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شرح خطبه زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه ()2
پنج شنبه 1430 – 02 – 16؛ 1387 – 11 – 24؛ 2009 – 02 – 12
 .Iادامه شرح خطبه زینب کبری ،سالم هللا علیها ،خطاب به مردم کوفه در توبیخ و مالمت آنها
سالم:
 .1نقل حدیثی در محبّت اهل بیت رسول خدا ،علیهم ال ّ
حضرت حسين بن علي (عليهماالسالم) فرمودند :كسي كه خاندان پيامبر (صلي هللا عليه و آله و سلم) را دوست بدارد ،از اين
خاندان به شمار ميآيد؛ "من أحبّنا كان منّا أهل البیت" .عرض كردند :از خاندان شما به شمار ميآيد؟! فرمودند :آري" ،منّا
أهل البيت" و سه بار اين عبارت را تكرار كردند .سپس فرمودند :مگر سخن ابراهيم خليل را نشنيدهايد كه فرمود" :فَ َم ْن تَبِ َعين
فَِإنَّهُ ِم ِّين" ( 14:36ابراهيم) (پس هر كه مرا پيروى كند از من است).
ِ
ِ َّ
اهيم" ( 22:78الح ّج) (آئين پدرتان ابراهيم
افزون بر آن ،خداوند ابراهيم را پدر مو ّحدان جهان خوانده است" ،ملةَ أَبي ُك ْم إبْر َ
است) .بنابراين ،مسلمان واقعي ،فرزند معنوي حضرت ابراهيم (عليهالسالم) است و فرزند معنوي انسانهاي كامل و
معصوم ،از اهل بيت آنان محسوب ميگردند .تنها "سلمان" نبود كه از لقب پرافتخار "سلمان منّا أهل البيت" بهرهمند شد،
بلكه بسياري از مردان و زنان جهان اسالم به اين لقب مفتخر شدند.
تْعلِيِْب ِنْأِِبْطالِبْْْ-عْْ-إَِلْالن ِ
ى عليهما السّالم ،سوى مردم اشارت كرد كه
لس ُك ِْ
بْبِن ُْ
هاسْ ِِب ُّ
وت :آنگاه ،زينب دخت ،عل ّ
 .2فأومتْزيـن ُ
سکوت کنيد .اشاره به سکوت برای آن بود که همه سخن او را بشنوند .و سخنان وی در خاطرها بماند .و گوش دادن به
َّاس ِِبَ ْن أَنْ ِ
ت إِ ََل الن ِ
صتُوا " (و
سخن اولياء و بزرگان ،در صورت استعداد ،جلب رحمت میکند ،و اينکه روای گفتَ " ،و قَ ْد أ َ
َش َار ْ
مردم را اشارت به سكوت فرمود) ،شايد نشانه آن باشد که روای ،کالم زينب کبری ،عليهاالسّالم ،را برخاسته از قرآن کريم
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَه و أَنْ ِ
ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر ََحُو َن" ( 7:204األعراف) (و چون قرآن خوانده
میديد ،چه خدای تعالی ،فرمودَ " ،و إذا قُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ
شود بدان گوش داريد و خاموش مانيد شايد رحمتتان كند).
 .3أ هماْبـع ُدَْيْأهلْال ُكوف ِةَْيْأهلْاْلت ِلْوْالغد ِرْوْاْلذ ِْل :ا ّما بعد ،اى أهل كوفه ،اى أهل فريب ،و بیوفايی ،و خيانت" .ختل" به معنای
فريب است ،و "غدر" بیوفايی است ،و "خذل" فرو گذاشتن ياري کسي است .نکتهای که در اينجا الزم به تذ ّکر است اين
است که امام حسين ،عليه السّالم ،هيچگاه به اهل کوفه إت ّکاء نداشت ،بلکه به هيچ کسی غير خدای تعالی إت ّکاء نداشت ،و در
کتب تاريخ ،موارد بيشماری ذکر شده است که آنان که از حرکت امام حسين ،عليه السّالم ،سوی کوفه آگاه شده بودند ،از
سستی و نفاق اهل کوفه را با آن حضرت ،عليه السّالم ،سخن گفته بودهاند .در اينجا يکی از آن موارد را ذکر میکنيم:
از اعمش روايت شده كه گفت :ابو مح ّمد واقدى و زرارة بن صالح خلخ گفتند :ما سه روز قبل از خروج امام حسين عليه
السّالم از م ّكه ،به محضر امام عليه السّالم رسيديم و عرض كرديم :مردم كوفه سست عنصر و ضعيف النّفس هستند،
دلهايشان با امام عليه السّالم است ولى شمشيرهايشان به ضد امام عليه السّالم مىباشد[ .بنا بر اين به طرف كوفه نرويد] آن
حضرت با دست خود به آسمان اشاره كرد ،درهاى آسمان گشوده شدند ،فرشتگان بسيارى كه شماره آنها را جز خدا نمىداند
نازل شدند ،آنگاه امام حسين عليه السّالم به ما فرمود« :اگر نزديكى اشياء به همديگر (و تقدير خداوند به نزديك شدن به
زمين كربال) و به سرآمدن اجلها نبود ،با اين فرشتگان با دشمنان مىجنگيدم ،ولى من به يقين مىدانم كه قتلگاه من و
اصحابم آنجا (كربال) است ،هيچ كدام از يارانم باقى نمىمانند جز فرزندم على (امام س ّجاد عليه السّالم).
پس ،اين سخنان زينب کبری ،عليها السّالم ،بدان معنا نيست ،که فريبکاری ،و بیوفايی ،و خيانت اهل کوفه بر او پوشيده بود
تا آن زمان .اين اهل کوفه بودند که با با امام حسين ،عليه السّالم ،امتحان شدند ،و زشتی سريرتشان آشکار شد ،و مايه
عبرتی گرديدند برای همگان.
و در جايی ديگر ،امام حسين ،عليه السّالم ،فرمودند:

الدنْيا قد ت غ ََّّيت و ت ن َّكرت و أَدب ر معروفُها ،فَلَم ي بق ِمْنها إِالّ صبابةٌ َك ِ ِ ِ
إِ َّن ِ
هذهِ ُّ
سيس َعْيش َكالْ َم ْر َعى الْ َوبيل ،أَال
ْ َْ َ
ُ َ ُ
َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ
صبابَة االِْانء َو َخ ُ
ِ ِ
ِ
قاء ِ ِ
ِ
اْل َّق ال ي عمل بِِه و أ َّ ِ
تَ َرْو َن أ َّ
عادةً َو الَ ا ْْلَياةَ َم َع
ت إِالّ َس َ
اّلل ُُمقًّا ،فَِإ ّّن ال أ ََرى الْ َم ْو َ
ب الْ ُم ْؤم ُن ىف ل ّ
َن َْ ُ ْ َ ُ َ
َن الْباط َل ال يُتَناهى َعْنهُ ،ل ََّْي َغ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الظّالِ َ ِ
َّّينُو َن.
اس َع ُ
ماد َّر ْ
ين لَ ْع ٌق َعلى أَلْسنَت ِه ْم ََيُوطُونَهُ َ
صوا ِِبلْبَالء قَ َّل الد ّ
ت َمعائ ُش ُه ْم فَِإذا ُُمّ ُ
بيد الدُّنيا َو ال ّد ُ
مي إالّ بََرًما ،إ َّن النّ َ

امام حسين(عليه السالم) در هنگام سفر به كربال فرمود:راستى اين دنيا ديگرگونه و ناشناس شده و معروفش پشت كرده ،و
از آن جز نمى كه بر كاسه نشيند و زندگی اى پست ،همچون چراگاه تباه ،چيزى باقى نمانده است .آيا نمی بينيد كه به ّ
حق
عمل نمی شود و از باطل نهى نمی گردد؟ در چنين وضعى مؤمن به لقاى خدا سزاوار است .و من مرگ را جز سعادت ،و
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زندگى با ظالمان را جز هالكت نمىبينم .به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين بر سر زبان آنهاست و مادام كه براى
معيشت آنها باشد پيرامون آناند ،و وقتى به بال آزموده شوند دينداران اندكاند.
ِ
اّللَ َو الَّ
ذين َآمنُوا َو ما ُيَْ َد ُعو َن إِالَّ
ن
و
ع
اد
ُي
"
فرمود،
تعالی
پس ،اين سخن حضرت زينب ،سالم هللا عليها ،مانند آن است که خدای
ُ ُ َ َّ
َ
أَنْ ُف َس ُه ْم َو ما يَ ْش ُعُرو َن" ( 2:9البقرة) (با خدا و با كسانى كه ايمان آوردهاند نيرنگ مىكنند ولى نميدانند كه جز بخود نيرنگ
نمىكنند اما نميدانند) ،وگرنه واضح است که کسی نمیتواند خدای سبحان را فريب دهد ،برای تعظيم رسول هللا ،صلی هللا
عليه و آله و سلّم ،خدعه آنان با خود را ّاول ذکر فرمود.
تْالع ْبةُْوَْلْهدأ ِ
 .4أَلْفَلْرقأ ِ
تْال هزفـرْةُ :خشک مباد اين أشک ،و آرام مباد اين ناله .به ظاهر دعاء عليه اهل کوفه است .بعيد نيست،
که در باطن دعای برای آنها باشد ،زيرا ندامت و پشيمانی و کثرت ناله و زاری ،و عذاب ،از موجبات غفران استْ .
ِ
ت ُك َّل َش ْيء"
چنانچه گفته شده است ،چون وجود آالم و محن از غضبند و وجود غضب از رحمت الهى است كه " َو َر َْحَيت َوس َع ْ
( 7:156األعراف) (و رحمت من همه چيز را فراگرفته است) و غضب يكى از أشياء است ،كه غضب ابتدا و انتهايش به
رحمت الهى برمىگردد ،و سبب وصول كماالت و واسطه رفعت درجات و غفران خطيئات مىشود.
 .5إِهَّناْمثلُ ُكم ْكمث ِل ْالهِِت ْنـقضت ْغزَل ِ
اْمن ْبـع ِْد ْقُـ هوة ْأنكااثًْتـت ِ
هخ ُذون ْأْيان ُكم ْدخ ًَل ْبـين ُكمْ :مثل شما مثل آن زن است كه رشتۀ خود را پس از
محكم بافتن ،بازشکافت تار تار ،سوگندهاتان را دست آويز قرار دادهايد بين خود .اشاره است به اينکه اهل کوفه پيمان محکم
خود را نقض کردند و اين از غايت حماقت آنها بود ،و با اين امتحان الهی حقيقت حماقت آنها آشکار شد که چگونه در پی
دنيا بودند ،نه به دنبال سعادت خود ،و تحصيل رضای ّ
حق تعالی.
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ت َغ ْزََلا ِم ْن بَ ْعد قُ َّوة أَنْكااثً تَتَّخ ُذو َن أَْْيانَ ُك ْم َد َخالً بَْينَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكو َن أ َُّمةٌ ه َي أ َْرىب م ْن أ َُّمة إََِّّنا يَْبلُوُك ُم
ضْ
اشاره است به آيه کريمهَ " ،و ال تَ ُكونُوا َكالَّيت نَ َق َ
اّلل بِِه و لَيبيِنَ َّن لَ ُكم ي وم الْ ِقيام ِة ما ُكنْتم ِ
فيه ََتْتَلِ ُفو َن" ( 62:92النحل) (و مانند آن [زنى] كه رشته خود را پس از محكم بافتن[ ،يكى
َُّ َ َُّ
ْ َْ َ َ
ُْ
يكى] از هم مى گسست مباشيد كه سوگندهاى خود را ميان خويش وسيله [فريب و] تقلب سازيد [به خيال اين] كه گروهى از
گروه ديگر [در داشتن امكانات ] افزونترند .جز اين نيست كه خدا شما را بدين وسيله مىآزمايد و روز قيامت در آنچه
اختالف مىكرديد ،قطعا ً براى شما توضيح خواهد داد).
مرحوم عالمه طباطبايی در تفسير اين آيه کريمه ،میفرمايد:
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ضوا ْاْلَْْيا َن بَ ْع َد تَ ْوكيدها" كه در آيه قبل
ت َغ ْزََلا م ْن بَ ْعد قُ َّوة أَنْكااثً" در معناى تفسير است براى " َو ال تَنْ ُق ُ
ضْ
و جملهَ " ،و ال تَ ُكونُوا َكالَِّيت نَ َق َ
بود و مثال مىزند نقض عهد را به زنى كه با كمال محكمى ،چيزى را بريسد ،سپس با زحمت فراوان همان رشته را باز
كند ،و بصورت انكاثش در آورد كه هيچ استحكامى نداشته باشد.
از" كلبى" نقل شده كه گفته است زنى بوده احمق از دودمان قريش كه با كنيزانش مىنشسته و تا نصف روز نخ مىرشته ،و
آن گاه به ايشان دستور مىداده كه آن رشتهها را پنبه كنند ،و اين كار هميشگى او بوده ،و اسمش ريطه دختر عمرو بن كعب
بن سعد بن تميم بن مره بود كه به او خرفاء هم مىگفتند.
ٍ
و جمله" ،تَت ِ
َّخ ُذو َن أَْْيانَ ُك ْم َد َخ ًال بَيْنَ ُك ْم أَ ْن تَ ُكو َن أ َُّمةٌ ِه َي أ َْرىب ِم ْن أ َُّمة" معنايش اين است كه شما قسمهاى خود را وسيله غدر و نيرنگ
و خيانت قرار مىدهيد ،و با آن ،دلهاى مردم را خوش مىكنيد آن وقت خيانت و خدعه را پياده مىسازيد و عهدى كه با مردم
بستهايد نقض مىكنيد تا به اين وسيله خود را امتى پولدارتر از امت ديگرى قرار دهيد.
پس مراد از" دخل" وسيله آن است و اين از باب نهادن اسم مسبب بر روى سبب است ،و جمله" ،أَ ْن تَ ُكو َن أ َُّمةٌ" مفعول له به
تقدير الم است ،و كالم در اين آيه خود يك نوع بيان براى نقض سوگند است ،يعنى سوگند مىخوريد تا ثروتمند شويد ،و يا
بيان براى آن مثل است كه چگونه مانند آن زنى هستيد كه رشته خود را پنبه مىكرد ،و حاصل معنايش اين مىشود كه مثل
شما در دخل (دغل) گرفتن سوگند خود مثل آن زن است ،مطلب خود را با سوگند محكم مىكنيد و گره مىزنيد ،آن گاه همان
تافتهها را بدست خود يعنى با خيانت و خدعهاى كه مىكنيد باز نموده ،پنبهاش مىسازيد با اينكه خدا هم شما را از اينكار نهى
كرده بود... .
ِ
ِ
اّللُ به  "...يعنى اين خود امتحانى است الهى كه شما را با آن مىآزمايد ،و سوگند مىخورم كه به زودى در روز
"إََِّّنا يَْبلُوُك ُم َّ
قيامت شما را به آنچه در آن اختالف مىكرديد متوجه مىسازد آن وقت خواهيد فهميد حقيقت آنچه كه در دنيا بر سرش تكالب
مىكرديد و به جان هم مىافتاديد و براى محو آثار حق ،راه باطل را طى مىكرديد ،آن روز به خوبى معلوم مىشود كه چه
كسى گمراه و چه كسى در غير گمراه بوده است.
حافظ:
ان العهود عند مليک النهی ذمم
پيمان شکن هرآينه گردد شکسته حال
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هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان

خداش در همه حال از بال نگه دارد
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

ِ
بْوْمل ُق ِ
بْوْال ه
اء :چيست در شما هست به جز الف زدن ،و خودبينی ،و
ْاْلم ِاءْوْغم ُزْاْلعد ِْ
 .6هلْفِي ُكمْإِهَلْال ه
شن ُ
صل ُ
فْوْالكذ ُ
فْوْال ُعج ُ
دشمنى ،و دروغ ،و چاپلوسى كنيزان ،و سخن چينى دشمنان .ذکر عامل و سبب هالکت و سقوط آنهاست .اين رذائل همه
ريشه در حبّ دنيا دارند .شگفت آنکه اين الفها ،و خود بينیها ،و نفاقها با حسين بن علی ،عليهماالسّالم روا داشتند ،که
سرآمد همگان بود ،و خليفه ،و ولی خدا ،و شريفترين ،و کريمترین مردمان.
ّ
بعضی گفتهاند :از آدم يك زلّت آمد در حال وى را از بهشت بيرون كردند ،و از فرزندانش هر روز چندين معاصى و زالت
آيد و آن گه عقوبت نميرسد؟ جواب آنست كه آدم بر بساط قربت معصيت آورد و فرزندان بر بساط محنت ،و يك زلت بر
بساط قرب صعب تر است از هزاران گناه بر بساط محنت ،و لهذا قال ابراهيم "يا ربّ لم اخرجت آدم من الجنّة؟" فقال" ،أما
علمت ان جفاء الحبيب شديد".
حافظ:
سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش
در مقامی که به ياد لب او می نوشند
 .7أو ْكمر ًعىْعل ِ
ىْدمنة ْأو ْك ِفضهة ْعلىْمل ُحودةْ :يا چون سبزهاى بر کثافاتی ،و سنگ مرمری بر شکاف عرض گوری .مثل ديگری
ول َِّ
است برای اهل کوفه .از رسول هللا ،صلی هللا عليه و آله و سلّم ،نقل شده است که فرمود" ،إِ َّّي ُكم و خ ْ ِ ِ
اّلل
يل َّي َر ُس َ
َْ َ
ضَراءَ ال ّد َم ِن ق َ
ِ
ال الْمرأَةُ ا ْْلسنَاء ِِف منْبِ ِ
ت ُسوء" (بپرهيزيد از سبزه روی سرگين زار ،گفته شد ،يا رسول هللا سبزه روی
َو َما َخ ْ
ضَراءُ ال ّد َم ِن قَ َ َ ْ َ ْ ُ َ
سرگينزار چيست؟ فرمود زن زيبا در رستنگاهی زشت).
در هرصورت ،اشاره است به اينکه ،عمق وجود آنها پليد است ،ولی ظاهری فريبنده دارند ،و باز با اين امتحان الهی نقاب
نفاق از چهره آنها برداشته شد.
هم چنين ،شايد اشارتی بوده باشد به عنايت ازلی در انتخاب ياران امام حسين ،عليه السّالم ،و اينکه آنها فقط ظاهر خود را
زيبا جلوه میدادند ،در حالی که حسن نيکان و ياران امام حسين ،عليه السّالم ،خدا دادی بود.
حافظ:
که نافههاش ز بند قبای خويشتن است
به مشک چين و چگل نيست بوی گل محتاج
مشخص بودند .تعدادی از خويشان امام حسين ،عليه السّالم ،با
در بعضی از نقل نيز آمده است که ياران امام حسين از ازل
ّ
وجود عالقه فراوان به او توفيق همراهی او را نيافتند.
 .8نقل شده است :برخى از دوستان عبد َّللا بن جعفر (شوهر حضرت زينب كه دو پسرش در كربال شهيد شدند) بنزد عبد َّللا
رفته خبر كشته شدن دو پسرش را باو داد ،عبد َّللا گفت" ،إِ َّان َِّّللِ َو إِ َّان إِلَْي ِه ر ِاج ُعو َن" پس ابو السالسل غالم عبد َّللا گفت :اين
اندوهى است كه ما از ناحيه حسين بن على داريم (و او باعث اين مصيبت شد؟) عبد َّللا نعلين خود را باو زده او را از نزد
خود دور كرده گفت :اى پسر زن لخناء (دشنامى است در عرب) آيا در باره حسين عليه السّالم چنين گوئى؟ بخدا اگر من در
خدمت آن حضرت بودم هر آينه دوست ميداشتم از او دور نشوم تا در كنارش كشته شوم ،بخدا چيزى كه مرا از آن دو
خوشنود ميكند و در مرگشان دلدارى بمن ميدهد اين است كه آن دو در ركاب برادر و پسر عمويم كشته شدند و جان خود را
در راه ياريش داده در باره او شكيبائى ورزيدند ،سپس رو به همنشينان خود كرده گفت :سپاس خداوندى را كه گران كرد بر
من شهادت حسين را و اگر من بدست خود ياريش نكردم دو فرزندم او را يارى كردند.
ِ
ْاَّللُْعلي ُكم ْو ِِْف ْالعذ ِ
س ُكم ْأن ْس ِخط ه
اب ْأنـتُم ْخالِ ُدون ْ :هشداريد ،که چه زشت است آنچه خود برای خود
 .9أَل ْبئس ْماْقدهمت ْل ُكم ْأنـ ُف ُ
فرستاديد ،كه خداى بر شما خشم کرده است ،و شما در عذاب جاودان مانيد .اشاره است به مضمون آيه کريمه" ،تَرى َكثَّياً ِمْن ُه ْم
اّلل َعلَْي ِهم و ِِف الْع ِ
ِ
َّ َّ
ذاب ُه ْم خالِ ُدو َن" ( 5:80المائدة) (بسيارى از آنان را مىبينى
ت ََلُْم أَنْ ُف ُس ُه ْم أَ ْن َس ِخ َ
َّم ْ
َ
س ما قَد َ
ط َُّ ْ َ
يَتَ َول ْو َن ال َ
ذين َك َفُروا لَبئْ َ
كه دوست مىدارند كسانى را كه كافر شدند ،چه بد توشهايست كه بدست خود براى خود پيش فرستادند ،خود باعث شدند
خداوند بر آنان خشم گرفته و در نتيجه در عذاب جاودانه بسر برند)
در تفسير الميزان ،چنين آورده است:
3

اين آيه از قبيل استشهاد و گواهى خواستن از حس و و جدان است ،به اين بيان كه اگر قدر دين خود را مىشناختند از آن
دست بر نمىداشتند ،و آن را لگدكوب تجاوزات خود نمى نمودند ،و در نتيجه متدينين به دين خود را كه همه اهل توحيدند
دوست مىداشتند ،و از آنان كه به كفر گراييدهاند بيزارى مىجستند.
زيرا به شهادت حس و و جدان هر قوم و ملتى دشمنان دين خود را دشمن مىدارند ،و اگر ديديم مردمى با دشمنان دين خود
دوستى و مودت مىورزند بخوبى مىفهميم كه اينان از دين خود چشم پوشيده و از مقدسات دينيشان كه مىبايد مورد احترام و
تصديقش قرار دهند صرفنظر نمودهاند ،وقتى چنين ديديم بى درنگ آنان را هم از دشمنان آن دين بشمار مىآوريم ،براى
ِ
ت ََلُْم أَنْ ُف ُس ُه ْم" و كيفر گناهى كه از پيش
َّم ْ
س ما قَد َ
اينكه دوست دشمن ،دشمن است ،پس از آن در مذمت آنان مىفرمايد ":لَبْئ َ
اّلل َعلَْي ِهم و ِِف الْع ِ
ذاب ُه ْم
براى آخرت خود فرستاده اند كه همان واليت كفار از روى هواى نفس است اين بود كه ":أَ ْن َس ِخ َ
َ
ط َُّ ْ َ
خالِ ُدو َن " خداى بر آنها خشم كرده و در عذاب ابدى معذبشان كند ،و به اين بيان روشن شد كه در آيه شريفه ،مورد بحث ،كيفر
اّللُ" بجاى خود عمل" يتولون" بكار رفته است ،و اين خود بخاطر اشاره به اين نكته است كه تو
ط َّ
و عاقبت عمل" أَ ْن َس ِخ َ
گويى كفار كيفر و عذاب خود را از پيش فرستادهاند.
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