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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 در کوفه ی صغری ی حضرت فاطمهخطبه

، شجااتت، صاجا، ، شج ر   ، الحسین بنت ی صغری فاطمهکوفه، اسرای کربال،  کلمات کلیدی:

    حسد، انتقام، تذاب الهی.صشرکین، کینه، ، اصیرالمؤصنینکراصت، اصتحان، 

ُ  ْْد   و   د ى  َو َرو  :کندنقل صی ی زین  کبریبعد از خطبه []در کتاب لهوفطاووس  سیّدبن ََ  ى  زَيْد قدل

ثَن   َُّ ُ   یْ  اَ  یَح : َخطََبْت فلط َمة  الصُّْغر ق  م  السَّال  َعَلْيه   یَعْ  َج ََ ْ  َكْرَْالءَ اَ َُ َْدعْ  ى  ل صوسی نقجل   از زیدبن 1:ْن َوَرَدْت و 

بعجد از این جه از سج ر     الحسجین  بنجت  ی صُغریکند که پدرم از جدّم روایت کرد که فاطمهصی

-ها و تازیانهداغهمه  ای خواندند. حاال یک دختر کم سنّ و سال، با آنکربال به کوفه وارد شدند، خطبه

-سال ااتت و شهاصت این بانو را ببینید!ل شدند؛ شهایی که بر سر پی ر صطهّر پدر بزرگوارشان صتحمّ

قتجدا وججود دارد؛   ی قابجل ا ها یک نمونجه انسان تمامی کربال، برای های قبل بحث کردیم که در صحنه

ی ص، گمنجام، بجرای همجه   خّتشج سواد، صُتِمَوِّل، فقیجر، ص د، بیزن، صرد، جوان، پیر، سیاه، س ید، دانشمن

-ر جوان و شاید نوجوان، فاطمهقتدا کرد. حاال یک دختشود به آن اه صیای وجود دارد کها نمونهانسان

ی بزرگوارشجان  بعجد از تمّجه   الحسجین  بنت ی صُغریفاطمهرد. غیره است که سنّ کمی دای ص

 هم هست. یک سخنرانی نسبتاً طوالنی سخنرانی؛شروع کردند به  بریزین  ک
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  ُ َد الرَّْول  َو اْلَحصدى    ه  ل   ل   اَْلَحْم َُ بعجد از  هم  در زیارت تاشورا ی سپاسگزاری و حمد را ببینید!هاین روحیّ ؛َع

الیا را ها  و صاا،  و بکند، و آن رَزیِّهدا صیکه انسان حین خواندن این زیارت پی قلبیآن همه جراحت 

ل   ی ش ر!ادهد؛ سکنده صیآورد، در آخر زیارت سابه یاد صی    ُ از کاجا   این را 2؛یَرز يَّت د  يم  َعظ د  َعلى    ه  ل   اَْلَحْم

سخنشان را با حمد خجدا شجروع کردنجد، هجم      بری! هم زین  کبیت الگو گرفتیم؟ از خود اهل

ُ  . ی صغریفاطمه َد الرَّْول  َو اْلَحصدى    ه  ل   ل   اَْلَحْم َُ ی هجا و همجه  ی ریج  خدا را، به تجدد همجه   ،حمد :َع

بجین تجر    و به تظمت و به وزن آنچه  :َلى الثَّدرى  ا  َو ز نََة اْلَعْرش  ها وجود دارد. هایی که در سرزصینسن 

ه  َو ا  اَ فر  و خاک وجود دارد.  دلالهی تا   ُ بجا ایجن همجه     صن سپاسگزار خدایم! :تَد َكَّل  َعَلْيه  اَ و    ْ ه  َو و ْحَم

صاا،بی که دیدم، سپاسگزار خدایم. با این همه بالیایی که صتحمّل شدم، سپاسجگزار خجدایم و خجدا را    

  وست!از دوست رسد، جمله نف است! آنچه لطاچه ساقی صا ریخت، تین اچرا که هرگویم. حمد صی

ه  َو ا وو    ْ ده  اَ   ُ ن داشجتن  ایمجا باید دیجد؛ این جه    بیت مان دارم. حقیقت ایمان را در اهلو به او ای :ْحَم

آناجا ن جو    چیجز بجه    یی سیر کردن که دیگر هیچدر وادی صن رسیدن؛یعنی به وادی اایمان  یعنی چه!

گاه صجن در زنجدگی هجم خجدای صتعجال      تنها ت یه :تَد َكَّدل  َعَلْيده  اَ َو کند. الطم نمیکند و آن روح را صتنمی

 دی ت یه ن رد. به اح که پدرم اباتبداهللطورر این تالم ت یه ندارم؛ هماندی داحاست. جز خدا به 

زُباله وقتی  نزلکنند؛ هم در صاصحاب خودشان را صرخّص صیدو سه بار  اباتبداهلل ام که اشاره کرده

نیجازی و اسجتغنای   ایجن بجی  بارهجا   هم در ش  تاشورا. رسد،صی به اباتبداهللادت صسلم که خبر شه

گاهشججان فقججا خداسججت و بججه احججدی، حتّججی برادرشججان  ت یججه  ججهکننججد؛ ایناظهججار صججی خججویر را

 هم ت یه ندارند. اسالعبّ اباال ضل
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ُ  اَ َو   ه  ال َشر   الَّ ا  َه د  لا  ْن ال اَ ْشَه َُ ه  َو َر   ل ه  صَ اَ يَك َله  َو اهلل  َوْح  ُ این شهادتی هجم   ؛ه  آل   وَ  ه  يْ لَ عَ  اهلل   یلَّ نَّ و َحمَُّاً َعْب

 دهنده است. ضمن این ه اقرار به تقا،د خویشتن است،دردآور و ت اندهند، خیلی صی بیت که اهل

را ایاجاد کجرده کجه    زیاد، چه فضایی  گاه تبلیغات صُزَوِّر و کثیف و پلید یزید و ابندهد که دستنشان صی

خارج شده ولذا قتلر واج  اسجت! و بایجد بجه سِجیف ججدّ      از دین جدّ   تلی بن گویند حسینصی

صا خدا را به وحجدانیّت قبجول    به خدا صا صسلمانیم!که  دهندلذاست که شهادت صی خود  کشته شود!

ُ درات  ْ َغْيدر  َذْحدل  َو ال ْوالَده  ذ ْ ح داَ نَّ اَ َو را به رسالت قبول داریم.  پیغمبر خداجدّصان داریم؛   ا ْ َشدِّ  اْل

ترین  جه کجوچ   بجدون این رات، را در کنار رود ف دهم که اوالد رسول خداو صن شهادت صی :ت درات  

 باشد، به شهادت رساندند.   بین اینها و حسین ی کینه و دشمنیسابقه

َتر  اَ ْن اَ ع  ذ  ْ َك اَ  ین  ا  ه مَّ اَلل    ْ  اَ الَف ول  ََ َعَلْيَك خ  ق  اَ ْن اَ ْو اَ َعَلْيَك اْلَكذ َب  یَ فدْ داَ نْدَزْلَت َعَلْيه  و  دي ه  َعلدْخذ  اْلع ه   ی   د  ل َ ص 

ه  ْ دْلالَ اْلَمْقت د  ب  َحقُّه  اْلَمْسل   الم  السَّ ه  يْ لَ يطلل ب  عَ ْ  اَ ْْ     ُ ََْيدر  َذنْدب  َكمدل ق ت دَل َولَد دْ   دْ  ْد ي د یْوس  ف د َ  و  يده  اهلل  ف    ت  َْدْيدت  و 

دَنت ه مْ لَ ْ    و ْسل َمةٌ َوْعَشٌر  به تو پناه  دارد: پروردگار صن!صتعال ترضه صیبه خدای  یی صغربعد فاطمه :ْلس 

دهجد کجه تبلیغجات    صجی  این نشان)به تو نسبت دهم و از جان  تو بگویم.  برم که چیزی خالف حقّصی

 تو نازل کجردی، چیجزی اظهجار   چه  ه خالف آن( و اینبا  هن کوفیان چه کرده است! بیت تلیه اهل

صقجرّر   ابیطالج   بجن  که تو برای وصجیّ پیجاصبرت تلجیّ    بر زبانم جاری شود. خالف آن پیمانیکنم و 

گونجه  که او را بدون هیچ او را از او سل  کردند؛ تلی که حقّ داشتی، بر زبانم جاری شود. تلی

را در  گونه که دیروز پسجر تلجی  در صحراب صساد کوفه صظلوصانه به شهادت رساندند. همانگناهی 

های خدا به شهادت رساندند؛ در سرزصینی که گروهی حضور داشتند سرزصین کربال، در زصینی از زصین

 ناصیدند.  خودشان را صسلمان صی ،که به زبان

، کننجد صجی  المجؤصنین بزرگوارشجان اصیر  ی ججدّ به صسأله در این تأکیدی هم که حضرت فاطمه

دای به حال دقّت ن رده باشند؛ اساصی شهرا شاید بعضی از تزیزان تا  صوضوعی تایبی است. یک ن ته
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دای کجربال ججز   سجاصی شجه  یات، در جاهای صختلف نقل شده است. تای  است؛ شجما در ا کربال در روا

ببینیجد چجه    کنیجد! ایجن خیلجی تایج  اسجت!     نمینام پیدا یک ن ر تلی الحسین فرزندان اباتبداهلل

تجر  صن نی وحضرت فرصودند: ند؛ که هست نی که یاران باوفای اباتبداهللفضایی بود که حتّی در کسا

در همجین   3ت هم به خود  نخواهد دید!یخ بشریّو باوفاتر از شما هیچ یار و یاوری ندیدم، و تالم و تار

 چقجدر  ببینیجد اصیرالمجؤصنین  کنید که اسمر تلی باشجد!  پیدا نمی، یک ن ر را یاران اباتبداهلل

حج  و خجالص   هجای ص هجای شجیعه  حتّی در خانواده ناق سنگین بود کهقدر فضای اختظلوم است! آنص

-پسجر صجی   ا  را تلی بگذارد. این است که هرچه خدا به اباتبجداهلل کرد اسم بچّهکسی جرأت نمی

ارند؛ اسم پسر دوصشان را تلجیّ  گذصی اکبر  سم پسر اوّلشان را تلیّگذارند. ادهد، اسمر را تلی صی

 گذارند.صی اصغر )ط ل رضیع( گذارند؛ اسم پسر سوصشان را  تلیّصی (العابدین اوسا )اصام زین

-شوند؛ بعد به کوفیجان خطجاب صجی   ت جدّ بزرگوارشان هم صییادآور صظلوصیّ ی صغریخ  فاطمه

ه مْ ؤ تَدْعسلً ل ر  کنند:  َحيلت ده   یملً ف  ول َدفَدَعْت َعْنه  َضيْ خاک بر سر این صردصی که دست به این جنایت زدند.  !و  

َُ َوملت ده   ْن و  را از او دفع کردند و از او دفجاتی کردنجد،  و ستمی  ظلم حسین نه در زصان حیات :َو ال ع 

دَته  نه بعد از شهادتر از حقّ او دفجاع کردنجد.    ْْ دلَْيدا  َحت دى  قَدَب وَف اْلَمنلق دب  يَكدة  َوْعدر  يبَدة  طَي دَب اْلَعر   َد النَّق  َك َوْحم 

جان  خودت دتوت کردی و او را قجب  روح کجردی؛ در    تا این ه خدایا تو روح او را به : َر اْلَمذاه ب  َوْشه  

-ناق  و فضجیلت ت پاک و صطهّری داشت؛ سرشار از صای داشت؛ طینحالی که او سرشت پاک و ستوده

 ای بود.  شده و راه او هم راه برجسته و شناختههای شایان بود؛ و رو  و صسلک 

م نه گویند: شما که دفاع ن ردید؛ شما که از پدرکنند؛ صیاز حقّ پدرشان دفاع صی ی صغریفاطمه

 کار را ب نم.  حاال صن آصدم این ؛مات دفاع ن ردیددر حال حیات، و نه در حال ص
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َ  يَك َل ْ ه مَّ ف  ل   خ ْذه  الَلْم تَأْ  َ  عدلذ  خدای صجن! پروردگجار صجن! در راه تجو نجه سجرزنر هجیچ         :َوة  الئ دم  َو ال َعدْذ

در رفجتن راه تجو    گجری، او را  ر هیچ ن وهرتأثیر قرار داد؛ و نه ن وه را تحت گری حسین سرزنر

يْدَته  . ست کردصتأثّر ساخت و س َُ َت َونلق بَده  َكب  َو  يراً ْ الم  َصدغ  اْل  الل  ه مَّ ل   َه ُْ د  تو حسین پروردگار صن! :يدراً َحم 

-رهنمون شدی. و وقتی بزرگ شد، او را سرشار از نی وییسنّ ط ولیت به اسالم هدایت کردی و را در 

َْ  !ای پروردگار صجن  ها کردی و خود، صناق  او را ستودی؛ها و کراصتضیلتها و ف دحلً لَدَك َو َو لَدْم يَددَز نلص 

دَته   ى  َحت دل َر  ل َك  ْْ ! و بجرای  هم تا زصانی که زنده بود، برای تو ای خدای صجن  تقابالً حسینص :لَْيدكَ ا  قَدَب

دًُا ف داندیشجی بجود.   پارچه خیرخجواهی و خیجر  رسول تو، ی  دَر َحدر   یزاه  ََيدْ ْنيل  ُُّ بدًل ف د يص  َعَلْيهدلالد  َ دَر    یرا   :ْاآلخ 

به دنیا حرص نداشت. نه صقجام دنیجا، نجه ثجروت دنیجا، نجه        بود. حسینرغبت بیبه دنیا  حسین

رغبت و کشجر و صیجل   را جذب خود  کند.  چیز نتوانست حسین شهرت دنیا، نه لذّت دنیا، هیچ

در راه تجو یجک    حسین :يل كَ َ دب   یو جله ُاً َلَك ف   ؛ ای خدا!سوی تو بود ی آخرت و بهسو به حسین

دی جارگر بجزرگ بجود.    صااهد و یجک پ  يْدتَده  َرض  َُ ٍ  و ْسدَتق    لدى  ا  »  يَته ، فَلْختَدْرتَده ، فَدَه درا را  تجو حسجین   4«:يم  ص 

 پسندیدی!  

های آخجر  ادند و ن ساز زین، واژگون بر زصین افت های آخر هم که اباتبداهلللذا دیدید در آن لحظه

هجای  صحجل  تجک ، از تجک کشجیدند صجی  کند که هر ن سی که اباتبداهللنقل صی راوی ،کشیدندرا صی

در صورت ظاهر تالم را  های آخر که اباتبداهلل در این لحظهزد؛ وّاره صیجراحت پی ر ایشان، خون ف

ُْس  اْلم ْطَمن نَّدة  يدَّتد  اَ يدل آید: کنند، از تالم باال ندا صیترک صی ع د؛ ا  َهدل الدندَّ د  لدى  ا  ی ْرج  دَرْ دك  راض  ای ن سجی   5:يَّةً َيًة َوْرض 

سوی پروردگار خودت بجازگرد، در حجالی کجه هجم تجو از       به اطمینان رسیدی؛ بهاصر رسیدی؛ که به آر

 ی صجغری  لجذا فاطمجه  ] پروردگارت راضی و خشنودی و هم خدای تو از تو راضی و خشنود اسجت. 
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يْدَته  او را برای خودت برگزیدی.  :فَلْختَدْرَته  را پسندیدی.  خدایا تو حسین !يَته  َرض   [ترض کردند: َُ   لى  ا    فَدَه

ٍ  و ْسَتق   را  و او را به راه صستقیم هدایت کردی و راهبر شدی.   : يم  ص 

ُ  اَ  دّار ان ص ّار و غ، به کوفیندرا صعرفی کرد  ه اصام حسینبعد از این ی صغریحال فاطمه ؛و ل َْدْع

ُ  يل اَ  ند:کنرو صی ر  َو ْهَل اْلَمكْ اَ يل  !ْهَل اْلك  َفة  اَ و ل َْدْع ُْ اصّا بعد شما ای کوفیان! ای اهل ص جر!   !اْلخ دَيالء  ر  َو اْلَغ

یتجی  ب بدانیجد صجا اهجل    :هلل  ْ ك دْم َو اْْددَتالك ْم ْ ندلْهدل  َْدْيدت  اْْدَتالنَدل ااَ ن دل ل  فَ  ل!ای اهجل دروغ و دغج   ای اهل فری !

دادن بجا   های صا را، با رو در رو قجرار بتال کرد. تیار باالی ایمان و فضیلتهستیم که خدا صا را به شما ص

ت و رو در رو کردن با صجا صحجک زد و خباثج    و آزصود و آش ار کرد. صتقابالً شما را هم با زدشما، صحک 

يْدَنلپلیدی  ات شما را آش ار کرد.  َُ نل َو فَدْهَمده  لَد َُ ْن و خجدای صتعجال ایجن     :َفَجَعَل َْالَءنل َحَسنلً َو َجَعَل ع ْلَمه  ع 

اصتحانی را که برای صا قرار داد، نی و اصتحانی قرار داد. این اصتحانی بود که به سرافرازی صا ختم شجد. و  

بیت قرار داد؛ فهم دین خجود  را بجه صجا روزی کجرد.      تلم و دانایی خود  را نزد صا اهلخدای صتعال 

ده  َو ح   فَدَنْح   َعْيَبة  ع ْلم ه   فهم و ح مجت   صا جایگاه و ظرفی تلم خدا هستیم. صا گناینه :ْكَمت ده  َو و علء  فَدْهم 

ت خجدا در روی زصجین بجرای بنجدگان خجدا      صجا حاّج   :ْ دالد ه  ل ع بدلد ه   یْرض  ف داْلَ اَو ح جَّت ه  َعلَدى الهی هستیم. 

یجک اسجیر   خدای صتعال صا را بجا کراصجت خجویر گراصجی و بجزرگ داشجت.        :اهلل  ْ َكراَوت ده   ْكَرَوندلاَ هستیم. 

دهجد! گویجا یجک    نشجان صجی  خورده و در هم ش سته را ببینید چه کراصت و تظمتی از خود  ش ست

ُ  َصدکند. کارزار دارد سخنرانی صی تیار پیروز تمام ََّْلنل ْ َنب ي ه  و َحمَّ دْ  َخلَدَ  يدر  و  َكث    ى  َعلد ه  آل د وَ  ه  ْيدلَ عَ  اهلل   یلَّ َو َف مَّ

د  ْ ُْ فضجیلت و برتجری داد؛   ر ، بر بسیاری از صخلوقاتول خداو صا را با پیاصبر خود  رس :ياًل َْدي ندلً تَد

ْْدت م  فَ  برتری آش اری! َو اصّا شما کوفیان صا را ت ذی  کردید؛ نسبت به صا ک ر ورزیدیجد.   : ندل نل َو َكَُّْرت م  َكذَّ

ه اصوال و دارایی صجا  و جایز دیدید ک شمردیدحالل و کشتار صا را بر خود  :ْو الَندل نَدْهبدلً اَ َو  َحالالً يْدت ْم ق تللَنل أَ رَ 

 چجون در آن )اسالصی هسجتیم.  های غیرگویا صا از افراد سرزصین :كلْ دل    وَ ْوالد  تد ْرك  اَ نَّنل َكأَ برید. را به غارت 

نَل  َكمدل جریم.  های کگویا صا از اهل سرزصین(  ل صسلمان نبودند.و کابرک های تسرزصینزصان  َُّ قَدتَدْلدت ْم َجد
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دْ  د ولئ ندل َو   دي  را دیروز به شجهادت رسجاندید.    المؤصنینجدّ صا اصیرطورکه همان :ْوس  اْلَ ْ دل  ف ك ْم تَدْقط در  و 

م   ْهلَ اَ   ُ ُ  و تَدَقد ْقد ای خاطر حِقد و کینهبهچ د. و این بیت صی صا اهلاز شمشیر شما کوفیان خون  :اْلبَدْيت  ل ح 

 است که از گذشته نسبت به صا دارید.  

و  صعاویجه قجرار دادنجد    را در آن طشت طال جلوی یزیدبن یادتان است روزی که سر صطهّر اباتبداهلل

جنج    شجما در روز  ت نزد  آوردند، یزید گ ت اصروز تالفی جن  بدر!را با آن حال اسار بیت هلا

ر  اَ خوانید: دبه هم صی هم صا شما را کشتیم. در دتای نحاالجداد صا را کشتید، بدر ا ُْ يَّدًة َو يَّدًة َو َخْيَبر  ْحقلداً َْ

دَره  َّ ح نَدْين   ََيدْ ای م آن حِقد و کینجه د. تلّتر هچ از شمشیر شما صی بیت فرصود: خون صا اهل  6.يَّدًة َو 

پجدران و اججداد شجما را کجه      تلی به صا دارید. کشتگی نسبتی پدرکینه به صا دارید. شما است که 

 و فرزندانر انتقام بگیرید.  اید از تلی شرک بودند کشت؛ حاال اصروز آصدهص

ر  اْلملك ري َ »  ْفت راًء َعَلى اهلل  َو َوْكراً َوَكْرت مْ  ْ ك ْم ا   ن ك ْم َو َفر َحْت قد ل  ل َك ع ي  قَدرَّْت ل ذ   روشجن  چشجمتان    7:«َو اهلل  َخيدْ

 افتخاری کسج  کردیجد! تاج  دلتجان خنجک شجد!       دلتان شاد باد! تا  جنایتی که کردید!باد با این 

 ری اسجت  دروغی است که به خدا بستید؛ و ص و این از :ْفت راًء َعَلى اهلل  ا  انتقام اجداد صشرکتان را گرفتید. 

ع  َفال  ّاران است. کنندگان و کی ردهندگانِ به صرزیدید؛ و خدا بهترین ص ربا او و که ُْ ُ س دك ْم اَ َ نَّك ْم تَد لَدى ا  نْد

َ  ْ َمل  َو نللَدْت  ایی که از صا ریختید، خوشحال و صسرور باشید!هن ند به خاطر خون :َصْبت ْم و ْ  د ولئ نَدلاَ اْلَجَذ

ْ  اَ  يك ْم و   ُ حتّجی   ر اصوالی که از صا به غارت بردیجد، چادرهجا را از سجر صجا کشجیدید،     خاطن ند به :ْو ال ندلاَ ْي

نَّ ل  فَد و به تاراج بردید، خوشحال باشید! را هم برای او باقی نگذاشتید ی پی ر اباتبداهللراهن کهنهپی

ددَ  اْلَمصددلئ ب  اْلَجليلَددة  َو الرَّزايَددل اْلَعظ  اَ وددل  ددْ  قَدْبددل  ك تددلب    یف دد»يَمددة  صددلَْنل و  َرأَ اَ و  ددنَّ ذ  ا  ل هددْن نَدبدْ ؛ ل َكددْيال يرٌ ل ددَك َعلَددى اهلل  َيس 
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َرح د َ ْ ا َعلى  تَأْ  ُْ َ  َفخ دول فدلَتك ْم َو ال تَد دبُّ ك دلَّ و ْختدل آنچجه بجرای صجا از صاجا،  و      8:« ر   ا ْ مدل آتدلك ْم َو اهلل  ال ي ح 

ر شود، در کتاب تقجدیر الهجی صقجدّ     ه این خلقت بنای اینها قبل از اینرخ داد، همه های بزرگایبتص

اینهجا را خجدا    ی قرآن را خواندند و فرصودندی هی شرن آیهکار برای خدا آسان است. ای شده بود؛ و این

َرح د  َ دْ ا َعلدى  ل َكدْيال تَأْ »؟ آورد؛ برای چهها را پیر صیصایبتگیرد؛ این دهد؛ صیصی ُْ  ا ْ مدل ودل فدلَتك ْم َو ال تَد

وقتجی بجه   ه ضربه کند. تا دیگر ن آورد تا شما را ضدّایبت پیر صیگیرد؛ صدهد و صیقدر صیآن «آتدلك مْ 

بیت اسجت.   ید، غمگین شوید. این حالت صا اهلو نه وقتی که از دست داد دست آوردید، شادصان شوید،

َ  َفخ د» بُّ ك دلَّ و ْختدل  !تَدب دلً َلك دمْ دارد. فروشجی را دوسجت نمجی   فخر و خدای صتعال هیچ صت بّر « ر  َو اهلل  ال ي ح 

کنجد! صجرگ بجر شجما     صجحبت صجی   ببینید این یک دختر نوجوان است کجه دارد  صرگ بر شما کوفیان!

ُْ َحدلَّ ْ ك دمْ َفكَ صنتظر لعنت و تذاب الهی باشید.  :وا اللَّْعَنَة َو اْلَعذابَ فَلنْدَتظ ر   کوفیان! گویجا همجین ا ن    :َلْن َق

 آن تذاب بر شما فرود آصده است.  

هجای سجنگینی را کجه ایجن     قاصبیند. تاریخ را صیی ت، آیندهی صغریبین فاطمهچون چشم باطن

شجود؛ بجا   کی جری کجه بجا صختجار شجروع صجی      بینجد.  ی تجاریخ پجس خواهنجد داد، صجی    کوفیان در آینده

فرصودند: گویا صجن  کند؛ تا همین اصروز هم اداصه دارد. یوسف و دیگران و دیگران اداصه پیدا صی بن حاّاج

دَ  السَّدملء  نت الهی، همین ا ن بر شما وارد شده است. یا آن تذاب و لع بینم که آن کی رصی َو تَد اتَدَرْت و 

َتك ْم ْ َعدذاب  »  نَق ملتٌ  و شما را با آید هایی از آسمان بر سر شما فرود صیی بالها و صایبتپدرپی  9:«فَدي ْسدح 

َْك ْم َْدأْ َو ي ذ  »آورد. صیشه درد و از ریکنن صیتذابی از ب شما را بجه ججان هجم خواهجد      10:«َس َْدْعد   يَ  َْدْع

ُ   انداخت و شجما را بجه دسجت همجدیگر نجابود خواهجد کجرد.         ْ مدل  يلَودة  يم  يَددْ َم اْلق  ل داْلَعدذاب  ااْلَ  یوَن ف دث دمَّ ت َخلَّد
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بجه صجا روا    نایتی کجه نسجبت  در قبال این ظلم و جو ن، کی ر دنیویتان است. در پی ایتازه این  ؛ نلظََلْمت م  

لعنجت   11:«ي َ ال َلْعنَدة  اهلل  َعلَدى الظ دلل م  اَ »ب خواهید بود. صعذّ قیاصت، در تذاب جاودان الهیدر روز داشتید، 

ر   اَ َويْدَلك ْم!   و ن رین الهی بر ظالمان باد! ُْ دْنك مْ اَ وَن َت ََْتنل و  ُ  طل یجه  دانید با چه دستی تلوای بر شما! صی :يَّة  َي

ُْس  نَدَزَعْت  ة  يَّ اَ َو دست و همراه شدید؟ بیت هم صا اهل و با چه کسی در جنج  بجا صجا شجتاب      :ق تلل ندل ى  لدا  نَد

غ  ا  يَّة  ر ْجل  َوَشْيت ْم لَ ْم ْ  اَ  ؟!ورزیدید؟ همراه با چه کسی سجوی صجا    دانید با کدام پا بجه آیا صی : َن و حلرََْدَتندللَْينل تَدبدْ

ََل َظْت  َو اهلل  داشتید که با صا بانگید؟ قدم بر ت ك مْ اَ  ى  ْكبلد ك ْم َو ط ب َع َعلداَ َقَسْت ق ل ْ ك ْم َو  َُ به خدا سوگند  :ْفن د

 ى  َو خ دت َم َعلدهای شجما صُهجر خجورده اسجت.     های شما سن  شده؛ جگرهای شما سیاه شده؛ و بر قل دل

ای افتاده که راهجی بجه   شما، پرده شنوِبین و حقیقتر گو  و چشم حقیقتو در پی :َ ْمع ك ْم َو ََْصدر ك مْ 

ََ َلك م  الشَّْيطلن  َو  وَ درک حقایق و دیدن حقایق ندارید.  کار شما را آراسجت؛   و شیطان این :َلك دمْ  ى  ْولداَ َ  َّ

َ شدلَوً  فَدََْصدر   ى  َو َجَعدَل َعلداین جنایت را برای شما توجیجه کجرد و شجما را اسجیر آرزوهجا کجرد.        نْدت ْم ال لَ ك ْم 

  ُ ْهدَل اَ فَدَتب لً َلك ْم يل توانید ببینید. ای اف ند که راه هدایت را نمیبرابر دیدگان شما پردهشیطان درو  :ونَ تَدْهَت

داشجتید   ای از رسجول خجدا  چه کینه ؟! َ  اهلل  ق بَدَلك مْ ت رات  ل َر    َایُّ  صرگ بر شما ای کوفیان! ! َفة  اْلك  

ْيك مْ  َله     َ  َو ذ ح  گونه خالی کنید؟ را اینکه خواستید آن  َُ ت ْم ْ    َل ُْ ُ  اَ ْْد    ی  يه  َعل  خ  لَ ْ مل َعن  يده  َو َو َْن   یْ يطلل دب  َجد

َرت ه  الطَّي ب   داشجتید کجه بجا     با پیجاصبر  چه تداوت و دشمنی ؟!َعلَدْيه مْ  َ دالو ه   وَ  اهلل   ْخيلر  َصدَل ات  اْلَ يَ  اع تدْ

و با فرزندان پاک و صعاجوم او کجه نی جوترین بنجدگان خجدا       طال ابی بن و با جدّم تلیّ اباتبداهلل

َتَخَر ْ ذ  گونه رفتار کردید؟ هستند، که صلوات و سالم خدا بر آنها باد، این ٌر فَ فَلفدْ َتخ  ُْ :ل َك و  ََ  قل

 ی  َعلددددددددددددددد یَنْحدددددددددددددد   قَدتَدْلنددددددددددددددل َعل ي ددددددددددددددلً َو َْن دددددددددددددد
                  

يَّددددددددددددددددددددددددددددددة  َو ر وددددددددددددددددددددددددددددددل   ْ س ددددددددددددددددددددددددددددددي     ُ ْن   ف  ه 
 

 ن طدددددددددددددددددددددددددددددل    َلیَّ َو َنَطْحندددددددددددددددددددددددددددددله ْم فَددددددددددددددددددددددددددددد  تد ددددددددددددددددددْرك   یَ نل ن سددددددددددددددددددلَءه ْم َ ددددددددددددددددددبْ يْ َو َ ددددددددددددددددددبدَ 
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: صا کوفیان، تلی و پسر خواندگونه رجز و شعر صیفروخت و اینی ی از شما در روز تاشورا فخر صی

-و با نیزه ()که شاید شمشیرهایی قوی بوده یوف هندیبا آن ستلی را با شمشیرهای هندی کشتیم؛ 

ا اسیر کردیم. و با ه رکزنان آنها را صثل زنان ک ّار، صثل زنان تدان تلی را کشتیم. و هاصان تلی و فرزن

ی شاتر خاک بر دهان تو ا !ثْدَلب  اْلَ َهل اْلقلئ ل  اْلَكْثَكث  َو ايدُّ اَ يَك ْ ُ  . است ای کردیم که شنیدنیآنها صبارزه

َتَخْرَت ْ َقْتل  قَدْ م  زَك له م  ا   سرودی!گونه که این ه م  الر ْجسَ  ْذَهبَ اَ يرًا َو َطهََّره م  َتْطه   وَ  اهلل  فدْ به کشتن قوصی  ؟!َعندْ

که خدای صتعال آنها را پاک دانسته و پاک شمرده، افتخار کردی؟! به کشتن و به شهادت رساندن 

ی هرگونه لغز  و پلیدی و هو شا،بکسانی افتخار کردی که خدای صتعال آنها را صعاوم قرار داده 

َعى اَ ْقَع َكمل اَ فَلْكظ ْم َو گی را از آنها ن ی کرده است؟ آلود دهانت را ببند ای شاتر و سر جایت  : كَ ْ  اَ قدْ

 که پدرت سر جایر نشست. طوربنشین! همان

طور به شهادت رسجیده، چطجور    خورده، که پدر  هم آنو سال ش ست حاال ببینید یک دختر کم سنّ

َ  ااْل  ]َسَب تَ كْ ا ل نَّمل ل ك ل  اْور ئ  وَ ل  فَ  کند!با سپاه پیروز صحبت صی َوْت يَدُاه   َو ول [ْثم  و  َُّ عجات  هرکس باید تب :َق

که از پجیر فرسجتاده، فجردای    را آن گناهی را که با دست خود  کس  کرده، تحمّل کند. آن چیزی 

ت م  اَ  قیاصت باید دریافت کند. ُْ َّْد لَ َوْيالً  نل َحَس آیا بر صا حسد بردید ای کوفیان؟ وای بر  ؟اهلل   لَلنَ ك ْم َعلَدى ودل َف

 بیت داده، حسودیتان شد؟ شما! در قبال فضیلتی که خدا به صا اهل

    ر نددددددددددددلْن جددددددددددددلَش َدْهددددددددددددراً ْ ح  ا  َفمددددددددددددل َذنْدب نددددددددددددل 
            

علو صددددددددددددل ی ددددددددددددل   ال ي دددددددددددد ار  َو َْْحددددددددددددر َك   َُّ  ال
 

ما از کوچ ترین فضیلتی خالی ی شو پیمانهر کرد ها پرا از فضیلتی صا گناه صا چه بود اگر خدا پیمانه

  صاند؟



 

 

 

 

11 

ْْل  اهلل  يد ْؤت  ذ  » ْْل  اْلَعظ  ل َك َف َُ ْ  ن  ر  َو َوْ  َلْم َيْجَعل  اهلل  َله  ن    12؛يم  يه  َوْ  َيشلء  َو اهلل  ذ و اْل بعد این  13« رًا َفمل َله  و 

کند عال به هرکه بخواهد تطا صین فضل خداست که خدای صتی قرآن را تالوت کردند: ایی شری هآیه

کس را که خدای صتعال برای او نور هدایت قرار نداده است، نوری و خدا صاح  فضل تظیم است. و هر

 نخواهد داشت. 

ََُعت  اگوید: بعد راوی صی ایناا صدای صردم کوفه به گریجه و شجیون بلنجد     : يب  ْص ات  ْ لْلب كلء  َو النَّح  اْلَ فَلْرتَد

ُْ  ي َ  ا َحْسب ك  يَل اْْدَنَة الطَّي ب  َو قلل   .شد َنل َو ْحَرْقت  قد ل  اَ فَدَق َْْجت  ن ح  اَ ْ  و گ تند بس کجن   :ْج اَفندلاَ ْضَرْوت  اَ  رَنل َو ْن

های صا را به آتر کشیدی؛ گلوهای صا را سجوزاندی؛ درون صجا را   هایت دلبا این حرف !ی دختر پاکانا

یجار کردنجد و نوبجت بجه سجخنرانی      سج وت اخت  ی صجغری فاطمه گاهآن .َفَسدَكَتتْ  ر کشاندی!به آت

 رسید.  کلثوم امّ

 تجا م یخجوان هایمان صجی ی آینده، در قسمتی از صحبترا ه ته کلثوم ی امّاگر خدا توفیق داد خطبه

خجون بجه    های بزرگِ ورود به کوفه خوانده شده باشد. اصیدواریم خدای صتعال بجه برکجت   این سخنرانی

خجزن  ، قلوب صجا را ص الحسین بیت اباتبداهلل ت اهلو به صظلوصیّ الحسین ی اباتبداهللهناحق ریخت

قدم ثابت الحسین صا را در پیمودن راه اباتبداهلل و رفت خود  و اولیاء خود  قرار دهدصحبّت و صع

 بدارد.

ُ اهلل  َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اهلل    َصلَّى ُ اهلل  َو َصلَّىيل   َعَلْيكَ   اهلل    يل اَْلَعْب ُ اهلل    َعَلْيكَ   اهلل    اَْلَعْب  14يل اَْلَعْب
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