
 

 های اخالقی و سیاسی حضرت زینب ویژگی
 *طاهره موسویسیده 

 اشاره

بود و نقش  فیرگذار در ن ضت امام حسیاز افراد تأث نبژحضرت ز
ام کربال گره یق شان باژکه نام ا یا گونه به ؛آن داشت یساز تیف در مصونژادیبن

از  .ستیدان نیر خون ش یتأث ام،کمتر ازیقف ژا شان درژا یررهبریتأث خورده است.
 یو است که از یاخالق و یاسیات سیخصوص یحضرت دارا، گرژد یسو

 و یاخالق یها یژگژکوشد و یف نوشتار مژا موفق ساخته است. یتیشخص
 .دژنما یبررس را شانژا یاسیس

 های اخالقی  ویژگی .الف

 نیایش  . عبادت و1

عبادت، جوهر و  در آن، افت کهژپرورش  یا در خانه نبژحضرت ز
شرل گرفت.  ینوران یا خانهف یچنت حضرت در یبود و شخص ینت زندگژز
ستاده است و چنان ژبه نماز ا فاطمه ژیستاد که گوژا یگونه به نماز م شان آنژا

                                                           

 پژوهشگر.  *
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 نبژعبادت ز 8د.نمو یها زنده م اد پدر را در خاطرهژکرد که  یمناجات م
  ف   سين نْ َلتَ   ِاهُ ْخ یا اُ »به خواهرش فرمود:  فیبود که امام حس یا گونه به

نشان از آن  مطلب، فژا« مرا در نماز شب فراموش مرف. !خواهرم 2؛ ِل يْ اللّ   َ لَ نافِ 
 شنژافته و به هدف آفرژو پرستش راه  یع بندگیبه قله رف بزرگوار یف بانوژدارد که ا

 روز عاشورا، یها بتیها و مص یل بود که سختیف د یبه هم 4ده بود.ش لژناانسان 
 خود نماز شب زین ازدهمژشب  یحت 3؛باز نداشت یمستحب یها او را از عبادت

ز گهر ،در طول راه شام نبژز»ف باره فرمود: ژدر ا . امام سجادترک نرردرا 
 یآن را انجام داد. شب ،ها و مصائب ینافله نماز شب را ترک نررد و با تمام گرفتار

دم، گفت: نشسته نماز یعلت آن را پرس یوقت .خواند یام نشسته نماز م دم عمهژد
 ؛و ضعف مرا فراگرفته است ام ار گرسنهیبس که چون سه شب است ؛خوانم یم
 1«... .کرد یم میان کودکان تقسیس م خود از طعام و خوراک را م شانژرا اژز

 مان رسول خداژهمچون ا ،نبژمان زژا»د: ژگو یه میمحمدجواد مغن
نره آن حضرت ژب تر از ا یلیچه د  .مژگو یمبا غه نم یف سخف را از روزژبود. ا

 6«نماز شب خود را ترک نررد. ،ازدهم محرمژدر شب 

 . حجاب و عفاف2

، حجـاب وشژخـو مـادر یهـا با ا  ـام از قـرآن و آموزه نبژحضرت ز
                                                           

 .13، ص 4، جرياکین الشريعه ا له محالتی،  ذبیح .5
 .313، ص 88، ج عوالم العلو  و المعارف واألکوال. عبدا له بحرانی اصف انی، 0
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 .18ص  ،4شماره 
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 .89، ص 4، ج الشريعهرياکین  ا له محالتی، ذبیح .1
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از  قـدر آن ،عفـت حجاب و، رو فژازا .دانست یارزشمند م ،عفاف را مانند گوهر
 8کند. یحفظ م ز آن رایندر دوران اسارت  یکه حت ردت دایاهم نبژنگاه ز

گانه بود. از زمان پدر ژ ،نب در حجاب و عفتژز»د: ژگو یم یعالمه مامقان
 2«ده بودند.ژکس از مردان او را ند چیه ،و برادرانش

نه و در ژد: مف در ش ر مدژگو مینه، ژری از اها ی مدژی مازنی، یحژ
نب، ژبود که ز یا خانهبودم و منز م پ لوی  ر مؤمنان، علییگی امژهمسا

گاه کسی قد و قامت چیکرد. به خدا سوگند! ه در آنجا زندگی می دختر علی
ارت جّد بزرگوارش ژبه ز خواست  د. او هرگاه میید و صدای او را هم نشنژاو را ند

و برادرانش   ر مؤمنانیبرود، در دل شب و به همراه پدرش ام امبر خدایپ
،  نبژف گونه تشّرف زژدر مورد ا  رفت. علی می  فیحسف و حس

َک »فرمود:  می  خطاب به امام حسف ِِ َاْخَّشی َاْن َیْنُظَر َاَحٌ  ِاَلی َشْخِص ُاْخ
 «نب نگاه کند.ژم دارم که کسی به اندام خواهرت زیب 4؛ َزْیَنُب 

 . علم و دانش3

 یکران است. او از خاندان ی، مقام دانش بنبژز یاز درجات واال یرژ
ده ژراب گردیو وجودشان از آن س شده ، علم به آن ا چشاندهیاست که از کودک

خطاب  که امام سجاد ؛ چنانبود یعلم عیرف گاهژف جاژا یشان داراژا 3است.
َحْم ِ   َأْنِ   َو »اش فرمود:  به عمه اِلَم ٌ   الّلهِ  ِِ 1؛ُمَ ّهَم  َغْيُر  َفِهَم ٌ  ُمَبّلَم ٍ  َغْيُر  ََ
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 .«یهست اموختهین ف م یا دهیف م و دهژند معلم یدانشمند تو بحمدا له،
م یعاقله، خردمند و حر :چون یرا با صفات نبژز ،یحجر عسقالن ابف

مسجد ات قرآن در ژهمراه با استدالل به آ نبژز یها کند. خطبه یف میتوص
ات ژروا ،فیهمچن 8ف مدعاست.ژبر ا یدههرکدام شا ،دژزژاد و در دربار ژز ابف
 خطبه حضرت زهرا ،از آن ا یرژنقل شده است که  نبژاز ز یاریبس

 2خردسال است. یدختر ،شانژاست که ا یحا  در ،فژا. است
علم  یها گر از نشانهژد یرژ ،ر قرآنیدرس تفس یها کالس یبرگزار

ام فرستادند و گفتند: یپ یاست. زنان و دختران مشتاق دانش، به عل نبژز
علوم و  یدارا ،همانند مادرش، زهرا ،نبژم که دختر شما، زژا دهیماشن»

شان ژاز دانش ا ،محضرش حاضر شده در ،دیکماالت است. اگر اجازه ده
ا آموزش اش بانوان کوفه ر اجازه داد تا دختر عا مه زین یعل« م.ژمند شو ب ره

  4د.ژنماآنان را حل  یدهد و مشرالت علم

 . صبر و پایداری 4
، چون رحلت یفراوان یها بتیها و مص دهد که غم ینشان م ،خژتار یگواه

وارد  نبژز حضرت بر و امام حسف ، ش ادت زهراامبر اسالمیپ
برابر مقاومت در  3.دژو استقامت ورز آن ا صبر همه در برابرشان ژو ا شده بود

سته ژشا یها یژگژفه، از ویندادن ضعف در انجام وظ ها و نشان ید و سختژشدا
                                                           

 و زنـان اسـالمی نامـه پژوهش ،«زژنب حضرت سیره در خردورزی»نوری، اعظم . 5
 .801ص  خانواده، شماره اّول،
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برجسته است که در   چنان شان آنژدر ا ،یف توانمندژحضرت است. اآن 
ِجَبْ  »م: یخوان یشان مژنامه ا ارتژز ََ  8؛ َمَاِئَ ُ  الّسَماَواِ    َصْبِرِ    ِمْن   َوَقْ  

 «.از صبر تو به شگفت آمدند ،آسمان فرشتگان
از خدا  ژیدرک باال ینره وژز است: نخست ایچند چ ،یف توانمندژشه اژر

 یرضا یراد. بژد یم یرا در صبور حقت ژد و رضاژورز یداشت و به او عشق م
 یا هژچ گالیآمده، ه شیکرد و از حوادث جانراه پ یها را تحمل م یخدا، سخت

رسا تش جز به صبر و مقاومت سامان دانست  یم اونره ژنداشت. دوم ا
ا هستند. نشانه ضعف است که او و خاندانش از آن مبّر  ،یصبر یب رد.ژپذ ینم

ت خود ژر هدایام و ش ادت و اسارت در راه خدا را مسیره حضرت، قآنسوم 
 یعنژـ  او یصبور یامدهایدانست پ ید و آن را با تمام وجود باور داشت و مژد یم

 2ب است. د چقدر گرانژف شداژدر برابر ا ـ یا  فه یانجام وظ ت مردم وژهدا
را در ژصبر است؛ ز ینما تمام یا گو ،نبژتوان گفت ز یم ،فژبنابرا

 شهیرا پ یخداوند فرو آورد و بردبار یبرا م و رضایسر تسل  حظات، فژتر سخت
 4.ختیهمگان را برانگ یو شگفت ختسا خود

 های سیاسی  ویژگی .ب

 قیامرهبری . 1

 یرهبر فیحسل آن را، امام دو مرحله داشت که مرحله اّو  کربال،ن ضت 
 حضرت دعوت مردم کوفه را اجابت .موفق بود اریز بسین یف رهبرژدر ا نمود و

                                                           
 .  103، ص المزار الکبیرمش دی،  . ابف5
 حضـرت تربیتـی هـای روش و عملرردهـا مبـانی،» ،و سمیه خورشـیدی فقی یعلی  .0

 .81ص ، 8شماره  تبلیغی، پیش فصلنامه علمی تخصصی تربیت ،«زژنب
 .803ص  ،89، شماره  ط ورا ،«زژنب حضرت رفتاری ا گوهای»خلجی، حسف  .9
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به مردم گوشزد  ه رایام یخطرات بن ف،یهمچن .دژام حج از مره خارج گردژو ا کرد
 فژا .ساختهمگان را از اهداف خود آگاه  د وکراتمام حجت  آنانو با  نمود
 ثر بود.ؤم ارین ضت امام بس یساز فرهنگ در امور،

ف ژف وظاژتر است. م م نبژع ده ز رب ،ن ضت یمرحله دوم رهبر
 یامام و پاسدار ِت یب اهل ی، سرپرستیرسان امیپس از عصر عاشورا، پ نبژز

ز در یشان نژان بود. ایج ان یبرا«  َهيها  ِمّنا الِذّل » ِم ایو رساندن پ  از ن ضت
 و ل به فرصت نمودژها را تبد دژرا ت دژز؛ عمل کرد ستهژار شایبس ،ن ضت یرهبر

 ان رساند. ژپاه ت بیرا با موفق رسا ت خود
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز ینوا میدر ن یسّر ن

 

 
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز یکربال در کـربال مـ 

 

 انقـالبل یخ، سـژدر عبور از بسـتر تـار
 

 
 نبـود  نـبژمانـد اگـر ز یها مـ پشت کوه فتنه 

 

ک زن به ع ده ژام را یق یرهبر ارانش،ژف، بعد از ش ادت امام و ژبنابرا
خ ژطول تار در ،ف امرژمرد قرار دارد. ا ،که طرف مقابل او یدرحا  ؛ردیگ یم
ف است که رهبران ژا ،خ اتفاق افتادهژتار آنچه در معموالً  .سابقه است یب

 ن ضت را یرهبر یدر حا  نبژز ،گرژد یسو از. ها مرد بودند ن ضت
 کنند. ینم ی، او را همراهشدهریاس ِت یب جز اهل ید که کسشو یم دار ع ده

را بعد ژز ؛دده یرا شرست م مندد قدرتژزژف زن، ژنره اژاز همه ا تر م م
ر ییتغ یمشام، افرار عمو در امام سجادز خطبه ین در کوفه و نبژازخطبه ز

خود  ،رو فژازا .را مرترب شده است یتژچه جنا دژزژدند که یمردم ف م نمود و
 زده است.  یتژف جنایکرد که چرا دست به چن یمانید اظ ار ندامت و پشژزژ
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 دوبند دشمفیو در ق حال اسارت در ،حضرت یف رهبرژنره اژگر اژمطلب د
 است. نبژف خود، هنر و شاهرار زژو ا ردیگ یصورت م

 سازی سیاسی فرهنگ .2

ج ان اسالم بود. حضرت  یاسیبلوغ س رشد و، نبژز یراهبردهااز  یرژ
ف ژصدد تحر را دشمف درژز ؛کرد یم یساز نهژمردم را ن اد یاسیس شهژاندد ژبا

شان ژا یراهبرد یها استیس اگر ات خود بود.ژجنا ن ادن بر سرپوش عاشورا و
 یهمان دشمن. نمود یمختومه اعالم م شهیهم یبرارا نبود، دشمف پرونده کربال 
 توانست ن ضت یمحجت خدا را کشته بود،  کرده و که جواز قتل امام را صادر

قا ب  را در دف رسا ت خوژتر بزرگ نبژز ،رو فژازا .دژف نماژرا تحر ینیحس
شام را از خواب غفلت  مردم کوفه وگونه،  فژو ا ادامه داد یعزادار دعا، خطبه و

 حضرت؛ ا بته ام امام بودیق یبخش تیف عامل مصونژتر م م ،فژو ا دار نمودیب
  .را نخست از کوفه آغاز نمود ف امرژا نبژز

ان دشمف بعد از ش ادت امام و یسپاه کوفه: در یاسیرشد س یساز  نهینهاد
ران به کوفه یکه کاروان اس یهنگامرا وارد ش ر کوفه کردند.  تیب ارانش، اهلژ

 آنان آمدند. یو کودکان کوفه به تماشا د، زنان، مردانیرس
گونه بر  یعل یبا شجاعت ،رو فژازا .ان را آگاه کندیآن بود تا کوف بر نبژز

ها  نهیها در س ناگ ان نفس .ستادژا و فرمان سروت داد مسند خطابه قرار گرفت و
 فرمود:  ،سپس 8حبس شد.

ْبُ  َیا َأْهَل » َِ لی َاِی ُمَحّمٍ  َوآله الّطيبيَن اََلخياَع، َأّما  ََ َالَحمُ  لله َوالّصلمُ  
ِل َواْلَغْ ِع َواْلَخْذِل َأََل َفَا َعَقَعِ  اْلَبْبَرُ  َوََل َهَ َأِ  الّّزْفَرُ  ِإّنَما  ِْ اْلُ مَفِ  َیا َأْهَل اْلَخ

                                                           
 .30، ص 9، ج مقتل الحسین؛ خوارزمی، 838، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  . سیدبف5
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ِِ  َنَقضَ  ْبِ  ُقّمٍ  َأْن اثاَمَثُلُ ْ  َكَمَثِل اّل َِ خداست و  ازآِن  ،شژستا 8...؛ْ  َغّْزَلها ِمْن 
گر  لهیمردم کوفه! مردمان ح یا  روکارش.یدرود بر پدرم محمد و خاندان پاک و ن

رد! یتان آرام نگژها د؟ اشک چشمانتان خشک نشود و نا هیکن یه مژانترار! گریو خ
کند. به خدا  یشده خود را پنبه م بافته یها است که رشته یمانند آن زن ،کار شما

آن را تا ابد  یدید که پلژا آ وده ید، دامان خود را به ننگیه کنژد گرژسوگند! با
خاتم  ا،د ننگ حاصل از کشتف فرزند رسول خدیتوان ید شست. چگونه مینتوان

ا ژد؟ آژیرور جوانان اهل ب شت را از دامان خود بزداامبران، معدن رسا ت و َس یپ
د؟ چه زنان و دختران باعفت و ژا دهژاز رسول خدا در ید چه جگریدان یم

از آن حضرت بر  ید؟ چه خونژا وبازار کشانده را از خاندان او به کوچه یباوقار
 «د؟ژا از او شرسته ید؟ و چه حرمتژا ختهژف ریزم

 محورهای خطبه

 کند و با یم« پدر»ر به یتعب امبریخطبه، از پ ی. حضرت در ابتدا5
تا همه بدانند که  ؛امبر روشف ساختیش را با پژخو  نسبت ،ف کلمهژانتخاب ا

 فه است. ژف قافله، از کدام طاژا
 ( آشنا نمود. یشرن مانی)پ انآنمردم را به ضعف  ،. سپس0
و «  چراغ راه امت»، «درمان دردها»همچون:  یان صفاتیب . حضرت با9

گر مردم ژپر داخت تا بار د فیت امام حسیشخص ی، به معرف« پناهگاه جمع»
 و یفرزند عل بلرهست، ین ی ا خارجنتنه  او، نرهژو ا شوند آشنا با امام
 است.  فاطمه
تا به آنان بف ماند که ؛کرد  یمعرف را امبریو خانواده پ فیامام حس آنگاه،. 0
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 اند.  مرترب شده یات هو ناکژ، چه جناتیب اسارت اهل با ش ادت امام و
 ریشدت تحت تأث مردم کوفه به ر داد وییرا تغ یافرار عموم ،حضرتسخنان 

ه بلند شده بود. ژمردم کوفه به گر یتا آنجا که صدا ؛گرفتند قرار نبژزخطبه 
ختند. ژر یخود م یخاک بر سر و رو نموده،خود را افشان  یزنان، موها

د ژزژه یام علیصدد ق سبب شد که مردم کوفه در ،کوفه در نبژز یسخنران
 ف بود. یابام تّو یق ،آن جژانت از جمله برآمدند و

 شجاعت سیاسی . 3

 شان است.ژا یاسیشجاعت س ،نبژز یاسیس یهایژگژاز و یرژ
 غم در ید زانوژظلم نبا برابر نشان داد که در ،ن ضت یاسیس یرهبر حضرت در
 کوفه و کربال، در را «هيها  مّنا الّذل »ش او شعار معروف برادر بغل گرفت.

اد و ژز برابر ابف در ،حضرت یاسیاعت سجش و در واقع، ش گذشتژشام به نما
عملررد آنان را  ونمود ر یرا تحق ف دوژحضرت ا که چنان ؛دید به اوج خود رسژزژ

 د.انبه چا ش کش
 در کوفه یاد مجلس جشنژز بف دا لهیعب اد:یز  بن داللهیعب مجلس در یسخن

دان از یدان را آوردند. سپس، بازماندگان ش یش  یبرقرار کرد و دستور داد سرها
اد وارد ژنب به مجلس پسر زژکه ز یهنگام»ت را وارد کردند. یب جمله اهل

 8 .«بود ف پوشاندهیف  باس را به تف داشت و صورتش را با آستژتر شد، پست یم
از دختران پاسخ  یرژست؟ یف زن کژا»د: یاد به او جلب شد و پرسژز توجه ابف

ْنِ  َعُدمِل الّلهِ »داد:  ِِ ْنُ  َفاِطَمَ   ِِ را  ژیشرر خدا» اد گفت: ژز ابف«   َهِذِه َزْیَنُب 
 «که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود!
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است که ما را به وجود  ژیخدا یش براژستا»در پاسخ فرمود:  نبژز
شود و  یرسوا م ،پاک ساخت. فاسق یدیداشت و ما را از پل یامبرش گرامیپ

« ش، مخصوص خداست.ژر از ماست و ستایغ ،د و اوژگو یدروغ م ،فاجر
 نبژز« ؟یدژرفتار خدا با برادر و خاندان خود را چگونه د»د: یاد پرسژز ابف

آنان مقرر نموده بود  یشدن را برا بودند که خداوند کشته ینان مردمژا»پاسخ داد: 
شان ژان تو و ایخدا م یزود ]بدان که[ به یآرامگاه خود شتافتند؛ و ز به یو آنان ن
 یروزیکند. پس، نگران باش که در آن روز، پ یکند و تو را بازخواست م یجمع م

 8«ست!یک ازآِن 
گفتف  توان سخف و اد را کوچک شمردژز ابف ،در داراإلماره نبژزگونه،  فژا

 اد گرفت. ژرا از پسر ز
سد: زنان و ژنو یطاووس م بف دیس: در شام یاسیرشد س یساز  نهینهاد

د ژزژها بسته شده بودند، به مجلس  سمانژکه به ر یت را درحا یب بازماندگان اهل
 یف برادرش افتاد، با صداینب به سر خونژکه چشم ز ی. هنگام..وارد نمودند

 یا  پسر مره و منا، یا  محبوب رسول خدا، یا ف، یحس یا» اد زد:ژفر یمحزون
 یراو 2!«یپسر دختر مصطف یا  و ،همه زنان ج ان یپسر فاطمه زهرا، بانو

که در مجلس بودند،  یتمام کسان،نبژز یف نداژد: به خدا سوگند که با اژگو
  ستند.ژگر

 فرمود: یا  از جا برخاست و بعد از حمد  نبژ، زسپس
َلْينا َأْقطاَع اََلْعِض    » ََ ا اکنون که ژد! آژزژای  ؛َأَظَنْنَ  یا َیِّزیُ  َحْيُث َأَخْذَ  

ران به هر سو کشاندی، یف و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیزم
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ف ژز و گرامی؟ و تصور کردی اژم و تو نزد او عزژپنداری ما نزد خدا خوار شد می
و به خود  ینی انداختیرو، باد غرور به ب فژا نزد خداست؟ ازنشانه قدر و منز ت تو 

افته و ُملک و ژا در کمند تو درآمده و امور تو سامان یدی دنژنره دژدی و از ایبا 
ا سخف ژتر! آ ار تو قرار گرفته، شادمان شدی؟ کمی آهستهیخالفت ما در اخت

ش یان پیاه طغآن ا که کافر شدند ]و ر»خداوند را فراموش کردی که فرمود: 
م، به سودشان است. ما به آنان یده گرفتند[، تصور نرنند اگر به آنان م لت می

ای  عذاب خوارکننده ،ند و برای آن اژفزایم تا بر گناهان خود بیده م لت می
 8«است.
َن الُطَلقاِء     أَ » ِْ ف از عدا ت است ژا اژ! آها ؛ ای پسر آزادشده ِمَن اْلَبْ ِل َیا

را  ها بنشانی؛ و ی دختران رسول خدا زان خود را پشت پردهیزنان و کنکه تو 
ده و ژکه پرده حرمت آنان را در ف سو و آن سو برشانی و درحا یژر کرده و به ایاس

ای، آن ا را توسط دشمنان در  د مردم قرار دادهژهای آنان را در معرض د چ ره
نند و افراد یتماشای آنان بنش ش رهای مختلف بگردانی تا مردم هر کوی و برزن به

شان چشم بدوزند؛ با آنره همراه ژها ف، به چ رهژک و پست و شرژدور و نزد
را[ چگونه ژف سخنان؛ زژانشان نبودند؛ ]و ی چه سود از ایمردان و حام ،آنان
د داشت که ]مادرش[ جگر پاکان را به یت و مراقبت آن کس امژتوان به حما می

 «ده!ژیدان رویخون ش  دهان گرفته و گوشتش از
ِقْ  ِمْن ظاِلِمنا،   » َِ َحِقنا، َواْن ِِ ا! حّق ما را بستان و از ژخدا ؛  َألّلُهّ  ُخْذ 

خت و ژف ریکه خون ما را بر زم کس ر و خشمت را بر آنیستمگراِن بر ما، انتقام بگ
ت،[ جز پوست خود ژف جناژان ما را کشت، فرو فرست. به خدا سوگند! ]با ایحام

 .قت، خود را نابود کردییدی و در حقژدی و جز گوشت خود را نبرژا ندرر
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ختف خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن ژبا حمل باری که ـ از ر ،فیقژ به
ش ـ بر دوش داری، بر رسول خدا ژها حضرت در ارتباط با خاندان و جگرگوشه

شانی آنان را ژپردر آنجا خداوند آنان را گرد خواهد آورد و  .وارد خواهی شد
که در راه خدا کشته  گمان مبر آنان»خواهد ساخت و داد آن ا را بستاند؛  برطرف

 8«خورند. دند و نزد پروردگارشان روزی میژاند؛ بلره زندگان جاو اند، مرده شده
اش دشمف را به  یر بود، با قدرت سخنوریظاهر اس که به نبژدر شام، ز
همه آنچه ، نبژغ زبان زیکه ت چنان شد؛ آنو ُپرصالبت ظاهر  اسارت گرفت

در  که دژزژان ساخت. ژت را نمایده بود، از هم گسست و چ ره واقعید تنژزژ
خود،  یت پوشا یحفظ موقع یبرا ،درمانده بود تیب اهل یها یبرابر افشاگر

 یفرمان داد؛ و  رو، چند بار به قتل امام سجاد فژا د. ازژجز خشونت ند یراه
 د.ید، از آن چشم پوشژان خود دژکار را به زف ژچون ا

  زینب های خطبه محور

َن الُطَلقاءِ « )فرزند طلقا»د را با عنوان ژزژحضرت، : دیز ی ری.تحق8 ِْ (، َیا
 بر امبر اسالمیف سخف، اشاره به داستان فتح مره دارد که پژخطاب نمود. ا

فرزند »د را ژزژحضرت  ،فیمشرکان مره مّنت گذاشت و آنان را آزاد کرد. همچن
است که هند، در جنگ ُاُحد  یکه اشاره به کار زشت خطاب نمود« زن جگرخواره

 د.یرا به دندان کش حمزه جگر یعنژانجام داد؛  دن حمزهیبعد از به ش ادت رس

ُثَّم » سوره روم: 52ه ژبا تالوت آ نبژز: «سرنوشت ظالمان» یادآور ی. 2
کرد و در واقع، به عاقبت دردناک  ید را ستمرار معرفژزژ، ... «کاَن َعاِقَبَة اَّلِذیَن 

 ستمگران اشاره نمود.
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گفتف  سته سخفژد را شاژزژ نبژز: دیز یدانستن قدرت  ی. پوشال4
 یکوچک است که حت شقدر در چشم آنگونه نشان داد که او  فژا ندانست و

 ز ندارد. یر را نیاقت تحقی 
 قرار یام اسالمیق یرا نقطه اصل، ش ادت ینب کبرژز: . ارزش شهادت3

َواَل »: آل عمران 500ه ژان دانست. او با تالوت آژیعاشورا یروزیداد و آن را رمز پ
، فیخواست بر همگان ثابت کند که در منطق حس ،«...َتْحَسَبَن اَّلِذیَن ُقِتُلوا

 یروزیپ یبه معنا، هر دو یظاهر یروزیشرست راه ندارد. مرگ در راه خدا و پ
 .است
 یا»، فرمود: ینیام حسینده قژبا اشاره به آ ینب کبرژز: امیق یجاودانگ 1

نام ما  یتوان یبه خدا قسم که نم .ما مرر نما یدر راه دشمن یتوان ید! هرچه مژزژ
ف راه، به ژو از ا یما را خاموش ساز یو فروغ وح ژیها محو نما را از خاطره

 ماست.  ازآِن  یروزیپ ،که سر انجام!« یخود برس ژین ا یآرزو
 که د ش زنده شد به عشـق رد آنیهرگز نم
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