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 .Iادامه شرح خبطه حضرت زینب کبری ،سالم هللا علیها ،در کوفه
ِ
ض ْو ِ
 . 1ل قد ِ
بال ْهدًّا :منکری را مرتکب شدید ،که نزدیک باشد که
ماوات ْيـتفطهرن ِْمنهُ ْو ْتـنش ُّق ْاْلر ُْ
َْت ُّر ْاْل ُ
كاد ْال ه
س ُ
ْجئتُم ْشيئاً ْإِدًّا ْت ُ
آسمانها پاره شوند از آن ،و زمين بشكافد ،و كوهها متالشى شوند پاره پاره.
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
بال َهدًّا" (-90
ض َو ََتُّر ا ْْل ُ
كاد َّ
در این جمله ،إشاره دارند به قول خدای تعالی" ،لَ َق ْد جئْتُ ْم َشيْئاً إِ ًّدا تَ ُ
السماو ُ
ات يَتَ َفط ْر َن منْهُ َو تَنْ َش ُّق ْاْل َْر ُ
 19 : 89مریم) (آوردید چيزی بسيار منکر را ،چيزى نمانده است كه آسمانها از این [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و
كوهها به شدت فرو ریزند " .).اإلد" امری است به شدّت شگفت انگيز و زشت .یعنی ،این کشتن حسين ،عليه السّالم ،را
مانند دیگر قتلها تصور نکنيد ،هر چند خدای تعالی در مورد هر قتل ظالمانهای ،چنين نوشته استَ " ،م ْن قَتَل نَ ْفساً بِغَ ِْْي نَ ْف ٍ
س
َ
أَو فَ ٍ
ساد ِِف ْاْل َْر ِ َّ
َّاس ََجيعاً" ( 5:32المائدة) (كسى كه كشت تنى را بدون آنكه در برابر كشتن تنى باشد یا فسادى
ْ
ض فَ َكأََّنا قَتَ َل الن َ
در زمين ،پس گویا كشته است مردمان را همه) ،ليکن کشتن خليفه کامل ،ولی خاتم خدا ،و امام معصوم آن قدر زشت و
شگفتآور است ،که نزدیک باشد آسمانها فرور ریزند ،و زمين چاک خورد ،و کوههای متالشی شوند پاره پاره .آری،
قتل مظلومانه ،مظاهر جمال و لطف خدا ،خشم و قهر شدید خدا را به دنبال دارد .گفته شده است که چون بنی اسرائيل،
حضرت یحيی ،عليه السّالم ،را به قتل رساندند ،و پيوسته خون او مىجوشيد تا از كفّار ،هفتاد هزار نفر به قصاص خون
او كشته شدند پس فوران خون ایستاد.
پس ،زینب کبری ،عليها السّالم ،بعد از آنکه برکات وجودی امام حسين ،عليه السّالم ،را برای مردم برشمرد ،و فرمود"،
نبوت و معدن رسالت را ،و سيّد جوانان أهل بهشت را ،سنگر جنگتان ،و پناه حزبتان ،و قرارگاه
کشته شد فرزند خاتم ّ
صلحتان ،و مرهم جراحتتان ،و آرامش بخش شما در مصيبتهایتان ،و مرجعی که سوی او میشدید در درگيریهایتان،
بزرگ و سخنگوی ح ّجتهایتان ،نورافکن بلند مقصدتان" ،آنها را مورد عتاب توبيخآميز خود قرار داد و گفت که کاری به
شدّت زشت انجام دادید ،و عمق جنایت خودتان را نفهميدید ،بگذارید تا من به شما بگویم چه جنایت و خيانت عظيمی را
مرتکب شدید ،و چه کسی را کشتيد .کسی را کشتيد ،که کشتنش آنقدر بر آسمانها و زمين و کوهها گران بود ،که نزدیک
است همه آنها فروپاشند و متالشی شوند.
سالم :حضرت سيّدالشهداء ،عليه السّالم ،خليفه خدا بر روی
سر بی یار و یاور بودن امام حسین ،علیه ال ّ
 .2اشارتی در ّ
زمين ،و ولی خاتم ،و انسان کامل بود ،و مظهر تا ّم همه اسماء الهی ،بلکه حقيقت او از مقام اسماء و صفات نيز باالتر
می باشد .از آنجا که رحمت خدا سبقت دارد بر غضب او ،اصل در خدای تعالی جمال است ،در این اولياء کامل خدا ،عليهم
السّالم ،نيز اصالت از جمال و لطف و رحمت است ،چنانچه در همين خطبه ،زینب کبری ،عليهاالسّالم ،پيش از این ،بدان
اشاره فرمود .مظاهر لطف خدای سبحان با شکوت ،و جالل ،و قهر ،و ّ
عز و جبروت با مردم برخورد نمیکنند .برای
همين ،در ظاهر بییار و یاور و ناتوان دیده میشوند ،و چه بسا این موجب جرأت و دليری و گستاخی دیگران بر آنها
شود .کسی که مظهر اسماء جمالی است ،هيچگون قهری را از خود ظاهر نمیسازد و در ظاهر جمال و لطف محض
است ،ليکن به همان ميزان در ظاهر به دور است از قهر و قدرت ،در باطن جالل است و قهر و ّ
عزت و قدرت .به ناگاه،
چون مضطر شود ،در دعاء در آید ،و با ندایی خفی پروردگار خودش را بخواند در حالی که رفض همه اسباب کرده باشد،
با همت خویش بر همه موانع چيره شد ،و دشمنان ستمگر خود را قبایی از خون بپوشاند .چنانچه در کشتن یحيی ،عليه
السّالم ،که هيچ یار و یاوری و قدرتی در دفاع از خود در ظاهر نداشت .سلطه اعداء بر او و یحيی عليهما السالم نشانه
ظهور جمال محض در ظاهر آندو بود ،و جاللی که باطن بود در جمع همت آشکار گردید ،و سپس در ظاهر ،به انتقام
خون یحيی ،و قصاص آن ،خون هفتاد هزار نفر ریخته شد.
خواجه حافظ شيرازی نيز میگوید:
روی ه ّمت به هر کجا که نهيم
شاه منصور واقف است که ما
دوستان را قـبــای فـتـــح دهيم
دشمنان را ز خون کفن سازیم
در نفس المهموم ( ص  ،)273-274از أبُو ِم ْخنف نقل کرده است که گفت عُقبة بن بشير أسدی گفت که أبو جعفر مح ّمد بن
سالم ،به من فرمود که ای بنی اسد ،ما از شما خونی طلب داریم .گفتم گناه من چيست ،رحمک هللا
علی بن الحسين ،عليهم ال ّ
یا ابا جعفر آن چه خونی است؟ فرمود پسرکی از حسين ،عليه السّالم ،را نزد او آوردند در دامنش بود ،که یکی از شما تير
افکند و او را ذبح کرد .پس ،حسين ،عليه السّالم ،دست از خون او پر کرد و بر زمين ریخت و گفت پروردگار ،اگر
نصرت را از آسمان بر ما بستهای ،بهتر از آن نصيب ما کن ،و از این ستمکاران انتقام ما را بگير.
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در اصول کافی روایت کرده است:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِاِن به أَِِب
ص ْد ِره ُُثَّ قَ َ
 ...ع ْن أبِي ح ْمزة الثُّما ِل ّ
ِن أُوص َ
ضَر َعل َّي بْ َن ا ْْلُ َس ْْي ع الْ َوفَاةُ َ
ي ِ ع ْن أبِي ج ْعف ٍر ع قال" :لَ َّما َح َ
ال ََي بََُّ
يك ِبَا أ َْو َ
ض َّم ِِن إ ََل َ
ِ
ِ
اّلل"
صاهُ بِِه قَ َ
ك ََن ِصراً إََِّل َّ
ِن إِ ََّي َك َو ظُْل َم َم ْن ََل َِي ُد َعلَْي َ
ْي َح َ
ال ََي بََُّ
عح َ
ضَرتْهُ الْ َوفَاةُ َو ِبَا ذَ َكَر أ ََّن أ َََبهُ أ َْو َ
حضرت باقر عليه السّالم فرمود :هنگامى كه وفات [پدرم] على بن الحسين در رسيد ،مرا به سينه خود چسبانيد .سپس،
فرمود اى فرزندم ،سفارش كنم ترا به آنچه پدرم هنگام فرا رسيدن وفاتش به من سفارش كرد ،و به همان چيزى كه او یاد
آور شد كه پدرش او را به آن سفارش كرده بود ،گفت اى فرزندم بپرهيز از ظلم به كسى كه یاورى نمییابد دربرابر تو جز
خدا.
واضح است که ظلم به هرکسی گناهی است بزرگ و زشت ،ليکن در اینجا میخواهد بر حذر دارد آگاه سازد از عواقب
بسيار شدید و شوم ظلم به مظلومی که بییار و یاور است ،و از قدرت و شکوت ظاهری هيچ بهرهای ندارد
شاید در اینکه امام حسين ،عليه السالم ،هنگام نزدیک شدن وفات خود ،چنين سخنی را به فرزند خود ،امام علی بن
الحسين ،عليهماالسّالم ،گفت ،اشارتی بوده باشد به اینکه خشم خدا بر آن قوم شور بخت پليد را میدید ،و میخواست از آن
خبر داده باشد .این همان چيزی است ،که زینب کبری ،عليهاالسّالم ،بدان تصریح فرمود در خطبه خود خطاب به آنها.
سر بییار و یاوری اولياء إلهی امتحان خلق است تا آنچه در
 .3توضیح و تکمیلی :بنابر آنچه گذشت ،شاید بتوان گفت که ّ
سينههای خود پنهان دارند ،آشکار گردد .بحث ضرورت امتحان ،و ارتباط آن با ربوبيت خدای سبحان از حوصلۀ این
نوشتار بيرون است ،ليکن به ابياتی از دفتر سوم مثنوی موالنا در این ارتباط بسنده میکنيم:
در حضور و غيبت ایشان با خبر
اوليا اطفال حقاند ای پسر
کو کشد کين از برای جانشان
غایبی مندیش از نقصانشان
در غریبی فرد از کار و کيا
گفت اطفال مناند این اوليا
ليک اندر سر منم یار و ندیم
از برای امتحان خوار و یتيم
گویيا هستند خود اجزای من
پشتدار جمله عصمتهای من
صد هزار اندر هزار و یک تناند
پوشان مناند
هان و هان این دلق
ِ
موسيی فرعون را زیر و زبر
ورنه کی کردی به یک چوبی هنر
نوح شرق و غرب را غرقاب ُخود
ورنه کی کردی به یک نفرین بد
جمله شهرستانِشان را بی مراد
بر نکندی یک دعای لوط راد
پس ،چون مردمی ،یا گروهی که دارای صفات و خصوصياتی خاص هستند عمق پليدی و زشتخویی خود را نشان دهند،
به نحوی که هيچ اميدی به اصالح آنها نرود ،قهر خدا بر آنها جاری خواهد شد ،عالم از لوث پليدی آنها پاک خواهد گردید،
يدا َونََراهُ قَ ِريبًا" ( 70 : 7-8المعارج) (آنها آن را دور میبيند ،ولی ما آن نزدیک میبينيم).
خدای تعالی فرمود" ،إِ ََّّنُْم يََرْونَهُ بَعِ ً
ممکن است گفته شود ،چرا انتقام و قصاص خون یک ولی خدا ،هزاران هزار از مردم را خدا مسئول قرار میدهد و
مجازات میکند .جوای این پرسش آن است که ّاوال ،ولی خدا یک نفر نيست ،او محور بقای همه عوالم هستی ،و از این
منظر صدهزار در هزار هم بيشتر میباشند ،چنانچه موالنا گفت:
صد هزار اندر هزار و یک تناند
پوشان مناند
هان و هان این دلق
ِ
ثانيا ،کسانی که به وظيفه خود در دفاع از مظلومان ،آسيب ددیدگان ،و برقراری عدالت و شرایطی مورد رضای خدا
سبحان عمل نمیکنند ،همه مسؤل میباشند ،چنانچه خدای تعالی فرمودَ " ،و اتَّ ُقوا فِْتنَةً َل تُ َ َّ َّ
اصةً َو ْاعلَ ُموا أ ََّن
ذين ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم َخ َّ
صيَب ال َ
ديد الْعِ ِ
قاب" ( 8:25األنفال) (و بترسيد از فتنهاى كه تنها به ظالمان شما نمىرسد ،و بدانيد كه خدا سخت كيفر دهنده
َّ
اّللَ َش ُ
است) ،تو ّجه شود به اینکه فرمود فراگير بودن عواقب این ظلمها و رسيدن آن به کسانی که تقوای الزم را نداشتند ،به
ديد الْعِ ِ
قاب" بودن خدای سبحان است.
خاطر " َش ُ
در زیارت امام حسين ،عليه السّالم ،در روز اربعين نيز چنين آمده است:
ِ
ِ
ت بِِه
ك َو لَ َع َن َّ
فَلَ َع َن َّ
ك َولَ َع َن َّ
ت بِذل َ
اّللُ َم ْن ظَلَ َم َ
اّللُ َم ْن قَتَلَ َ
ك فَ َر ِضيَ ْ
اّللُ اَُّمةً ََس َع ْ
(خدا لعنت كند كسى كه تو را كشت ،و خدا لعنت كند كسى كه به تو ستم كر،د و خدا لعنت كند مردمى كه شنيدند آن را و
بدان راضى بودند)
ِ
ِ
ك ِبَََّّنُ ْم َشاقُّوا َّ
هم چنين خدای سبحان کسانی را که با دشمنی میکنند تهدید کرد به شدّت ورزیدن در عقوبت آنها" ،ذل َ
اّللَ َو َر ُسولَهُ
و من ي َش ِ
ديد الْعِ ِ
قاب" ( 59:4الحشر) (این [عقوبت] براى آن بود كه آنها با خدا و پيامبرش دشمنی کردند ،و هر
اّللَ فَِإ َّن َّ
اق َّ
اّللَ َش ُ
َ َْ ُ
كس با خدا دشمنی ،خدا سختكيفردهنده است).
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ِ
ات
كاد َّ
اشارتی دیگر :شاید در اشاره زینب کبری ،عليها السّالم ،به آیه کریمه سوره مبارکه مریم" ،لَ َق ْد جْئتُ ْم َشْيئاً إِ ًّدا تَ ُ
السماو ُ
ِ
بال َهدًّا" ( 19 : 89-90مریم) (آوردید چيزی بسيار منکر را ،چيزى نمانده است كه آسمانها
ض َو ََِتُّر ا ْْلِ ُ
يَتَ َفطَّْر َن منْهُ َو تَنْ َش ُّق ْاْل َْر ُ
،سر دیگری نيز نهفته باشد .در این دآیه کریمه
از این [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ریزند) ّ
شرک آشکار و گستاخانه مسيحيان را در پسر خدای سبحان خواندن عيسی بن مریم ،عليهما السّالم ،موجب نزدیک شدن
معرفی فرمود .از طرفی دیگری ،میدانيم که فروپاشی جهان از نشانهها فرارسيدن
فروپاشی آسمانها ،و زمين ،و کوهها ّ
قيامت کبری میباشد ،چنانچه از بسياری آیات قرآن کریم ،استفاده میشود .عالوه براین ،اگر در نظر داشته باشيم که در
قيامت کبری وضعيت افراد نهایی میشود ،و دیگر تغييری در وضع آنها روی نخواهد داد ،آن وقت شاید بتوان گفت که
تحولی به سوی توحيد و ّ
كاد "
شرکی چنين آشکار جای برای تغيير و ّ
حق برای شخص باقی نمیگذارد .ليکن از تعبير " تَ ُ
(نزدیک باشد که) استفاده فرمود ،چون تا آنها در حجاب دنيا می باشند ،و کشف غطاء از آنها نشده است ،و چشمانشان تيز
نگردیده است ،آن را نمیبينند.
ِ
ِ
ِ
ِ
بال َهدًّا
ض َو ََتُّر ا ْْل ُ
كاد َّ
پس ،این عتاب زینب کبری ،عليها السّالم ،با آنها ،لَ َق ْد جْئتُ ْم َشْيئاً إِ ًّدا تَ ُ
السماو ُ
ات يَتَ َفطَّْر َن مْنهُ َو تَ ْن َش ُّق ْاْل َْر ُ
(منکری را مرتکب شدید ،که نزدیک باشد که آسمانها پاره شوند از آن ،و زمين بشكافد ،و كوهها متالشى شوند پاره پاره)
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
هستند ،و آن را توجيه میکنند .یعنی ،ای کوفيان ،ای یزیدیان ،ای ظالمان نابود شدید ،و هيچ جای اصالح و تغييری باقی
نگذاشتيد ،جهنّم بر شما محيط شد ،و ای همه انسانهایی که در طول تاریخ میآیيد اگر به کار یزیدیان راضی هستيد ،و
حق را هم ندارید ،و با ّ
توجيه میکنيد ،و نفرت خود را از آن اعالم نمیکنيد ،و قدرت حمایت قلبی و زبانی از ّ
حق همدردی
هم نمیکنيد ،بدانيد که هالک شدهاید ،و اميدی به شما نمیرود ،آسمانها و زمين و کوهها از این امر فروپاشيدند ،ولی شما،
به اصطالح انسانها ،هنوز قدرت تشخيص ندارید!
از شيخ صدوق به اسناد خود نقل شده است:
عمرو بن قيس مشرقى گفت خدمت حضرت حسين رسيدم من و پسر عمویم امام عليه السّالم در محلى بنام قصر بنى مقاتل
بود سالم كردیم پسر عمویم عرضكرد :یا ابا عبد ه
َّللا آنچه در چهره مباركتان مىبينم خضاب است یا رنگ موى شما است؟
فرمود خضاب است پيرى بسرعت بما خانواده روى مىآورد آنگاه بما توجه نموده فرمود آمدهاید براى نصرت و یارى من.
عرضكردم من مردى پير و قرض دار و عيالوارم و مقدارى مال مردم در اختيار من است و نمىدانم چه -مىشود و مایل
نيستم امانتها از بين برود پسر عمویم نيز شبيه همين حرف را زد فرمود پس بروید تا صداى گرفتارى مرا نشنوید و
چشمتان بسياهى جمعيت ما نيفتد زیرا هر كس صداى گرفتارى ما را بشنود یا سياهى جمعيت ما را ببيند و ما را اجابت
نكند و بداد ما نرسد بر خداست كه او را با سر در آتش جهنم افكند( .بخش امامت -ترجمه جلد هفتم بحار االنوار ،ج ،5ص:
)167
سری دیگر :باز شاید یکی از اسرار دیگر واقعه کربال ،که زینب کبری ،سالم هللا عليها ،خواست با اشاره به آیه کریمه
ّ .4
سوره مبارکه مریم ،بدان اشاره کند ظهور حضرت مهدی ،عليه السّالم ،بوده باشد .زیرا همانگونه کهئ همه مسلمين معتقد
میباشند ،ظهور آن حضرت ،عليه السّالم ،از عالئم قرب قيامت است .این نظر تقویّت میشود با آنچه نقل شده است مبنی
بر اینکه خدای سبحان انتقام خون امام حسين ،عليه السّالم ،را توسط فرزند او حضرت مهدی ،عليه السّالم ،میگيرد.
در نفس المهموم ( ترجمه آیة هللا شعرانی ص  )285-286از ابوطاهر مح ّمد بن حسن برسی در کتاب معالم الدین نقل
میکند که او از امام صادق ،عليه السّالم ،روایت کرده است فرمود :چون کار حسين ،عليه السّالم بدانجا کشيد ،فرشتگان
بانگ به گریه بلند کردند ،و گفتند ،ای پروردگار ،این حسين برگزیده تو و پسر دختر پيغمبر تو است ،پس ،خدای تعالی
سایه قائم را به آنها نمود ،و گفت به این انتقام میکشم خون او را.
ِ
 . 5ل قد ِ
ْجئتُم ِِْباْشوهاءْصلعاءْْعنقاءْسوداءْفـقماءْخرقاءْك ِطَل ِعْاْلر ِ
اء :امری بس هولناک ،خشن ،سخت ناروا ،زشت،
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ه
و کریه ،و احمقانه را مرتکب شدید به گستره همه زمين ،و گنجایش همه آسمان.
بيان علّت آن است که چرا نزدیک است آسمانها ،و زمين ،و کوهها متالشی شوند ،با تعابيری تند و گزنده تا حاکی از
شدّت حماقت ،و پستی و پليدی آنها بوده باشد .استفاده فرمود از چند تعبير راجع به زشتیهای ظاهری در معنایی مجازی.
"صلعاء" بی مویی ،و بی بر و برگی است؛ "عنقاء" مونث اعنق ،زن درازگردن است؛ "سوداء" زشتی و کریه بودن
است؛ "فقماء" مردی است که پيش برآمده باشد دندان پيشين باالئين  ،یا بر خالف آن؛ "خرقاء" مونث ا ْخرق بهئ معنی زن
احمق است.
چنانچه گذشت ،استفاده از تعابيری است که برای آنها قابل درک بوده باشد ،شدّت نفرتانگيز بودن جنایت و خيانت آنها را
برساند.
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سماءُ ْدمْاً :آیا شگفتزده شدید از اینکه آسمان خون ببارد؟! نوع تعبيری حکایت از آن دارد ،که گویا در
 .6أ ْفـع ِجبتُمْ ْأن ْ ُُت ِطر ْال ه
قتل امام حسين ،عليه السّالم ،تغييری در آسمان ،رخ داده باشد که حدّاقل مردم کوفه و اطرافش آن را ددیده باشند ،و شگفت
زده شده باشند .زینب کبری ،سالم هللا عليها ،با این پرسش ،خواست به کوفيان بفهماند که شگفتی آنها ناشی عدم درک و
معرفت به مقام امام حسين ،عليه السّالم ،بود ،وگرنه کسی چون زینب ،عليها السّالم ،از این تغييری آسمانی هيچ تع ّجب
نکرده بود ،چه او به خوبی میدانست که چه مصيبت بزرگی ،و چه حادثه عظيمی اتّفاق افتاده است.
بسياری از علمای اهل سنّت به تغيير آسمان در قتل امام حسين ،عليه السّالم ،اشاره کردهاند.
ّ
برای مثال ،اسماعيل حقّی که خالی از بغض نسبت به شيعيان اهل بيت رسول خدا ،صلی هللا و عليه و آله و سلم ،نيست در
تفسير خود ،میگوید:
حكایت شده است که آسمان سرخ شد برای قتل او ( امام حسين ،عليه السّالم)
ابن سيرین گفت :این سرخی شفق تا قتل حسين نبود ،و حكمت آن بنا بر نظر ابن الجوزى آن است که چون ما غضب
کنيم ،أثر میگذارد سرخی چهره را ولی ّ
حق منزه است ،از جسميت .پس ،ظاهر شد تاثير غضبش بر کسانی که حسين را
کشتند ،با شرخی افق ،برای اظهار عظيم بودن جنایت ،و سنگی در دنيا روز قتل حسين برداشته نشد ،مگر آنکه زیر آن
خون تازه بود.
ابو الشيخ گفته است که ما جمعی بودیم گفتگو می کریدم راجه به اینکه هيچ کس نبود که کمک کرده باشد بر قتل حسين،
مگر آنکه بالیی به او رسيد قبل از آنکه بميرد .پس ،شيخب گفت ،من کمک کردم ولی چيزی به من نشد ،آنگاه برخاست تا
چراغ را اصالح کند ،آتش گرفت ،و فریاد میزد آتش ،آتش و در فرات انداخت خود را با ولی همچنان میسوخت تا مرد.
و بعضی مبتالء شدند به عطش ،و هرچه مینوشيدند ،سيراب .و بعضی به قتل رسيدند ،با کور شدند ،چهرهاشان کبود شد،
یا ملكشان در اند زمانی زایل شد ،و غير اینها.
حافظ:
دردمندان بال زهر هالهل دارند
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قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

