مقداری از تربت امام که در موزه به نمایش 
گذارده شده بود، به رنگ خون در آمد و این سرخی تا روز 
سیزدهم ادامه داشت. بی شک این اتفاق شکوهمند، در نوع 

خود اعجاب برانگیز و شکوهمند بود.
حجت االسالم »سید حس��ین حکیم« از اساتید حوزه آنچه 
در موزه حرم مطهر افتاد را تعبیری غیبی از مظلومیت امام 
حس��ین7 تفس��یر نمود و به خبرنگاران و شخصیت هایی 

که در موزه حرم شاهد این واقعه بودند گفت:
ما همه ش��اهد پیدای��ش امری خارق العاده هس��تیم 
و بس��یاری از منابع خبری و ش��بکه های ماهواره ای 
مشغول تصویربرداری از آن هستند و شخصیت های 
علم��ی و مذهبی سراس��ر دنیا این اتف��اق بزرگ را 
رصد می  کنند. مقداری از تربت قبر امام حسین7 
در موزه حرم مطهر و در معرض دید گذاش��ته شده 
و می بینیم که در عاشورای امسال به رنگ خون تازه 
درآمده است و این همان خونی است که در وجود 

مؤمنان و عاشقان امام حسین7 در جریان است.

در آس��تانه ظه��ر عاش��ورای 
1434 قم��ری در م��وزه حرم 
مطهر امام حسین7 مقداری 
از تربت ام��ام که در موزه به 
نمایش گذارده ش��ده بود، به 
رنگ خون در آمد و این سرخی 
تا روز سیزدهم ادامه داشت. 
بی شک این اتفاق شکوهمند، 
در نوع خود اعجاب برانگیز و 

شکوهمند بود.

این تربت شریف از جمع آوری 
و مخلوط کردن چند مورد خاک 
که متعلق به قبر شریف امام 
حسین7 بودند و نزد افرادی 
موثق از شهر کربال به صورت 
موروثی محافظت می ش��دند، 
به دس��ت آمده بود و پس از 
انکه مخلوط شد در این ظرف 

شیشه ای قرار گرفت.

ام س��لمه! زمانی که این خاک 
به رنگ خون درآمد، بدان که 
فرزندم حس��ین کشته شده 
اس��ت. ام سلمه می گوید: آن 
تربت را در ظرفی شیش��ه ای 
آن  ب��ه  روز  ه��ر  و  ریخت��م 
می نگریستم تا این که در روزی 

آن خاک به رنگ خون درآمد.
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حجت االسالم حکیم افزود:
اعتقاد ما به امام حسین7 و حقانیتش هیچ گاه متوقف بر این معجزه و امثال  آن 
نبوده و نخواهد بود؛ بلکه این عقیده ای ریش��ه دار در ایمان ما به ش��خصیت امام 

حسین7 می باشد که از کالم نبی  اکرم9 در فضایل امام گرفته شده است.

»عالء ضیاء الدین« مدیر موزه حرم امام حسین7 نیز به خبرنگاران گفت:
این خاک مطهر از نزدیک ترین مکان به قبر شریف امام حسین7 برداشته شده 
و در ورودی موزه حرم درون ظرف شیش��ه ای قرارداده ش��د. این تربت شریف 
از جم��ع آوری و مخلوط کردن چند مورد خاک که متعلق به قبر ش��ریف امام 
حس��ین7 بودند و نزد افرادی موثق از شهر کربال به صورت موروثی محافظت 
می ش��دند ، به دس��ت آمده بود و پس از انکه مخلوط ش��د در این ظرف شیشه 
ای قرار گرفت. این تربت پاک در اثناء مقتل خوانی در حرم به رنگ خون تازه 

درآمد.
ش��بکه عربی »کربال« که با مدیریت تولیت حرم مطهر اداره می شود، این حادثه بزرگ را 
در پوشش��ی از مراسم عاشورای حسینی سال 1434 قمری به طور زنده و مستقیم پخش کرد. 
این یک اتفاق عادی نیست؛ بلکه معجزه ای است که در محل به خاک سپاری سیدالشهدا7 
متبلور ش��ده و این خاک پاک اس��ت که خداوند این ش��رافت و قداست را به آن داده و این 
توفیق را ش��امل حال آن کرده تا ودیعه گاه جس��م مطهر و مقدس سبط نبی اکرم و خامس آل 

کساء باشد.

1 . معجم کبیر طبرانی، ج3، ص108.
2. کلینی، الکافی، ج4، ص576. 
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