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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 به شام ی کربالرای اس قافلهورود 

امدام  ، نیسد الح اعبداال ابسر مطهّر سرا، ی اُ قافلهدمشق، کربال، شام، مقتل لهوف، کلمات کلیدی: 

 یزیا، قرآن، پیرمرد شامی، توبه، شهادت.، شمر، کلثوم حضرت امّ، سجّاد

که بحث جایی  خوانایم. از همان با هم میرا طاووس  ابنلهوف سیّ به روایتوقایع بعا از عاشورا 

برایتان است، به شام  را که در مورد ورود کاروان اسراای  ی قبل را ختم کردیم، چنا صفحه سهجل

 1خوانم. می

َ:ََیالّراوَ َقالَ  َاْلُحس ْينَ اْلق ْوُمَب ر أََْسارَ و  َاَس  َن سائ ه َو  َف  ل ّماَق  ُربَُم ْنَرَ َىَ ساَرْلَُو  َُكْلثَُجال ه  َد ن ْتَاُمُّ وٍمَواَم ْنَد م ْشق 

َمَ  َكان  ْمٍرَو  ْمَف قال ْتَل هَُم ْنَش  ٌة:ا ََیل ََ:ْنَُجْمل ت ه  َحاج  و زنان و  الحسین گویا: سر اباعباال راوی می ل ْيك 

بود، کس دیگری را از مردان باقی نگذاشته بودنا،  الحسین بن علیّ حضرت را که فقطاسمردانی از 

حضرت های دمشق رسیانا. به نزدیک دمشق که رسیانا،  به حال اسارت بردنا تا به نزدیکیاینها را 

 اوبه  آما وی لشگریان بود،  از جمله کهشمر  نزد الحسین خواهر کوچک اباعباال کلثوم امّ

درخواستت خواهی؟ حاجت و  شمر گفت: از من چه می ؟ماَحاج ُتكَ َ:ف قالَ خواهشی از تو دارم.  :گفت

                                            

؛ 612-610ملهوف، ص ؛ 610-602بخشایشی، ص  عقیقی ی ترجمه؛ 171-171ص فهری،  ی ترجمهطاووس، لهوف،  سیّدبن .1

، ص 1ج مال، اآل هیتقمّی، من و محدّث 211-211، 6المجالس، ج  حائری، تسلیۀ و 217-213، ص 2، ج الحسین االمام موسوعۀ

733-731. 
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ْلناَفَ َذاَد خ ْلتَ ا ََ:قال تَْچیست؟  َف اْحم  َاْلب  ل د  َد ْرٍبَق لَ َیب ن ا ْم َت  ق دَّ َو  َالنَّظّار ة  َاَ يل  ْم َالرَُّواَهَ ْنَُيْخر جَُاَ ل ْيه  ْنََؤذ ه  َم  وس 

َيُ ن حَُّ َو  َاْلم حام ل  ثْ ر ة َالنَّظ ر َوناَع ْنهاَف  ق ْدَخَُب  ْين  َك  ْن َن ْحنَُاَ ز يناَم  : به شمر گفت کلثوم امّ :ذ ه َاْلحالَ هَ َیفَ َل ْيناَو 

ای وارد کن که  رد این شهر کنی، از دروازهی خواستی ما را واکه وقت ی من این است خواسته

ا که به نیزه کردی، تماشاچیان کمتری آنجا ایستاده باشنا. بعا هم بگو این سرهای مطهّر شهاا ر

از بین جمع ما بیرون ببرنا. جلوتر از سرها را سرهای مطهّر را پیش از ما وارد شهر کننا؛  جلوتر ببرنا؛

خوار  اناازنا، که این مردم پلیا شام به ما میهایی  خاطر نگاه ببرنا. به ت زنانجاای از ما جمعیّ وما 

آنها حواسشان بگذار  ی پیغمبریم! نه معجری، نه لباس مناسبی، نه پوششی( و بچّه ما زن)شایم. 

َفَ اَ فَ نگاه بیناازنا.  بیت پیغمبر اشای سرها شود تا کمتر به ما اهلمشغول تم َُسؤال هاََیم ر  ْنَاَ ج واب 

َفَ َؤالرََُُّتْجع لَ  َسَ ا ََیوُسَع ل ىَالرِّماح  َُكْفرًاَو  ْنُهَو  ،َب  ْغيًاَم  َاْلم حام ل  َْوساط  ْمَب  ْين  َب ه  َالصِّف ةَ َىَ ع لَالنُّظّار ةَ ل ك  وقتی  :ت ْلك 

، گفت و دستور داد شمر مخصوصاً در پاسخ ایشانچنین درخواستی را از شمر لعین کرد،  لثومک امّ

کنیا.  ها حمل زنها را، درست وسط  و نیزهو این سرها  طور است، سرها را به نیزه کنیا حال که این

دینی  ستم و کفر و بی از سر های اسیر شود! هایشان متوجّه این زن و بچّه بگذاریا مخصوصاً مردم چشم

َ را را وارد شهر دمشق کردنا.وقت با این حال، اس چنین دستوری داد. و آن ّتى  َد م ْشق ََىَ تاَ ح  َباب  ْم ب ه 

َف  و ق  فَُ َبابَ دَ َىَ ع لوا ََر ج  د  يَْاْلم ْسج  َح  َالسَّبَْاْلجام ع  َيُقاُم ق کردنا و ی دمش تا اینکه آنها را وارد دروازه :یَُُث

جای بلنای که همه، ها بردنا؛  ی دمشق آوردنا؛ مخصوصاً روی پلّهمسجا جامع اُمَو های درِ باالی پلّه

 رفتنا، در آنجاگ که هر وقت اسیر میجا متوقّف کردنا؛ جایی  همانرا  ها را ببیننا! ایشان این زن و بچّه

 گذاشتنا.  به معرض تماشا می

َر أَْا ََیَ ف  ُروَ  َشاه د  َل ّما َالّتاب ع ين  َُفض الء  َب  ْعض  َاْلُحس ْينَ نَّ ََس  َم ْنَج مَ َىَ ْخفاَ ب الّشام  َش ْهرًا َن  ْفس ُه َف  ل ّماَاَ يع  ْصحاب ه 

َو ج دَُ َب ناَا ََ:ف قالَ َل كَ ذَ َبَ بَ ع ْنَسَ وُهَلَُوُهَس أَ ْذَف  ق دَُاَ وُهَب  ْعد   وُل:ي  قََُْنش أَ اَ ثُمَََّ؟!لَت  ر ْون َماَن  ز ل 

َ َُمح مَّ  دٍََاي   ج  اُءواَب ر ْأس      َب ْن  ت  ب د مائ                    ه َت                    رمَ ََابْ  ن  َالًَيُمت                     ر مِّالًَ
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 َ

َ أ نَّم     اَب         َک  َُمح مَّ     دٍََاْبنَ ي      و  َب ْن     ت 
 

ه         اراًَعام          دَ َ لُ         واَج  َر ُس         ولًََنَ يق  ت  
َ

َل       ْمَ ًْش      اناًَو  َع   ْ لُ      و َت  ر ق َّبُ       واي َ ق  ت  
َ 

َالتَّْأوَ َیف        َ ْن       زَ َلَ ي       ق  ْتل           َالت َّ َاليو 
َ

َ ب ِّ        ُرونَ يَُو  َا نَّم        اَک  َو  َب         ا ْنَقُت ْل        ت 
 

َالتَّْکبَ َ لُ       واَب           َاليوَالت َّْهل        َرَ ي       ق  ت  
َ

در شام سر  گویا: بعضی از بزرگان تابعین، مقیم دمشق بودنا. یکی از آنها وقتی طاووس می سیّابن

را باالی نیزه دیا، رفت و یک ماه خودش را مخفی کرد. دیگر کسی او را  نیسالح اعباالمطهّر اب

را بعا از یک ماه آشنایانش مخفی کرد. وقتی که او  ی دوستان و نایا؛ ناپایا شا؛ خودش را از همه

یبتی صدانیا چه م دنا، پرسیانا: چه شا که از آن روز یکباره گم شای؟ گفت: آیا میگم شان پیاا کر

َ بر ما وارد شا؟ بعا این شعرها را سرود:

َ َُمح مَّ  دٍََاي   ج  اُءواَب ر ْأس      َب ْن  ت  َابْ  ن 
 

ب د مائ                    ه َت                    رمَ َ َالًَيُمت                     ر مِّالًَ
َ

سرت ی به خون بود؛  در حالی که آغشتهسر تو را آوردنا وارد دمشق کردنا؛  !ای پسر دختر پیامبر

 به خاک و خون بود.  مُرَمَّلو آلود  خون

َ أ نَّم     اَب         َک  َُمح مَّ     دٍََاْبنَ ي      و  َب ْن     ت 
 

ه         اراًَعام          دَ َ لُ         واَج  َر ُس         ولًََنَ يق  ت  
َ

 را به قتل برساننا.  گویا با کشتن تو عمااً خواستنا رسول خاا ای پسر دختر پیامبر!

َل       ْمَ ًْش      اناًَو  َع   ْ لُ      و َت  ر ق َّبُ       واي َ ق  ت  
َ 

َالتَّْأوَ َیف        َ ْن       زَ َلَ ي       ق  ْتل           َالت َّ َاليو 
َ

هادت رسانانا؛ و در مورد تو نه حرمت قرآن را، نه حرمت تأویل های تشنه به ش حسین! تو را با لب ای

 مراعات نکردنا.  یک را ، هیچنزیل قرآنقرآن و نه حرمت ت
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َ ب ِّ        ُرونَ يَُو  َا نَّم        اَک  َو  َب         ا ْنَقُت ْل        ت 
 

َالتَّْکبَ َ لُ       واَب           َاليوَالت َّْهل        َرَ ي       ق  ت  
َ

پیشه تو را به قتل رسانانا و سر مطهّرت را از بان جاا کردنا و بر نیزه  جنایتوقتی این لشکر کافر و 

شروع کردنا به تکبیر گفتن؛ و این در حالی بود که با قتل تو، تکبیر و   بردنا، با دیان سر مطهّر توباال

 .ال گفتن را سر بریانا و کشتنا ال اله االّ

َالّراوَ  َم نَْیق ال  َد نا َو  َش ْيٌخ َجاء  َاْلُحس ْينَ َ: َعَ َن ساء  َفَ و  َُهْم َو  ََل كَ ذَ َیيال ه  ْمُد َاْلح  : َف قال  ع  َالَّذَ لَّ لَ اْلم ْوض  َیه 

َق  ت  ل ُكْمَ َاَ و  ُكْمَو  ََراحَ اَ ْهل ك  َاَ اْلب الد َم ْنَر جال ُكْمَو  نَ يرَ مَ اَ ْمك ن  ْنُكمَْاْلُمْؤم  َم  راوی نقل کرد که پیرمردی نزدیک  :ين 

و خاناان اسیر او آما؛ در حالی که آنها در همان محل بودنا.  الحسین اباعباال ی زنان خانواده

ها را  شما را کشت و هالک کرد و سرزمین ی اسیر گفت: خاا را سپاس که پیرمرد خطاب به زن و بچّه

َلَ از شرّ مردان شما راحت کرد و امیرالمؤمنین یزیا را بر شما تمکین بخشیا و مسلّط ساخت.  ُهَف قال 

َاْلُقْرآنَ ياَش ْيُخَه ْلَق  ر أََْ:ْبُنَاْلُحس ْينَ َیَُّع ل ی قبل از  با همان حالت اسارت که جلسه امام سجّاد ؟ت 

قتل خوانایم که با چه حالی پاهای حضرت را از زیر شکم مرکب به هم بسته بودنا و آن زنجیر روی م

نا: ای پیرمرد فرمودبه این پیرمرد  ه بودنا که خون از زیرش جاری بود،را هم به حضرت وصل کرد

َهَ َ:قالَ بله که قرآن خوانام.  گفت: بله! !ن  ع مََْ:قالَ ی؟ ا ه قرآن خوانا َف  ه ْلَع ر ْفت  ُلُكْمَاَ ُقْلَلَ»ي ة :َْلَاذ ه  ْسئ  

َ َاَ ع ل ْيه  َفَ َلَّاَ ْجرًا گویا: ای  قرآن میشناسی که  فرمودنا: این آیه را می امام سجّاد  2«اْلُقْربىَ َیاْلم و دَّة 

خامت عظیمی که در حملِ بار رسالت به دوش کشیام و برای   مبر به این مردم بگو در قبال اینپیا

َخواهم جز دوستی و محبّت کردن به خویشاوناانم؟  نجام دادم، هیچ اجر و پاداشی نمیشما ا قال 

َق  ر أََْ:الشَّْيخَُ َق ْد َع له را خوانام. پیرمرد گفت: بله من این آی :ل كَ ُتَذَ ن  ع ْم َله َاْلُقْربَ:یَ ف قال  ياََىَ ف  ن ْحُن

ین آیه آماه و به محبّت ی که در افرمودنا: ای پیرمرد آن قُربی و خویشاوناان الحسین بن علیّ !ش ْيخَُ

                                            

 .62ی  ی شورا، آیه . سوره6



 

 

 

 

5 

َیب نَ َیفَ َتَ ق  ر أََْف  ه لَْ:َقالَ آوردنا. گونه اسیرمان کردنا و به اینجا  ، ماییم که اینو مودّت با آنها تأکیا شاه

َاْلُقْربىَ »ََيلَ ْسرائَ اَ  َذ ا َآت   اسرائیل ی بنی فرمودنا: ای پیرمرد آیا در سوره بعا امام سجّاد  3:«ح قَّهَََُو 

حقّشان را عطا کن؛ ای پیامبر حقّ خویشاوناان نزدیکت  ذ یَْالُقْربیَ ی که به ا هاین آیه را خوانا )اِسراء(

َالشَّْيخَُ 4را ادا کن. َع لَ م. ا هپیرمرد گفت: بله این آیه را هم خوانا :تَُأَْق ْدَق  رَ َ:ف قال  َ:ْبُنَاْلُحس ْينَ َیَُّف قال 

حقّشان را باه، ماییم. ای ربایی که خاا امر کرده فرمود: آن قُ الحسین بن علیّ !ياَش ْيخََُف  ن ْحُنَاْلُقْربىَ 

ذ ه َاف  ه ْلَق  ر أََْ:قالما آن نزدیکان پیامبریم.  پیرمرد! َه  َْلَت  َاْعل مَُ»ي ة:  َلَّ لَ نََّاَ ٍءَفَ َیَْنَّماَغ ن ْمُتْمَم ْنَشَ اَ واَو  ه َُخُمس ُهَو 

َل ذَ ل لرَّسَُ َو  باانیا آنچه  :ی کها هفرمودنا: ای پیرمرد آیا این آیه را هم خوانا حضرتبعا   5:«اْلُقْربىَ َیول 

خویشاوناان نزدیک  از هر چیز، یک پنجم آن متعلّق به خاا و رسول و ،آوریا غنیمت به دست می

:َن  ع مَْپیامبر است؟  َل ُهَع لَ َ!قال  فرمودنا: آن قُربایی  نالحسی بن علیّ !ياَش ْيخََُىَ :َف  ن ْحُنَاْلُقْربیَ ف قال 

َق  ر أََْ.پیامبریمموجب این آیه خمس متعلّق به آنهاست، ماییم. ما خویشاوناان  که به َف  ه ْل : ذ ه ََتَ قال  ه 

ََيُر يُدَاللَُنَّماَاَ »ي ة :َْلَا َع ْنُكُمَالرِّْجس  ًْهَ اَ ل ُيْذه ب  ً هِّر ُكْمَت  َُي َو  فرمودنا: ای  امام سجّاد دوباره 6:«يراًَْهل َاْلب  ْيت 

گونه ی هر ا اراده فرموده که شائبهفرمایا: خا ای که خاای متعال می آیه را خواناه پیرمرد آیا این

َطلق پاک و معصوم قرار دها؟ طور م رد، و شما را بهاز شما دور باا منحصراًا، آلودگی و پلیای ر قال 

َع لَ م. ا هپیرمرد گفت: بله این آیه را هم خوانا :ل كَ ُتَذَ ق ْدَق  ر أََْ:الشَّْيخَُ َالَّذَ ا ََف  ن ْحنَُ:َیَ ف قال  َْهُلَاْلب  ْيت  ين 

َّهار ة َياَش ْيخَُاَاللَُنَ صَ خ صََّ هستیم که خاای متعال با این بیتی  فرمودنا: ما آن اهل امام سجّاد  !َب ةي ة َال

َالّراوَ ی تطهیر، ما را مختصّ خودش و این آیه را مختصّ ما قرار داد.  آیه الشَّْيُخَساك تًاَناد ماًََیَ :َف  ب قَ یقال 
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َب هَ  َماَت ك لَّم  ناگهان سکوت کرد؛ مُهر سکوت بر  یرمرد بعا از شنیان سخنان امامگویا: پ راوی می :ع لى 

کرده است،  بیت هایی که به اهل ی وجود از این جسارت ؛ در حالی که با همهدهانش خورد

َقالَ پشیمان بود.  بیت  اهلو  یالقُرب ذِیپیرمرد گفت: شما را به خاا سوگنا شما همین  !؟نَُّكْمَُهمَُاَ ب الل ََ:و 

َع لَ  قرآنیا؟! َاْلُحسَ َیَُّف قال  َْينَ ْبُن :َ َل ن ْحنَُاَ ت الل  َح قََِّنّا َو  َش كٍّ َغ ْير  ْن َم  َر سَََُُهْم نا َاللَ ج دِّ امام  :ول 

ن رسول ها هستیم و به حق جاّما شک ما همان ودنا: به خاای متعال سوگنا که بیفرم سجّاد

 بیتیم.  القربی و اهل سوگنا که ما همان ذی خاا

َر م َر أََْىَ ف  ب ك ىَالشَّْيُخَو  َر ف ع  :َاَ اَ س ُهَع مام ت ُهَثُمَّ َقال  َو  َل ىَالسَّماء  ر أَُاَ للّ ُهمَّ َُمح مَّدٍَا ََنّاَن  ب ْ َآل  َم ْنَع ُدوِّ ْنََل ْيك  م 

َ َو  نٍّ های گریستن؛  ن چه کسانی هستنا، شروع کرد هایاوقتی پیرمرد مطمئن شا که ایش :ْنسٍَاَ ج 

و به خاا عرضه سوی آسمان بلنا کرد  کرد؛ بعا سرش را بهه سویی پرتاب عمامه را از سر برداشت و ب

از جنّ و انس، تبرّی و بیزاری  ی دشمنان خاناان پیامبر داشت: پروردگار من! ما از همه

َقالَ جوییم.  می ْنَت  ْوب ٍة؟َیه ْلَلَ َ:ثُمَّ این جسارتی که به  عرض کرد: آیا از بعا پیرمرد به امام سجّاد م 

َل هَُای توبه و بخشیاه شان من هست؟ شما کردم، راهی بر ََنَْاَ ن  ع ْمََ:ف قال  َو  َالُلَع ل ْيك  َتاب  َم ع نااَ تُ ْبت   :ْنت 

پذیرد؛ و تو را  ات را می  میقاً توبه کنی، خاای متعال توبهراستی و ع فرمودنا: آری! اگر به امام سجّاد

ی  د گفت: پس در این صورت من با همهپیرمر !ن اَتائ بٌَا ََ:ف قالَ ی ما به شمار خواها آورد.  هم از جمله

َي زَ م. کنم و از آنچه کردم، نادم هست وجود توبه می َُمعاوَ ف  ب  ل غ  َْبن  َف أَ ي ة َح دَ يد  َب ه َف  ُقت لَ يُثَالشَّْيخ  خبر این  :م ر 

 یزیا دستور داد تا او را؛ معاویه رسیا به یزیابن ،فتهکه این پیرمرد چنین کرده و چنین گماجرا 

 نا.را از بان جاا کن شبکشنا و سر

 د. کرخواهیم  دنبالرا از روی مقتل  وقایعهای بعا هم این  مقتل ادامه دارد؛ و اگر خاا توفیق داد، هفته
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َص لَّىََع ل ْيكَ ََاللَََُص لَّى َص لَّىََع ل ْيكَ ََاللَََُياَا باع ْبد الل َو  7َا باع ْبد اللَ ياَََع ل ْيكَ ََاللَََُياَا باع ْبد الل َو 
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