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ْالـِبسْ   مِْـيـرهحِْـِنْالـمْ ـرهحْ ـِمْاَّللِه
 (1زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه ) شرح خطبه

 2009 – 02 – 11؛ 1387 – 11 – 23؛ 1430 – 02  – 15شنبه چهار 

I.  کربالاو در نقش شخصیت زینب کبری، سالم هللا علیها، و: 

کبری، سالم هللا علیها، و درک کالم او، در گروی شناخت معرفت نسبت به جایگاه زینب  :کبری و علّو مقامشزینب  .1

تحصیل چنین معرفتی برای ما محجوبان به سادگی میّسر نیست، لیکن در حدّ  کماالت، و فضایل، خصوصیات اوست.

بدو ای خواهیم داشت به برکات و الطاف وجودیی که خدای سبحان به سابقه عنایت بی علّت آشنایی مفهومی و ذهنی، اشاره

زینب کبری، سالم هللا علیها، عالوه بر آنکه در دوران طفولیّت از برکات وجود و انفاس قدسی جدش، رسول داشته است. 

ه علیها، که به تصریح رسول هللا، صلی هللا هللا و سالمصلوات  ،هللا، صلی هللا علیه و آله و سلّم، و مادرش، فاطمه زهرا

م، و از کامالن بود و هست، برخوردار بود، در دوران بلوغ و بزرگسالی در جوار و علیه و آله و سلّم، سرور زنان عال

زیر سایه عنایت و تربیت پدرعظیم الشأنش، خاتم اولیاء و اوصیاء، علی بن ابی طالب، صلوات هللا و سالمه علیه، بود، و 

ه دیگر برادرش، امام حسین، علیه ار و همرادر کنار برادری چون امام حسن مجتبی، علیه الّسالم، کریم اهل بیت، بود، و ی

و پرستار و یاوری بود برای،  الّسالم، بزرگ و اسوه همه آزداگان و سرور همه شهداء از اّولین و آخرین، بود، و مددکار

ت و برادر زاده خود، امام علی بن الحسین، علیهما الّسالم، سیّدالساجدین و زین العابدین. این همه، عالوه آن بر کماال

ای بود از قرب او به خدای سبحان. اگر هیچ یک از فضایل و جایگاه عظیم خود او بود نزد خدای تعالی، اینها خود نشانه

برادری چون عباس بن علی، علیهماالّسالم،  بودن برای خواهربود برای فخر و شرف کافی میاینها را کسی نمی داشت، 

 لقب داشت. فضلکه سلطان عشق و وفاء و کرم بود، و پدر 

زینب کبری، علیها الّسالم، در کنار امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب، علیه الّسالم، و  در کربال: ، علیها الّسالم،زینب کبری .2

بسیار کوشیده بود، جوار امام حسن مجتبی، علیه الّسالم، در حمل بار امانت خدای تعالی، و حفظ و نشر دین خدای سبحان، 

ترین رسالت انسانی را بر دوش کشید، و در میدان عشق و فناء در حسین، علیه الّسالم، و در کربال عظیم لیکن همراه امام

رفت و محبوب، دوشا دوش امام انس و جان، سرور آزادگان، و سیّد الشهداء، امام حسین، علیه الّسالم، در دل بحر فناء می

ای بوده باشسد برای شرح و فهم هکنیم تا پیشیناند، نقل میان ذکر کردهآمد. در اینجا چند مورد را که تاریخ نویسمیبیرون 

 .سخنان او، علیها الّسالم

 شب عاشورا: -
در این هنگام عمر بن سعد فریاد زد: اى سواران پروردگار اینك سوار شوید، مردم همگان سوار شدند و هنگام مغرب 

به طرف سید الشهداء حمله آوردند، سید الشهداء علیه الّسالم در خیمه نشسته بود و بر شمشیرش تكیه داشت، در این 

گوید: اى خواهرش زینب فریاد میكشد و مىناگهان شنیدند وقت سرش را روى زانو نهاده و به خواب رفته بودند، 

 شنوى؟.برادر فریادها را نمي

زودى نزد ما باى حسین  حسین علیه الّسالم سرش را بلند كرد و فرمود: من حضرت رسول را در خواب دیدم فرمود:

لشهداء گفت: فریاد نزن اى ید اخواهى بود، زینب سالم َّللاه علیها بر سر و صورت خود زد فریاد وا ویاله كشید، س

 خداوند تو را رحمت كند. ،باش، آرام خواهرم

برخاستند و به ابو الفضل گفتند:  آیند، حضرت از جاى خودعباس علیه الّسالم گفت: اى برادر جمعیت بطرف شما مى

 اینك سوار شوید و نزد این جمعیت بروید و بگوئید شما از این حمله چه نظرى دارید؟ 

ام زینب از من پرستارى میكرد، ناگهان عمهزین العابدین علیه الّسالم فرمود: من در این شب نشسته بودم و حضرت 

جون غالم ابو ذر غفارى شمشیر پدرم را اصالح میكرد و او را براى جنگ آماده  اى رفتند،پدرم در گوشه خیمه

 میساخت، پدرم در این هنگام این اشعار را میخواند:

ْشرااِق وا اْْلاِصيلِ  َيا داْهر   ْم لاكا ِف اْْلِ ِليلٍّ             كا  أ ف ٍّ لاكا ِمْن خا
ْهر    ِديلِ  ع  ِِبْلبا  َلا ي اْقنا   ِمْن صااِحبٍّ وا طااِلبٍّ قاِتيلٍّ             وا الدَّ

 اِلك  ساِبيل ي ٍّ سا  اْلْاِليِل             وا ك لُّ حا  ر  ِإَلا  وا ِإَّنَّاا اْْلامْ 
این ابیات را چند بار تكرار كرد، و من مقصود پدرم را فهمیدم و اشك در چشمان من جارى شد، و لیكن از گریه  پدرم

كردن خوددارى كردم و سكوت نمودم؛ و دانستم بالء نزدیك شده است، و اما عمه من هنگامى كه این اشعار را شنید 

 توانند صبر كنند.نه امور نميجزع و فزع كرد و چون زنان رقیق القلب هستند و در این گو

اى خود را به برادرش رسانید و گفت: كاش زینب سالم َّللاه علیها نتوانست خود را نگهدارد و با ناراحتى فوق العاده

اند، اى جانشین گذشتگان و فریادرس مرگ زندگى مرا از بین برده بود، اكنون كه مادر و پدر و برادرم از دنیا رفته
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ر این هنگام پدرم بطرف او نگاهى كرد و با چشمان اشكبار گفت: اى خواهرم شیطان حلم و صبر شما را بازماندگان، د

 رفت.نگیرد، اگر قطاة میتوانست از دست صیاد آسوده گردد به خواب مى

ر زینب گفت: مثل اینكه از مرگت خبر میدهى اكنون دلم از این كلمه زخم بر داشت و روحم را در فشار قرار داد، د

این وقت زینب سیلى بصورت خود زد و پیراهن خود را پاره كرد و از هوش رفت، حضرت امام حسین علیه الّسالم 

 بر بالین خواهرش نشست و آب بر صورتش پاشید، و فرمود: اى خواهر از خداوند بترس و در مصائب صبر كن.

انند، و همه ما سوى َّللاه از بین خواهند رفت، ها باقى نمیمخواهرم اكنون بدان مردمان زمین میمیرند و اهل آسمان

خداوند بقدرت خود مردم را آفرید و مردم هم بسوى وى در حركت هستند پدر و برادرم از من بهتر بودند رفتند، و هر 

 مسلمانى باید به پیغمبر اقتداء كند سید الشهداء علیه الّسالم به این كلمات خواهرش را دلدارى داد و گفت:

تابى نكن و پیراهنت را پاره نگردان، هنگامى كه من از دنیا رفتم صبر نما، حضرت من چهره نخراش و بى در مرگ

 سجاد علیه الّسالم فرمود: پس از این زینب را آورد و در نزد من نشانید.

 تسلّی دادن امام حسین، علیه الّسالم، در کنار شهداء، علیه الّسالم -

حسین على اكبر فرزند آن جناب كه در آن روز نوزده سال از عمرش میگذشت و از بعد از كشته شدن یاران امام 

 زیباترین مردم بود بمیدان جنگ آمد و گفت

 أنا علّي بن الحسین بن علي             نحن و بیت َّللاه أولى بالنبيّ            

 و َّللاه ال یحكم فینا ابن الدّعي                

ین چند بیت را مكرر خواندند، اهل كوفه از جنگ كردن با او خوددارى میكردند، ناگهان مرة بن حضرت على اكبر ا

اى به او زد و او را از باالى اسب بر زمین انداخت، مردم پیرامون او را گرفتند و با شمشیر بدن منقذ عبدى نیزه

 لین فرزندش رسانید و باالى سر او نشست و فرمود:كردند، سید الشهداء علیه الّسالم خود را ببا مبارك او را پاره پاره

اند كه به خداوند و رسول او اعتنائى ندارند در این جماعت خیلى جرأت پیدا كرده خداوند بكشد مردمى را كه ترا كشتند.

یها با زینب سالم َّللاه علاین هنگام چشمان آن حضرت پر از اشك شد، و گفت: پس از درگذشت تو خاك بر سر دنیا باد، 

اى برادر و اى پسر برادر تا آنگاه كه آمد خود را باالى جنازه  شتاب خود را بمیدان رسانید، و فریاد زد:

امام حسین علیه الّسالم خواهرش را برداشت و با خود بخیمه آورد، در این وقت یكى از لشكریان  اش افكند.برادرزاده

قیل انداخت و عبد َّللاه دست خود را در پیشانى نهاد تا تیر بر پیشانى او عمر بن سعد تیرى بطرف عبد َّللاه بن مسلم بن ع

اصابت نكند، تیر بر دست او وارد شد و به پیشانى او رسید و دست و سر او را بهم دوخت، عبد َّللاه در اثر این تیر 

 شهید نمود.قلبش اصابت كرد و او را ه نتوانست از جاى خود حركت كند، ناگهان تیرى دیگر رسید و ب

زینب سالم َّللاه كه كودكى نابالغ بود از راه رسید و در نزد سید الشهداء توقف كرد،  عبد َّللاه ابن حسندر این وقت 

علیها از راه رسید و خواست او را برگرداند، امام حسین علیه الّسالم فرمود: اى خواهرم عبد َّللاه را برگردان و در 

نخواهم كرد، در این  از مراجعت خوددارى كرد و گفت: به خداوند قسم من از عمویم مفارقتنزد خود نگهدار عبد َّللاه 

هنگام بحر بن كعب از راه رسید و شمشیر خود را حواله سید الشهداء علیه الّسالم كرد، عبد َّللاه گفت: یا ابن الخبیثة 

تش را جلو شمشیر گرفت و در اثر این دستش میخواهى عمویم را بكشى، بحر شمشیر خود را فرود آورد عبد َّللاه دس

قطع شد و از پوست آویزان گردید. عبد َّللاه ناگهان فریادى كشید و مادرش را صدا زد، امام حسین علیه الّسالم او را در 

بر گرفت و به سینه خود چسبانید، و گفت: اى پسرك من در این مصیبت صبر كن خداوند تو را بزودى به پدران 

ت ملحق خواهد كرد، بعد از این فرمود: خداوندا این گروه را پس از خوشى از همدیگر پراكنده كن، و آنان را اشایسته

هاى مختلفى قرار بده كه همواره با هم در جنگ و ستیز باشند، حكام آنها را از آنها راضى قرار مده، پروردگارا دسته

 د از این بر ما حمله آوردند و سر انجام ما را كشتند.این جماعت ما را دعوت كردند تا از ما یارى كنند، بع

 هنگام شهادت امام حسین، علیه الّسالم:  -

خدا مرد گرفتار و مغلوبى را هرگز ه مید بن مسلم گوید: براست و چپ پراكنده میشدند، ح  ه و آنان از برابر شمشیرش ب

و پابرجاتر از آن بزرگوار باشد، چون پیادگان بر او ندیدم كه فرزندان و خاندان و یارانش كشته شده باشند و دلدارتر 

حمله میافكندند او با شمشیر بدانان حمله میكرد و آنان از راست و چپش میگریختند چنانچه گله گوسفند از برابر گرگى 

بر تیر  فرار كنند، شمر بن ذى الجوشن كه چنان دید سوارگان را پیش خواند و آنان در پشت پیادگان قرار گرفتند، سپس

اندازان دستور داد او را تیر باران كنند، پس تیرها را بسوى آن مظلوم رها كردند )آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست( 

خواهرش كه مانند خارپشت شد، پس آن حضرت از جنگ با آن بیشترمان باز ایستاد و مردم در برابرش صف زدند، 

ى وقاص كرده فریاد زد: واى بر تو اى عمر؟ آیا ابو عبد َّللاه را عمر بن سعد بن ابه و رو ب ،در خیمه آمده زینب ب

میكشند و تو نگاه میكنى؟ عمر پاسخ زینب را نگفت، زینب فریاد زد: واى بر شما آیا یك مسلمان میان شما مردم 

 نیست؟
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ادند. دختران پیغمبر ها را طعمه آتش قرار دراوى میگوید: سپس آن گروه نابكار زنان را از خیمه خارج كردند و خیمه

، پا برهنه، گریان و در حال اسیرى و ذلت بودند، میگفتند: شما لباس ماتم پوشیدهخدا در حالى خارج شدند كه برهنه، 

 زدند و بصورت خود میزدند.را بخدا ما را به قتلگاه حسین ببرید. وقتى زنان به اجساد شهیدان نظر كردند صیحه مى

زینب دختر على علیه السالم را دیدم براى حسین ناله و ندبه میكرد و با صدائى حزین و گوید: بخدا قسم راوى مى

 قلبى اندوهناك فریاد میزد:

 االعضاء و بناتك سبایا. -وا محمداه صلى علیك ملیك السماء، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع

د كه آغشته بخونها است. اعضایش قطعه یعنى اى جد بزرگوار صلوات پادشاه آسمان بر تو باد. این حسین تو میباش

اند، شكایت كردن بخدا و محّمد مصطفى و على مرتضى و حمزه سید الشهداء قطعه شده است. و دختران تو اسیر شده

وظیفه ما است. وا محّمداه این حسین تو میباشد كه عریان است و باد صبا بر جسدش میوزد و قتیل زنازادگان شده 

م و اندوه من! امروز جدم پیغمبر خدا از دنیا رفته، اى اصحاب محّمد! اینان فرزندان مصطفى است. آه از حزن و غ

 هستند كه نظیر اسیران رانده میشوند.

اند: فرزندانت شهید در بعضى از روایات مینگارند كه آن بانو فرمود: یا محّمد صلّى َّللاه علیه و آله دختران تو اسیر شده

ر اجسادشان میوزد، این حسین تو است كه سرش از قفا جدا شده، عمامه و ردایش بغارت رفته اند. باد صبا بگردیده

 است.

 در مجلس ابن زیاد، لعنه هللا -

آنگاه على بن الحسین علیهما الّسالم را پیش او آوردند باو گفت: تو كیستى؟ فرمود: من على بن الحسین هستم، ابن زیاد 

فرمود: من برادرى داشتم كه نامش على بود و  كشت؟ زین العابدین علیه الّسالمگفت: مگر خدا على بن الحسین را ن

 هاجانتوفی نماید خدا ، :بن الحسین علیهما الّسالم فرمود مردم او را كشتند؟، ابن زیاد گفت: بلكه خدا او را كشت، على

رى؟ و هنوز توانائى بازگرداندن سخن ابن زیاد در خشم شده گفت: تو جرأت پاسخ دادن مرا نیز دا "،را هنگام مرگشان

 من در تو هست؟

اى تو را بس اش زینب باو چسبیده گفت: اى پسر زیاد آنچه خون از ما ریختهپس عمهاو را ببرید گردنش را بزنید، 

ا است، و دست بگردن زین العابدین انداخته فرمود: بخدا سوگند دست از او بر ندارم تا اگر تو او را كشتى مرا هم ب

ابن زیاد بآن دو نگاه كرده سپس گفت: عالقه رحم و خویشى عجیب است بخدا من این زن را چنین میبینم كه  او بكشى،

 دوست دارد من او را با این جوان بكشم؟ او را واگذارید كه همان بیمارى كه دارد او را بس است؟

 در مجلس یزید، لعنه هللا -

گفت: سخن بگو! فرمود: سخن  ی کرد وحضرت زینب كبره ب هللا، روی، لعنه یزیداست که در مجلس  روایت شده -

 ]او بزرگ ماست[. گفتن وظیفه على بن الحسین است

چون ما پیش روى یزید نشستیم دلش بحال ما سوخت پس مردى سرخ رو از  فاطمه دختر حسین علیه الّسالم گوید:

ن ببخش و مقصودش من بودم كه بهره از زیبائى داشتم، مردم شام برخاسته گفت: اى امیر المؤمنین این دخترك را بم

ام زینب را گرفتم و زینب كه میدانست چنین پس جامه عمهمن بخود لرزیدم و گمان كردم چنین كارى خواهد شد، 

 بآن مرد شامى گفت: بخدا دروغ گفتى و خود را پست كردى، بخدا كارى نخواهد شد

زینب گفت: تو دروغ گفتى همانا این ه یزید در خشم شده ب، اى او )یعنى یزید(هد بود و نه براین كار نه براى تو خوا

 كار بدست من است و اگر بخواهم آن را انجام خواهم داد؟

زینب گفت: هرگز بخدا این كار را خدا بدست تو نداده جز اینكه از دین ما بیرون روى و بآئین دیگرى درآئى! یزید از 

اند، با من چنین سخن گوئى؟ جز این نیست كه پدرت و برادرت از آئین بیرون رفتهبسیارى خشم بجوش آمده گفت: 

اى اگر مسلمانى؟ یزید گفت دروغ گفتى زینب فرمود: تو و پدرت و جدت بدین خدا و آئین پدر و برادر من هدایت گشته

ه خواهى انجام دهى( بستم اى دشمن خدا، زینب فرمود: تو اكنون امیر و فرمانروائى )هر چه خواهى بگوئى و هر چ

دشنام دهى، و بسلطنت خود بر ما چیره شوى؟ یزید گویا )از این سخنان آن جناب( شرمنده گشت و خاموش شد، پس آن 

 تو ببخشد.ه او گفت: دور شو خدا مرگ به مرد بار دیگر گفت:این دخترك را بمن ببخش؟ یزید ب

 در کوفه: -

كرد و به اهل كوفه گفت: اى اهل كوفه! آرام باشید. مردان شما ما را میكشند سپس ام كلثوم سر خود را از محمل خارج 

و زنان شما براى ما گریه میكنند!؟ خدا در روز قیامت بین ما و شما داورى خواهد كرد. در آن حینى كه آن بانو آنان را 

 ر جلو آنان بود آوردند.مخاطب قرار داده بود ناگاه صداى ضجه بلند شد و سر شهیدان را كه سر امام حسین د

رسول خدا صلّى َّللاه علیه و آله محاسن شریف امام حسین نظیر ه ترین مردم بود بسرى بود نورانى، نظیر ماه، شبیه

شبه مشكى و رنگ خضاب از آن رفته بود. صورت آن حضرت مثل ماه تابان و گرد بود. نیزه سر و محاسن آن امام 

 زینب علیها السالم متوجه سر مبارك امام حسین شد.میداد. هنگامى كه مظلوم را بطرف راست و چپ حركت 



4 

 

پیشانى خود را بنحوى بجلو محمل زد كه دیدم خون از زیر مقنعه آن بانو خارج شد. سپس با یك قطعه پارچه به سر 

 امام حسین اشاره كرد و اشعارى را خواند كه مطلع آنها این است:

 ناگهانى ربود و غروب او را ظاهر نمود.ه حد كمال رسید خسوف او را بسر ه اى ماه شب اول، اكنون كه ب

 اى پاره قلبم! من گمان نمیكردم كه این مصیبت عظما مقدر و نوشته شده باشد.

 اى برادر من با فاطمه صغیره تكلم كن. زیرا نزدیك است كه قلبش آب شود.

اى برادر! كاش على  -5كه بما قسى و سفت گردیده است! اى برادرم! آن قلب تو كه بر ما مهربان بود اكنون چه شده 

 بن الحسین را میدیدى كه اسیر شده و بعلت غم یتیمى طاقت خوددارى ندارد.

 آنچه كه وى را بوسیله ضربه اذیت و آزار مینمایند در حالى تو را صدا میزند كه ذلیل و اشگش ریزان است.

 بخود نزدیك كن و قلب وى را كه دچار ترس شده تسكین بده.اى برادرم! على بن الحسین را در بر بگیر و 

 شنود!! یتیم چقدر ذلیل است در آن موقعى كه پدر خود را صدا میزند ولى جواب نمى

 وصی ظاهری امام حسین، علیه الّسالم -

راهیم روایت در كمال الدین از محمد بن الحسین بن شاذویه از محمد حمیرى از پدرش از محمد بن جعفر از احمد بن اب

بخدمت حكیمه خاتون دختر امام محمد تقى و خواهر امام على النقى علیهما السالم رسیدم  262كرده كه گفت: در سال 

و از پشت پرده با وى سخن گفتم، و از عقیده وى در باره امامت استفسار نمودم. او هم یكایك ائمه را شمرد و از جمله 

 : خدا مرا فداى شما گرداند:حجة بن الحسن را نام برد. من گفتم

اى در باره او بمادرش نوشته بود و من از مادرش اید و از وى خبر دارید؟ گفت: پدرش نامهآیا! حجة بن الحسن را دیده

 .فت: پنهان استپرسیدم بّچه كجاست؟ گ

نمایند؟ گفت: نزد مادر من از حكیمه پرسیدم در غیاب او شیعیان بچه كسى پناه برند و مشكالت خود را نزد كى حل 

امام حسن عسكرى علیه الّسالم بروند و از وى جویا شوند من گفتم: امام حسن عسكرى علیه الّسالم در این وصیت كه 

بزنى نموده، بكى اقتدا كرده است؟ گفت: به حسین بن على علیهما السالم اقتدا نموده است. چه آن حضرت روز عاشورا 

 ب دختر امیر المؤمنین علیه الّسالم وصیت نمود.در ظاهر امر به خواهرش زین

رسانید، و امام حضرت زینب نسبت ميه طورى كه علومى كه از امام زین العابدین علیه الّسالم ظاهر میگشت، به ب

امام ه خواهرش وصیت كرده بود كه بعدها به حسین علیه الّسالم براى حفظ جان فرزندش زین العابدین، آن علوم را ب

 لعابدین بدهد.زین ا

 مجلس ابن زیاد -

عموم مردم اجازه ورود داد. ه سید بن طاوس میگوید: ابن زیاد براى مالقات مردم در قصر دار اإلمارة جلوس كرد و ب

سر مبارك امام حسین را آورده و در مقابل ابن زیاد نهاده شد. بعدا زنان و كودكان امام حسین را نزد ابن زیاد آوردند. 

 ى علیه السالم بطور ناشناس نشست. ابن زیاد جویا شد: این زن كیست؟ گفته شد:زینب دختر عل

 زینب دختر على است. ابن زیاد متوجه آن بانو شد و گفت:

 الحمد َّلله الذى فضحكم و اكذب احدوثتكم.

مود: جز یعنى سپاس مخصوص آن خدائى است كه شما را افتضاح و سخنان شما را تكذیب كرد. زینب علیها السالم فر

شود و آن شخص غیر از ما است. ابن زیاد گفت: دیدى این نیست كه شخص فاسق افتضاح و شخص فاجر تكذیب مى

ز خدا چیزى ندیدم. شهیدان  خدا با برادر و اهل بیت تو چه كار كرد!؟ آن بانوى معظمه فرمود: من غیر از نیكرفتارى

ه است. آنان به خوابگاه خود رفتند. طولى نمیكشد كه خدا تو و ما گروهى هستند كه خدا قتال را بر آنان واجب كرد

ایشان را در یك مكان جمع میكند و تو مورد محاجه و مخاصمه قرار خواهى گرفت. آن روز نظر كن و بنگر چه كسى 

 فلج خواهد بود. اى پسر مرجانه! مادرت در عزایت گریان شود! ابن زیاد خشمناك شد.

II. علیها، در کوفه:خطبه زینب کبری، سالم هللا  

سخنان حضرت زینب، کبری، علیها الّسالم، در کتب مختلف نقل شده است. ما متن سخنان آن حضرت خطاب به کوفیان را  

 کنیم. از کتاب اإلحتجاج علی أهل اللجاج، اثر احمد بن علی طبرسی، نقل می

، چنین آورده اإلحتجاج على أهل اللجاج کتاب، از علمای قرن ششم هجری قمری، در احمد بن على طبرسىابو منصور، 

 است:

به اسارت برده خطبه حضرت زینب علیها الّسالم دخت گرامى علّى بن ابى طالب علیه الّسالم در حضور مردم كوفه پس از 

 از كربال شدن

ا أاتاى عاِليُّ ْبن  اْلْ ساْْيِ زايْ  : لامَّ ءا وا كاانا مارِيضاً وا ِإذاا ِنسااء  أاْهِل اْلك وفاِة ي اْنتاِدْبنا م شاقَّقااتِ عاْن ِحْذَيِا ْبِن شارِيكٍّ اْْلاساِديِ  قاالا  اْلْ ي وِب ن  اْلعااِبِدينا ِِبلنِ ْسواِة ِمْن كاْرباَلا
 -وا الر ِجاال  ماعاه نَّ ي اْبك ونا 
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در  مد،را با زنان از كربال آ ،المعلیهما السّ  ،زین العابدین ،م بن شریك اسدّى روایت شده است كه چون علّى بن حسینذی  از ح  

 گریستند، و مردان هم با آنان مى ،و گریبان چاك زدهبودند زنان أهل كوفه زارى كنان حالی که مریض بود، و 

ْقـ تْ    ِءْيـ ب ُكون ْع ل ي ن اْف م ن  ت ُهْال ِعلهُةِْإنهْه ُؤَل  َْن  ك  ْق د  ْز ي ُنْال ع اِبِدين ْعِْبص و ٍتْض ِئيٍلْو  ْل ن اْغ ْي  ُهم ؟ْفـ ق ال 
اینان بر ما گریه ، "گفت ساخته بودش، بیمارى ناتوان ، چونضعیف و آهستهصدایی به پس، زین العابدین، علیه الّسالم، 

 "ما را كشت؟!اگر نه اینان، چه کسی  ،پس ؟!نندكمى
ْز يـ ن ُبْبِن تُْ ْب ِنْأ ِبْط اِلبٍْْف أ و م ت  ْالنهاِسِِْبلسُُّكوتِْْ-عْْ-ْع ِليِ  ِْإَل 

 زینب دخت علّى علیهما الّسالم سوى مردم اشارت كرد كه خاموش باشید. ،آنگاه

فِْ  ْخ  ْاَّللِه أ ر ْو  ْاْل  س ِديَُّْل ْ  َيٌ  ِْحذ  ْتـُف رُِغْع ل ىِْلس اِنْع ِلي ٍْق ال  ْك أ َنه اْتـ ن ِطُقْو  ا ْأ ن ط ق ِْمن ه  ْ.عْ–ْر ًةْق طُّ
گفت، و سخن می ،علیه الّسالم ،، گوئى بر زبان علىّ ه بودمو ندیداگویاتر از  ینشینهرگز پردهبه خدا قسم،  گفت کهم ذی  ح  

 گفت اندوه دل باز می
ْأ ن ِصُتواْ ْالنهاِسِْبِ ن  ِْإَل  ْأ ش ار ت  ْق د  ْو 

 و مردم را اشارت به سكوت فرمود، 

ر اسُْ ن ِتْاْل  ج  ْس ك  ْف ار ت دهِتْاْل  نـ ف اُسْو 
 ،ندایستادباز  هاو زنگ ها[،های فرو شدند]در سینهن ف س

ِةْع ل ىْرْ  ْالصهَل  ْو  ْتـ ع اَل  ْبـ ع د َْح  ِدْاَّللِه ق ال ت  ُْسوِلِهْصُثُْه
 ، گفت:صلّى َّللاه علیه و آله او، صلوات بر رسول خدای تعالی، و حمد  ، بعدپسس

لِْ ْاْل  ذ  ِرْو  ْال غ د  ْأ ه ل ْاْل  ت ِلْو  ل ْال ُكوف ِةَْي  ْأ ه  ْأ مهاْبـ ع ُدَْي 
 وفایی، و خیانتأهل فریب، و بیكوفه، اى أهل اّما بعد، اى 

أ ِتْالزهفـ ر ُةْْ ْه د  َْل  ْر ق أ ِتْال ع ْب  ُةْو  ْف َل  ْأ َل 
 . نالهآرام مباد این و مباد این أشک،  کخش

ان ُكم ْد خ ًَلْبـ ي نْ  ٍةْأ ن كااثًْتـ تهِخُذون ْأ ْي  ْبـ ع ِدْقـُوه اِْمن  ْغ ز َل  ث ِلْالهِِتْنـ ق ض ت  ْك م  ُْكمْ ِإَّنه اْم ث ُلُكم 
اید قرار دادهتار تار، سوگندهاتان را دست آویز  ، بازشکافتافتنبخود را پس از محكم ۀ كه رشتمثل شما مثل آن زن است 

 بین خود.

اءِْ ُزْاْل  ع د  ْغ م  م اِءْو  ْم ل ُقْاْل ِ ْال ك ِذُبْو  ْالشهن ُفْو  ُبْو  ْال ُعج  ْالصهل ُفْو  ْه ل ِْفيُكم ِْإَله
 دشمنان، و سخن چینى ،و چاپلوسى كنیزان ،و دروغ ،منىو دش خودبینی،و  ،الف زدنچیست در شما هست به جز 

ْك ِفضهٍةْع ل ىْم ل ُحود ٍةْْ ن ٍةْأ و  ْك م ر ًعىْع ل ىِْدم  ْأ و 
 شکاف عرض گوری.  سنگ مرمری برو بر کثافاتی، اى یا چون سبزه

اِلُدون ْ اِبْأ نـ ُتم ْخ  ِْفْال ع ذ  ُْع ل ي ُكم ْو  ْل ُكم ْأ نـ ُفُسُكم ْأ ن ْس ِخط ْاَّلله ْم اْق دهم ت  ْبِئ س  ْأ َل 
در عذاب جاودان کرده است، و شما كه خداى بر شما خشم ، فرستادیددارید، که چه زشت است آنچه خود برای خود هش

 ،مانید

تـ ب ُكون ْأ ِخي ْأْ 
 گریید؟!رم میبر برداآیا 

ْاض ح ُكواْق ِليًَلْ ِثْياًْو  ْك  اِءْف اب ُكوا ر ىِِْبل ُبك  ْف اب ُكواْف ِإنهُكم ْأ ح  ْاَّللِه ْأ ج ل ْو 
 !، بسیار بگریید و اندك بخندیدیدگریب بایدكه  ،بگریید ،آرى

ْتـ ر ح ُضوه اْ ْل ن  ْم ن ي ُتم ِْبش ن ارِه اْو  ْأ بـ ل ي ُتم ِْبع ارِه اْو  ْأ ب داًْفـ ق د 
 مبتال شدید به عار آن، گرفتار آمدید به ننگ آن، و هرگز، تا ابد هم، باز نشویید آن را.كه 

ْقُِتلْ  ْتـ ر ح ُضون  ْأ َّنه ْم ع اُذْحِْْو  ْو  ُذْح ر ِبُكم  ْم َل  ِلْاْل  نهِةْو  ْس يِ ُدْش ب اِبْأ ه  ْم ع ِدِنْالرِ س ال ِةْو  ْالنُُّبوهِةْو  ْز ِبُكمْ س ِليُلْخ اَتِ  ْو  ْك ل ِمُكم  ْآِسي ْو  ِْسل ِمُكم  ْم ق رُّ ْو 
ُْمق اتـ ل ِتُكمْ  ْال م ر ِجُعِْإل ي ِهِْعن د  زِل ِتُكم ْو  ْم ن اُرَْم  جهِتُكمْ ْ-م ف ز ُعَْن  ْم د ر ُةُْحج ِجُكم ْو  ْو 

پناه و تان، سنگر جنگ ،و سیّد جوانان أهل بهشت رارا، معدن رسالت نبّوت و فرزند خاتم بشویید، که کشته شد و چگونه 

شدید در مرجعی که سوی او میو هایتان، بخش شما در مصیبت آرامشتان، و مرهم جراحتتان، و صلحقرارگاه و  تان،حزب

 هایتان، نورافکن بلند مقصدتان.هایتان، بزرگ و سخنگوی حّجتدرگیری


