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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

 

 رای اس قافله و دیر راهب در مسیر س امام حسینماجرای حامالن سر مقدّ

ی اسرا، دیر راهب مسیحی، خولیی،   قافله ، حامالن سر مقدّس،محرّم، امام حسین کلمات کلیدی:

 شام، عذاب، معجزه، مالئکه، انبیاء، تشرّف به اسالم.  یزید، 

کوه  افتود   می در همین روزها در کاروان اسرا اتّفاقهایی  خلد رسید. حادثه ی م به سلمین دههماه محرّ

اشواره نشوده    مواررا ام که در آن، بوه ایون    قتلی را ندیدهاند. شاید تقریباً م هها نقل کرد قتلبسیاری از م

را، کوه ایون واقعوه اتّفواق افتواد.      استقریباً همین روزها بلد؛ نزدیک به انتهای سفر اسارت کاروان  باشد.

ای، در  ی ساعات در یک خرابوه  مِ دروازهوز هم دررا سه  ، کاروان وارد شام شد و آنهافرروز اوّل ص چلن

ی رشن گرفتن شلند و  دهمحلّ بسیار دشلاری، متلقّف نگه داشتند تا بتلانند شهر را آذین ببندند و آما

 وارد شهر کنند.دانید  که میگلنه را را آنکاروان اس

هدا هم همراه رفت؛ سرهای مطهّر ش را میام اتّفاق افتاده است. کاروان اساحتماالً این واقعه در همین ایّ

ی کوربال،   پیشوگان واقعوه   رنایوت  دار بلد. تعدادی از ایون  ردگی این کاروان را عهدهآنها بلد. خلیی سرک

داشتند. نقل عهده د یزید، و تحلیل دادن اسرا را برت رساندن سرهای مطهّر شهدا به شام، به نزوییّمسؤ

داشوتند؛  هوایی   آنها رعبه تلقّف شدند.م]کنار دِیر راهبی[ برای استراحت  ،شبشده در یکی از منازل، 

که شکله و عظموت  رسیدند، برای این هر شهر که می گذاشتند؛ بعد به ها می سرها را در داخل آن رعبه

کردند و در حایی که سورها   ها می آوردند و سر نیزه ها در می نشان دهند، سرها را از داخل رعبهیزید را 
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هوا در بوین راه، در    بحال یکی از ش ایّ دادند. علی داخل شهر عبلر میرا را ها بلد، کاروان اس سر نیزهبر 

 یک راهب مسیحی تلقّف کردند.   نزدیکی دِیر

 خدا تلفیق داد در یکی از سفرها ملفّق شدم از راه زمینی و از خاک ترکیه به زیارت حضرت زینب

شولر سولریه،   خواک ک بوه  که وارد شدیم، در همان بَودو ورود  رفتم. از خاک ترکیه  هو حضرت رقیّ

 بزرگ و باشکلهی است.   راهب مسیحی در آنجا بلد. دیر شهری بلد که این دِیر

ش مشغلل های پایِکی تراق کردند؛ و خلیی و همیر اُهای آن د نجا رسیدند و در نزدیکیسرا شب آی ا قافله

وج غوم و میویبت   در ا بیت شدند؛ در حایی که اهلای مستانه ه خلردن و نلشیدن شراب و قهقهه

دستی ظواهر شود و بوا    آسایی  نحل معجزه های پی در پی بلدند که یکباره به باده ستِبردند. م به سر می

 ک کرد. شعر این بلد:وی دیلار این دیر، بیت شعری را حیک قلم فلزی ر

َلوووووووووو    َو َو َووووووووووْ  ُ َ وووووووووو  نا  یْ اَ تَوْرُجووووووووووقا ُا
 

 اْلح  وووووووووا    مَ قْ یَووووووووووَشوووووووووداَهَ  َجووووووووو      
 

را مظللمانه به شهادت رساندند، برای روز قیامت امیودی بوه شوفاعت رودّ      آیا آن امّتی که حسین

ز آن دست شدّت ترسیدند؛ بلند شدند بروند این قلم فلزی را ا هایش به پایِکی خلیی و هم حسین دارند؟

دوبواره نشسوتند کوه بوه      گفتند حتماً خیاالتی شدیم. آمدند .شد باره ناپدیدیکبگیرند که دست و قلم 

بیوت دوم را   و داً دست ظواهر شود  هایشان ادامه دهند و غذا بخلرند و خلش بگذرانند، مجدّ گساری باده

 زیر آن بیت نلشت: 

 ع  یَلُهووووووووووْ  َشوووووووووود   سَ یْ فَوووووووووو  َ  ا   لَوووووووووو
 

ووووو   یالق   ْقمَ یَووووووَ  ُهوووووْ    ََ  اْلَعووووو ا    یف ووووو ا
 

ای نخلاهند داشت و در روز قیاموت در عوذاب    نها فردای قیامت هیچ شفاعت کنندهکه آسلگند به خدا 

شان بلند شودند، دویدنود کوه دوبواره      زده شدند؛ یک عدّه خلاهند بلد. مجدّداً اینها وحشتمعذّب ایهی 

قلم را بگیرند؛ دست و قلم محل شد. هراسان و نگران آمدند سر سفره نشستند. دست  وبروند آن دست 

 ک کرد:زیر دو بیت قبلی روی سنگ دیلار حبیت سلم را  و برای بار سلم آشکار شد
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 َ   َوووْ   َو َو ُوووقا اْلُحَ وووْیَم ج ُحْرووو   َجوووْق   
 

َُ ُ ْرُمُهووووْ  ُ ْرووووَ  اْلر  ووووا      َ  خوووواَل
 

ای به شهادت رساندند و حکم آنها با حکم کتاب ایهی و قورآن مخایفوت    ظایمانهاینها حسین را با حکم 

یش و نلششان به هم خولرد.  زده که این ماررا چیست؟ دیگر ع . بار سلم همه متلحّش و وحشتداشت

 سفره را رمع کردند و در حال ترس و یرز به خلاب رفتند.  

دای تسبیح و تقدیس صدایی را شنید؛ دید ص بلد، راهب مسیحی که داخل این دیر های شب بلد. نیمه

و تقودیس   یر مشوغلل تسوبیح  بلند شد. کیست که در بیرون دشلد. متعجّب از رایش  ایهی شنیده می

سومت آسومان    را دید که نلر عجیبی از آن بوه بیرون کرد. از دور صندوقی  خداست؟ سرش را از پنجره

  قل  َ ُسو  یَواْجمَ   َهَ ْیو َ   ل لو مُ اَ کنند:  آیند و سالم می د میدسته مالئکه از آسمان فرو رود و همزمان، دسته می

بر تل ای پسر رسلل خدا! سالم بر تول ای   سالم : َهَ ْیو َ   َ  َسو َُ ُ   ا     َصوَ قا ُ  !جاَهْب  ا   اَ یا   َهَ ْی َ   ل ل مُ اَ  !ا   

راهب از دیدن این صحنه بسیار متعجّب شد؛ این نولر عجیوب    اباعبداهلل! صللات و سالم ایهی بر تل باد!

کننود...   آینود سوالم موی    رود؟ و این فلج فلج مالئکه که موی  ندوق به آسمان میچیست که از داخل ص

 چیست؟   ماررا

هوا در   سراغ این گروهوی کوه رعبوه   هنگام راهب از دیر بیرون آمد.  باالخره شب به صبح انجامید. صبح

 :پیش خولیی رفوت؛ گفوت    .ی شما کیست؟ خلیی را نشان دادند آمد و پرسید سرکرده د،اختیار آنها بل

چیزی را که دیشوب دیوده بولد،    و راهب  ماررایاین صندوق چیست که در نزد تلست؟ حاال خلیی از 

زیواد   و ابون معاویه قیام و خروج کرده  ی است که علیه امیرایمؤمنین یزیدبنگفت هیچ، مرد ؛خبر ندارد

سم این فرد چیست؟ خولیی  اده او را در رنگ بکشند؛ سر او داخل رعبه است. راهب پرسید: ادستلر د

اهلل؛  رسوولل بنووت ش چیسووت؟ گفووت: فا مووهاسووم مووادر پرسووید:طایووب. ابی بوون علوویّ بوون گفووت: حسووین

: هالکوت بور   . وقتی این را گفت، راهب شروع کرد به نفرین کردن بر اینهوا؛ گفوت  یایمیطف تبن
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فوردی کشوته خلاهود شود کوه آسومان در        ن ما کهلبّانیّگفتند علمای ما، اَحبار و ر میشما باد! راست 

 یست مگر فرزند پیامبر آخرایزّمان!مییبت او خلن خلاهد گریست و آن شخص ن

ی. خولیی  کنم این سر را برای یک سواعت در اختیوار مون بگوذار     بعد به خلیی گفت: از تل خلاهش می

ذاشت. این سور بایود بورود    ظه هم این سر را در اختیار تل نخلاهیم گبرای یک یح شلد! گفت: خیر نمی

خیلی خب، شوما ایون سور را بوه      های عظیمی نییب ما کند. راهب گفت: معاویه و رایزه پیش یزیدبن

 دهود!  ند: ده هزار درهم به موا روایزه موی   دهد؟ گفت به شما رایزه میچقدر مگر معاویه بدهید،  یزیدبن

دهوم؛ بورای یوک سواعت ایون سور را در اختیوار مون          هزار درهم را من به شما میآن ده راهب گفت: 

از آن  ورف   و بلدند، کارشدّت  مع به شما که ببرید. آنها هم که به دهم ذارید. بعد از یک ساعت میبگ

ای  و کیسوه  رفوت یور  ه آنها پس ندهد. راهب داخول د تلاند سر را ب نمیدانستند که راهب  قدرتمند، می

 را بوه  ی حواوی سور اباعبوداهلل    ورد و به خلیی تحلیل داد و خلیی رعبههزار درهم پلل آ حاوی ده

 راهب سپرد. 

تن؛ سور را معطّور   با گالب شسآن را شروع کرد  و را گذاشتمطهّر سر  1یر آورد.راهب رعبه را داخل د

بوه خودا سولگند     !گفت: یا اباعبوداهلل  کرد. می گریست و با این سر گفتگل می های می کردن؛ و بعد های

ست کوه در کوربال نبولدم توا روانم را فودای شوما کونم. ای         برای من خیلی سخت است؛ خیلی گران ا

شوما   در برابور را مالقات کردی، شهادت بوده کوه مون     اکرماباعبداهلل! وقتی ردّ بزرگلارت پیامبر

شوهادتین   مطهّر اباعبداهللف شدم. این راهب نیرانی در برابر سر شرّآوردم و به دین اسالم مُاسالم 

                                            

 اند.  ای که سر مطهّر قرار گرفته بود، اکنون یک ضریح درست کرده . روی آن نقطه1
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در آن دیور   کوه  انیخدمت این راهب بلدند، مسیحی درکه به نقلی، کسانی هم گفت و مسلمان شد. بنا

   2ف شدند.کردند، آنها هم به اسالم مشرّ زندگی می

عرض کرد: ای سرِ سوروران عوایم! و ای بزرگتورین     عبداهلل، راهب به سر مطهّر اباها بنابه بعضی نقل

آید که تل از کسانی باشی که خودای متعوال در تولرات و انجیول آنهوا را بوه        ن عایم! به گمانم میبزرگا

 لل  ایهی در ی انبیاء آدم در دنیا و آخرتی و همه ه است. تل از بزرگان فرزندان بنیعظمت تلصیف کرد

را بورای مون    خلاهم اسم تل را از زبان خلدت بشنلم؛ تل کیستی؟ خولدت  تاریخ بر تل گریستند. من می

 تلصیف کن.  

ْْ وقُ اَ شروع کرد به سخن گفتن با ایون راهوب؛ فرملدنود:     سر مطهّر اباعبداهلل نَوا اَ ! قمُ نَوا اْلَمْهُمواَ  !مُ نَوا اْلَم

ُّْ     ُ   ی ج َ یْ نَا الل   اَ منم که زیر کلهی از غم گرفتار آمدم.  منم ستمدیده! :قمُ اْلَمْغمُ  من  :ْ و ُ ُ  اْلُعْ  ان  َ  ال

من کسوی   :ْمو ُ    اْلبَوْغوی   ُ  ْهل  اَ ی ج َحْر      نَا الل اَ کسی هستم که با شمشیر ظلم و تجاوز به شهادت رسیدم. 

 :ْبو ُ ی َه ٰی َغْیور  ُجوْرم  نُه  الل    نَااَ هستم که در رنگی که با اهل ستم و تجاوز داشتم، ملرد ظلم قرار گرفتم. 

َُن  نَوا اللو   اَ ی این سفّاکان واقوع شودم.    ههستم که بدون هیچ ررمی ملرد حملمن کسی  وَم اْلموا     :ْعو ُ ی َ 

ای آب بوه   که قبل از شهادت قطوره و دریغ داشتند از این کردند؛رام من کسی هستم که آب را بر من ح

من کسی هسوتم کوه از خوانلاده و     :ْ  ُ طان  جُع   ْ اْلَ ْهل  َ  ْلَ ی َهم  انَا الل   اَ ی من برسانند.  های خشکیده یب

 بستگانم، و از و ن و شهر و دیارم تبعید و بیرون رانده شدم.  

                                            

با اندکی تفاوت در روایت: و  ؛101-109، ص 4، ج االئمّۀمعاجز ۀبحرانی، مدین ؛912-903، ص 6، ج الحسین االمام . موسوعۀ2

، ص 4، ج االئمّۀمعاجز ۀبحرانی، مدین ؛41-46ص  ،4ج  ،هداۀلا عاملی، اثباتحرّ ؛850-815، ص 2الجرائح، ج و الخرائجراوندی، 

 .186-184، ص 48و مجلسی، ج  193-140
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را قسم داد که بیشتر خلدتان را معرفی کنید. حضرت  این راهب نیرانی دوباره سر مطهّر اباعبداهلل

ََُحمل   انَا اَفرملدند:  مون  فای خودا هسوتم.   من پسر پیامبر میط :اْلُمْرَتضویٰ  ی  ْجُم َه   انَا اَ  یٰ اْلُمْصَطد ْجُم 

ْبور جْوُم َخ   انَا اَ  َ ؛ْجُم فاط َمَ  الزلْهراانَا اَ مرتضی هستم.  پسر علیّ ُُ مون  ی زهرا هستم.  من پسر فا مه :یٰ یَجوَ  اْل

حکمی ر آن حقیقتی هستم که ریسومان مسوت  من پس :یٰ ْجُم اْلُعْرَ َة الْوُقْْقانَا اَ ی کبری هستم.  پسر خدیجه

مون  مون شوهید کوربال هسوتم.      َ :یوُل َکوْرَج نَوا َ    اَ  َ ؛یُ  َکوْرَج نَا َشه  اَ که بین خلق و خایق برقرار است. است 

ْْ ُ اَ سرزمین کربال هستم. در   شده کشته ََ ی کوربال هسوتم.    من سوتمدیده  َ :نَوا َهْطاواُن َکوْرَج اَ  َ ؛قُم َکْرَج نَا 

و  زبان آوردند، شاگردان آن راهب هم زُنّارهوا را دریدنود   این سخنان را بر مطهّر اباعبداهللوقتی سر 

   3ف شدند.شهادتین گفتند و به اسالم مُشرّ

حال راهب بعد از ساعتی سر را در داخل رعبه قرار داد و  بوق قولیی کوه داده بولد، آن را بوه       ایّ علی

زار درهوم نیوز کاسوبی کردنود.     ده هو کوه  ن بوه راه افتادنود؛ خلشوحال از این   خلیی برگردانود. یشوکریا  

ی  شان تقسیم کنند. رفتند سراغ کیسههای شام بلد که خلاستند آن ده هزار درهم را بین خلد نزدیکی

َ  ها نلشوته اسوت:    تبدیل شده؛ یک روی این سفال فالها به س دیدند ای داد بیداد! تمام آن سکّهپلل؛ 

سواب نکنیود کوه از آن وه     گلنوه گموان نبریود و ح    خدا را ایون  4:قنَ الّْوال مُ   غاف    َهّموا یَوْعَمولُ   ا َ   ل َتْحَ َبمَ 

. سولی دیگور   ی ستمگران غافل است خدای متعال از کرده گمان نکنیدند غافل است؛ کن ستمگران می

َق  بُ  َایل قا  ََ مُ   یمَ الل     َ  َسیَوْعَ  ُ  ها هم نلشته شده بلد: سفال َقَ ب  یَونوْ زودی کسانی که سوتم کردنود،    به 5:قنَ َُنوْ

 گرداند.   کند و ورق را برمی که چگلنه خدا اوضاع را دگرگلن میخلاهند دانست 

                                            

 و بحرانی، 19-12، ص 8، ج ۀاکبالسّۀدمع بهبهانی،؛ 913-915ص  ،914-919ص  ،6ج  ،الحسین االمام موسوعۀ. 9

 .123-125، ص 4، ج ئمّۀمعاجزاالۀمدین

 .42ی  ی ابراهیم، آیه . سوره4

 .221ی  ی شعراء، آیه . سوره8
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ْنیا َ  را افشا نکنید؛ ما  مارراوقتی خلیی این صحنه را دید، به سربازان و همراهانش گفت: این  وَر الو ُّ َخ  

وَرةَ ْل ا زار درهوم  ا از دست دادیم و هوم آن ده هو  هستیم؛ هم پسر پیغمبر خدا را کشتیم و آخرتمان ر 6خ 

 ارزش تبدیل شد.   آوردنش شاد بلدیم، به سفال بی دست الیی که از به 

 هایی است که در سفر اسارت، تقریباً در همین ایّام اتّفاق افتاد.  این هم یکی از واقعه

 

 7یا اَجاَهْب  ا     َهَ ْی َ   ا ُ   یا اَجاَهْب  ا   َ  َص لى  َهَ ْی َ   ا ُ   یا اَجاَهْب  ا   َ  َص لى  َهَ ْی َ   ا ُ   َص لى

                                            

 .11ی  ی حج، آیه . سوره6
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