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ْالـِبسْ   مِْـيـرهحِْـِنْالـمْ ـرهحْ ـِمْاَّللِه
 (4زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه  ) شرح خطبه

 2009 – 02 – 18؛ 1387 – 11 – 30؛ 1430 – 02  – 22چهار شنبه 

I. ادامه شرح خبطه حضرت زینب کبری، سالم هللا علیها، در کوفه 

1. ْ ْت كاُد ِْإدًّا ْش ي ئًا ِْجئ ُتم  ْاْل  ر ضُْل ق د  ْتـ ن ش قُّ ْو  ِْمن ُه ْيـ ت ف طهر ن  اْالسهماواُت ْه دًّ ِباُل ْاْل  رُّ َْتِ  ک باشد که نزدیری را مرتکب شدید، که منک   :و 

 پاره پاره.د نها متالشى شوو كوه ،و زمين بشكافدها پاره شوند از آن، آسمان

اَلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاً ِإدًّا در این جمله، إشاره دارند به قول خدای تعالی، " -90)" َتكاُد السَّماواُت يَ َتَفطَّْرَن ِمْنُه َو تَ ْنَشقُّ اْْلَْرُض َو َتَِرُّ اْْلِباُل َهدًّ

د و چيزى نمانده است كه آسمانها از این ]سخن)آوردید چيزی بسيار منک ر را،  (مریم 19:  89 [ بشكافند و زمين چاك خور 

" امری است به شدّت شگفت انگيز و زشت. یعنی، این کشتن حسين، عليه الّسالم، را اإلد . "ریزند.(ها به شدت فرو كوه

َمْن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغْْيِ نَ ْفٍس "، ای، چنين نوشته استدر مورد هر قتل ظالمانهها تصور نکنيد، هر چند خدای تعالی مانند دیگر قتل
ا  یا فسادى  باشدتنى  نكشتدر برابر كسى كه كشت تنى را بدون آنكه المائدة( ) 5:32)" قَ َتَل النَّاَس ََجيعاً أَْو َفساٍد ِف اْْلَْرِض َفَكَأَّنَّ

قدر  زشت و  ليکن کشتن خليفه کامل، ولی خاتم خدا، و امام معصوم آن(، پس گویا كشته است مردمان را همه ،در زمين

آری، های متالشی شوند پاره پاره.  ها فرور ریزند، و زمين چاک خورد، و کوهآور است، که نزدیک باشد آسمانشگفت

ه چون بنی اسرائيل، گفته شده است کقتل مظلومانه، مظاهر جمال و لطف خدا، خشم و قهر شدید خدا را به دنبال دارد. 

ار، هفتاد هزار نفر به قصاص خون جوشيد تا از كفّ و پيوسته خون او مىحضرت یحيی، عليه الّسالم، را به قتل رساندند، 

 او كشته شدند پس فوران خون ایستاد.

 شمرد، و فرمود،"پس، زینب کبری، عليها الّسالم، بعد از آنکه برکات وجودی امام حسين، عليه الّسالم، را برای مردم بر

قرارگاه و  تان،حزبپناه و تان، سنگر جنگ ،و سيّد جوانان أهل بهشت رارا، معدن رسالت نبّوت و فرزند خاتم کشته شد 

هایتان، شدید در درگيریمرجعی که سوی او میو هایتان، بخش شما در مصيبت آرامشتان، و مرهم جراحتتان، و صلح

آميز خود قرار داد و گفت که کاری به فکن بلند مقصدتان"، آنها را مورد عتاب توبيخهایتان، نورابزرگ و سخنگوی حّجت

شدّت زشت انجام دادید، و عمق جنایت خودتان را نفهميدید، بگذارید تا من به شما بگویم چه جنایت و خيانت عظيمی را 

ها گران بود، که نزدیک ا و زمين و کوههقدر بر آسمانمرتکب شدید، و چه کسی را کشتيد. کسی را کشتيد، که کشتنش آن

 است همه آنها فروپاشند و متالشی شوند.

سيّدالشهداء، عليه الّسالم، خليفه خدا بر روی  حضرت :بودن امام حسین، علیه الّسالم یاوردر سّر بی یار و تی اشار .2

زمين، و ولی خاتم، و انسان کامل بود، و مظهر تاّم همه اسماء الهی، بلکه حقيقت او از مقام اسماء و صفات نيز باالتر 

عليهم  باشد. از آنجا که رحمت خدا سبقت دارد بر غضب او، اصل در خدای تعالی جمال است، در این اولياء کامل خدا،می

الّسالم، پيش از این، بدان الّسالم، نيز اصالت از جمال و لطف و رحمت است، چنانچه در همين خطبه، زینب کبری، عليها

کنند. برای اشاره فرمود. مظاهر لطف خدای سبحان با شکوت، و جالل، و قهر، و عّز و جبروت با مردم برخورد نمی

شوند، و چه بسا این موجب جرأت و دليری و گستاخی دیگران بر آنها یده مییار و یاور و ناتوان دهمين، در ظاهر بی

سازد و در ظاهر جمال و لطف محض ظاهر نمیخود را از قهری گون هيچاست،  جمالیکسی که مظهر اسماء  شود.

، به ناگاهرت. است، ليکن به همان ميزان در ظاهر به دور است از قهر و قدرت، در باطن جالل است و قهر و عّزت و قد

 پروردگار خودش را بخواند در حالی که رفض همه اسباب کرده باشد، خفی  ییندابا و  در آید،در دعاء شود، مضطر  چون

در کشتن یحيی، عليه  چنانچه .، و دشمنان ستمگر خود را قبایی از خون بپوشاندبا همت خویش بر همه موانع چيره شد

و یحيی عليهما السالم نشانه  اورتی در دفاع از خود در ظاهر نداشت. سلطه اعداء بر الّسالم، که هيچ یار و یاوری و قد

ظهور جمال محض در ظاهر آندو بود، و جاللی که باطن بود در جمع همت آشکار گردید، و سپس در ظاهر، به انتقام 

 خون هفتاد هزار نفر ریخته شد.و قصاص آن، خون یحيی، 

 گوید:میخواجه حافظ شيرازی نيز 

 به هر کجا که نهيم تهمّ  روی  ما شاه منصور واقف است که

 دهيم حـــتـای فــبـدوستان را ق  سازیم دشمنان را ز خون کفن

نقل کرده است که گفت ُعقبة بن بشير أسدی گفت که أبو جعفر محّمد بن  أ بُو ِمْخن ف (، از273-274در نفس المهموم ) ص 

الم، به من فرمود که ای بنی اسد، ما از شما خونی طلب داریم. گفتم گناه من چيست، رحمک هللا علی بن الحسين، عليهم السّ 

یا ابا جعفر آن چه خونی است؟ فرمود پسرکی از حسين، عليه الّسالم، را نزد او آوردند در دامنش بود، که یکی از شما تير 

او پر کرد و بر زمين ریخت و گفت پروردگار، اگر  افکند و او را ذبح کرد. پس، حسين، عليه الّسالم، دست از خون

 ای، بهتر از آن نصيب ما کن، و از این ستمکاران انتقام ما را بگير. نصرت را از آسمان بر ما بسته
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 در اصول کافی روایت کرده است:

ْعف ٍر ع ق ال  ...  اِلّيِ ع ْن أ بِي ج  ة  الثُّم  ْمز  ا َحَضَر : "ع ْن أ بِي ح  َعِليَّ ْبَن اْلَُْسْْيِ ع اْلَوفَاُة َضمَِِّن ِإََل َصْدرِِه ُُثَّ قَاَل ََي ُبَِنَّ أُوِصيَك ِبَا أَْوَصاِن ِبِه َأِب َلمَّ
َك َو ظُْلَم َمْن ََل يَِ   " َك ََنِصراً ِإَلَّ اّللَّ ُد َعَليْ ع ِحَْي َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة َو ِبَا ذََكَر أَنَّ أَََبُه أَْوَصاُه ِبِه قَاَل ََي ُبَِنَّ ِإَيَّ

، سپس .سينه خود چسبانيده مرا ب ،على بن الحسين در رسيد [پدرم] وفاتحضرت باقر عليه الّسالم فرمود: هنگامى كه 

همان چيزى كه او یاد ه من سفارش كرد، و بفرا رسيدن وفاتش به آنچه پدرم هنگام ه سفارش كنم ترا ب م،اى فرزند فرمود

برابر تو جز در یابدنمی كسى كه یاورىه ب م بپرهيز از ظلماى فرزند گفت آن سفارش كرده بود،ه باو را ش آور شد كه پدر

 .خدا

خواهد بر حذر دارد آگاه سازد از عواقب واضح است که ظلم به هرکسی گناهی است بزرگ و زشت، ليکن در اینجا می

 ای نداردو از قدرت و شکوت ظاهری هيچ بهرهیار و یاور است، بسيار شدید و شوم ظلم به مظلومی که بی

شاید در اینکه امام حسين، عليه السالم، هنگام نزدیک شدن وفات خود، چنين سخنی را به فرزند خود، امام علی بن 

آن خواست از دید، و میالّسالم، گفت، اشارتی بوده باشد به اینکه خشم خدا بر آن قوم شور بخت پليد را میالحسين، عليهما

 الّسالم، بدان تصریح فرمود در خطبه خود خطاب به آنها.خبر داده باشد. این همان چيزی است، که زینب کبری، عليها

 

یار و یاوری اولياء إلهی امتحان خلق است تا آنچه در بنابر آنچه گذشت، شاید بتوان گفت که سّر بی :توضیح و تکمیلی  .3

بحث ضرورت امتحان، و ارتباط آن با ربوبيت خدای سبحان از حوصلۀ این  های خود پنهان دارند، آشکار گردد.سينه

 :کنيممثنوی موالنا در این ارتباط بسنده می دفتر سوماز نوشتار بيرون است، ليکن به ابياتی 

 خبر باایشان  و غيبت روحضدر    اند ای پسراطفال حق اوليا

 جانشان کو کشد کين از برای   نقصانشان غایبی مندیش از

 کيا در غریبی فرد از کار و   اوليا اند اینگفت اطفال من

 ندیم ليک اندر سر منم یار و   یتيم از برای امتحان خوار و

 من گویيا هستند خود اجزای   من دار جمله عصمتهایپشت

 اندتن صد هزار اندر هزار و یک  اندمن پوشانِ هان و هان این دلق

 زبر موسيی فرعون را زیر و  هنر ورنه کی کردی به یک چوبی

 دو  خُ  نوح شرق و غرب را غرقاب  بد ورنه کی کردی به یک نفرین

 مراد شان را بیجمله شهرستانِ   راد بر نکندی یک دعای لوط

خویی خود را نشان دهند، پس، چون مردمی، یا گروهی که دارای صفات و خصوصياتی خاص هستند عمق پليدی و زشت

اميدی به اصالح آنها نرود، قهر خدا بر آنها جاری خواهد شد، عالم از لوث پليدی آنها پاک خواهد گردید، به نحوی که هيچ 

ُْم يَ َرْونَُه بَِعيًداخدای تعالی فرمود، " بينيم(. بيند، ولی ما آن نزدیک میالمعارج( )آنها آن را دور می 70:  7-8" )َونَ رَاُه َقرِيًبا ِإَّنَّ

دهد و هزار از مردم را خدا مسئول قرار میزاران ه، یک ولی خدا چرا انتقام و قصاص خونممکن است گفته شود، 

کند. جوای این پرسش آن است که اّوال، ولی خدا یک نفر نيست، او محور بقای همه عوالم هستی، و از این مجازات می

 باشند، چنانچه موالنا گفت:منظر صدهزار در هزار هم بيشتر می

 اندتن صد هزار اندر هزار و یک  اندمن پوشانِ ن دلقهان و هان ای

ثانيا، کسانی که به وظيفه خود در دفاع از مظلومان، آسيب ددیدگان، و برقراری عدالت و شرایطی مورد رضای خدا 

الَّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َو اْعَلُموا أَنَّ َو ات َُّقوا ِفْتَنًة َل ُتصيََبَّ باشند، چنانچه خدای تعالی فرمود، "کنند، همه مسؤل میسبحان عمل نمی
 دهنده كيفر سخت و بدانيد كه خدا ،رسدشما نمىظالمان اى كه تنها به و بترسيد از فتنه) (األنفال 8:25)" اّللََّ َشديُد اْلِعقابِ 

انی که تقوای الزم را نداشتند، به ها و رسيدن آن به کساینکه فرمود فراگير بودن عواقب این ظلم(، توّجه شود به است

 است.بودن خدای سبحان " َشديُد اْلِعقابِ "خاطر 

 در زیارت امام حسين، عليه الّسالم، در روز اربعين نيز چنين آمده است:

َعْت ِبذِلَك فَ َرضِ  ُ اُمًَّة َسَِ ُ َمْن ظََلَمَك َوَلَعَن اّللَّ ُ َمْن قَ َتَلَك َو َلَعَن اّللَّ  َيْت ِبهِ فَ َلَعَن اّللَّ
 وآن را د و خدا لعنت كند مردمى كه شنيدند ،كسى كه به تو ستم كر و خدا لعنت كند ،كشت خدا لعنت كند كسى كه تو را)

 ( بدان راضى بودند

ُْم َشاقُّوا " کنند تهدید کرد به شدّت ورزیدن در عقوبت آنها،هم چنين خدای سبحان کسانی را که با دشمنی می اّللََّ َو َرُسوَلُه ذِلَك ِبََِّنَّ
و هر  دشمنی کردند،[ براى آن بود كه آنها با خدا و پيامبرش این ]عقوبت) (الحشر 59:4)" َو َمْن ُيَشاقِ  اّللََّ فَِإنَّ اّللََّ َشديُد اْلِعقابِ 

 (.است دهندهكيفرخدا سختدشمنی، كس با خدا 
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َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإدًّا َتكاُد السَّماواُت "زینب کبری، عليها الّسالم، به آیه کریمه سوره مبارکه مریم،  رهشاید در اشا اشارتی دیگر: 
ا چيزى نمانده است كه آسمانها )آوردید چيزی بسيار منک ر را،  (مریم 19:  89-90)" يَ َتَفطَّْرَن ِمْنُه َو تَ ْنَشقُّ اْْلَْرُض َو َتَِرُّ اْْلِباُل َهدًّ

د و كوهاز این ]سخن ،سّر دیگری نيز نهفته باشد. در این دآیه کریمه ها به شدت فرو ریزند([ بشكافند و زمين چاك خور 

موجب نزدیک شدن بن مریم، عليهما الّسالم،  شرک آشکار و گستاخانه مسيحيان را در پسر خدای سبحان خواندن عيسی

ها فرارسيدن دانيم که فروپاشی جهان از نشانهرمود. از طرفی دیگری، میها معّرفی فها، و زمين، و کوهفروپاشی آسمان

شود. عالوه براین، اگر در نظر داشته باشيم که در باشد، چنانچه از بسياری آیات قرآن کریم، استفاده میقيامت کبری می

آن وقت شاید بتوان گفت که  شود، و دیگر تغييری در وضع آنها روی نخواهد داد،قيامت کبری وضعيت افراد نهایی می

" َتكاُد  گذارد. ليکن از تعبير "شرکی چنين آشکار جای برای تغيير و تحّولی به سوی توحيد و حّق برای شخص باقی نمی

باشند، و کشف غطاء از آنها نشده است، و چشمانشان تيز )نزدیک باشد که( استفاده فرمود، چون تا آنها در حجاب دنيا می

 بينند.، آن را نمینگردیده است

ا َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإدًّا َتكاُد السَّماواُت يَ َتَفطَّْرَن ِمْنُه َو تَ ْنَشقُّ اْْلَْرضُ پس، این عتاب زینب کبری، عليها الّسالم، با آنها،   َو َتَِرُّ اْْلِباُل َهدًّ

پاره پاره( د نها متالشى شوو كوه ،و زمين بشكافدها پاره شوند از آن، ک باشد که آسماننزدیمنک ری را مرتکب شدید، که )

آتشی است سوزان و نابود کننده بر تار و پود همه کسانی که به آن جنایت و ظلم و ستم دست زدند، و یا بدان راضی 

باقی  کوفيان، ای یزیدیان، ای ظالمان نابود شدید، و هيچ جای اصالح و تغييریکنند. یعنی، ای هستند، و آن را توجيه می

به کار یزیدیان راضی هستيد، و آیيد اگر هایی که در طول تاریخ میای همه انسان نگذاشتيد، جهنّم بر شما محيط شد، و

کنيد، و قدرت حمایت قلبی و زبانی از حّق را هم ندارید، و با حّق همدردی کنيد، و نفرت خود را از آن اعالم نمیتوجيه می

ها از این امر فروپاشيدند، ولی شما، ها و زمين و کوهرود، آسماناید، و اميدی به شما نمیشده کنيد، بدانيد که هالکهم نمی

 ها، هنوز قدرت تشخيص ندارید!به اصطالح انسان

 از شيخ صدوق به اسناد خود نقل شده است:

بنام قصر بنى مقاتل  عمرو بن قيس مشرقى گفت خدمت حضرت حسين رسيدم من و پسر عمویم امام عليه الّسالم در محلى

بينم خضاب است یا رنگ موى شما است؟ بود سالم كردیم پسر عمویم عرضكرد: یا ابا عبد َّللاه آنچه در چهره مباركتان مى

اید براى نصرت و یارى من. آورد آنگاه بما توجه نموده فرمود آمدهفرمود خضاب است پيرى بسرعت بما خانواده روى مى

شود و مایل مى -دانم چهو قرض دار و عيالوارم و مقدارى مال مردم در اختيار من است و نمى عرضكردم من مردى پير

نيستم امانتها از بين برود پسر عمویم نيز شبيه همين حرف را زد فرمود پس بروید تا صداى گرفتارى مرا نشنوید و 

ا سياهى جمعيت ما را ببيند و ما را اجابت چشمتان بسياهى جمعيت ما نيفتد زیرا هر كس صداى گرفتارى ما را بشنود ی

، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، ج -بخش امامت) م افكند.نكند و بداد ما نرسد بر خداست كه او را با سر در آتش جهن

167) 

به آیه کریمه  با اشارهخواست باز شاید یکی از اسرار دیگر واقعه کربال، که زینب کبری، سالم هللا عليها،  سّری دیگر: .4

سوره مبارکه مریم، بدان اشاره کند ظهور حضرت مهدی، عليه الّسالم، بوده باشد. زیرا همانگونه کهئ همه مسلمين معتقد 

شود با آنچه نقل شده است مبنی باشند، ظهور آن حضرت، عليه الّسالم، از عالئم قرب قيامت است. این نظر تقویّت میمی

 گيرد.ام خون امام حسين، عليه الّسالم، را توسط فرزند او حضرت مهدی، عليه الّسالم، میبر اینکه خدای سبحان انتق

( از ابوطاهر محّمد بن حسن برسی در کتاب معالم الدین نقل 285-286در نفس المهموم ) ترجمه آیة هللا شعرانی ص  

جا کشيد، فرشتگان ر حسين، عليه الّسالم بدانکند که او از امام صادق، عليه الّسالم، روایت کرده است فرمود: چون کامی

بانگ به گریه بلند کردند، و گفتند، ای پروردگار، این حسين برگزیده تو و پسر دختر پيغمبر تو است، پس، خدای تعالی 

 کشم خون او را.سایه قائم را به آنها نمود، و گفت به این انتقام می

ه اء ْص ل ع اءْ  .5 ِِْب اْش و  ِْجئ ُتم  ِْملْ ل ق د  ِعْاْل  ر ِضْأ و  ْك ِطَل  د اء ْفـ ق م اء ْخ ر ق اء   زشت،سخت ناروا،  خشن،، کبس هولناامری  :السهم اءِِْءْْع ن ق اء ْس و 

 .آسمانهمه ، و گنجایش گستره همه زمينبه کریه، و احمقانه را مرتکب شدید و 

متالشی شوند، با تعابيری تند و گزنده تا حاکی از ها ها، و زمين، و کوهبيان علّت آن است که چرا نزدیک است آسمان

ظاهری در معنایی مجازی. های شدّت حماقت، و پستی و پليدی آنها بوده باشد. استفاده فرمود از چند تعبير راجع به زشتی

ی و کریه بودن زشت "سوداءاست؛ " زن درازگردن، مونث اعنق "عنقاءی است؛ "بر و برگ و بی، ییبی مو "صلعاء"

قمونث  "خرقاء؛ "ن پيشين باالئين ، یا بر خالف آندنداباشد پيش برآمده  ی است کهمرد "فقماءاست؛ " زن بهئ معنی  ا ْخر 

 است. احمق

انگيز بودن جنایت و خيانت آنها را چنانچه گذشت، استفاده از تعابيری است که برای آنها قابل درک بوده باشد، شدّت نفرت

 برساند.
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اُءْد ماًْْأ ْفـ ع ِجب ُتمْ  .6 ْالسهم  ُُْت ِطر  نوع تعبيری حکایت از آن دارد، که گویا در  !آسمان خون ببارد؟زده شدید از اینکه آیا شگفت :أ ن 

قتل امام حسين، عليه الّسالم، تغييری در آسمان، رخ داده باشد که حدّاقل مردم کوفه و اطرافش آن را ددیده باشند، و شگفت 

م درک و زده شده باشند. زینب کبری، سالم هللا عليها، با این پرسش، خواست به کوفيان بفهماند که شگفتی آنها ناشی عد

معرفت به مقام امام حسين، عليه الّسالم، بود، وگرنه کسی چون زینب، عليها الّسالم، از این تغييری آسمانی هيچ تعّجب 

 دانست که چه مصيبت بزرگی، و چه حادثه عظيمی اتّفاق افتاده است.نکرده بود، چه او به خوبی می

 اند. ام حسين، عليه الّسالم، اشاره کردهبسياری از علمای اهل سنّت به تغيير آسمان در قتل ام

برای مثال، اسماعيل حقّی که خالی از بغض نسبت به شيعيان اهل بيت رسول خدا، صلی هللا و عليه و آله و سلّم، نيست  در 

 گوید: تفسير خود، می

 او ) امام حسين، عليه الّسالم( قتلایت شده است که آسمان سرخ شد برای حك

 غضباست که چون ما  ن آابن الجوزى آن بنا بر نظر  و حكمت نبود، قتل حسين تاشفق گفت: این سرخی ابن سيرین 

را  حسينش بر کسانی که تاثير غضب شد هراظ ت. پس،جسمياست، از  منزه حقّ  لیوگذارد سرخی چهره را میثر أ کنيم،

روز قتل حسين برداشته نشد، مگر آنکه زیر آن دنيا سنگی در  و ت،جنایبودن اظهار عظيم  ، برایافقا شرخی ب کشتند،

 خون تازه بود.

، قتل حسين کریدم راجه به اینکه هيچ کس نبود که کمک کرده باشد برگفتگو می ی بودیمجمعگفته است که ما ابو الشيخ 

گاه برخاست تا لی چيزی به من نشد، آنوب گفت، من کمک کردم شيخاز آنکه بميرد. پس، قبل  مگر آنکه بالیی به او رسيد

. سوخت تا مردانداخت خود را با ولی همچنان می فراتدر  وزد آتش، آتش اصالح کند، آتش گرفت، و فریاد میچراغ را 

اشان کبود شد، ی به قتل رسيدند، با کور شدند، چهرهبعض . ونوشيدند، سيراب، و هرچه میعطشء شدند به بتالی مبعض و

 اینها. غير  ود، شان در اند زمانی زایل شملكیا 

 

 حافظ:

 نکنی قصد این قوم خطا باشد هان تا  هالهل دارند زهر دردمندان بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


