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ْالـِبسْ   مِْـيـرهحِْـِنْالـمْ ـرهحْ ـِمْاَّللِه
 (5زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه  ) شرح خطبه

 2009 – 02 – 19؛ 1387 – 12 – 01؛ 1430 – 02  – 23شنبه  پنج

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

اُءْد ماْ  .1 ْالسهم  ُُْت ِطر  ! در مقاتل در ارتباط با شهادت امام حسین، علیه آسمان خون ببارد؟زده شديد از اينکه آيا شگفت :أ ْفـ ع ِجب ُتم ْأ ن 

كه فرمود تعداد است ابن شهر آشوب از امام جعفر صادق روايت كرده الّسالم، توضیحاتی آورده شده است، از جمله آنکه 

یرهائى كه به زره امام حسین فرو رفته بودند .. ت. يافت شد ،المعلیه السّ  ،ضربه بر بدن امام حسین 34و  ،زخم نیزه 33

ها بر جلو بدن امام حسین وارد شده بود. نظیر خارهائى بود كه در پوست خارپشت وجود دارد! روايت شده: كلیه آن ضربه

ه السالم ساعتى شد( امام علیكرد و فرارى نميدشمن نميه )زيرا امام علیه السالم نظیر پدرش حضرت امیر هرگز پشت ب

در آن هنگامى كه ايستاده بود ناگاه سنگى آمد و بر پیشانى  توقف كرد تا استراحت نمايد، زيرا از جهاد ضعیف شده بود.

 مباركش اصابت كرد.

وقتى خواست خونهاى صورت مبارك خود را با گوشه لباس بگیرد ناگاه تیرى كه تیز و مسموم و سه شاخه بود آمد و بر 

 .: بسم َّللاه و باَّلله و على ملة رسول َّللاه و گفترفت!  فروآن حضرت بر قلب ست، و به روايتی نشو اسینه 

كشند كه روى زمین پسر : اى خداى من! تو میدانى اين مردم شخصى را ميگفتآسمان بلند كرد و  سویسر  ،سپس

دست برجست. پس، ناودان  مانندج نمود و خون آن تیر را از پشت مبارك خود خارآنگاه، پیغمبرى غیر از او وجود ندارد. 

 در آسمان ديده نشده بود تا آن سرخیگشت! برن اى از آن پاشید، و قطرهآسمان سوی  ،شدمیپر چون ، گذاشتزخم بر آن 

روی و محاسن را بدان  و آن گذاشت، برر دوم  دست اب ،سپس. آسمان پاشیدسوی خون را آن  ،المعلیه السّ  ،كه حسینگاه 

! فالن و فالن مرا جدّ خود را چنین خضاب شده ديدار کنم و گويم که ي و فرمودآغشته کرد،   .کشتندا رسول َّللاه

به سرخی آسمان  در ترجمه نفس المهموم، راجعذيل اين مطلب، مرحوم آية هللا میرزا ابوالحسن شعرانی، رحمة هللا علیه، 

 گويد:یه الّسالم، خون خود را به آسمان پاشید، چنین میآن گاه که امام حسین، عل

مترجم گويد مراد از سرخی آسمان، سرخی غیر شفق مشرق و مغرب است، و به روايت کامل ابن اثیر در آن وقت 

ای زايِد بر عادت در آسمان پديد آمد، چند ماه بود، و زايل شد، و اين سرخی شفق که اکنون هست از پیش، در سرخی

 ان بود و حضرت پیغمبر آن را عالمت نماز مغرب قرار داد.(آسم

ْأ خ زى .2 ِخر ِة ْل ع ذاُبْاْل  ْالْيـُن ص ُرونْ ْو  ُْهم  آنچه در ظاهر  .تر است و آنان يارى نخواهند شدعذاب آخرت رسواكننده ،و قطعا   :و 

زودی عذاب خود را در هم اينجا به شما خواهد چشاند، و آسمان دنیا ديديد، نشانه خشم خدا بر شما در همین دنیا بود، که به

و خواری،  شديد، محرومتان خواهد ساخت، جامۀ درماندگی، و های دنیويی که برای آن چنین جنايتی را مرتکباز لذّت

 تر است.تر و دردناکهد پوشاند، لیکن بدانید که عذاب آخرت رسواکنندهبر شما خوارا رنج و بالء 

، تشبیه فرمود با اشاره به آيه کريمه سوره مبارکه فّصلت که سرنوشت شوم قوم عاد را در دنیا آخرت خاطر نشان ساخت

ٍم َنَِساٍت لُِنذيَقُهْم َعذاَب اْْلِْزِي يف اْْلَياِة  رحياً َصْرَصراً يف َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهمْ فرمايد، "آنها را به قوم عاد. خدای تعالی، در باره قوم عاد، می أَّيا
نْيا َو َلَعذاُب اْْلِخَرِة َأْخزى پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهايى شوم فرستاديم تا در ) (فّصلت 41:16)َو ُهْم ال يُ ْنَصُروَن  الدُّ

 (تر است و آنان يارى نخواهند شدبچشانیم و قطعا  عذاب آخرت رسواكنندهزندگى دنیا عذاب رسوايى را بدانان 

 به خاطر آنکهگويند صرصر مىهم را . رود خروشان اشدو آن آواز باد ب" است، صرير"از ، "صرصر"اند از کلمۀ گفته

 باد پر سر و صدانیز ، و باد بسیار سرد، و يا به باد سخت و سمىدر اينجا، را، " صرصرباد "آن ترسناک است. آب  آواز 

ماده" نحس" است، كه صفت مشبهه از  سات"حِ "نَ و كلمه؛ ستآمیز بودن او قهر، مستلزم سخت وزيدن نیز اندکردهتفسیر 

 سات" يعنى ايام شوم.حِ و" ايام نَ ،ضد" سعد" است

تر و در هرصورت، با اشاره به اين آيه کريمه، خبر داد آنها را به فرود آمدن قهر خدا بر اثر آنها در دنیا، و عذابی دردناک

)و آنها ياری  "َو ُهْم ال يُ ْنَصُرونَ "تر در آخرت به مجازات کشتن امام حسین، علیه الّسالم. هم چنین، با تعبیر رسواکننده

ايشان را، چرا فرزند محبوب کسی را  كند تا شفاعتکه در آخرت هیچ شفیعی نخواهند داشت   خبر داد آنها را نشوند(،

 .کشتند، که شفیع همه شفیعان و مردم است

ای که در مورد قوم عاد بود، و در اين کمال علم قبل از آن به خون باريدن آسمان اشاره فرمود، آنگاه به آيه اشاره: .3

زا ديدند، علیها، مشهود است، چه قوم عاد نیز ابتداء باد عذاب را به صورت، ابری بارانسخنوری زينب کبری، سالم هللا 

" َعاِرٌض ُّمُِّْطُرنَ ، "گفتندو مژده داده و مى لذا به يكديگر بشارت .آيدسويشان مىابرى است كه براى باريدن بهو خیال کردند 

همان عذابى بود كه در ولى اشتباه كرده بودند بلكه اين(  كردما را سیراب خواهد  ابرى است كه ) االحقاف( 46:24)
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هر چیزى را نابود  آورد عذابى كه به امر پروردگارشكردند، بادى بود كه عذابى الیم با خود مىشتاب مى آمدنش

ى تا آخرين نفر آن باقى نگذاشت، در نتیجه خداى تعالهاى آناناز خانهساخت كه كمترين اثرىساخت و آن چنان نابود مىمى

 .و مؤمنین به وى را نجات داد خود هودقوم راهالك كرد و به رحمت

ُتْال .4 ُُْي ش ىْع ل ي ِهْفـ و  ْال  اُرْو  َْي  ِفُزُهْال ِبد  ْج لهْال  ْو  ت ِخفهنهُكُمْال م ه ُلْف ِإنهُهْع زه ْي س  كه پیشى گرفتن خدا  سر نسازد،شما سبک مهلتپس،  :ارِْثْهف َل 

چون به الهام . "بدار" پیش دستی است، "حفز" تحريک کردن. از فوت انتقامرود بیمی نمی ،اوبر كند، و نمى ريکتحرا 

خدای تعالی، از سرنوشت شوم کشندگان امام حسین، علیه الّسالم، در دنیا و آخرت عالم بود، و يقین داشت به وقوع آن، 

)پس، مهلت شما را  "َفََل َيْسَتِخفاناُكُم اْلَمَهلُ دادند، به آنان، فرمود، "می مانند انبیايی که با قاطیعت از آمدن قهر خدا خبر

نگران نباشد از  ايد، زيرا خدای عّز و جّل، چنان است کهسر نسازد( که عذابی در کار نیست، و ه حال خود رها شدهسبک

ر گونه که خواهد شود، و بیمی از آنکه شود به تعجیل در عذاب. او هرچه خواهد و هپیش دستی ديگران، تحريک نمی

از دست رود ندارد. پس، اين اندک مهلتی که به شما  داده است خود مکری است از سوی او با شما برای انتقام فرصت 

ا َُّنْلي"فرمايد هرچه بیشتر عذاب کردن شما، چه او می ا َُّنْليََلُْم َخْْيٌ ِِلَنْ فُ  َو ال حَيَْسََبا الاذيَن َكَفُروا أَّنا ََلُْم لَِيْزداُدوا ِإْْثًا َو ََلُْم َعذاٌب  ِسِهْم ِإَّنا
دهیم براى آنان اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مىو البته نبايد كسانى كه كافر شده) (آل عمران 2:178) " ُمهيٌ 

 .(آور خواهند داشتذابى خفت[ عدهیم تا بر گناه ]خود[ بیفزايند، و ]آن گاهنیكوست ما فقط به ايشان مهلت مى

حسین، علیه الّسالم، را کشتید، و هیچ باليی بر شما فرود نیآمد، اين  د كهیخوشحال باشپس، مبادا که خود را فريب دهید و 

بُوا برد شما را سوی عذاب الیم بدون آنکه بفهمید، "، میاستدراج و تاخیر باو مهلت خداست  ءامال ِِبَّيتِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم َو الاذيَن َكذا
دانند گريبانشان و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج، از جايى كه نمى) (األعراف 7:182) "ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمونَ 

 (را خواهیم گرفت

ود، سنتی از سنن الهی عقلیه بنی هاشم، زينب کبری، علیها الّسالم، در کالم خ مهلت دادن جنایکاران مکر خداست با آنها: .5

تعالی به کسانی که به او و اولیاء او دشمنی را يادآور اهل کوفه و همگان شد، و خاطر نشان ساخت که مهلت دادن خدای

کنند، از باب مکر خدای تعالی است با آنها. عالوه بر آنچه در باب سنّت امالء، و استدراج گفته شده است، کید و مکر می

ُْم َيِكيُدوَن َكْيًدانايتکاران عظیم باشد، و فرمود، "خدا نیز با اين ج ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا َوَأِكيُد َكْيًدا ِإَّنا  86:  15-17" ) َفَمهِ 

پس كافران را مهلت ده و كمى آنان را به حال ، زنمو ]من نیز[ دست به نیرنگ مىزنند مى آنان دست به نیرنگ( )الّطارق

 .واگذار(خود 

" نیرنگی سترگ تا آنجا که در كیداكنند درشان رسول وحق قرآن " يعنى مكر ميدر تفسیر اين آيات، گفته شده است: 

آن نباشند. کید بنده کجا و  ردمی ورزم که قادر به  متین" و من نیز در مقابل کید آنها کیدی واكید كیدا" قدرتشان بوده است.

نشو به مقابله به مثل و انتقام  لوشغ" پس امهال نما و مهلت ده کافران را يعنی مالكافرين فمهلکید خدای قادر متعالی؟! "

 بر آنها را ومال و اوالد بیشترى دهم  نکن به هالکت ايشان تا من استدراج ورزم با آنان، و وتعجیلگرفتن از آنها و نفرين 

تا در آخر به  چنین حیله مى كنم  اين. آری من افكنم كنم، و بر گوش و چشمشان پرده ، و گمراهشانزنمدلهايشان مهر 

، يعنی اين مهلت و بهره وری از امور دنیايی در مقابل  اندك است به معناىا" رويد. " سوى عذاب روز قیامتش بكشانم

 حیات اخروی بسیار اندک است و اينکه آنها اين معنا را درک نمی کنند خود نیز از مکر من است با آنها.

خدای تعالی رسول خود، صلی هللا علیه و آله و سلّم، را فرمود که وعده عذاب من حّق است، پس کسانی که يقین ندارند به 

ن پس تو صبر ك) (الّروم 30:60) "فَاْصِبْ ِإنا َوْعَد اَّللاِ َحقٌّ َو ال َيْسَتِخفاناَك الاذيَن ال يُوِقُنونَ "سرنسازند، وعده عذاب من، تو را سبک

 (كه وعده خدا درست است، و آن كسان كه يقین ندارند، تو را به سبك سرى وا ندارند

ْل ِبال ِمر صادِْ .6 ُم  َْل  ْو  ْل ن ا ْر بهك  ِْإنه هرگز چنین نیست که خدای  هرگز، پروردگار تو بر کمینگاه است برای ما و برای آنها. :ك َله

، و عذاب جنايکاران و ستمگرانی خونخواهی از دست شدن فرصتتعالی، تحريک شود با پیش دستی، و بیمناک باشد بر 

پايد تا برای ما و برای آنها، هريک را میکه حسین، علیه الّسالم، را کشتند، فراموش کند، پروردگار تو، در کمینگاه است 

چه سزاوار آن هستند، آيد، و جزای هريک را چنانگزيند، بر سر آنها فرود میکنند، آنگاه در فرصتی که خود برمیچه می

 دهد.می

. در هرصورت، اشاره است به قول خدای تعالی در "َو ِإنا َرباُكْم لَِباْلِمْرصادِ در بعضی نسخ اين جمله بدين صورت است، "

، اين قول خدای به درستی که پروردگار تو بر کمینگاه است()الفجر(  89:14)  " ِإنا َرباَك لَِباْلِمْرَصادِ "سوره مبارکه فجر، 

را در نتیجه عذاب خدای سبحان بیان کرد. زينب کبری، و فرعون تعالی است بعد از آنکه سرنوشت شوم قوم عاد و ثمود 

 تشبیه فرمود به عاد، گفت.کشندگان امام حسین، علیه الّسالم، آنکه سالم هللا علیها نیز آن را بعد از 
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به ، )ريخت بر آنها پروردگار تو تازيانه های عذاب ر " بَُّك َسْوَط َعَذاٍب ِإنا َرباَك لَِباْلِمْرَصادِ َفَصبا َعَلْيِهْم رَ خدای تعالی فرمود، "

 درستی که پروردگار تو بر کمینگاه است(

، واما در مورد شالق عذاب ، كنايه است از آن است در مورد آب ، به معناى ريختن "گفته اند:"صبدر تفسیر اين آيات 

ون عرب ضرب گفته اند که چ .دادن آن است به منظور بزرگ جلوه "عذاب" آوردن كلمه نكره .سر هم و شديدعذاب پشت 

قانون كالم ايشان ه فتند حق سبحانه بگ ونه از عذاب را نیز سوط ميهرگتازيانه راسخت ترين عذابها مى دانستند. 

فساد، عذاب شديدى  ه خاطر طغیان و گسترش دادنو معناى آيه اين است كه : پروردگارت بگفت. هاى خودرا سوط عذاب

در آنجا به  ه معناى آن محلى است كه" بمرصاد" كلمه. بر اين طاغیان نازل كرد، عذابى پشت سر هم و غیر قابل وصف

تعالى با اينكه او منزه است از نشستن در  كمین بنشینند و منتظر رسیدن شكار و يا دشمن باشند، و بر مرصاد بودن خداى

بفهماند خداى تعالى مراقب اعمال بندگانش است ، همانطور كه انسان در كمین  مكان، كنايه اى است تمثیلى، كه مى خواهد

برساند، و خود او هیچ  مراقب حركات و سكنات دشمن خويش است ، و منتظر است تا او را دستگیر كند و يا به قتل نشسته

خداى سبحان هم مراقب اعمال بندگان خويش است ،  و يا كشتن او است ،خبر ندارد از اينكه دشمنش در صدد دستگیرى 

 .دادند ايشان را به شديدترين وجهى عذاب مى كند همینكه طغیان كردند و فساد را گسترش

علت فرود آمدن تازيانه های عذاب بر قوم های عاد و ثمود و فرعون را بیان می فرمايد، وآن بدان خداطر بود که 

همواره در کمین گاه است ولحظه ای از مراقبت بندگانش غفلت نمی ورزد. تعبیر "ربک". اّوال، می رساند  پروردگار تو

مى كند و  بیانگذشته را  عذاب كردن طاغیان و فساد انگیزان امت هاىکه اين مراقبت های از شئون ربوبیت است، علت 

 كلمه.  ثانیا، رب است، و سنت او بر همین معنا جارى است مى فهماند كه اگر آنان را عذاب كرد به خاطر اين است كه او

منحصر در امت  ذابشرا به كاف خطاب اضافه نمود، و فرمود  پروردگار تو ايشان را عذاب كرد تا بفهماند که ع  "رب"

يمن در امت حضرت محّمد )ص( هم بايد از عذاب خود خود را ا . هاى گذشته نیست، بلكه در امت تو نیز جريان دارد

ندانند. "رصد" کردن ديدبانی و مراقبت دقیق است و بر مرصاد بودن خدای تعالی بايد که مراقبت بنده از احوال  و اعمال 

خود را نتیجه دهد زيرا هیچ چیزی از خدايی که بر مرصاد است فوت نمی شود و او همه اعمال و احوال ما حفظ می کند. 

است اين است که مصیر عباد جز بر خدا نیست؛ و از هر طريقی که عبور کنند نکته ديگری که از اين آيه برداشت شده 

 وا مى شنود وبرهمه چیز را  همه رامى بیند و مسلط بر آن طريق خداست، پس، بايد بدانند که پايان کارشان با کیست. او

است به کسی که به سوی  أسرار عباد، عالم است بر عمطلّ  " يعنیِإنا َرباَك لَِباْلِمْرَصادِ " . و نیز گفته اند:وشیده نیستپ هیچ چیز

خويش.]آن کس که می آيد را با  جالل جمال ومی دهد آنها را به  خبرسپس ، او می آيد و کسی از او روی  بر می گرداند

 جمال خويش بدو نشان می دهد، و به آن کس می رود با جالل خويش روی می آورد.[ 

همه بر مرصاد طبیعت است و خدا و مالئکه او در آن ورطه همه را می  گذرگاه د کهانگفته توضیحی راجع به مرصاد: .7

آزمايند تا استعدادات خويش را آشکار سازند. خدا از فقر و غنا و گشايش و تنگنا به عنوان امتحان ياد فرمود و قول آنهايی 

ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة سوره مبارکه انبیاء نیز فرمود،  را که اينها را نشانه کرامت  و يا خواری خويش می دانستند رد فرمود. در
َنا تُ ْرَجُعونَ  َنًة َوإِلَي ْ  است و شما را از راه آزمايش به شّر و خیر می هر نفسى چشنده مرگ) (21:35) اْلَمْوِت َونَ ب ُْلوُكم ِِبلشارِ  َواْلَْْْيِ ِفت ْ

 باط ابیات زير از موالنا بسیار مناسب مقام است:در اين ارت  !(شويدو به سوى ما بازگردانیده مى ايیم،آزم

کند آنها را،  حفظدارد، کسی که حرمت ، سه جلّ  و عزّ از رسول خدا، صلی هللا علیه و آله و سلّم، خدا،  :چند حدیث نقل .8

ش را. گفته شد آنها خرتآ دنیا و نکند برايشحفظ خدا  نکند آنها را، حفظکسی که  وی او را، دنیا دين و کندحفظ  خدا

 خويشانم را. تحرم و من، حرمت و ،اسالم تحرمچیستند؟ گفت 

دوست داشته باشید خدا به خاطر آنچه " ، گفت،مسلّ  صلى هللا علیه و ،نبياند که نقل کردهابن عباس از حاكم  ترمذي و

 مرا به خاطر أهل بیتشته باشید دوست دا وخدا،  دوست داشته باشید مرا به خاطر دوست و ت،نعمدهد شما از روزی می

 حبّ  ت،خصلسه  تان را برأوالد کنید "أدب، فرمود، مسلّ  صلى هللا علیه وقل کرده است که رسول هللا، يلمي ند ". و منحبّ 

 .قرآن"ئت قرا بر و ش،حب أهل بیت و اتان،نبي

در خواب ديد، و گفت صالحین ی از بعض را، مسلّ  صلى هللا علیه و ،نبىخود آورده است که   در تفسیرحقّی  ذکر رویایی: .9

پاس  ورا کشتند حسین ت را؟ فرمود، خدا بیافزايدشان فتنه، امت هایهفتنبینی پدر و مادرم فدای تو باد، میيا رسول هللا 

 رعايت نکردند حّق من را در او. ونداشتند مرا، 


