بِسْـ ِم هِ
ْاَّللْالـ هرحْـمْـ ِنْالـ هرِْحـيـ ِمْ

شرح خطبه زینب کبری سالم هللا علیها در کوفه ()3
جمعه 1430 – 02 – 17؛ 1387 – 11 – 25؛ 2009 – 02 – 13
 .Iادامه شرح خطبه زینب کبری ،سالم هللا علیها ،خطاب به مردم کوفه در توبیخ و مالمت آنها
 .1أ ْتـب ُكون ْأ ِخي :آيا بر بردارم میگريید؟! اين إظهار شگفتی از گريه آنها نوعی رد ّ و إنکار است بر آنان ،که اين گريهها از
سر صدق نیست.
با اينکه جمع ديگری نیز از اهل بیت رسول هللا ،صلی هللا و علیه و آله و سلّم ،و علی بن ابی طالب ،علیه السّالم ،در کربال
توسط مزدوران يزيد و ابن زياد ،که لعنت خدا بر آندو باد ،کشته شدند ،زينب کبری ،سالم هللا علیها ،در اين جمله و ديگر
قسمتهای ديگر خطبه خود فقط از مصیبت و کشته شدن امام حسین ،علیه السّالم ،ياد میکند .گويی میخواهد بگويد آن
مصیبت جانگداز و جنايت بزرگی که همه مصیبتها و جنايتها را تحت الشعاع خود قرار داده است ،و از همه سنگینتر
است مصیبت کشتن ابا عبدهللا الحسین ،علیه السّالم ،بوده است .بلکه ،بلکه تمام جناياتی که بر ديگران روا شد و مصائبی
که بر آنها گذشت ،در حقیقت بر حسین،علیه السّالم ،روا رفت و گذشت شديدتر به جانکاهتر.
 .2أجل ْوْ هِ
يل :آرى ،بگريید ،كه بايد بگريید ،بسیار بگريید و اندك بخنديد!
ْاَّلل ْفاب ُكواْفِإنه ُكم ْأحرىْ ِِبلبُك ِاء ْفاب ُكواْكثِرياًْو ْاضح ُكواْقلِ ًْ
آری ،بايد بگريید ،که شما بد معاملهای با خدا تعالی کرديد ،و به سرنوشتی گرفتار شديد .خدای تعالی ،در ّ
حق مردمانی
ضح ُكوا قَليالً و لْيب ُكوا َكثرياً جزاء مِبا كانُوا يك م
ْسبُو َن" (  9:82التّوبة) (از اين پس ،بايد كم بخندند ،و به بسیار
َ َْ
َ
چون شما فرمود" ،فَلْيَ ْ َ
َ ً
بگريند به جزاى آنچه به دست مىآوردند) .يعنی ،به خاطر آنچه کردند ،و به عذاب جاوادنه و خشم خدای منتقم گرفتار
شدند ،بسیار گريان باشند در آخرت ،و برای آنها در آنجا سرور و خندهای نباشد ،و اگر هم چند روزی کوتاه در اين دنیا
خندهای بر لبانشان جاری شود ،آن بسیار اندک باشد در مقايسه با آن عذاب جاودان و اندوه و گريه آخرت.
ضوهاْأبدْاً :كه مبتال شديد به عار آن ،گرفتار آمديد به ننگ آن ،و هرگز ،تا ابد هم ،باز
 .3فـقدْأبـليتُمْْبِعا ِرهاْوْمنيتُمْبِشنا ِرهاْوْلنْتـرح ُ
نشويید آن را" .شنار" به معنای عیب بدتر ،فضاحت ،و رسوايی است .عار و فضاحت ننگ کشتن ولی خدا تعالی ،بهترين
مردم را برای خود خريديد ،و با هیچ چیزی داغ چنین ننگی و ل ّکه چنین عاری محو نخواهید توان کرد .اشاره است به
نابخشودنی بودن اين ظلم و جنايت.
ِ
 .4وْأ هَّنْتـرح ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْالرسالةْوْسيِ ُدْشب ِ
يلْخ ِ
اَتْالنُّبُهوةِْوْمعدن ِْ
ابْأه ِلْاْلنهةْوْملذُْحربِ ُكمْوْمعاذُْحزبِ ُكمْوْمق ُّرْسلم ُكمْو ْآسيْكل ْم ُكمْوْ
ضونْقُتلْْسل ُ
مفزعَْن ِزلتِ ُكمْوْالمرِجعْإِلي ِه ِ
ْعندْمقاتـلتِ ُكمْوْمدرةُ ِ
نبوت و معدن
ارَْم هجتِ ُكمْ :و چگونه بشويید ،که کشته شد فرزند خاتم ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْحجج ُكمْوْمن ُ
رسالت را ،و سیّد جوانان أهل بهشت ،سنگر جنگتان ،و پناه حزبتان ،و قرارگاه صلحتان ،و مرهم جراحتتان ،و آرامش
بخش شما در مصیبتهايتان ،و مرجعی که سوی او میشديد در درگیریهايتان ،بزرگ و سخنگوی ح ّجتهايتان ،نورافکن
بلند مقصدتان.
توصیفی است بی نظیر از امام حسین ،علیه السّالم ،و برکات وجودی او برای آن مردمان ،و انذاری است به آتش کشنده
ذرهای درک در او باقی مانده بود .آن کس که يوسف کعنان به ثمن بخس ،و زر ناسره بفروخته
هر کسی را از آنها که ّ
بود ،تا ابد سزاوار مالمت و سرزنش بود،
آن که يوسف به زر ناسره بفروخته بود
يار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
بیانديش در حال آن نگون بخت ،کور دل ،پلیدی که يوسف مدينه نبی و فرزندان و ياران او را ،همگی در يکجا به نصف
روز کشت ،لگدکوب جفاء و ستم کرد.
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بود،
گفته
او
حق
در
و
بود،
ت
نبو
آری ،کسی را کشتید که فرزند خاتم ّ
ُ َ ْن ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َُّ َ ْ َ َّ
( " ...حسین از من است و من از حسین ،خدا دوست دارد هرکس را که حسین را دوست داشته باشد  .)...آری ،او تنها
نبوت ،و برای همین ،رابطه را متقابل ساخت ،که ما
فرزند جسمانی نبود ،او فرزند حقیقی و معنوی بود برای خاتمیّت ّ
نبوت و معدن رسالت ،و شما چنین کسی را به قتل رسانديد.
هردو از هم باشیم .هم فرزند حقیقی بود برای خاتم ّ
توضیحی در مورد ،تعبیر "م ْعد ِِن رسالت" :گفته شده است که "م ْعد ِِن" اسم مكان است از ريشهي "عدْن" (بر وزن متن)،
به معناي استقرار همراه با الفت ،سرور و رضامندي است .از اين رو هیچگونه اكراه و بيمیلي در هیچ يك از دو طرف
(مست ِق ّر ،مستق ّر) وجود ندارد .از آن جهت به بهشت "جنات عدن" گفته ميشود كه اوالً ،محل استقرار بهشتیان است،
"مساكمن طَيمبةً يف جن م
َّات َع ْد نن" ( 9:72التّوبة) و ثانیاً ،اين استقرار از روي میل و رغبت است.
َ
َ َ َِ
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پس ،فرز ند حقیقی "معدن رسالت" بودن آن حضرت ،علیه السّالم ،اشاره است به اينکه او هم جايگاه و محل استقرار
طبیعی علوم و معارف و اسرار رسالت بود.
سر سرور جوانان بهشت را از تن او بريديد و بر نیزه برديد.
شما کشتید و ِ
ّ
م
توضیح :ترمذی در سنن سنن خود آورده است که رسول هللا ،صلی هللا علیه و آله و سلم ،به ُحذيْفة فرمود" ،إ َّن َه َذا َملَ ن
ك ََلْ
م
ي ْن مزْل ْاْلَرض قَط قَبل ه مذهم اللَّي لَ مة استَأْ َذ َن ربَّه أَ ْن يسلِمم علَي وي ب مِشرمِن مِب ََّن فَ م
ي سيم َدا َشب م
اْلَنَّة "
اب أ َْه مل ْ
اْلَن مَّة َوأ ََّن ْ
اط َمةَ َسيِم َدةُ نم َس ماء أ َْه مل ْ
َْ َ
ْ ْ
ْ َ
اْلَ َس َن َوا ْْلُ َس ْ َ َ ِ َ
َ
َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َُ َ
(اين ملکی بود که تا امشب هرگز به زمین نیآمده بود ،اجازه خواست از پروردگارش تا سالم گويد مرا و بشارت دهد مرا
به اينکه فاطمه سرور زنان بهشت است ،و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت).
آری ،هرگز نتوانید بشويید ننگ و عار بريدن سر سرور جوانان بهشت را از خود ،چرا که رسول خدا ،صلی هللا علیه و
ِ ِ
ب ْلِمنْ حاربـتُمْ" (من
آله و سلّم ،با شما اعالن جنگ کرده است ،چه به او و خاندانش گفته است که "أَن ْسل ٌم ْلمنْ سالمتُم ْوحر ٌ
عین صلح هستم با آنکه شما با آنها در صلح هستید ،و عین جنگ هستم با کسی که شما در جنگ هستید)
نبوت بود ،و معدن رسالت ،و سرور جوانان بهشت ،عین خیر و برکت بود در میان شما ،مظهر
آری ،چون فرزند ختم ّ
حفظ و رحمت و لطف و کرم خدا بود در میان شما ،و نور هدايت او در میان شما .زبان گويای ح ّجتهای شما ،و مناره
پرفروغ و بلند ح ّجهای شما .حال بعد از او با کدامین نور راه میرويد ،که در تاريکی و ظلمات ظلم خود فرو شديد؛ ديگر
چه کسی از ّ
حجت خود و زبان خود را سر بريديد؛ در آتش خصومت و
حق و حقوق شما دفاع خواهد کرد ،که خود ّ
درگیری فرو رويد ،که مرجع و داور عدل خود را به خاک و خون کشانديد؛ با مصیبتها و باليا بی ياور باشید ،که خیانت
کرديد و محروم ساختید آن عین و سرچشمه مهر و شفقتی را که در مصائب و حوادث غمخوارتان بود ،شفیعتان بود در
نزد خدا ،و جلب کننده سکینه خدای سبحان سوی شما؛ نمک بر زخم خود ريختید به جای مرهم ،که با جنايت خود مرهم
جراحات و زخم های خود را ناسپاسانه بر خاک افکنديد؛ روی آرامش و آسايش نبیند ،که قرارگاه آرامشی نداريد ،چه خود
از ريشه کنديد آن سرور برومندی را که در سايهاش بلند و پرلطفش ،میآرمیديد؛ و در کام دشمن شويد ضعیف و زبون ،و
بی پناه و حفاظ ،که خود سنگر و دژ استوار خود را با حماقت و خیانت ،و ظلم جنايت تخريب کرديد .پس ،برای همیشه،
هالک شديد ،و زيانکار در دنیا و آخرت ،بچشید آنچه را خود برای خود فراهم آورديد.
آن را که دمی از نظر خويش برانی
چون اشک بیندازيش از ديده مردم
س ُكم ْو ْساء ْماْت ِزُرون ْلِيوِم ْبـعثِ ُك ُم ْفـتعساًْتـعساًْو ْنكساًْنكسْاً :به هش باشید ،که چه زشت است آنچه خود
 .5أَل ْساء ْماْقدهمت ْل ُكم ْأنـ ُف ُ
برای خود پیش فرستاديد ،و چه زشت است باری را که بر دوش میکشید برای روزی برانگیخته شدن خود ،پس ،نابود
باشید ،نابود ،و سرنگون باشید ،سرنگون.
به سبب غايت جهل و حماقت خود ،شما نمیدانید با خود چه کرديد ،ا ّما من شما را خبر میدهم ،به هوش باشید و بدانید،
آنچه برای خ ود پیشاپیش به آن چهان فرستاديد ،در نهايت زشتی و پلیدی بود ،و بار ظلمی را بر دوش میکشید ،که
آسمانها و زمین ،و ساکنان آن نمیتوانند آن را حمل کنند ،و از شدّت آن متالشی خواهند شد ،اگر میدانستید و ومیديديد،
نگونساری خود را ،چنانچه خدالی تعالی خبر داد نبی خويش ،صلی هللا و علیه و آله و سلّم ،را از آنَ " ،و لَ ْو تَرى إم مذ الْ ُم ْج مرُمو َن
َنكمسوا رؤ مس مهم معنْ َد رِّبممم ربَّنا أَبصرَن و َمَسعنا فَارمجعنا نَعمل م
صاْلاً إم ََّن ُموقمنُو َن ( 32:12السجدة) (و اگر به بینى آن هنگام كه گناهكاران
ُ ُُ ْ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ
بزير افكندگانند سرهاشان را نزد پروردگارشان پروردگار ما ديديم و شنیديم پس برگردان ما را تا كنیم كار شايسته بدرستى
كه ما يقین كنندگانیم).
سقوط کرديد و هدر رفت و گم شما همه آن اعمالی را که نیک میپنداشتید ،و چیزی جز خسران برايتان باقی نماندَ " ،و
َّ
َض َّل أ َْعما ََلُْم " ( 47:8مح ّمد) (و كسانى كه كفر ورزيدند سقوطى برنخاستنى نصیبشان است و اعمال
ذين َك َفُروا فَتَ ْعساً ََلُْم َو أ َ
ال َ
خود را نابود مىكنند).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سعيْوْتـبه ِ
ِ
ه
ٍ
صفقةُْوْبُـؤ َُتْبغضبْمن ه
ْض ِربتْعلي ُك ُْمْالذلةُْوْالمسكنةُْ :بی ثمر ماند سعی ،و بريده
تْاْليديْوْخسرتْال ه
ْاَّللْو ُ
 .6لقدْخابْال ه ُ
شد دستان ،و زيان کرد تجارت ،و برگشتید به غضبی از خدا ،و زده شده بر شما خواری و بیچارگى.
همه تالش و سعی شما بر باد رفت ،او را که همه سرمايه شما و امید و خیر و برکتتان بود ،با دسیسه و نیرنگ در خاک
اها" (  91:10ال ّ
شمس) (محروم شد آنکه او را سرکوب کرد) ،و هالک شديد با پوشاندن آن مناره
اب َمن َد َّس َ
کرديدَ " ،وقَ ْد َخ َ
پرفروغ مح ّجه خود در ظلمات خاک خواهشهای بدن و نفس خود ،و محروم شديد از نور حق و رحمتش .بی او ،و در
نتیجه قهر خدا  ،دستانتان بريده شد ،و کاری ديگر نتوانید ،تجارتی که به خیال باطل خويش ،و با فريب ابلیس لعین ،و
دعوت يزيد خبیث ،به سرپرستی ابنزياد پلید انجام داديد برای سودی ،جز خسران چیزی نداشت ،نه تنها هرچه داشتید و
اصل سرمايه خود را از دست داديد ،بلکه برگشتید به غضب خدا ،از طايفه مغضوب علیهم شديد ،که عمری از خدا در
2

نماز میخواستید از آنان نشويد .حال ببینید از کجا ،بدينجا کشیده شديد ،و برای ابد ذلّت و مسکنت مقدّر شد برای شما،
خاب ظنّکم ،ض ّل سعیکم ،خسر تجارتکم ،و رجوع کرديد به غضب الهى ،و شديد از همانان که انبیاء را میکشتند،
ب عل ْی ِه ْم بودند.
م ْغضُو ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ي ْدم ْلهُ ْسفكتُمْ :آيا مىدانید
ْحرمة ْلهُ ْهتكتُم ْو ْأ ه
ي ْك ِرمية ْلهُ ْأبـرزَُت ْو ْأ ه
ي ْعهد ْنكثتُم ْو ْأ ه
ي ْكبد ْل ُمح همد ْصْفـرثـتُم ْو ْأ ه
 .7أ ْتد ُرون ْويـل ُكم ْأ ه
ي ُ
کدامین جگر مح ّمد را شکافتید ،و کدامین پیمان او را شكستید ،و کدامین بانوی بزرگوار او را به منظر عام كشیديد ،و چه
حرمتى از او را بدريديد ،و چه خونى از او را ريختید؟!
آيا میفهمید که چه کرديد؟! اصال ،از چنین درک و فهمی ،شما فريبخوردگان شیطان و غوغاپیشگان بیخرد بهرهای
داريد ،که بدانید چه کرديد ،و عمق جنايت خود را بفهمید؟! چنین گمانی به شما ندارم .پس ،بگذاريد با شما بگويم ،که چه
پاره جگری از مح ّمد ،صلی هللا و علیه و آله و سلّم ،را شکافتید؛ و چه عهد و پیمانی را که با اسالم با بسته بوديد ،و بیعت
مجدد خود با فرزندش تجديد کرده بوديد نقض کرديد و زيرپا گذاشتید؛ چه زنان نجیب و عفیف و کريم و با آبروی از او را
به منظر عام کشیديد ،چون بردگان و اسیران به بازار برديد برای نمايش و شادمانی و غرور؛ و کدامین حرمت او را
هتک کرديد ،و بر خود روا دانستید ،ای ابلهان مغرور ،گستاخی به آنچه خدا حرمتش را واجب ساخته بود بر همگان؛ و
چه خونی را ريختید ،خونی ،که خونخواه آن خدا سبحان و رسول گرامی اوست.
توضیح :در بعضی از مقاتل آمده است يکی از خويشان امام حسین ،علیه السّالم ،نزد او میرود ،و عرض میکند:
جانم به قربانت اى ابا عبد ه
َّللا برادرت امام حسن علیه السّالم از پدرش على علیه السّالم نقل كرد -به اينجا كه رسیدم گريه
گلويم را گرفت و منقلب شدم ،نالهام بلند شد -امام حسین علیه السّالم مرا به سینهاش چسبانید و فرمود" :آيا خبر داد كه من
كشته مىشوم؟" عرض كردم :خدا آن روز را نیاورد اى پسر رسول خدا.
فرمود" :تو را به حق پدرت سوگند مىدهم ،آيا او خبر از قتل من داد؟" عرض كردم" :آرى چه مىشد كه خود را كنار
نمىكشیدى و بیعت مىكردى؟" امام حسین ،علیه السّالم ،در پاسخ فرمود :پدرم فرمود رسول خدا صلى ه
َّللا علیه و آله و
سلم به من خبر داد كه او و من هر دو كشته مىشويم ،و قبر من (در كربال) نزديك قبر پدرم (در نجف اشرف) خواهد بود
آيا گمان مىكنى كه آنچه تو به آن آگاه هستى من آگاه نیستم؟ همانا حقیقت اين است كه من هرگز زير بار پستى و ذلّت
نمىروم ،روز قیامت در آن هنگام كه فاطمه علیها السّالم با پدرش مالقات مىكند ،شكوه آنچه را كه از ناحیه ا ّمت پدر ،به
فرزندانش رسیده به آن حضرت خواهد كرد ،احدى از كسانى كه حضرت زهرا علیها السّالم را در مورد فرزندانش
آزردهاند ،وارد بهشت نمىگردند.
در روضة الواعظین چنین نقل کرده است:امام رضا (ع) فرموده است :محرم ماهى است كه مردم دوره جاهلى جنگ و
خون ريزى در آن را حرام مى دانستند ولى ريختن خونهاى ما در آن ماه روا دانسته شد و حرمت ما در آن دريده شد و
كودكان و زنان ما در آن اسیر شدند و خیمههاى ما را آتش زدند و هر چه در آن بود غارت كردند و در كار ما رعايت
هیچ حرمتى براى رسول خدا صورت نگرفت .همانا روز شهادت حسین (ع) پلكهاى چشم ما را مجروح و اشك ما را روان
كرد و عزيز ما را خوار و زبون ساخت .اى سرزمین كربال! تو تا روز رستاخیز ما را گرفتار اندوه و بال كردى .آرى،
بايد به كسى چون حسین (ع) گريهكنندگان گريه كنند ،كه گريستن بر او گناهان بزرگ را فرو مىريزد ،و سپس فرمود:
چون هالل محرم آشكار مىشد ،پدرم هرگز متبسم و با لبخند ديده نمىشد و اندوهش افزون مىشد و چون روز دهم آن ماه
فرا مىرسید ،آن رو ز روز غم و سوگ و گريستن او بود و آن همان روزى است كه امام حسین كه درودهاى خدا بر او باد
در آن شهید شد .و امام رضا (ع) فرموده است :هر كس روز عاشورا كوشش در باره نیازهاى دنیايى خود را ترك كند،
خداوند نیازهاى اين جهانى و آن جهانى او را بر مىآورد و هر كس روز عاشورا روز اندوه و سوگ و گريستن او باشد،
خداى عز و جل روز رستاخیز را روز شادى و خرمى او قرار مىدهد ،و چشمش را به ديدار ما روشن مى -فرمايد .هر
كس روز عاشورا را روز بركت بداند و در آن چیزى براى خود اندوخته كند ،خداوند متعال در آنچه اندوخته است بركت
نخواهد د اد و روز رستاخیز همراه يزيد و عبید هللا بن زياد و عمر بن سعد -كه لعنت خدا بر ايشان باد -محشور خواهد شد
و همراه آنان به پستترين جاى دوزخ مىرسد.
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