
 

 

 در کوفه  خطبة حضرت زینبمروری بر 
 *بامد دلیریوالمسلمین  االسالم حجت

ْیذًا »قال الله تعالی:  َْ ْرَن َلَقْد ِجْذُتْم  طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا َتکاُد ال ِإدًّ
ا ْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َهدًّ  1«ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ

 مقدمه

آن بهود کهه همهه تهالش  ،اسهالمی هامیه بر جامع بنی ستمگر یری از پیامدهای حرومت دستگاه
شههادت رسهد. غریب و تنها بماند و در اوج مظلومیت بهه  خود را به کار بست تا امام حسین

کهه معظهم آنهان زنهان و  هنیز با به اسارت گهرفتن خهانواده و همراههان او  پس از شهادت امام
یعنی  ،ترین مراکز دنیای اسالم کوشید تا این پیروزی به ظاهر بزرگ خود را در مهم هدختران بودند 

تحقیرهها را در کوفه و شام به رخ همگان برشد و سرمست از این جنایت هولنا ، انواع توهین و 
غافهل از  ؛را خاموش کننهد بیت روا بدارد تا در نهایت به زعم خود نور اهل الله عبد احق اب

حهق  ،رنهدب  آنره خداوند همیشه در کمین ستمراران است و از راهی که اهل باطل گمانش را نمی
ورق بهر ضهد نیز به خواست خهدا  بیت امام حسین گرداند. در داستان اسارت اهل را پیروز می

تنهها   نهه و حضرت زینهب العابدین ویژه امام زین به بیت امیه برگشت و اسرای اهل بنی
 ؛ضعف و زبونی نشهان ندادنهداز خود های دوران اسارت را به جان خریدند و  ها و مرارت سختی

را بهه گهوش  عبداللههاغربهت و مظلومیهت اب ،بلره در طول مدت اسارت نیز نهدای حقانیهت
بهه انجهام رسهاندند. در گهام  ،بهه دنبهال آن بهود ن رساندند و آرمانی را که امام حسهینجهانیا

لهب بهه سهخن گشهود و  ،در نخستین روز اسارت و در جمع کوفیهان نخست حضرت زینب
ضمن معرفی خود، به عتاب و خطاب کوفیان پرداخهت و آنهان را بهه شهدت محرهوم و از عمهق 

                                                           

 اخالق و تربیت.کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه * 
ای کافران( همانا شما سخنی بسیار زشت و منرر بر زبهان آوردیهد؛ ریهزی نمانهده اسهت کهه : »)89ه  90. مریم: 1

 «.ها به شدت فرو ریزند ها از این ]سخن  بشرافند و زمین را  خورد و کوه آسمان

 مه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغانفصلنا

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 اه کرد. آگ ،ای که آنان شریرش بودند فاجعه
با کمی اختالف در منابع متعدد تاریخی و حهدیثی آمهده اسهت کهه در  حضرت زینب هخطب

 کنیم. آن بح  می هدر رند فراز جداگانه دربار 1،شی  مفید امالیاینجا با انتخاب متن 

 ترسیم زمینه و بستر خطبه. 1
که علهی بهن   حالی در ،هجری وارد کوفه شدم 61گوید: در سال  میحاد ه راوی  ،َحاَلم بن بشیر

گشت. لشرریان آنان را احاطه کرده و مردم بهرای  می به همراه زنان از کربال به کوفه باز نحسی
رویارویی مردم کوفهه بها اسهرایی کهه سهوار بهر شهتران  هشان خارج شده بودند. در صحن تماشای

 زنان کوفه شروع به گریه و ندبه کردند. ،جهاز بودند بی
 یس ی ح رش طناب ب دای به    ا خیمه

 

  وار  شر سر   ا ز بتاد مختال  ُحبتاب 
 

 شاا داشت ببرئی  بمعی به پاس محم 
 

 2َعمتاری و محمت  شترست ار  رتنر بی 
 

بیماری او را رنجهور و الغهر سهاخته »کند:  رنین توصیف می را این راوی حال علی بن حسین
گفهت: ایهن زنهان  شهنیدم کهه مهی .بهودبود و ُغل جامع در گردنش بود و دستش به گردنش بسته 

 «.یعنی مگر کسی جز شوهران خودتان ما را کشته است؟! ؛پس ره کسی ما را کشت ،گریند می

 آمیختن حیا و خطابه . 2
کند و پهیش از آن دو ویژگهی بهرای حضهرت  را بازگو می حضرت زینب هراوی پس از آن خطب

َْ »گویهد:  شمارد و می می بر زینب َُ ِفَرًة َوَلط  َأنَْ،َلَق ِمنَْهَلا  نََِم بِنَْ  َعلِي  َو َرَأَُْ   ََ َو لَْم َأَر 
را دیدم و زنی با ایهن شهدت حیها را  ؛ زینب دختر علیكََأنََّها تُْفِرُغ َعْن ِلَساِن َأِمیِرالُْمْؤِمِنینَ 

 .«ساخت سخن جاری می بودم که سخنورتر از او باشد؛ گویا از زبان امیرالمؤمنین  ندیده
در کوفه  امیرالمؤمنین ،های پدرش به یاد خطبه زینبحضرت خوانی  با شنیدن خطبه راوی

جهت نیسهت  بی و شود شنود که از حنجر دخترش خارج می افتد و گویی ندای حیدری را می می
 زینهبحضهرت اند. راوی دو ویژگی بهرای  یعنی زینت پدر نام نهاده ،«زینب»که این دختر را 

 کند: ذکر می
                                                           

 .320ه  323، ص األمالی. محمد بن محمد مفید، 1
، کهد خبههر: 30/06/1396، «بهه شهعر محتشههم اضهافه کهرد کهه امههام زمهان مصهرعی». خبرگهزاری تسهنیم، 2

1525946. 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1525946/30/06/1396 
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َرهَخ . »1   1یعنی زنی که سخت باحیاست. ،«ف 
   ر.یعنی سخنورت ،. َانطق2 

سرآمد زنان زمان بود و این دو گوهر و  ،هم در حیا و عفاف و هم در سخنوری حضرت زینب
نشین بود و  حضرت که تا آن زمان زنی مجلله و پردهآن هنر را از پدر و مادر خود به ارو برده بود. 

به حسب شرایط زمانه مجبهور شهد بهه صهورت موقهت از  ،دیده بودکسی صورت و قامت او را ن
آور  زبان گویای اسالم شود و در نقهش پیهام نشینی درآید و همچون مادرش حضرت زهرا پرده

   .صحرای کربال، ادای نقش کند
 بردا اه  حرم دستت ر بت د و ستّر غیتب

 

 ها بی روا دارد حسین حرمتی ور ه ا ن بی 
 

 با اشاره والیی کردن مردم  ساکت. 3
سر و صدا و همهمه اوج گرفته و صدای زنهگ شهتران نیهز بها آن  ،در اجتماع و ازدحام مردم کوفه

بلندگو نیهز  انندآمیخته بود. طبیعی بود که سخنرانی در رنین جمعی که وسایل پیشرفته امروزی م
پهس  «.باشید ساکت»با اشاره به مردم گفت:  گوید: حضرت زینب دشوار بود. راوی می ،نبود

ای که صدایی جز صدای حضهرت  گونه به ؛ها بازگشت و صداها ساکت و آرام شد ها به سینه نفس
ِ  اْْلَنَْفَلاُ  َو َسَلكَتَِ  »شهد:  شنیده نمی زینب َوَلْد َأْوَمَلَأْ  ِإلََلى النََّلاِ  َأِن اْسَلكُتُ ا َفاْرتََلدَّ

این  2زنگ شتران نیز خاموش شد.های این خطبه آمده است که صدای  در برخی نقل .«اْْلَْصَ اُ  
 ؛صاحب مقام والیت یا تصرف در عالم بوده اسهت ،دهد که حضرت زینب عبارات نشان می
 شد. رنین سروت و آرامش حاکم نمی او این هوگرنه با یک اشار

 خدا حمد خدا و صلوات بر رسول. 4
درود  خهدا سولسخن خود را با حمد خدا آغاز کرد و پس از آن بر ر هطلیع حضرت زینب

َاُة َعلَى َأبِي َرُسَل لِ »فرستاد و فرمود:   َو الصَّ
ِ ْمُد ّلِلّه َْ ِ  اْل بها لطافهت و ظرافهت از آن حضهرت «. اّلّله

، اینرهه نوادگهان پیهامبر .عنوان پدر خود یاد کرد تا خود را به مردم بشناساند  به خدا رسول
نیز آمهده  )آیه مباهله( عمران آل هسور 61 هدر آیامری مقبول در میان مردم بود و  ،فرزندان او هستند

شده اسهت. همچنهین  خدا اطالق فرزندان رسول و امام حسین است که بر امام حسن
اند و از ابتدای سخن ماهیهت زر  خاندان رسالت را به اسارت گرفته ،زیاد یادآوری کرد که سپاه ابن

                                                           

 .253، ص 4، ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 1
 .146، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  . ر. : علی بن موسی ابن2
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بر معرفی خهود در شام نیز  العابدین مام زینمحور سخن ا .امیه را برمال کرد و زور و تزویر بنی
تها تبلیغهات بهود  و امیرالمؤمنین و فرزند پیامبر ترین خویشاوند پیامبر عنوان نزدیک  به

و  امیهه نزدیرهان حقیقهی پیهامبر امیه مبنی بر اینره این قهوم خهارجی هسهتند و بنهی شوم بنی
 خنثی شود. ،جانشینان او هستند

 ه و علت آنخطاب به اهل کوف. 5
َّ الْكُ َفَلةِ »در کوفه با کوفیان بود و آنان را با عبهارت  روی سخن حضرت زینب ا بَْعُد ََا َأْه « َأمَّ

زیاد و  کوفه یا امرای لشرر ابن هبا حاکم خودکام ،در جمع عمومی مردمآن حضرت  .خطاب کرد
 ؛خطاب و عتهاب کهرد بلره مستقیم با خود مردم سخن گفت و آنان را ؛مزدوران او کاری نداشت

که در شام روی سخن خود را متوجه یزید کهرد و او را خطهاب و عتهاب  بر خالف امام سجاد
 اسهت؛ بیهت از شناخت و رعایت مقتضیات زمان و مران توسهط اههلامر حاکی  . ایننمود

بودنهد کهه بهه یهاری حضهرت  شرن امام حسهین از دوستان بیعت ،اهل کوفهمردم زیرا بیشتر 
زیهاد  کم سیاهی لشهرر ابهن ه بودند و یا در جنگ علیه آن حضرت وارد شده بودند و دستنشتافت

مهردم شهام  .ولی در شام قضیه بهه عرهس بهود ،شده بودند. بنابراین سزاوار عتاب و خطاب بودند
خهود را پیهروز میهدان  ،عنوان آمر مباشر قتل امام حسین  مشارکتی در جنگ نداشتند و یزید به

او را مورد خطاب قهرار داد  امام سجاد . بنابراینکرد جسارت می به دین و امامدانست و  می
 رندان کاری نداشت. حضرت زینهب ،خبر شام که تماشاگر قضایا بودند و با مردم نادان و بی

سخن با حاکمان و قدرتمندان مغرور و سرمست را به وقتی دیگر و جایی دیگر موکهول کهرد و در 
تاج و تخت آنهان را بهه  ،خود هزید نیز با سخنان و برخوردهای زیبا و خردمندانزیاد و ی مجلس ابن

 لرزه انداخت.

 تشبیه کوفیان به بافنده نادان. 6
ِّ َو الَْخَلْذلِ » رنین فرمود: از خطاب اهل کوفه به آنان این (پس)حضرت زینب َّ الَْختَْل ]أ   َََلا َأْهَل

نََّلةُ فََا َرَوَأِ  الَْعبَْرُة َو َ  َهَلدَ  1تبك ن[ گرییهد؟   ؛ ای اههل نیرنهگ و واگهااری، ]آیها مهیَأِ  الرَّ
َفَمَلا َمَلثَلُكُْم ِإ َّ كََلالَّتِي نََقَضَلْ  »در ادامه فرمود:  سپس .«تان آرام نگیرد تان قطع نشود و ناله اشک

ًََا بَْیَلنَكُمْ  ٍة َأنْكاثًا تَتَِّخُذوَن َأَْمانَكُْم َد مهردم ماننهد داسهتان آن زن ؛ وضهع شهما َغْزلَها ِمْن بَْعِد وُ َّ
 هگشهود، شهما ههم سهوگندهایتان را مایه ای است که رشته خود را پس از محرم بافتن می ریسنده

                                                           

 .85، ص مثیر االحزانا حلی، نم . جعفر بن محمد ابن1
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عنوان یک مفسر قهرآن، وضهع   ، به. حضرت زینب«دهید خیانت و دغل میان خودتان قرار می
 دهد.  نحل شرح می هسور 92 همردم کوفه را با آی

َتْیم به نام رابطه یا ریطه بود کهه  بنی هزنی کودن از قبیل» :آیه آمده است از این در تفسیر امام باقر
بافت. خداوند به وفها امهر کهرده و  کرد و دوباره می آن را باز می ،بافت بافت و رون می موی بز می

بهه دلیهل  ،تشهبیه مهردم کوفهه بهه آن زن بافنهده 1.«شرنی را به کار آن زن تشبیه کرده اسهت پیمان
ای  گونهه به ؛است امام حسن و امام حسین ،های پیاپی کوفیان در عهد امیرالمؤمنین عهدشرنی

شهان  ههای کرد. آنان بهرای پیمهان که عمق حماقت و جهالت و شخصیت سست آنان را ا بات می
ههای خهود  همچون زن تیمهی کهه بهرای بافتهه -شرستند  ارزشی قائل نبودند و به آسانی آن را می

و همین امر مانع تقویت و رشد دیهن در میهان آنهان  -کرد  را باز می  دلیل آن بیارزشی قائل نبود و 
 بود.

 بیان نقاط ضعف کوفیان. 7 
خطبه، شخصیت کوفیان را تحلیل کرد و برخی نقهاط ضهعف آنهان را  هدر ادام حضرت زینب

 رنین برشمرد:  برایشان این
لَُف النََّ،ُف وَ  ّْ ِفیكُْم ِإ َّ الصَّ اُرونَ  َأَ  َو َه َل َّ ََ َلنَُف  ْدُر الشَّ ُزوَن َعَلِن   الصَّ َِ ِفَلي اللَِّقَلاِء َعَلا
ةِ  مَّ ُ َعلََلیْكُْم ، اْْلَْعَداِء نَاكِثُ َن لِلْبَیَْعِة ُمَضیُِّع َن لِلذِّ َمْ  لَكُْم َأنْفُُسكُْم َأْن َسَلِخَط اّلّله فَبِئَْ  َما َودَّ

ََاِلُدونَ  زنی و آلودگی بهه عیهب و دشهمنی  ریزی جز الف ؛ هان، آیا در شماَو ِفي الَْعَذاِب َأنْتُْم 
عههد  هکننهد شرن و تباه ناتوان و بیعت ،است؟! در برخورد با دشمن ضعیف و از جهاد با دشمنان

اید که خداوند بر شما خشم گرفته و در عهااب  هستید. پس بد ریزی برای خودتان پیش فرستاده
 اید. جاودانه

 2است. شده اسرائیل نازل  که در شأن کافران بن ته شدهسوره مائده گرف 80این عبارت از آیه 

 بیان جنایت کوفیان. 8
بزرگی و زشهتی جنایهت کوفیهان را تبیهین  ،غّرای خود هدر فرازی دیگر از خطب حضرت زینب

                                                           

 .389، ص 1 ، ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 1
ُ َعلَیِْهْم َو ِفي الَْعذاِب ُهْم َاِلُدونَ . »2 َمْ  لَُهْم َأنُْفُسُهْم َأْن َسِخَط اّلّله هها، رهه بهد  ؛ نفس ]سرکش  آنلَِبئَْ  ما َودَّ

آن، خشم خداوند بود و در عهااب ]الههی  جاودانهه خواهنهد  ها فرستاد که نتیجه اعمالی از پیش برای ]قیامت  آن
 «.ماند 
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َأ تَبْكُ َن ِإي »فرمایهد:  کند و می کوفیان اظهار تعجب می هابتدا از گری بانوی بزرگ کربال، .کند می
 ِ كُ ا وَِلیًا فَلََقْد فُْزتُْم ِبَعاِرَها َو َشنَاِرَها َو لَْن تَْغِسلُ ا َدنََسَها َعنْكُْم َأبَ  َو اّلّله َْ ؛ آیها داً َفابْكُ ا كَِثیرًا َو اْر

به خدا سوگند، بسیار بگریید و کم بخندید که به خدا سوگند، به ننهگ و عهار آن  ؛گریید؟! آری می
 .«شویید  نمیاز خود  اید و پلیدی آن را هرگز نائل شده

زیهرا گریهه آنهان بهرای  ؛کند شان را مالمت می در پاس  گریه مردم کوفه، گریه حضرت زینب
همچهون بهرادران یوسهف کهه خهود برادرشهان را در رهاه  ؛اند جنایتی است که خود مرترب شده

 هسهور 82 هم از آیک هبسیار و خند هامر به گری 1کردند. انداختند و پس از آن شبانه نزد پدر گریه می
منافقهانی کهه در زمهان پیهامبر  2که خطاب به منافقان صهادر شهده اسهت؛ همبارکه توبه گرفته شد

زدنهد و خداونهد بهه آنهان امهر   گرمی هوا از جهاد سر باز میهمچون های واهی  به بهانه اکرم
ست. پلیدی کشتن امام کند که باید کم بخندند و بسیار بگریند؛ زیرا بد عاقبتی در انتظار آنان ا می

در برخی روایهات دیگهر که شود و گناهی نابخشودنی است  گاه پا  و شسته نمی هیچ حسین
 3نیز آمده است.

  رستتد بتتزای قا تت  او چتت ا رقتتد ز نتتر
 

  رحمتت قلتد ز نتر  4باره بر بر ره  س 
 

  رستتد بتتز ن  نتتاه، شتت یعاا روز حرتتر
 

 5دار تتر شتترم بتتز  نتته َخلتتخ َدم ز نتتر 
 

 شخصیت  امام حسین بیان. 9
به آنان یادآوری کرد کهه از یهاری  ،در ادامه با بیان عظمت مقام امام حسین حضرت زینب

َلاتَِم » فرمهود:آن حضرت اند.  و برای جنگ با او همدستی کرده  ره کسی دست کشیده ََ  َّ َفَسَلِلی
یََرِتكُ  َِ ِّ الَْجنَِّة َو َمَاَذ  َسالَِة َو َسیَِّد َشبَاِب َأْه َلَة الرِّ ََ َلِتكُْم َو َمْدَر جَّ َْ لَِتكُْم َو َأَمَلاَرَة َم ُِ ْم َو َمْفَزَع نََلا

َََذلْتُْم َو لَُه فَتَلْتُمْ  ِتكُْم  تهان و  خوبان ه؛ فرزند خاتم رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و پناهگاُحجَّ
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ای او بهه ههم هایتان را یاری نرردید و بر و پلران رشد در حجت تان نشانه راهتان و  پناهگاه بالهای
 .«پیچیدید

ِّ الَْجنَّةِ »با عنوان  از امام حسین حضرت زینب یعنی همهان عنهوانی یهاد  ،«َسیَِّد َشبَاِب َأْه
مسهلمانان مهورد اتفهاق بهود کهه  هتوصیف کرده بود و میان همگونه  ایناو را  کند که پیامبر می

َمَلَاَذ »را بهه  امهام بهانوی بهزرگ کهربال، انهد. سرور جوانان اهل بهشهت ،نیحسن و حس
یََرِتكُمْ  خوبان با توجه به سطح معرفتهی  و پناهگاه خوبان است یعنی امام ؛کند توصیف می« َِ

برنهد. بها رفهتن  پناه مهی خاص خود در امور خاص مانند مشرالت علمی و اجتماعی به امام
لَِتكُمْ َمْفَل»با عنوان  آن حضرت همچنین از امامشوند.  پناه می خوبان بی ،امام ُِ یهاد « َزَع نََلا
 هاست.  پناهگاه امت در هنگام فرودآمدن بالها و سختی یعنی امام ،کند می

ِتكُمْ » ،توصیف دیگر حضرت زینب جَّ َْ و َمَحّجهه  نشانه راه،به معنای  «اماره» .است« َأَماَرَة َم
راه  هم تابلو و نشانیعنی اما ؛راه راست است هاین عبارت به معنای نشان 1به معنای راه راست است.

َلِتكُمْ »نیز به  توصیف دیگر امام راست است. َلَة ُحجَّ ََ یعنهی محهل  ،«مدرجهة» .اسهت« َمْدَر
 ،هها کسی است که مردم را بها حجهت یعنی امام ؛کم یا راه رارسو  درجه یا کم  باالرفتن درجه

اشاره  ام حسینبه عظمت مقام ام حضرت زینب دهد. برد و آنان را رشد می پله باال می  پله
 و فرمود:کرد 

ٍد فََرَْتُمْ  مَّ َْ َلَقلْد »  َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُْم َو َأيَّ كَِرََمٍة لََلُه َأَصَلبْتُمْ   َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم
ا ْیذًا ِإدًّ َْ ْرُض َو تَ  * ِجْذُتْم  ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ اَتکاُد ال وای  2؛«ِخرُّ اْلِجباُل َهلدًّ
پاره کردید و ره خونی از او را ریختید و بهه   ای از محمد را پاره دانید ره جگرگوشه بر شما، آیا می

ایهد کهه نزدیهک  کار زشتی مرترهب شهده ،ره عضو شریفی از او دست یازیدید؟! به خدا سوگند
 ریزد. ها فرو کوهتره و زمین شرافته شود و   ها به سبب آن تره است آسمان

ٍد فََرَْتُمْ »عبارت  مَّ َْ جگرگوشهه  ،کنهد کهه امهام حسهین بیان مهی« َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم
کردن  پهاره  خیلی لطیف و فصیح و پهاره ،بر امام حسین« کبد محمد»اطالق  .است پیامبر

یعنی  ،«َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُمْ »است. عبارت  کردن جگر پیامبر  پاره  حقیقت پاره ، درحسین
فرمهود:  یمعروفه هدر جمله رنانره پیهامبر اکهرم هم ؛است خون پیامبر ،خون حسین
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بها  بر بیان نسبت نزدیک امام حسهیننیز  حضرت زینب 1.«حسین از من و من از حسینم»
 ،تن حسهینکشهدانهد.  می در حق پیهامبر یجنایت را جنایتاین کند و  تأکید می پیامبر

 جنایت در حق اسالم است. ،است و جنایت در حق پیامبر همانند کشتن پیامبر
ا»آیهه  ْرُض َو َتِخلرُّ اْلِجبلاُل َهلدًّ ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا؛ َتکاُد ال ْیذًا ِإدًّ َْ در  2«َلَقْد ِجْذُتْم 

رنانره  ؛ در حد شر  به خداست تن حسینکشبر این است که  لادخطبه بانوی بزرگ کربال، 
ْحمِن َوَلداً »مشرکان برای خداوند فرزند قائل شدند وقتی  خداوند با این آیهه آنهان را  3،«َأْن َدَعْوا ِللرَّ

 ریزد.  کند. این جنایت گویا بساط عالم را در هم می مالمت می
ََْرَواَء َشْ هَ »در عبارت خرقاء  َلَماءِ َو لََقْد َأتَیْتُْم بَِها   یبهه معنهای بهاد تنهد ،«اَء ِطَاَع اْْلَْرِض َو السَّ

 ،شاید منظور از این کلمهه 4دهد. ماند و پیوسته تغییر جهت می است که در هیچ جهتی  ابت نمی
رو، نبایهد از  گیهرد. از ایهن یشهما را در بهر مه یمختلفابعاد این باشد که آ ار شوم این مصیبت از 

طهالع » 5روی اسهت. به معنای زشهت «شوهاء. »مغرور شویدخود سرمست و  یظاهر یپیروز
 هیعنی بزرگی این جنایهت از بزرگهی همه؛ حجم زمین و آسمان هیعنی به انداز ،«األرض و السماء

 گیری نیست. عالم بیشتر است و با هیچ مقیاسی قابل اندازه

 تهدید کوفیان به عذاب خدا. 10
کنهد و از ایهن  مهیتهدیهد را به عااب خهدا  خود کوفیان هدر آخرین فراز خطب حضرت زینب

خود و در تهدیهدی دیگهر بهه عهااب  هدر آخرین فراز خطب ایشان دهد. رهگار به آنان هشدار می
ِفُزُه الِْبَداُر َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأِر كََلاَّ ِإنَّ » خدا فرمود: ْْ نَُّه َ  ََ ِْ ُّ َف َربََّلَ   فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه
تههان را راحههت نرنههد کههه شههتابزدگی ]بنههدگان  او را  دادن خههدا، خیههال  ؛ پههس مهلههتلَِبالِْمْرصَلَلادِ 

همانها پروردگهارت در  .هرگز رنین نیسهت ,رود انگیزد و بیم فوت خونخواهی نیز بر او نمی برنمی
 .«کمینگاه است

ُّ »عبارت  کهه در اشهاره دارد دادن( الهی به کهافران   به سنت امالی )مهلت ،«فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه
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زیهرا  ؛احساس راحتی نرنید ،یعنی اگر به شما مهلت داده شده است 1؛قرآن کریم بیان شده است
 اسهت؛ تان کورک است یا در دسهتگاه خهدا فرامهوش شهده این مهلت از این باب نیست که گناه

هها را  کنهد و ناگههان آن اجهرا مهی بلره از باب سنت امالی الهی است که خداوند در حق کافران
 گیرد. می

ِفُزُه الِْبَدارُ »عبارت  ْْ نَُّه َ  ََ ِْ کردن بنهدگان،   یعنی عجله ؛«انگیزد شتابزدگی ]بندگان  او را برنمی ؛َف
گاه صالح  بلره خداوند طبق قانون خود هر ها را به سرعت عااب کند؛  آنخدا شود  موجب نمی

 کند. عااب می ،بداند
نیهز یعنهی خداونهد « رود بیم فوت خونخهواهی بهر او نمهی ؛َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأرِ »عبارت 

َك َلِباْلِمْرصادِ »زیهرا  ؛انتقام خون شهدای کربال را خواهد گرفت هرگهز رنهین نیسهت،  2؛َكالَّ ِإنَّ َربَّ
پروردگارتهان در کمهین رهرا کهه   از فراموشی انتقام نیست؛ یبیم ،«پروردگار تو در کمینگاه است

 .است
 یمانهد و بهه زود  یپاسه  نمه  یورزد که ایهن جنایهت به یبه صراحت تأکید م حضرت زینب

انتقهام  ،ههای سهخت در عهالم آخهرت بها عهااب نیهزدر این دنیها و  خداوند با حضرت قائم
 یخداونهد در کمهین سهتمگران اسهت و انتقهام او بسه  آخرت نیهزمظلومان را خواهد گرفت و در 

 .باشد یتر م سخت

 سکوت و حیرت مردم . 11
جا خطبه را به پایان رساند و مردم کوفه که از شنیدن  در همین حضرت زینب»گوید:  راوی می

گزیدنهد.  های خود را به دندان مهی گریستند و دست این سخنان حیران و سرگردان شده بودند، می
هایش را  ، دستبودکرده  سن  او را تردر این لحظه پیرمردی که اشک  رشمش جاری گشته و محا

بزرگان شما بهترین پیران، زنان شما بهتهرین زنهان، جوانهان شهما  :به سوی آسمان باال برد و گفت
 3«.تتان هم بهترین فضایل اس ها و فضیلت ترین نسل تان بهترین و کریم بهترین جوانان، نسل

در طهول اسهارت  حضرت زینهب« ینجهاد تبی»این یک مرحله از روشنگری یا به تعبیر بهتر 
 بود که بخشی از اهداف نهضت جاودان حسینی را محقق ساخت.

   ما ر ا ر ز نب  تتب د بتربال در بربال می  ما ر ا ر ز تنب  بتت د ستّر  ی در  یتن ا می
                                                           

 .45و  44، قلم: 183و  182. ر. : اعراف: 1
 .14. فجر: 2
  .164، ص 45 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 3



124       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره
  

 چ ره سرر حقیقت بعر از  ا ط  اا ر د
 

 ما ر ا ر ز نب  ب د پرت ابری از ر ا می 
 

  رتنتت اا د م لت متیت لتبچرتمه  تر ا
 

 ما ر ا ر ز نب  تب د در ب  ر   ته با می 
 

 ل تام س ار و بی توالجناح دادخت اهی بتتی
 

   ما ر ا ر ز نب  تتب د ها رها می در بیتاباا 
 

 در عب ر از بتستر  تار  ، ستی  ا قتتالب
 

 ما ر ا ر ز نب  بتت د ها می پرت ب ه  تنه 
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