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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 به روایت لهوف ی حضرت زینبورود اسرا به کوفه و خطبه

ی حضنر   خطبنه الحسنن،   بن حسن ،هوفل مقتل،کوفه، کاروان اسرا،  دوازدهم محرّم،کلمات کلیدی: 

   .وفایی، انتقام الهی بی ننگ، ، جنایت،قوّ  ایمان، شهامت، آرامش، زینب

 برایتانخواهم این واقعه را از روی مقتل را به کوفه است. میازدهم محرّم روز ورود کاروان اسروز دو

یکی از  افتاده است. یفاقببینیم چه اتّ ،و برایتان معنا کنم قتل را بخوانمهای مبخوانم. عین عبار 

-تعالیاهللرضوانطاووس م مختصر است و هم بسیار معتبر، مقتلی است که سیّدبنعتبر که همقاتل بسیار م

روابط عجیبی هم با امام  القدری است و ت بسیار عظیمد بزرگوار، شخصیّنوشته است. این سیّ علیه

تی است که ی نزدیک و خصوصی و صمیمی. شخصیّخیلی رابطه در دوران غیبت دارد؛ فداهارواحناعصر

 لهوفسنّت است. ایشان کتاب  و حتّی بسیاری از دانشمندان اهل ی دانشمندان شیعهمورد تجلیل همه

را مورد ورود کاروان اس ای را که درفحهی عاشورا تألیف کردند. چند صقتل در واقعهعنوان یک م را به

 1خوانم.به کوفه است، برایتان می

سمت کوفه حرکت  سعد کاروان اسرا را در روز دوازدهم محرّم به ابن :لَْيه  ا  اْلُمشار   ی  ْبُن َسْعٍد ب السَّبْ َو ساَر ا  

را نزدیک کوفه شد، کوفیان برای تماشای ان اسوقتی کارو :لَْيه نَّ ا  ْهُلها ل لنََّظر  اَ وَفَة اْجَتَمَع وا اْلكُ فَ َلّما قارَبُ داد. 

َن اْلكُ ْشَرَفت  اْمَرأَ اَ : فَ یقاَل الّراو  آنها جمع شدند.  ْن  :َفقاَلتْ  ،وف ّيات  ٌة م  طاووس  بنسیّد ؟نْ ُتنَّ اَ  ى  سار ْالُ  َای  م 
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ی باالی ساختمان خودش یک ههای اهل کوفه از طبقگونه نقل کرده که زنی از زنگوید: راوی اینمی

گفت: شما از کدام  آورند. از همان باال صدا زد ور میشکل اسی را دید که آنها را به زن و بچّهعدّه 

فرمودند:  :ه مْ واُت اهلل  َعَليْ ٍد َصلَ آل  ُمَحمَّ  ى  سار اُ فَ ُقْلَن َنْحُن اسیرها هستید؟ متعلّق به چه گروهی هستید؟ 

هفَ ن َ هستیم.  رسول خداما اسیرانی از خاندان  ُزرًا َو َمقان َع اُ َلُهنَّ ُمالًء َو   َفَجَمَعتْ ا َزَلت  اْلَمْرَأُة م ْن َسْطح 

ُهنَّ فَ تَ َغطَّْينَ اَ َو   بامهستند، از پشت خاندان رسول خدا وقتی این زن متوجّه شد که ایشان :ْعطَت ْ

اینها در خانه پیدا کرد، همه را جمع کرد و آورد قنعه و ملحفه و امثال چه چادر و مخانه پایین آمد؛ هر

به  تند؛ چادری بر سر نداشتند؛ همهها مَعجَری بر سر نداشدانید این خانم ها داد. چون میبه این خانم

 غار  رفته بود.

 ى  اسَو كاَن َقْد و  ى  َسُن ْبُن اْلَحَسن  اْلُمثَ نّ حَ َقْد نَ َهَكْتُه اْلع لَُّة َو الْ  ساء  َعل يُّ ْبُن اْلُحَسْين  : َو كاَن َمَع الن  یقاَل الّراو  

راح  ا  ُيوف  َو َطْعن  الر ماح  َو الصَّْبر  َعلى  َضْرب  السُّ  یماَمُه ف  ا  َعمَُّه َو  َن ب اْلج  گوید: میراوی  :نَّما اْرُتثَّ َو َقْد اُْثخ 

 که از فرط حسینال بن علیّ های خردسال دو تا مرد بیشتر نبودند؛ یکیها و طفلهمراه این خانم

 ن بود. الحس بن الغر و رنجور شده بود؛ دوم هم حسن شدّ  ها بهماری و در اثر دیدن آن داغمریضی و بی

ی کربال حضور دارد و همنام پدر بزرگوارش است، در صحنه که یکی از پسران امام مجتبی

نام حسن  یک پسر دیگر هم به خود حسن است که به حسن مُثَنّی معروف است. این حسن،ال بن حسن

  او از امام مجتبی که حدیثی را همحسن ال بن الحسن بن واقع حسن در ؛ث استکه او حسن مثلّ دارد

حال  ایّ نیکوست. علیاخالق ها بهترین نیکی 2:لْخُلُقُ الْحَسَنُاَ  الْحَسَنِ  حْسَنَاَ: نقل کرده است

عیار تمام ی کربال در دفاع از امام خودشنهحسن در صحال بن حسنکند که این طاووس نقل می دبنسیّ

های آنها قرار داد و در اثر و خودش را در معرض ضربا  شمشیر دشمن و نیزه و مردانه به میدان آمد
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 ای که بر زمین افتاد. لشکر دشمن گمان کرد که او هم از دنیا رفتهگونه شد؛ بهها مجروح این جنگ

ها افتاده بود؛ خیال کردند او هم کشته الحسن در بین کشته بن اغش نیامدند. حسناست؛ لذا به سر

 ؛ در حالی که مجروح شده بود.شده

کرده نقل  [روایت دیگری]صابیح طاووس از مؤلّف کتاب م دبنبعد سیّ ؛ى ُمَصن ُف ك تاب  اْلَمصابيح  َو َروَ 

َعَة َعَشَر نَ ْفسًا َو ل َك اْليَ وْ ذ   یف   َعم ه  اْلُحَسْين   یْ ْيَن َيدَ َتَل ب َ ق َ  ى  َحَسَن ْبَن اْلَحَسن  اْلُمثَ نّ نَّ الْ اَ  است: صاَبُه اَ م  َسب ْ

راَحًة فَ َوَقعَ   حسن در روز عاشورا در پیشاروی عموی بزرگوارش امام حسینال بن حسن :َثمان َيُة َعَشَرَة ج 

در  ی کاری وارد شد؛هجده ضربه ودش همجنگید و هفده نفر از لشکریان دشمن را کشت و به پیکر خ

َلى ا  َو َحَمَلُه  وَفة  َو داواُه َحّتى  بَ َرأَ َلى اْلكُ ا  ماُء ْبُن خار َجَة َفَحَمَلُه سْ اَ َخَذُه خالُُه اَ فَ نتیجه مجروح شد و از پا افتاد. 

ش خارجه است، پیکر بیهو الحسن که نام او اَسماءبن بن دایی حسنگوید مؤلّف می :يَنة  اْلَمد  

جراحا  او را مداوا و  مخفیانه او را به کوفه منتقل کردحسن را از بین کشتگان بیرون آورد و ال بن حسن

حسن، داماد امام ال بن او را به مدینه فرستاد. این حسن بعد که حالش خوب شد؛و درمان کردند تا این

ق این روایت دوم کند. ]مطابازدواج می الحسین بنت م هست. یعنی بعدها با فاطمهه حسین

 حسن مثنّی در کاروان اسرا نبوده است.[

. پس را بودنددو پسربچّه هم همراه این کاروان اس :الس ْبط    ْيضًا زَْيٌد َو َعْمٌرو َوَلدا اْلَحَسن  اَ َو كاَن َمَعُهْم 

هم ]بنا به دو سالشان بود؛ و یکی و که آن روز احتماالً بیست العابدین دو مرد بودند؛ یکی امام زین

ه هم بودند؛ یکی زید و بچّاو هم ظاهراً جوان بوده. دو پسر حسن کهال بن [ همین حسناوّل روایت

و اینها چون پسربچّه بودند، باقی مانده  بودند رو که آن دو هم از پسران امام مجتبیدیگری عَم

 شود.  کاروان به این صور  وارد کوفه میبودند. حاال این 

                 ، را را دیدند، زینب کبریی اسوقتی کوفیان قافله ؛ونَ وَن َو يَ ْبكُ وحُ اْلكوَفة  يَ نُ  ْهلُ اَ َفَجَعَل 

را با آن حال عجیب روی مرکب  را و امام سجّادس، دیگر الثومک ، امّالحسین نتبفاطمه
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ْن وَن َو تَ ْبكُ وحُ تَ نُ  اَ : اْلُحَسْين  َفقاَل َعل يُّ ْبُن  ن.بسته دیدند، شروع کردند به گریه کردن و ضجّه زد وَن م 

کسی  پس چه !کنید؟خاطر ما نوحه و گریه می فرمودند: به امام سجّاد ؟!َفَمْن َذا الَّذي قَ تَ َلنا ؟!ْجل نااَ 

  عام کردید! د شما کوفیان بودید که ما را قتلخو !بود که در روز عاشورا ما را کشت؟

ْنها  اَ َو اهلل  َر َخف َرًة اَ ت  َعل يٍّ يَ ْوَمئ ٍذ َو َلْم زَيْ َنَب ب نْ  ى  لا  َو َنَظْرُت  :یُّ َسدْالَ  يُر ْبُن ُخَزْيمٍ قاَل َبش    م نْ  نَّها تَ َفرَّعُ اَ كَ ْنَطَق م 

ن  اَ ل سان   ير اْلُمْؤم  یم اسدی گفت: در روز ورود این قافله، نگاه کردم و زَخُ بشیربن :طال بٍ يب  اَ ْبن   ی  يَن َعل  م 

یا باشد، در سخنرانی وز هیچ زنی را که سراپای وجودش شرم و حرا دیدم. و من در آن ر زینب

ندیدم. گویا در سخنرانی، شاگرد مکتب پدر بزرگوارش  تر از زینبدستتر و تواناتر و چیرهناطق

ت کردند؛ همین معیّبه جیک اشاره  حضر  زینب !وان  اْسُكتُ اَ َلى الّناس  ا  ْت ْوَمأَ اَ َو َقْد بود.  علی

کردند؛ یک اشاره صدا میکردند و یک عدّه هم سروو گریه میزدند تی که داشتند ضجّه میجمعیّ

صرّف والیی ها حبس شد. این تها در سینهنفس :ْجراسُ ْلَ ْنفاُس َو َسَكَنت  ااْلَ فَاْرَتدَّت  کردند که ساکت! 

ها هم از صدا سها حبس شد؛ و جردر سینه هافساست. این والیت تکوینی است. ن زینب کبری

بعد حضر   ثُمَّ قاَلْت؛ی حیوانا  هم دیگر شنیده نشد. سکو  مطلق! افتاد. حتّی صدای زنگوله

همه مصائب و داغ، و  دار، با آنحاال شما فکر کنید یک بانوی داغ شروع کردند به سخنرانی. زینب

وی بزرگوار ی عظیم خدایی این بانقوّ  ایمان و روحیّهردند، یبی که آنها را به اسار  آوحال عج با این

 شود دقّت کرد و یافت. کنند، خوب میروز سخنرانی میکه در آن را  بیت ی اهلرا و بعد هم بقیّه

بعد  جا آوردند وا را بهحمد خد زینب کبری ؛ْخيار  ْلَ يَن اُمَحمٍَّد َو آل ه  الطَّي ب   یب  اَ  ه  َو الصَّالُة َعلى  لّ  ل   اَْلَحْمدُ 

اینجا  زینبحضر  و بر خاندان پاک او. یعنی  پیامبر خدا فرمودند: درود خدا بر پدرم

ّما بَ ْعُد يا اَ چه کردید!  ما با دختر پیغمبر خدانشما مردم مسلمان را معرّفی کردند که انشخود

ْمَعُة َو ل َهَدأَ تَ ْبكوَن؟ َفال َرقَأَ َا ْهَل اْلَخْتل  َو اْلَغْدر  اَ ْهَل اْلكوَفة  يا اَ  فرمود امّا بعد؛ ای کوفیان! ای  ت  الرَّنَُّة:ت  الدَّ

های شما باد و نالهگاه خشک مهای شما هیچید؟ اشککنآیا گریه می وفا!باز و فریبکار و بیگروه دغل
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ٍة غَ  نَ َقَضتْ »نَّما َمثَ ُلُكْم َكَمَثل  الَّت ي ا  گاه خاموش نشود. هیچ ْن بَ ْعد  قُ وَّ ذُ اَ ْزَلها م  ْيماَنُكْم َدَخاًل اَ وَن ْنكاثًا تَ تَّخ 

َنُكمْ  ت است که ادّعای سر دوران جاهلیّکوفیان مثال سَجاء، همان زن سبک فرمودند: مثال شما 3«بَ ي ْ

-یل کنند و با آنها ند و به نخ تبدها را بریسه از صبح تا به شام پنبهداد کپیغمبری کرد. او دستور می

بتابند و دوباره تبدیل به پنبه کنند. ها را بازداد آن پارچهستور میو بعد در پایان روز د پارچه ببافند

ی فریبکاری بین خودتان قرار دادید. های خود را وسیلهفرمودند: مثال شما مثال آنهاست. شما سوگند

آیا  فرمودند: ای کوفیان! ؟ْعداء  ماء  َو َغْمُز اْلَ صَّْدُر الشََّنُف َو َمَلُق اْل  َو ال َطفُ ّل الصََّلُف َو النَّ ا  يُكْم ف  ل َو َهْل اَ 

ی پر از کینه، و جز یک هاهای یاوه و بیهوده، جز وجودهای پلید، جز سینهدر وجود شما جز حرف

، چیز دیگری چیند و سخنگو و یک باطن کثیف مثل دشمنان معانقظاهر متملّق مثل کنیزکان تملّ

ْمَنٍة  ْو َكَمْرًعى َعلى  اَ توان دریافت؟ می -لجن های هرزی که کناریا جز مثل علف وَدٍة:ْو َكف ضٍَّة َعلى  َمْلحُ اَ د 

وی قبرها را با هایی که ریا گچ کنند؟ها را زینت میا آن روی قبرهایی که بیا مثل نقره رویند؟زارها می

-آیا چیز دیگری می معنای گچ است؛ نقل شده است که به 4َقصَّةٍ یا  در بعضی رواکنند؛ آن تزیین می

َمْت َلُكمْ اَ توان در وجود شما یافت؟  َط اهلُل َعَلْيُكْم َو ف  اَ نْ ُفُسُكْم اَ  ل ساَء ما َقدَّ  وَن:نْ ُتْم خال دُ اَ اْلَعذاب   یْن َسخ 

خاطر  فرستادید! چیزی که به خودتان پیشبعد فرمودند: بَدا به حال شما؛ چه بد چیزی برای قیامت 

وَن َو تَ ْبكُ  اَ  ر آن جاودانه در عذاب خواهید بود!خاطو به ن غضب خدا علیه شما برانگیخته شد!آ

بُ  آری به خدا  ياًل!وا َقل  يرًا َو اْضَحكُ وا َكث  َو اهلل  فَاْبكُ  یا  زنید؟ کنید؟ آیا ضجّه میآیا گریه می وَن؟!تَ ْنَتح 

شما  َبدًا:اَ وها ب ُغْسٍل بَ ْعَدها فَ َلَقْد َذَهْبُتْم ب عار ها َو َشنار ها َو َلْن تَ ْرَحضُ  یید و کم بخندید!د باید بسیار بگرسوگن

ها را برای خودتان خریدید؛ دامن ترین ننگترین چیزها را برای خودتان فراهم کردید؛ بزرگزشت

ة  َو َمْعد ن  قَ ْتَل َسل   ونَ تَ ْرَحضُ  ى  نّ اَ َو  نیست.خودتان را به ننگی آلوده کردید که ابداً قابل شستن   يل  خاَتم  النُّبُ وَّ
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يَ َرت ُكْم َو َمْفَزع  ناز لَت ُكْم َو َمنار  ُحجَّت ُكْم َو َمَدرَة  ُسنَّت ُكْم:اَ الر ساَلة  َو َسي د  َشباب   فرمودند:  ْهل  اْلَجنَّة  َو َمالذ  خ 

انبیاء و معدن رسالت و خون آقای جوانان اهل بهشت  ، خاتمتوانید خون پسر پیغمبرمی چگونه

لجأ و ها پناهگاه و مها و گرفتارییبتخون کسی که در مص ون کسی که پناهگاه نیکان شما بود،را، خ

خون کسی که  شما بود،ت ، حجّ، برای پیدا کردن راه حقّ، خون کسی که نور وجود اودادرس شما بود

توانید این خون را از دامان پلید چگونه می پیشوا و مقتدای شما بود، در مسیر سنّت پیامبراکرم

 خودتان پاک کنید؟

رحمت خدا دور باشید و چه بد جنایتی مرتکب شدید! همیشه از  وَن َو بُ ْعدًا َلُكْم َو ُسْحقًا!ل ساَء ما َتز رُ اَ 

لَُّة   َرت  الصَّْفَقُة َو بُ ْؤُتْم ب َغَضبٍ َو َخس   یْيد  َو تَ بَّت  اْلَ  یُ السَّعْ  فَ َلَقْد خابَ  مرگ بر شما! م َن اهلل  َو ُضر َبْت َعَلْيُكُم الذ 

های شما بریده باد که دست ما چگونه به بیراهه و به هدر رفت!های شفرمودند: تالش َو اْلَمْسَكَنُة:

خسار  بود؛  پارچهای که کردید هیچ سودی نبردید؛ یکلهچنین جنایتی را مرتکب شدید. در این معام

ت برای همیشه بر شما وارد متوجّه خود کردید؛ و ذلّت و مسکنو غضب الهی را بر جان خود خریدید و 

دانید که چه وای بر شما ای کوفیان! آیا می ول  اهلل  فَ َريْ ُتْم؟َكب ٍد ل َرسُ   َایَّ وَن َتْدرُ  اَ وَفة  ْهَل اْلكُ اَ َويْ َلُكْم يا آمد. 

-نشینان بزرگواری را بیو چه پرده بْ َرْزُتْم؟اَ يَمٍة َلُه ر  كَ   َایَّ َو پاره کردید؟! ارهرا پ جگری از رسول خدا

 دانید چه خونی از رسول خدامی َدٍم َلُه َسَفْكُتْم؟ َایَّ َو عرض دید نامحرمان قرار دادید؟! پرده در م

َو شکستید؟! را  اکرمچه حرمتی از پیامبردانید و می ُحْرَمٍة َلُه انْ تَ َهْكُتْم؟ َایَّ َو را بر زمین ریختید؟! 

ْئُتْم ب ها َصْلعاَء َعْنقاَء َسْوآءَ  جنایت  :ء  السَّماء   ْو م لْ اَ ْرض  ْلَ ها َخْرقاَء َشْوهاَء َكط الع  ابَ ْعض   یفَ ْقماَء َو ف   َلَقْد ج 

 وی گنجایش زمین ریه و وحشتناکی را مرتکب شدید؛ جنایتی به عظمت همهشدّ  زشت و ک به

ْبُتْم  اَ ها. آسمان َرة  ْل َو َلَعذاُب ا» ْن َمَطَرت  السَّماُء َدمًا؟اَ فَ َعج  آیا تعجّب کردید  وَن:نْ ُتْم ل تُ ْنَصرُ اَ َو   5«ْخزى  اَ خ 
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اهد تر خوشدّ  خوارکننده بدانید عذاب آخر  برای شما به !د؟ی عاشورا خون باریکه آسمان در واقعه

فَّنَُّكُم اْلَمْهلُ َفال ت که به یاری شما بیاید. کس نیسبود و در آن روز هیچ نَُّه ل َيْحف ُزُه اْلب داُر َو ل ا  فَ  َيْسَتخ 

که خدا به شما مهلت داد و بالفاصله عذاب نازل نشد که از این 6«َلب اْلم ْرصاد  » نَّ رَبَُّكمْ ا  الثّار  َو  ُيخاُف فَ ْوتُ 

استفاده نکنید؛ فکر نکنید مشکلی از شما حل شده کند، خوشحال نباشید؛ از این سوء شما را نابود

است. گمان نکنید این مهلتی را که خدا به شما داد، به سود شماست. فکر نکنید اینکه شما عجله به 

کیفر کند.  زده شما راشود که خدا شتابخرج دادید و در ارتکاب این جنایت سبقت گرفتید، سبب می

شود. خدای متعال ترس ندارد گذارد که دادگاه عدل الهی برپا میزمانی میبرای آن خدا کیفر را  ه!ن

تقام این جنایت عظیم را به تمامی از شما خواهد که زمان از دست رود و شما از چنگ او بگریزید. ان

 گاه است. کشید. پروردگار شما در کمین

يَ ُهْم ف  اَ وا وَن َو َقْد َوَضعُ يَ ْبكُ  ى  ْيُت الّناَس يَ ْوَمئ ٍذ َحيار فَ َو اهلل  َلَقْد رَأَ : یقاَل الّراو  گوید: طاووس می دبنسیّ  یْيد 

روز مردم را دیدم، در  به خدا سوگند در آن گونه گفت:این ی زینب کبریراوی خطبه :ْفواه ه مْ اَ 

هایشان را گریستند و دستهای میهوشی در سر نداشتند؛ متحیّر و حیران بودند؛ های حالی که هیچ

نْ ُتْم َو اَ  یباَ وُل ب  َحتَّى اْخَضلَّْت ل ْحَيُتُه َو ُهَو يَ قُ  یيَ ْبك   یَجْنب   ى  لا  ْيُت َشْيخًا واق فًا َو رَأَ گذاشتند. هایشان میبر دهان

ُر اْلُكهُ   یاُم   ُر الن  ُكهوُلُكْم َخي ْ ُر الشَّباب  َو ن ساؤُُكْم َخي ْ ُر َنْسٍل َو ل ُيْخزى  َو ل ساء  َو َنْسلُ ول  َو َشباُبُكْم َخي ْ ُكْم َخي ْ

قدر  گریست. آنهای میگوید: پیرمردی را دیدم که در کنارم ایستاده بود و هایراوی می . ى  يُ ْبز 

گفت: پدر و مادرم به فدای شما باد! و می هایش خیس شده بوداو از اشک چشم گریست که محاسن

ین پیران و کهنساالنند؛ جوانان شما نیکوترین جوانانند؛ زنان شما بهترین پیران و کهنساالن شما بهتر
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شکست خواهید  هاست. شما نه خوار خواهید شد و نه در هیچ رویاروییزنانند و نسل شما بهترین نسل

 خورد.

کار را ی جنایتو دلیری خویش، این جامعهکه با این روح شهامت  است ی زینب کبریاین خطبه

در فضای کوفه، در  ی خود آنان را محاکمه کردند.تحقیر کردند و با این سخنرانی کوبندهچگونه 

شود خدا را می د شدند، بزرگی و عظمت روح یک ولیّبا آن حالت اسار  وار بیت شرایطی که اهل

است و آخر   7ورداُر الُغرُ دنیا  ،یما هاشاره کردقبالً که طورهاست. هماناو باالتر از افق حادثهدید که افق 

او  کند؛ست، این تالطما  ظاهری اصالً بر او اثر نمیاهلل ا ، و کسی که اهل آخر  است و اهل8داُر الَقرار

در روز عاشورا، بنا به  الحسین آرامش خودش است. به یک جلوه از این آرامش اباعبداهلل در فضای

و  ی دیگرش را هم در این عظمت و کرامتجلوهایم. اشاره کرده بیان فرزند بزرگوارشان امام سجّاد

شود ، که در صور  ظاهری با حالت اسار  وارد شدند، میبیت بزرگواری و شهامت و شجاعت اهل

ها، ها، عطشهمه دشواری ما ، با آنهای سنگین، با آن همه لطهمه داغ چنین انسانی با آن دید.

ترین ابراز چککو ، باید توان و رمقزانی که دیدیهای عزها و داغبا ، خیمه به آتش کشیدنضر

بر سر این بوزینگان و مثل شیر شجاع  بینید که زینب کبری وجودی نداشته باشد؛ ولی شما می

 غرّد.ی اهل کوفه میندههای درگرگ

 9يا اَباَعْبد اهلل    َعَلْيكَ   اهللُ   َصلَّى يا اَباَعْبد اهلل  وَ   َعَلْيكَ   اهللُ   يا اَباَعْبد اهلل  َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اهللُ   َصلَّى
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