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  1: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن شود، پژوهش  او در امتحانات اهلى مى

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين 
   هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

  2: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

يب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن نص را ىب: هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنراىن
  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقّدس سرياب گردمي: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   ز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعىمرك

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا

  3: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

   املكرمنيالقاسم حممد صلى اهللا عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني  وطبيب نفوسنا اىب

  )س(قانون وراثت و حضرت زينب 

  

بر اساس اين قانون، اوصاف، خصال، . شود كنم كه نزد دانشمندان به عنوان قانون وراثت شناخته مى از قانوىن حبث مى
 شود و هيچ انساىن هم ها منتقل مى طبيعيات و واقعيات پدران و مادران به وسيله يك سلسله عوامل و ابزار، به فرزندان آن

دانشمندان امروز جهان، . ها حتت تأثري قانون وراثت هستند از اين قانون وراثت مستثىن نيست؛ نسل به نسل، مهه انسان
  .شود ، به فرزندان منتقل مى»ژن«اى به نام  اين عقيده را دارند كه اين خصال و اوصاف به وسيله عنصر بسيار پيچيده

  4: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

در چهارده قرن قبل، در ضمن يك حادثه جالب، به اين حقيقت ) ص(الشأن اسالم  ها است كه پيغمرب عظيم ىتاز شگف
بيند اين  كند، شوهر مى ها فرزندى عنايت مى زن و شوهر جوان سفيدپوسىت وقىت كه خداوند مهربان به آن. اند اشاره فرموده
دانست،  به مهسرش داشت و او را زىن پاكدامن، با عفت و باتقوا مىبا اعتماد و اطميناىن كه او . پوست است فرزند، سياه

اين شد كه او فرزندش را به بغل گرفته و به . چهره به دنيا آمده است ها سياه آور بود كه چرا فرزند آن خيلى برايش شگفت
سرم هم كند، من سفيدپوستم و مه مشرف شده و به ايشان عرض مى) ص(خدا  رود و به حمضر رسول مسجد مى

دهد كه  به او اطمينان صددرصد مى) ص(رسول خدا . مان سياه حبشى به دنيا آمده است سفيدپوست است، وىل بچه
هَذا « :، و بعد فرمودند»عرق«ها يك عنصرى هست به نام  اين طفل از تو و از مهسر تو است، اما در نطفه مهه انسان

   دهنده اوصاف، خصايل انتقال» عرق«بدان يقيناً اين ! اى مرد). لى استاين از جا بركندن ريشه و اص(»  َنزَِعُه ِعْرقٍ 

  5: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

و روحيات گذشتگان است به آيندگان، و قطعاً در پدران گذشته تو، يا در پدران گذشته مهسرت، يك مرد و يا يك زن، 
تقل كرده است و از بچه تو اين رنگ ظهور يافته و آشكار شده ها من ، اين سياهى را از آن»عرق«پوست بوده و اين  سياه
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اين قانون وراثت  »1« .بنابراين، نگران نباش و مطمئن باش و يقني داشته باش كه اين طفل، طفل مشاست. است
ا هم در اين زمينه كشفى نداشتند، براى ما مسلمان. باشد كه براى دانشمندان هم ثابت شده است مى ها اين  البته، اگر آ

اى بود؛ چون عالوه بر روايات ما، در آيات قرآن جميد هم اشاره به اين معنا را دارمي؛ خداوند  شده مسأله، مسأله ثابت
آنان در كرامت، و : »2« » ُذرِّيًَّه بـَْعُضَها ِمن بـَْعضٍ « :انبياى خود مهني مطلب را تلوحياً بيان فرموده استمتعال درباره ذريه 

  در شرافت، و در آقاىي، و در اخالق، و در اوصاف، و در صفات،

______________________________  
  .31، ص 8صحيح خبارى، ج . 1) 1(

  .34: عمران آل. 2) 2(

  

  6: ، ص)س(قام حضرت زينب نگاهى به م

منتقل شده و از ) ع(اوصافش به امساعيل ) ع(از ابراهيم . وصل به يكديگر و از يكديگر بوده و يك حقيقت هستند
منتقل شده : و ائمه طاهرين) ص(نيز اين اوصاف به نسلش انتقال يافته است، و از نسلش، به پيغمرب ) ع(امساعيل 

  .است

ريشه و اصل، در پنهاىن و به : » فَاّن اْلِعْرَق َدسَّاسٌ « :فرموده) ص(نوشتند، عرقى كه پيغمرب اكرم هاى لغت هم  در كتاب
، معناى آن اين است كه پدران و مادران، اوصاف خود را به اوالدشان »1«  كننده است نازكى و باريكى بسيار دخالت

  .دهند انتقال مى

حبث  ) س(حله، بايد از نظر قانون وراثت، درباره وجود مبارك زينب كربى نتيجه سخن تا اين جا، اين است كه در يك مر 
هاى عظيم معنوى چهار شخصيت است؛ يعىن وجود  بر اساس اين قانون، جلوه ذخريه) س(كرد و گفت، زينب كربى 

   مقدس او، خورشيدى است كه از افق

______________________________  
  .505، ص 1الصغري، ج  الدين سيوطى، اجلامع جالل. 1) 1(
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  7: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

خزينه اول، وجود مبارك امريمؤمنان . هاى پروردگار مهربان عامل، طالع شده است هاى شخصيىت چهار خزان ارزش گنجينه
ستند و تأويل كه راسخان در علم ه: است كه بنا بر تأويل ائمه طاهرين) س(بوده و خزينه دوم، وجود مبارك فاطمه ) ع(

 َما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلوا َو َما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِىف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربـَِّنا وَ «: هاست قرآن پيش آن
، به دو دريا تعبري كرده است كه لؤلؤ )س(ضرت زهرا و ح) ع(، پروردگار عامل، از وجود مبارك امريمؤمنان »1« » اْألَْلَبابِ 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ َاليـَْبِغَيانِ . مرََج اْلَبْحَرْيِن يَلَتقِيانِ «: كند و مرجان از اين دو دريا ظهور مى َخيْرُُج . َفِبَأىِّ آَالِء َربُِّكَما ُتَكذِّبَانِ . بـَيـْ
   از ديدگاه خدا يك دريا است، وىل درياىي است كه اول دارد، وىل) ع(امريمؤمنان . »2« » ِمنـُْهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ 

______________________________  
  .7: عمران آل. 1) 1(

  .22 -19: رمحن. 2) 2(

  

  8: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

. اول دارد، وىل پايان ندارد) ع(مؤمنان امري . فرق ايشان با خدا مهني است كه خدا اول ندارد و آخر هم ندارد. آخر ندارد
ها، جمموعه عناصر شخصيىت امريمؤمنان و حضرت  در ارزش. هم اول دارد، وىل پايان ندارد) س(ها، حضرت زهرا  در ارزش

هم يكى ) س(را تشكيل داده است، و دو خزان ديگر وجود مقّدس حضرت زينب ) س(، شخصيت زينب كربى 8زهرا 
است كه مادر مادر ) س(باشد، و يكى هم خدجيه كربى  مى) س(است كه پدِر مادر زينب كربى وجود مبارك رسول خد

  .باشد مى) س(زينب كربى 

اولني زىن است كه اسالم آورده، و ) س(آيد كه حضرت خدجيه  البالغه برمى ج 192درخطبه ) ع(از سخن حضرت على 
شت مىدر روايات چنني بيان شده كه آن حضرت اولني زن در عامل  »1« ..رسد   است كه در قيامت، قدمش به 

   كسى) ع(خدجيه كربى 
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______________________________  
  .469، ص 1قندوزى، ينابيع املوده ذوى القرىب، ج . 1) 1(

  

  9: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

) س(يشه كه صحبت از خدجيه كربى توّجه نبودند و مه تا آخر عمرشان نسبت به ياد او ىب) ع(است كه پيغمرب اكرم 
نازل ) ع(، جربئيل )س(و در روايات ما آمده كه هنگام مرگ خدجيه  »1« از او تعريف مى كردند) ص(شد، پيغمرب  مى

هاى وجود پيغمرب، خدجيه،  اين جمموعه ارزش. اعالم كرد) ص(به پيغمرب ) س(شد و رضايت خدا را از خدجيه كربى 
بر اساس قانون وراثت، وقىت زينب به دنيا آمد، . طلوع كرده است) س(، يكجا در زينب كربى :راامريمؤمنان و فاطمه زه

هر : به او نظر انداخت، فرمودند) ص(دادند، در اولني بارى كه پيغمرب ) ص(خدا  قنداق مباركش را كه به دست رسول
است؛ يعىن يك قطره  8يه بر حسن و حسني چشمى در اين دنيا براى اين دخرت گريه كند، ارزش گريه او، مساوى با گر 

  نفرمودند، ثواب گريه بر اين دخرت،. 8، مساوى است با گريه كردن بر دو امام معصوم )س(اشك براى زينب كربى 

______________________________  
  .13، ص 16عالمه جملسى، حبار االنوار، ج . 1) 1(

  

  10: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

؛ يعىن اگر در 8است، بلكه فرمودند گريه بر او، مساوى است با گريه بر دو امام معصوم ) ع(گريه بر اباعبداهللا مساوى  
هر كس براى حسن من گريه كند، قيامت كه هم : فرمود) ص(كه درباره آن پيغمرب ) ع(قيامت، گريه بر حضرت جمتىب 

كه سبب شفاعت، رمحت و مغفرت است، اين ) ع(اباعبداهللا  ها گريان است، چشم او گريان خنواهد بود، و گريه بر چشم
  .شود را در يك كف ديگر، با هم مساوى مى) س(دو گريه را اگر در يك كف ترازو بگذارند و گريه بر زينب كربى 

  )س(دانش زينب كربى 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

دارند، و وجود مبارك و دانش آن حضرت يك نظر ) س(درباره حضرت زهرا ) ع(، امام )س(اما درباره دانش زينب كربى 
) ع(امام باقر . ، از نظر دانش و بينش، يك نظر دارند)س(شان حضرت زينب كربى  هم درباره عمه) ع(العابدين  زين
  علت، گذاشتند، ىب»  فاطمه«اين كه اسم مادر ما را : فرمايد مى

  11: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

 :آن اين است كه پروردگار عامل در دنياى معنا به مادر ما خطاب كرده علت. دليل نبوده است سبب و ىب جهت، ىب ىب
معناى حديث چنني . ، به معناى بريدن است»فطم«لغت . ؛ يعىن قطع كردن، جدا كردن»فطم« »1« .» َفَطْمُتَك ِباْلِعْلمِ «

تو از علم خودم، تو را و قلبت من با پركردن : گويند، به علت اين كه خدا به او فرمود را فاطمه مى) س(فاطمه : شود مى
  .را از علوم هم زمينيان بريدم و نگذاشتم تو در دانش و بينش، نيازمند علوم بشرى بشوى

خطبه خواندند و حادثه كربال را حتليل كردند ) س(كنار بازار كوفه، وقىت زينب كربى . دانشى اهلى است) س(و دانش زهرا 
عمه : كنار حممل عمه خود، خدا را شكر كردند و فرمودند) ع(العابدين  كردند، زين  نظريشان آگاه و مردم را به آن گناه ىب

   گومي كه احلمدهللا تو تعليم ديده بدون كنم و سپاسش را مى من پروردگار عامل را شكر مى! جان

______________________________  
  .460، ص 1شيخ كليىن، كاىف، ج . 1) 1(

  

  12: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

طورى كه  زند، مستقيماً اهلى و خداىي است، مهان ، و اين درياى دانشى كه در وجود تو موج مى»1«  معّلم بشرى هسىت
قرار داد ) س(قرار داد، از دانش بيكرانش در قلب مطّهر زينب كربى ) س(خداوند از دانش بيكرانش در قلب مادرش زهرا 

اين كه عنايت خدا بر يك انسان، كامل جلوه كند، ما در قرآن . لني بار بوده استو اين سابقه هم داشت، نه اين كه او 
: ها، دانش خود را در ظرف قلب آنان رخيته است بينيم كه خداوند متعال در ايام كودكى آن جميد درباره دو نفر صرحياً مى

َما َكاَن «: گفتند) س(كه به مادرش مرمي   يكى مسيح كه در منت قرآن است كه در گهواره، در روز اول توّلد، به يهودياىن
پدرت كه آدم بدى نبود و مادرت كه زن پاكدامىن بود، مشا هم كه ! مرمي: »2« »أَبُوِك اْمرأَ َسْوٍء َو َما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيّاً 

   اشاره به گهواره) س(شوهر نكرديد، پس اين بچه را از كجا آوردى؟ مرمي 
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______________________________  
  .31، ص 2طربسى، احتجاج، ج . 2) 1(

  .28: مرمي. 1) 2(

  

  13: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

كنيد، بچه يكروزه كه  مشا اشاره به گهواره مى: »1« »َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِىف اْلَمْهِد َصِبّيا«: آن مجع يهودى گفتند. كرد
. خود كتاب، علم است. »2« »ِإىنِّ َعْبُد اللَِّه آتَاِىنَ اْلِكَتاَب َو َجَعَلِىن نَِبيّاً «: از ميان گهواره صدا بلند شدزند كه  حرف منى

مهه  »3« .» ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلمُ «: پروردگارعامل كراراً در قرآن جميد از تورات، اجنيل و قرآن تعبري به علم كرده است
و : »َو َجَعَلِىن نَِبيّاً «خدا علم به من داده، : » آتَاِىنَ اْلِكَتابَ «: گويد، علم مهه اجنيل را مى. گويد، علم ن مىتورات را قرآ

مقام نبوت كه مهراه با تاريكى، ظلمت و جهل كه نيست؛ علم است؛ علم خداىي كه . مقام نبوت را به من داده است
  .دهد گويد، خزانه علم قرار مى كه قرآن مى بچه يكروزه در گهواره را؛ چنان

______________________________  
  .29: مرمي. 2) 1(

  .30: مرمي. 1) 2(

  .19: عمران آل. 2) 3(

  

  14: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

كرمي، اين  كه گفتيم، بنا به نقل قرآن   چنان. دهد را خزان علم بشرى قرار مى) س(مهان خدا بدون معّلم بشرى، زينب كربى 
ما : »1« »َو آتـَيـَْناُه احلُْْكَم َصِبيّاً «: فرمايد مى) ع(يا درباره حيىي . اتفاق افتاده است) ع(كار يك بار براى حضرت مسيح 

پس . اين منت قرآن است. بچه سه و چهار ساله بود، به او عنايت كردمي) ع(مقام نبوت و حكمت را در حاىل كه حيىي 
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هم ) س(چه مانعى دارد كه مهني اتفاق براى حضرت زهرا . ن اتفاق به وسيله خدا افتاده استاين بار دوم است كه اي
هم اتفاق افتاده باشد؟ اين اتفاق، نشانگر كمال ) س(افتاده باشد؟ چه مانعى دارد كه مهني ماجرا براى زينب كربى 

مريمؤمنان، حضرت زهرا، پيغمرب و خدجيه  هاى انتقال يافته از ا نشانگر ارزش. هاست هاست؛ نشانگر عظمت روحى آن آن
قلب به پروردگار اتصال داشته و از طريق اين اتصال، علم خداوند در اين خرانه با . در وجود مبارك اوست: كربى

  .عظمت سرازير شده است

______________________________  
  .12: مرمي. 1) 1(

  

  15: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

َو . فََأمَّا َمْن َأْعَطى َو اتـََّقى«: طبق آيات قرآن، در مهه امور اهل انفاق بودند: بيت ا حبس نكرد؛ چرا كه اهلاو اين علم ر 
َق ِباحلُْْسَىن  ، چه چيزى را خبشش كرد؟ مال، آبرو، قدرت، دانش، » فََأمَّا َمْن أْعَطى« »1« .» َفَسنـَُيسِّرُهُ ِلْلُيْسَرى. َصدَّ

در هيچ . انفاق بودند ها اهل عنايت كرده بود، آن: بيت هاىي كه خداوند به اهل دم در متام نعمتشخصيت، زبان، قلم و ق
در دوره عمرش سه كالس تشكيل داد، وىل با كمال ) س(زينب كربى . خبل وجود نداشت: بيت اى در وجود اهل زمنيه

يكى . ها توّجهى شاگردان آن كالس از ىب ها و حيف حيف از آن كالس. تأّسف از اين سه كالس، چيزى باقى منانده است
خبشى از تفسريى  ! ها تشكيل دادند، كالس تفسري قرآن بود، و اى كاش خمصوص خامن) س(كربى  ها كه زينب از اين كالس

   فرموده بود، به دست) س(كه زينب كربى 

______________________________  
  .7 -5: ليل. 1) 1(

  

  16: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 
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بردارى  ، به معناى پرده»تفسري«لغت . شدمي ما با عمق آيات قرآن آشنا مى) س(ما رسيده بود تا به وسيله زينب كربى 
اين . ها را براى مردم بيان كردند به عنوان تفسري قرآن، پرده از آيات قرآن برداشتند و عمق آن) س(زينب كربى . است

انسان با بينش، شايد نزديك چهل سال براى زنان مدينه و كوفه قرآن گفت؛ حقايق انسان عامل، اين انسان بصري، اين 
اين توصيف يك  . چيزى از اين تفسري باقى منانده است. ها را ننوشت قرآن را بيان كرد؛ تفسري آيات را بيان منود، وىل آن

او فرزند پدرى بود كه . داند د را منىها، عمق قرآن جمي ها نازل شده و كسى مانند آن قرآن در خانه آن. كالس او بود
فرمايد، من پيش امريمؤمنان  عباس مى كنند كه ابن ، نقل مى»1«  تسنن در كتاب بسيار با ارزش ينابيع املوده خودشان اهل

   تفسري قرآن) ع(

______________________________  
  .ات اسوه در سه جلد به طبع رسيده استاين كتاب، كتاىب واقعاً با ارزش است كه اخرياً توسط انتشار )*. 1(

  

  17: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

»  ِبْسِم اللَّهِ » «ب«اگر من آنچه در هفت آيه سوره محد است، از ! پسر عباس: به من فرمود) ع(خواندم، امرياملؤمنني  مى
بنويسيد، و بعد از اين كه من پايان كالس را اعالم بكنم، هاى من را  را براى مشا بگومي و مشا هم گفته»  َوَال الضَّآلِّنيَ «تا 

دخرت ) س(زينب كربى  »1« .ها را با خود بربيد ها را بار كنيد تا بتوانيد آن هفتاد شرت جوان را بايد بياوريد تا اين نوشته
توصيف يك كالس  اين. بود) س(بنابراين، معلوم است از قرآن چه چيزى پيش زينب كربى . يك چنني مفسر قرآىن است

فقه درياى وسيعى . داشتند، كالس فقه بود) س(كالس ديگرى كه وجود مقدس زينب كربى . است) س(زينب كربى 
شود كه هشتاد و چهار باب فقهى را در هشتاد و چهار  يك طلبه ما در قم، وقىت فقيه كامل و مدّرس فقه مى. است

  و روز خبواند،عنوان كتاب فقهى به صورت اجتهادى در سى سال شب 

______________________________  
  .205، ص 1ينابيع املوده، ج . 1) 1(
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  18: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

هاى ايشان را در اين كالس ثبت كرده بودند، باور كنيد در  بود كه اگر گفته) س(وىل مهه اين درياى فقه، پيش زينب كربى 
آسان شده بود؛ چرا كه او خودش چشمه صاىف ) س(هاى زينب كربى  جع ما، با گفتهمسايل فقهى، هشتاد درصد كار مرا

اگر اين بزرگوران خبواهند در مسايلى از فقه در روايات غور . آلود هستند براى فقه بود، اما مراجع ما اآلن كنار چشمه گل
د، و وجود چنني امكاىن، خبش روايات و بررسى كنند و فتوا بدهند، ممكن است ده تا روايت ساختگى در آن روايات باش

ها  حاال مراجع ما بايد بنشينند و اين روايات را ارزياىب كنند و بر اساس روايت صحيح، به ميليون. آلود كرده است را گل
آلود، گروهى آمدند و روايات را  نفر شيعه فتوا بدهند؛ براى مهني براى به دست آوردن روايت صحيح در اين چشمه گل

بندى كردند؛ خرب متواتر، خرب صحيحه، خرب حسن، خرب مسلسل، خرب  بندى كردند؛ اخبار و احاديث را تقسيم تقسيم
  بندى نيز در جمموعه اين اخبار، اين تقسيم. مسند، خرب مرسل، خرب ضعيف، خرب موثّق، خرب جمهول

  19: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

يك مرجع چقدر بايد . ، خرب مطلق، خرب مقّيد، خرب خمّصص، خرب ناسخ)امامى(خرب عامى، خرب خاصى : وجود دارد
زمحت بكشد كه از ميان اين چشمه، يا به يك خرب متواتر، يا به يك صحيحه، دست پيدا كند و بعد، بر اساس آن فتوا 

  .بدهد

مشا : گومي من مى. گوييم مىبينيم و  گويند، خودمان مى اى است، مى كنند، فتوا دادن كار خيلى ساده روشنفكرها خيال مى
آخر مشا چه چيزى را . ديدن مشا ديدىن علمى نبوده و گفتنتان هم گفنت حق نيست. گوييد بينيد و مى چه چيزى را مى

. گوييد؟ اگر به مشا يك كتاب حديث بدهند، هيچ ختّصصى در شناخت احاديث آن نداريد بينيد و چه چيزى را مى مى
بايد درباره چهارده هزار  1شناخت يك روايت، حداقل مانند آيت اهللا العظمى بروجردى  مشا چه شناخىت داريد؟ براى
اين مرد در هشتاد و هشت سالگى، چهارده . ها هم شناخت نداريد مشا درباره دو نفر از آن. راوى شناخت داشته باشيد

  ن راويان رابندى كرده بود، در ذهن داشت و مهه اي ها دسته هزار راوى حديث را كه در كتاب

  20: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

ها  ها قابل رد هستند، و كدام ها مورد اعتماد هستند و كدام ها قابل قبول است، و كدام شناخت كه روايت كدام مى
ن كه ها را و اي دانيد اين حرف مشا چه مى. ها مطمئن هستند كدام. ها ثقه هستند كدام. ها غريثقه هستند كدام. جمهولند
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دين را بايد عامل رباىن به مردم بدهد، نه يك روشنفكرى كه از فرهنگ اروپاىي . چگونه بايد در مورد يك راوى ارزياىب بشود
  .دين را بايد تربيت شده قم، مشهد و جنف به مردم بدهد. شده است ارتزاق كرده، نه روشنفكرى كه در آمريكا تربيت

كالس ديگرشان هم كالس اخالق . گفت و خودش چشمه زالل اين علم بود ىفقه م 1كه گفته شد، حضرت زينب  چنان
با توّجه به اين كه وجود مقّدس خودشان، جمّسمه  . سازى بود؛ كالس تربيت نفوس، كالس تزكيه نفوس، به تعبريى كالس آدم

  .كامل اخالق بودند

قسمت از زندگى ايشان را در كتاىب كه در شرح هاى آن جا، اين  برامي خيلى مهم بود كه در سوريه، در يكى از كتاخبانه
  بود،) س(حال زينب كربى 

  21: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

كرد كه به  حبث مى) س(در حتليلى كه در يك خبش اين كتاب آمده بود، راجع به دانش، بصريت و علم زينب كربى . ديدم
  .اى داشت نظر من مطالب مهم و ارزنده

  )س(محاسه زينب كربى 

  

در اين رابطه، برخوردى ) س(گومي كه برخورد زينب كربى  اّما در باره برخورد ايشان با حادثه كربال، خيلى ساده و آسان مى
  .صابرانه بوده است

آورترين حادثه تاريخ را ديده  ترين و رنج ترين، دردناك ترين، سنگني چگونه بوده؟ او سخت) س(اما اين صرب در زينب كربى 
هفتاد و دو نفر كه از دنيا بريده و شهيد شدند و به خدا پيوستند، متام سنگيىن بار اين حادثه روى دوش زينب  آن . است

آمد، به انضمام اين كه از طرف برادر مأمور شد، هشتاد و چهار داغديده را از كربال تا شام و از شام تا ) س(كربى 
   مدينه سرپرسىت كند، اين مهه

  22: ، ص)س(نب نگاهى به مقام حضرت زي

) س(آن حضرت . اش پيام شهداى كربال را به گوش مهگان رسانيد حتمل كرد، و با مديريت مدبرانه) س(مصيبتها را زينب 
با اين حادثه، برخوردى اهلى كرد و از زمان وقوع اين حادثه تا روز وفاتش، براى يك بار، به خاطر حادث كربال نفسى كه 
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چه كسى اين . ا بدهد، از دل نكشيد؛ بلكه كنار حادثه تلخى به اين وسعت، شاكر بودبوى گاليه و شكايت از خدا ر 
) س(زياد وقىت دربارگاهش به مسخره به زينب كربى  ابن. اى بنده شاكر پروردگار باشد حتّمل را داشت كنار چنني حادثه

را پريوز كرد و مشا قطعه قطعه و  بيتت چگونه ديدى؟ يعىن ديدى كه خداوند ما گفت، رفتار خداوند را نسبت به اهل
يًال « :جواب داد. متالشى شديد ؛ يعىن خداوند امامت »1«  جز رفتارى زيبا و نيك از خداوند نديدم: ».َو َما رَاْيُت االَّ مجَِ

   كه را با شهادت در هم آميخت و باالترين زيباىي را درست كرد؛ چنان

______________________________  
  .71منا حلى، مثرياالحزان، ص  ابن. 1) 1(

  

  23: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

در روز يازدهم با چه حتّمل مثبىت و با چه صرب . را به وجود آورد) ع(اى زيباتر از يوسف  با اين آميزش، براى ما چهره
يك دنيا ادب به مست آمسان  برد و با) ع(قطعه شده اباعبداهللا  ملكوتى و عرشى آمد و دو دست مباركش را زير بدن قطعه

اين اندك را به عنوان قرباىن كه اصًال تناسىب با ! خدايا: ».الّلُهَم تـََقبَّْل ِمنَّا َهَذا اْلَقِليَل اْلُقْربَانَ « :برگشت و به پروردگار گفت
ميليونيوم آن  شنومي كه اگر يك گوييم و يك چيزى را مى ما يك چيزى مى »1« .عظمت خداىي تو ندارد، از ما قبول كن

امام . بر سر خودمان بيايد، آن وقت بايد ببينيم چه كاره هستيم؟ در اين موقعيت، عبادت و صرب در ايشان مجع شده بود
عصر عاشورا متام فرشتگان خدا از مقاومت، صرب و ! عمه جان: كند اين موقعيت را چنني توصيف مى) ع(صادق 

  زده شدند؛ ايستادگى تو شگفت

______________________________  
  .. 294، ص 2شيخ حمّمد مهدى حائرى، شجره طوىب، ج . 1) 1(

  

  24: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

   ى
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توامن بگومي آن زماىن كه خدا به  راحت مى! به خدا قسم. عىن نتوانستند هضم بكنند كه انسان هم اين قدر عظيم است
  »1« ».ْرِض َخِليَفهً ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف األَ «: مالئكه خرب داد

َماءَ «: مالئكه برگشتند و گفتند ا فرمود »2« .»أَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ  » ِإىنِّ َأْعَلُم َما َالتـَْعَلُمونَ «: خدا به آ
  .دانستند دانيد، و آنان منى دامن كه مشا منى من از آفرينش اين انسان چيزى مى: »3«

ِإىنِّ َأْعَلُم َما «: خواستم خلق كنم را ببينيد، من اين را مى) س(زينب : عاشورا كه خدا برگشت به مالئكه گفت تا عصر
چند ميليون سال قبل هم حاال براى مشا روشن شد كه خليفه يعىن چى؟ انسان يعىن چى؟ كه يك  »4« .» َالتـَْعَلُمونَ 

   خامنى كه دنياى

______________________________  
  .. 30: بقره. 2) 1(

  .مهان. 1) 2(

  .مهان. 2) 3(

  .مهان. 3) 4(

  25: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

عاطفه و رأفت قلب است، در يك نصف روز، هفتاد و دو نفر را جلوى چشمان او سر بربند و قطعه قطعه كنند و بعد 
به خدا . »َأْعَلُم َما َالتـَْعَلُمونَ «اين است،  ».الّلُهَم تـََقبَّْل ِمنَّا َهَذا اْلَقِليلَ « :هاى پاره پاره بنشيند و بگويد بيايد كنار اين بدن

اين شب هم سكينه  . هاى مدينه فرق نكرد شب يازدهم، براى آن حضرت، يك ذره از كيفيت عبادتش با شب! قسم
و مناجات بود؛ يعىن با بودن اين حادثه، هاى بيابان، سحر مشغول مناز شب  ام كنار آن خاك گويد، عمه مى) س(كربى 

  .از پروردگار كمال رضايت را داشت

  )س(حكومت اهلى زينب كربى 
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را از : بيت دژخيمان اهل آن. را از چه مسريى به شام بردند: بيت دانيد كه اهل اّما راجع به سرپرسىت او بايد گفت، مشا مى
ها زده  سر بريده را بر باالى نيزه 18ها  را در حاىل كه جلوى حممل: يتب مسري طبيعى عراق به شام نربدند؛ بلكه آنان اهل

  بودند، از منطقه موصل و حدود كركوك، مرز روم شرقى،

  26: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

. دندها و كردها اغلب مسيحى بو  نشني كه آن وقت اين ترك تركيه آن زمان، به دمشق بردند؛ يعىن از مناطق كردنشني و ترك
خواندند؛  رخيتند و سرود مى كردند و به خاطر يزيد، اين اكراد و اين اتراك مسيحى بريون مى بعد در اين شهرها اعالم مى

  .ها را تا دمشق اين گونه بردند اين. كردند زدند چوب پرت مى كردند؛ به زن و بچه داغديده سنگ مى پايكوىب مى

به يك ذره نان : بيت اّما اهل. منود خود لشكر يزيد آشپزخانه مفّصلى بر پا مى كردند، ها را پياده مى هر جاىي هم كه آن
ها از كربال تا اين  كند، اين يزيد سؤال مى. تا اين كه به شام رسيدند. منودند كردند و سخىت را حتّمل مى خشك قناعت مى

بود كه به ما جز آقاىي و كرامت يكى اين . العمل داشتند دو عكس: العملى داشتند؟ در پاسخش گفتند جا چه عكس
ا، و نه زن شصت و هفتاد ساله آنان، و نه اين جوان بيمار  نشان ندادند و از كربال تا شام، نه بچه دو و سه ساله آ

   ها، يك تقاضا هم از ما نكردند و ما را از سگ كمرت حساب آن

  27: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

ا هم اين بود كه با اين سخىت راه، گرسنگى و تشنگى هر جا آن عكس. العمل اين يك عكس. كردند ها را  العمل دوم آ
. پياده كردمي، يا مشغول به خواندن قرآن شدند، يا عبادت كردند، يا صورت روى خاك گذاشتند و به مناجات برخاستند

مىت اهلى باشد، از اگر حكومت، حكو . ، در يك ملت هشتاد و چهار نفر است)س(اين حكومت زينب كربى 
البته، بايد . اگر حكومت، اين حكومت نباشد. كند حكمرانانش، چيزى جز آقامنشى و بندگى خدا، براى مردم ظهور منى

  .وار پيدا كند اين مهه فساد رواج سيل

تر  كمبر اين ملت اهلى هشتاد و چهار نفره حكومت كرد كه اين ملت دمشن را از سگ،  ) ع(اما چنان زيبا زينب كربى 
  .اى هم از عبادت خدا غافل نشدند حساب كردند و حلظه

بردمي و به جاى اسم شاه، اسم معاويه، يزيد،  خواستيم به حكومت انتقاد كنيم، اسم شاه را كه منى ما زمان شاه وقىت مى
   فهميدند ما چه ها پاى منرب مى ساواكى. بردمي ها را مى ابوبكر، عثمان و اين
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  28: ، ص)س(زينب  نگاهى به مقام حضرت

آمدند كه ساواك مشا را خواسته است، يا چهار روز بعد  زدمي، روز بعد به در خانه ما مى ما كه كنايه مى. گوييم دارمي مى
در طول عمرمان خود شاه را هم نديدمي، . انداختند بستند و مى بردند و به زندان مى آمدند در خانه ما چشممان را مى مى

وسعت كشورش . قدرت يزيد هزار برابر قدرت شاه بود. وم نبود بتوانيم از او انتقاد كنيمديدمي، معل و اگر رو در رو او را مى
ناورى داشت حاال در بارگاه يزيد، خامنى داغديده و اسري را آوردند و با اين قدرت . هم بيست برابر وسعت ايران امروز، 

ه گفت، به شاهى كه صد برابر شاه كشور ما از جا بلند شد و به شا) س(زينب كربى . عظيم آن روز رو به رو كردند
پسر ! پسر مردمان لعني! پسر مردمان پست! اى فرزند بردگان و غالمان آزاد شده :»1« »ابن الطلقاء  ى«: قدرت داشت

  شد هايتان انتساب درسىت نداشتند و منى مردماىن كه بچه

______________________________  
  .22اء، ص ابن طيفور، بالغات النس. 1) 1(

  

  29: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 

فرزند : »!الطلقاء يابن« !اى نسل نامعلوم. اى هسىت تو از چنني خانواده! گفت كه مادرشان اين است و پدرشان اين
ز آنچه نقشه دارى به كار بگري و هر اسىب دارى بتازان، اما من اسري، مطلىب را ا! پسر مردمان پست! غالمان آزاد شده

هايشان را دفن   هرچند هفتاد و دو نفر ما را در كربال قطعه قطعه كردى و نگذاشىت بدن! يزيد. آينده عامل به تو بگومي
. گردد براى برادرم گنبد و بارگاه و حرم برپا مى. شود كنيم، در آينده، اين بيابان تبديل به يك شهرى به نام كربال مى

من، براى ) ع(آيند و از خاك قرب حسني  شود و به آن جا مى ما مى) ع(حسني  هاى مردم از مهه عامل متوّجه حرم دل
يزيد را ) س(شود؛ يعىن زينب كربى  در آينده، لعنت مردم دنيا متوّجه مشا مى. دارند شفاى بيماران و ساخنت مهر مناز بر مى

هاىي كه زينب   چون حرف. زن را بزنتوانست به مريغضب بگويد، گردن اين  يزيد مات زده بود و منى. از غيب خرب داد
  يزيد ديد. رخيت اصًال شام را به هم مى. زد، براى خودش هم اجياد مصونيت كرد) س(كربى 

  30: ، ص)س(نگاهى به مقام حضرت زينب 
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 سخت) س(باِز متكّرب كه از برخورد زينب كربى  باِز ميمون اين شراخبوِر سگ. را اعدام بكند) س(تواند زينب كربى  منى
دانيد چگونه تالىف كرد؟ جلوى چشم خواهر، دست برد و چوب خيزران خود را برداشت و به  شكست خورده بود، مى

كارى زينب  . واحممداً واعلياً : هاى كوچك دامن عمه را گرفتند و مهه فرياد زدند اين بچه. لب و دندان سر بريده محله كرد
كند، زير چادر   ديد يزيد با چوب به لب و دنداِن سربريده محله مىوقىت. كرد كه در متام حادثه كربال نكرد) س(كربى 

  .كرد ، نيشرت فرو مى)س(خيزراىن كه يزيد بر آن لب مى زد، بر دل زينب . عصمت دست برد و گريبانش را پاره كرد

 

 


