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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 حوادث دربار یزید

ی  خطبه، امام سجّاد، یزرانچوب خکاروان اسرا، شام، دربار یزید،  حوادث عاشورا، کلیدی:کلمات 

 ، مقتل لهوف.الحسین بنت فاطمه، سر مطهّر امام حسین، حضرت زینب

را به شام و خواندیم. تا بحث اعزام کاروان اس طاووس با هم می دبنوقایع بعد از عاشورا را از لهوف سیّ

ی جایی که در جلسهاز همانبحث را با هم مطالعه کردیم. را  بَدو ورود اسرا به شامحوادث در برخی 

طاووس  زبان این سیّد بزرگوار، سیّدبن خوانم تا ازرا میهایی گیرم. قسمتپی میقبل تمام کردیم، 

ُل ثُمَّ اُْدِخَل ثِقْ  :کندطاووس نقل می نا شویم. سیّدبن، بیشتر با وقایع بعد از عاشورا آشعلیهتعالیاهللرضوان

پناه  :اْلِحبالِ  یوَن فِ اهلُل َو ُهْم ُمَقرَّنُ  امَ يََة َلَعنَ هُ يَد ْبِن ُمعاوِ َيزِ  ْهِل بَ ْيِتِه َعلى  اَ ُه َو َمْن َتَخلََّف ِمْن َو ِنساؤُ  اْلُحَسْينِ 

، الحسین اباعبداهللگوید: بازماندگان می چقدر دشوار است!ی این عبارات ترجمه بریم به خدا!می

نها که آ درحالی بودند، راجزء اس عبداهللی اباخانوادهان و کسانی که همراه و همسرانش بیت اهل

 کردند. علیهاهلللعنةوارد مجلس یزیدشته درآورده بودند، با ریسمانی به ر را با طناب به هم بسته بودند،

وِل يُد ما ظَن َك ِبَرسُ يا َيزِ  ُدَك اهللَ ْنشُ اَ  :ْبُن اْلُحَسْينِ  ی  تِْلَك اْلحاِل قاَل َلُه َعلِ  لى  وا بَ ْيَن َيَدْيِه َو ُهْم عَ فَ َلّما َوقَ فُ 

با  هنگامی که این گروه اسیران را با همین حالتی که نقل شد، که !؟ِذِه الصَِّفةِ ه   َلْو َرآنا َعلى   اهللِ 

المصائب زینب  بازوی امّیک سر ریسمان به گونه که نقل شده ریسمان به هم بسته شده بودند، و آن

ی اسرا هم و بقیّه الحسین بن حضرت علیّو سر دیگر ریسمان به گردن  بسته شده بود کبری
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به یزید رو  را با این حال پیشاروی یزید ایستادند، امام سجّاددر بین این دو نفر، هنگامی که اس

ما را با چنین  اهلل دهم، به گمان تو اگر رسولمیی یزید! تو را به خدا قسم کردند و فرمودند: ا

بیت او را با این حال  داد که خانواده و اهلالعملی نشان می کرد؟ چه عکسدید، چه میتی میوضعیّ

 گونه فرمودند،این امام سجّاد وقتی :يُد بِاْلِحباِل فَ ُقطَِّعتْ َمَر َيزِ اَ فَ  !ای؟ای؟ با این حال آوردهاسیر کرده

اینها از  تاد ها را پاره کنیتی که حضور داشتند، شرمنده شد و دستور داد: طنابد، جلوی جمعیّیزی

 یند.درآحالت بسته بودن 

فَ َلْم  ْبُن اْلُحَسْينِ  ی  َلْيِه فَ َرآُه َعلِ اِ  يَ ْنظُرنَ ْجَلَس النِّساَء َخْلَفُه لَِئاّل اَ بَ ْيَن َيَدْيِه َو  َس اْلُحَسْينِ ثُمَّ َوَضَع رَأْ 

ِلَك  1ُكلْ يَأْ  ید دستور داد سر مطهّر و مقدّس ها را پاره کردند، یزکه طناببعد از این :َبدا  اَ بَ ْعَد ذ 

ها را هم طوری پشت خود قرار داد که را بیاورند پیش روی او بگذارند. زن الحسین عبداهللابا

ند. سر مطهّر امام هست درباریها، زنان وی مقصود از زننگاهشان به آن سر نیفتد. به احتمال ق

گوید: در این حال، یزید مشغول غذا با این حالت جلوی یزید قرار داده شد. راوی می حسین

ی یک بعد از دیدن این منظره، تا آخر عمرشان غذایی که از سر بریده خوردن شد. امام سجّاد

دیدند، به یاد آن دی را میموجوی ه شده بود، هرگز نخوردند. چون هر وقت سر بریدهحیوان تهیّ

 افتادند.ی که در مجلس یزید مشاهده کردند، میاصحنه

يَب يا ُحَسْيناْه يا َحبِ  :وبَ يٍن يُ ْفزُِع اْلُقلُ ثُمَّ ناَدْت ِبَصْوٍت َحزِ  َجْيِبها َفَشقَّْتهُ  لى  اِ ْهَوْت اَ ْتُه نَّها َلمَّا رَأَ اِ ّما زَيْ َنُب فَ اَ َو 

امّا زینب کبری هنگامی  !يا اْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيَِّدِة النِّساِء يَا اْبَن بِْنِت اْلُمْصَطفى   َن َمكََّة َو ِمنى  وِل اهلِل يَا ابْ َرسُ 

حالت دیدند، دست بردند و گریبانشان را چاک زدند. بعد با  ی برادر بزرگوارشان را در آنریدهکه سر ب

: ای حسین من! ای کرد، ندا دادندها را مجروح میی دلخراشی که قلبیک صدای محزون و ناله
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 ی زنان عالم! ای پسرِ دختری زهرا سرور همهطمهای فرزند فا !ای فرزند مکّه و منا محبوب رسول خدا!

اینجا راوی  2:ِكت  َعَلْيِه َلعاِئُن اهلِل سا يُد اْلَمْجِلِس َو َيزِ  یلَّ َمْن كاَن فِ ْبَكْت َو اهلِل كُ اَ : فَ یقاَل الّراوِ  !پیامبر خدا

آن مجلس  ی کسانی که درهمه خراش زینب کبریی جگربه خدا سوگند با این ناله گوید:می

 گونه ساکت نشسته بود.های فراوان خدا بر او باد، همینو یزیدی که لعنت بودند، به گریه افتادند

يباْه، يا َسيَِّد : يا َحبِ یَو تُنادِ  هلُل تَ ْنُدُب َعَلى اْلُحَسْينِ يَد َلَعَنُه اداِر َيزِ  یهاِشٍم كاَنْت فِ  یة  ِمْن بَنِ ثُمَّ َجَعَلِت اْمَرأَ 

ی یزید هاشم در خانه زنی از بنی !ياءِ ْدعِ ْلَ ْولِد ااَ يَل ، يا َقتِ راِمِل َو اْلَيتامى  ْلَ يَع اْهِل بَ ْيتاْه، يَا اْبَن ُمَحمَّداْه، يا رَبِ اَ 

-ی یزید زندگی میبود؛ هرچه بود در خانه زن از همسران یا از بستگان اوکرد. احتماالً این زندگی می

 الحسین های بر اباعبداهللوع کرد به ناله و زاری کردن و در حالی که هایاز داخل خانه شرکرد و 

هاشم! ای سرور  : ای محبوب ما! ای سیّد خاندان پیامبر! ای سیّد خاندان ما بنیدادگریست، ندا میمی

برکتی سرپرستان همچون بهار پرزنان و بیکه برای بیوهای کسی  مبر خدا!ای پسر پیا الر ما!و سا

 دست فرزند زنازادگان به شهادت رسیدی. ای کسی که به بودی! ای کسی که سرپرست یتیمان بودی!

زن هاشمی را شنیدند،  ی کسانی که صدای اینگوید: همهراوی می 3:ُكلَّ َمْن َسِمَعها  ْبَكتْ اَ فَ  :یالّراوِ قاَل 

 به گریه افتادند و شروع کردند به گریستن.

ُزراٍن َفَجَعَل يَ ْنُكُت ِبِه ثَ يُد َعَلْيِه اللَّْعَنُة ِبَقضِ ثُمَّ َدعا َيزِ   که دستور داد علیهاهلللعنةبعد یزید :نايَا اْلُحَسْينِ يِب َخي ْ

های مبارک ها و دندانچوب به لبیزران را برایش آوردند و با چوب خیزران بیاورید! چوب خ

 کوبید!می اباعبداهلل

                                            

حائری،  و 72، ص 11و ج  914-971، ص 6، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ171-171طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن2

   .419، ص 2المجالس، ج  تسلیۀ

، ص 2المجالس، ج  حائری، تسلیۀ و 74، ص 11و ج  314، ص 6، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ171طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن4
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َبَل َعَلْيِه اَ فَ  ْشَهُد َلَقْد اَ  اْبِن فاِطَمةَ  يِبَك ثَ ْغَر اْلُحَسْينِ تَ ْنُكُت ِبَقضِ  اَ يُد َو قاَل َوْيَحَك يا َيزِ  ی  ْسَلمِ ْلَ و بَ ْرزََة ابُ اَ ق ْ

هلُل قاتَِلُكما ْهِل اْلَجنَِّة فَ َقَتَل ااَ نْ ُتما َسيِّدا َشباِب اَ وُل َو يَ قُ  يِه اْلَحَسنِ خِ اَ يَ ْرُشُف ثَناياُه َو ثَنايا  یَّ ْيُت النَّبِ رَأَ 

ی که در آن مجلس حاضر بود، به یزید نگاهی ی اَسلَمابو بَرزه :4«يرا  ْت َمصِ َو ساءَ »َعدَّ َلُه َجَهنََّم اَ َو َلَعَنُه َو 

کوبی؟! حسینی های حسین مییزران خودت، به دندانچوب خبر تو ای یزید! آیا با کرد و گفت: وای 

ها و پیامبر خدا لب های خودم دیدم کهوگند، خودم با چشمکه پسر دختر پیامبر است؟! به خدا س

بوسیدند و های حسن را هم میبوسیدند؛ و دهان و دندانمکیدند؛ میهای جلوی حسین را میدندان

شما دو نفر را  آقای جوانان اهل بهشتید. خدای متعال کشندگان، سرور و فرمودند: شما دو تنمی

قاَل ماده کند که جهنّم بدجایگاهی است! و جهنّم را برای کشندگان و قاتالن شما آ بکشد و نفرین کند

م آمد و دستور گوید: یزید از این حرف به خشراوی می 5ْخِرَج َسْحبا :راِجِه فَاُ خْ : فَ َغِضَب َيزِيُد َو َاَمَر بِاِ یالّراوِ 

کشیدند، از مجلس یزید کشان بر زمین میو در حالی که او را کشان اد: این اَبوبَرزه را بیرون کنید!د

 بیرون بردند. 

اشعاری  به خواندنگوید: بعد از این، یزید شروع کرد راوی می ى:الزِّبَ ْعرِ ْبِن اِ ْبياِت ُل بِاَ يُد يَ َتَمثَّ قاَل َو َجَعَل َيزِ 

 بوده، سروده بود: یی، که شاعر مشرکعربَزِ که ابن

 بِبَ         ْدٍر َش         ِهُدوا یلَْي         َت َاْش         ياخِ 
 

  َس      لِ ْلَ ِم     ْن َوْق      ِع ا ْزرَجِ َج     َزَع اْلَخ       
 

بودند؛ همان کسانی که در جنگ حاضر  امیّه، اینجا در این مجلس ان من، آن بزرگان بنیای کاش پدر

خَزرج را از این شمشیری که  ی جزع و ناله بودند وته شدند؛ ای کاش آنها به دست سپاه اسالم کش بدر

                                            

  .6ی  ی فتح، آیه . سوره9

با اندکی  121، ص 3کوفی، فتوح، ج  اعثم ؛ ابن74، ص 11، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ114-171طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن3

   با اندکی تفاوت. 112، ص 1ج هایه، النّ و کثیر، البدایه ابنو  تفاوت
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کردند؛ که خزرج چگونه از دَم می م شمشیر گذراندیم، مشاهدهرا از دهمه به کار انداختیم و  آنها برای

 کوبیم، به ناله و فغان افتادند. در بر سر آنها میشمشیری که ما به انتقام ب

 وا فَ َرح                ا  وا َو اْس                تَ َهل  َهل                 َلَ 
 

  ي         ُد ل ُتَش         لَّ وا ي         ا َيزِ ثُ         مَّ ق         الُ  
  

دستت گفتند: یزید شدند و با شادی و فرح میای کاش آنها بودند تا با دیدن این صحنه، شادمان می

  درد نکند که چنین کاری کردی!

 س       اداِتِهمْ  ا اْلَق       ْوَ  ِم       نْ قَ تَ ْلنَ       قَ       ْد 
 

 َو َع                َدْلناُه بِبَ                ْدٍر فَاْعتَ                َدَل  
  

از سروران و آقایان این قوم  ند،ها کشته شددست مسلمان که از ما، در جنگ بدر، بهکسانی به تعداد  

 و اینها را معادل آنها از پای افکندیم. و آنها را به خاک و خون کشاندیم مسلمان کشتیم

 َلِعبَ           ْت هاِش           م  بِاْلُمْل           ِك فَ           ال
 

 نَ           َزلَ  ی  َخبَ           ر  ج          اَء َو ل َوْح           
  

 واالّ نه خبری از آسمان آمده بودند؛ خواستند قدرت را به دست گیرند؛ هاشم با حکومت بازی کرد بنی 

قدرت حکومت را به  تا هاشم کردند ی اینها ادّعای دروغی بود که بنیو نه وحیی نازل شده بود. همه

 چنگ آورند. 

 َلْس     ُت ِم     ْن ِخْن     ِدَن ِاْن لَ     ْم اَنْ      َتِقمْ 
 

 6 َاْحَم     َد م     ا ك     اَن فَ َع     لَ  یِم     ْن بَنِ      
  

یزید این اشعار را که اشعار  خودم را از خاندان پیامبر نگیرم! اگر انتقام ،ف نیستمخِندِنسل من از 

  آلودی است، خواند.شرک

                                            

کثیر،  ابن و 121، ص 3کوفی، فتوح، ج  اعثم ؛ ابن79-74، ص 11، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ114طاووس، لهوف، ص  سیّدبن. 6
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َو  دٍ مَّ حَ مُ  اهلُل َعلى  يَن َو َصلَّى ِه َربِّ اْلعاَلمِ لّ  لِ اَْلَحْمُد  َفقاَلْت: طاِلبٍ يبِ ْبِن اَ  بِْنُت َعلیِّ زَيْ َنُب : َفقاَمْت یقاَل الّراوِ 

برخاستند و شروع کردند به  گوید: در این لحظه زینب دختر امیرالمؤمنینراوی می :ينَ ْجَمعِ اَ آِلِه 

و  درود فرستادند بر خاندان پیامبر صحبت. حمد خدای متعال را به جا آوردند و بر پیامبر خدا و

بُوا ِبآياِت اهلِل َو كانُوا ِبها اَ   ى  اساُؤا الس و اَ يَن ثُمَّ كاَن عاِقَبَة الَّذِ » :ولُ ِلَك يَ قُ َصَدَق اهلُل ُسْبحانَُه َكذ  فرمودند:  ْن َكذَّ

فرماید: عاقبت کسانی گونه که در قرآن میآن دای متعال راست گفت و درست فرمود،خ: 7«نَ َيْستَ ْهِزؤُ 

ت خدا را تکذیب کردند؛ ن شد که آیاای های زشت، بسیار خودشان را آلودند،ها و کارکه به آلودگی

 ه گرفتند. آیات الهی را به سخر

نَّ بِنا َهوانا  اَ ماُء ْلِ اْصَبْحنا ُنساُق َكما ُتساُق اَ ْرِض َو آفاَق السَّماِء فَ ْلَ ْقطاَر ااَ َخْذَت َعَلْينا اَ يُد َحْيُث ظَنَ ْنَت يا َيزِ  اَ 

که زندگی را بر اکنون کنی  ای یزید، آیا گمان می ؟!ِلِعَظِم َخَطِرَك ِعْنَدهُ   ِلكَ نَّ ذ  اَ َو  َعَلْيِه َكراَمة   َو ِبكَ  اهللِ  یَعلَ 

ا را مثل کنیزها به که زمین و آسمان علیه ما شده و بر ما تنگ گرفته و مفکر کردی ما تنگ کردی، 

فکر کردی این کارها  به کوفه و از کوفه به شام کشاندی،و در سفر اسارت، ما را از کربال  اسارت گرفتی

ر نزد خدای ه تو کرامتی داست؟ و این شاخصی است برای اینکسبب و عالمت خواری ما در پیش خد

ی منزلت و جایگاه بلند تو پیش دهندهو آیا این نشان باالیی داری؟! متعال داری؟ مقام و مرتبت

وَر ُمتَِّسَقة  َو مُ ْلُ ْنيا َلَك ُمْستَ ْوثَِقة  َو اْيَت الد  رَأَ  َحْينَ  ورا  َمْسرُ  َجِذل  ِعْطِفَك  یْنِفَك َو َنَظْرَت فِ اَ َفَشَمْخَت بِ  !خداست؟

و به اطراف خودت با حالت  به بینی خودت افکندی باد ،این خاطر  به و ؟!يَن َصفا َلَك ُمْلُكنا َو ُسْلطانُناحِ 

به  ی اموربه راه شده، سر رشته آیا از اینکه کارهای دنیویت رو اندازی!ر و تکبّر و نخوت نگاه میغرو

از آنِ خودت را که متعلّق به ماست، توانستی تصاحب کنی و  رواییدستت آمده و آن منصب و فرمان

 اَ َفَمْهال  َمْهال   کنی این اسباب شادی و خوشحالی است و تو به خاطر اینها خوشحالی؟!ی، فکر میکن
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ر   ینَّما نُْملِ اَ وا يَن َكَفرُ َبنَّ الَّذِ َو ل َيْحسَ » يَت قَ ْوَل اهلِل َتعالى  َنسِ  ْثما  َو َلُهْم اِ وا َلُهْم ِليَ ْزدادُ  ینَّما نُْملِ اِ نْ ُفِسِهْم ِلَ  َلُهْم َخي ْ

آیا این سخن خدای  ای یزید!خیلی تند نتاز  تر!فرمودند: کمی آرام زینب کبری :8«ين  َعذاب  ُمهِ 

 کسانی که کافر شدند و کفر ورزیدند، گمان نکنندو فرماید: متعال را در قرآن فراموش کردی که می

به نفع و به سود  د عذاب و غضب خودمان قرار ندادیم،و زود آنها را مور مهلتی را که به آنها دادیم، این

تر شود و در پی  گونه نیست. ما به آنها مهلت دادیم تا بار گناهان و جرائمشان سنگینآنهاست. خیر این

 ی برای آنها تدارک دیدیم و آماده کردیم.   اخوارکنندهآن عذاب 

وَرُهنَّ َو َسبايا َقْد َهَتْكَت ُستُ  وِل اهللِ ماَءَك َو َسْوُقَك بَناِت َرسُ اِ يُرَك َحراِئَرَك َو ِمَن اْلَعْدِل يَا اْبَن الط َلقاِء َتْخدِ  اَ 

ْهُل اْلَمناِهِل َو اْلَمناِقِل َو يَ َتَصفَُّح ُوُجوَهُهنَّ اَ بَ َلٍد َو َيْسَتْشرِفُ ُهنَّ  لى  اِ ْعداُء ِمْن بَ َلٍد ْلَ ا وَهُهنَّ َتْحُدو ِبِهنَّ ْبَدْيَت ُوجُ اَ 

نِ يُب َو اْلَبعِ اْلَقرِ  است،  عدالتآیا این  ؟!ی  َو ل ِمْن ُحماِتِهنَّ َحمِ  ی  َمَعُهنَّ ِمْن رِجاِلِهنَّ َولِ  يُف لَْيسَ َو الشَّرِ  ی  يُد َو الدَّ

مکّه  که پیغمبراکرمو روزی  د که خاندان ابوسفیان مشرک بودنددانی )می ای فرزند آزادشدگان!

من شما  بروید! 9!نْ ُتُم الط َلقاءُ اَ وا ْذَهبُ اِ فرمودند:  اینها اسیر شدند. بعد رسول خدا را فتح کردند

کردند: ای فرزند اسیران آزاد در مقام تحقیر یزید خطاب  اسیران را آزاد کردم. اینجا زینب کبری

ی خودت را و حتّی وادهآیا این از عدالت است که تو زنان خان شده! ای فرزند غالمان آزاد شده!

را مثل اسیران، در  ها قرار دادی؛ امّا دختران رسول خداها و حجابت را، در پشت پردهکنیزان

های حرمت آنها را دهپر ؛کردیآماده ودت و اآلن این طور جلوی خکوچه و بازار، به اسارت کشاندی؛ 

نگریستند های آنان را در برابر نامحرمان آشکار کردی؛ و در حالی که دشمنان به آنها می دریدی؛ چهره

که مردم شهرها و  در حالی ؛و از سرزمینی به سرزمین دیگر کوچ دادی یبه شهر یآنها را از شهر

گر بودند؛ به آنها مُشرف بودند دم پست و شریف، آنها را نظارهی دور و نزدیکی، مرهای هر منطقهبیابان
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مردم آنها را  ی همه های باز و با حالتی که حجابشان از آنها سلب شده بود،دیدند؛ با صورتو آنها را می

در حالی که هیچ مردی از سرپرستان آنها را زنده نگذاشته بودی که با آنها باشد؛ و  ؛کردند تماشا می

های خودت که با کنیزها و زن کنی این عدالت استشان نبود! فکر میهیچ کس از حامیان آنها همراه

  گونه؟!کنی و با ما اینگونه رفتار میآن

بُ ْغِضنا  یَيْسَتْبِطُئ فِ َو َكْيَف  ؟!ِدماِء الش َهداءِ   َو نَ َبَت َلْحُمُه ِمنْ ياِء زْكِ ْلَ ْكباَد ااَ  َفَظ ُفوهُ ُمراقَ َبُة َمْن لَ  َو َكْيَف يُ ْرَتجى  

توان از حسن رفتار و چه چشم امیدی می ؟!ْضغانِ ْلَ َحِن َو اْلِ بِالشََّنِف َو الشََّنئاِن َو الَْينا اِ ْهَل اْلبَ ْيِت َمْن َنَظَر اَ 

یعنی هند ) جوید؟!رهای پاکان را با دندانش میفرزند کسی داشت که جگ از رعایت اصول توسّط

فرمودند: چه جای انتظاری است؟ تو فرزند چنین زن پلیدی  (ی یزید.جگرخوار، همسر ابوسفیان، جدّه

و گوشت بدن آن زن، با خون  جویدهستی. فرزند کسی هستی که جگرهای پاکان را با دندان خود می

اهانت و عداوت به ما بعد فرمودند: از کسی که با چشم کینه و دشمنی و  رویید.می شهیدان بر تن او

توان انتظار داشت که او اندکی در دشمنی توان داشت؟ آیا میچه انتظاری می کند،بیت نگاه می اهل

ا به ما رو تو چنین جنایات وحشتناکی را نسبتورزیدن کوتاه بیاید و تحمّل کند؟ این طبیعی است که 

َر ُمَتأَ ثُمَّ تَ قُ  داری.می    ثٍِّم َو ل ُمْستَ ْعِظٍم:وُل َغي ْ

 وا فَ َرح                ا  وا َو اْس                تَ َهل  َهل                 َلَ 
 

  ي         ُد ل ُتَش         لَّ وا ي         ا َيزِ ثُ         مَّ ق         الُ  
  

کار همه جنایتی که مرتکب شدی، با سرور و شادمانی، بدون اینکه خود را مقصّر و گناه و بعد از این

-، اینبدون اندک درنگی اشی،که مرتکب شدی، توجّه کنی و به آن واقف ب بدانی و به جنایت عظیمی

-دست مسلمان ، اجداد مشرکم، که در جنگ بدر بهکه ای کاش اجداد من سراییگونه برای ما شعر می

کردند و هاشم گرفتم، شادمانی می ها کشته شدند، بودند تا امروز از اینکه من انتقام خون آنها را از بنی
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 َعلى   10ّيا  حِ ُمتَ نَ  سرایی؟!گونه شعر میاین کاری که کردی! گفتند: دستت درد نکند با اینیزید می به منِ

ای یزید تو با عصای خودت  ؟!ِلكَ وُل ذ  ْهِل اْلَجنَِّة تَ ْنُكُتها ِبِمْخَصَرِتَك َو َكْيَف ل تَ قُ اَ َعْبِداهلِل َسيِِّد َشباِب  یبِ اَ ثَنايا 

یزران جوانان بهشت است! با چوب خ که سیّد و سرور و آقای ! اباعبداهللزنی؟می های اباعبداهللبه دندان

؟ از آدم پلید و کثیفی نگویی ها رازنی؟ و چرا این حرفهای مبارک آن حضرت میخودت بر دندان

  !رود؟چون تو چه انتظاری غیر از این می

ِد اْلُمطَِّلِب َو ْرِض ِمْن آِل َعبْ ْلَ وِ  اَو ُنجُ  ِة ُمَحمَّدٍ  َّ يراَقِتَك ِدماَء ُذرِّ اِ بِ  َصْلَت الّشاَفةَ َت اْلُقْرَحَة َو اْسَتأْ َو َقْد َنَكأْ 

َو َلْم َتُكْن قُ ْلَت ما  ِكْمتَ ْلَت َو بَ لَ شَ نََّك اَ َمْوِرَدُهْم َو لَتَ َودَّنَّ  يكا  يِهْم فَ َلَتِرَدنَّ َوشِ نََّك تُنادِ اَ ْشياِخَك َزَعْمَت اَ تَ ْهِتُف بِ 

و ستارگان  حضرت فرمودند: تو با ریختن خون فرزندان پیامبر خدا :قُ ْلَت َو فَ َعْلَت ما فَ َعْلتَ 

ی ما را بریدی و قطع کردی. و و ریشه های کهنه را تازه کردی، زخمبدرخشان از اوالد عبدالمطّل

کنی آنها صدای تو را گمان می ؟!کنیمی خطاب حاال به پدران مشرکت که در جنگ بدر کشته شدند

و به  شویمان پدران مشرک خودت ملحق میزودی به ه نوند؟ ای یزید، بدان که تو هم بهشمی

و آن موقع آرزو خواهی کرد که ای کاش دست منِ یزید هستند، وارد خواهی شد جایی که آنها همان

و ای کاش زبان منِ  اهانت کنم. ر اباعبداهللگونه به سر مطهّتوانستم اینشل بود؛ فلج بود؛ و نمی

و چنین جنایاتی را  کردمتوهین و جسارت نمی گونه به خاندان پیغمبرو این یزید الل بود

 شدم. مرتکب نمی

ْن ِممَّ ُهمَّ ُخْذ َلنا ِبَحقِّنا َو انْ َتِقْم للّ  اَ خدای متعال را مخاطب قرار دادند و عرضه داشتند:  بعد زینب کبری

ما را از  خودت انتقام ن! ای پروردگار من!خدای م :ِبَمْن َسَفَك ِدماَءنا َو قَ َتَل ُحماتَنا ْل َغَضَبكَ ْحلِ اَ  وَ ظََلَمنا 

خودت انتقام ما  حقّ ما را از این دشمنان ما بگیر! امیّه و این جنایتکاران بگیر! این یزید و خاندان بنی
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های عزیزان ما و غضب خودت را بر کسانی که خون کردند، بگیرکه بر ما ظلم و ستم  را از این کسانی

دوباره به  را ریختند و حامیان و سرپرستان ما را به شهادت رساندند، فرو بفرست. بعد زینب کبری

کنی تو گمان می ای یزید! !ّل َلْحَمكَ اِ ّل ِجْلَدَك َو ل َحَزْزَت اِ فَ َو اهلِل ما فَ َرْيَت یزید رو کردند و فرمودند: 

کنی گوشت پیکر عزیزان ما را از بدنشان جدا کردی؟ به پوست بدن عزیزان ما را دریدی؟ گمان می

 و جز گوشت بدن خودت را نبریدی و جدا نکردی.   دا سوگند جز پوست خودت را ندریدیخ

َرتِِه َو ُلْحَمِتِه َو  یانْ تَ َهْكَت ِمْن ُحْرَمِتِه فِ  ِتِه وَ  َّ يِبما َتَحمَّْلَت ِمْن َسْفِك ِدماِء ُذرِّ  وِل اهللِ َرسُ  َو لََتِرَدنَّ َعلى   ِعت ْ

ْحياء  ِعْنَد اَ ْمواتا  َبْل اَ يِل اهلِل َسبِ  یوا فِ يَن قُِتلُ َو ل َتْحَسَبنَّ الَّذِ »ُخُذ ِبَحقِِّهْم َحْيُث َيْجَمُع اهللُ َشْمَلُهْم َو يَ ُلم  َشَعثَ ُهْم َو يَأْ 

عظیمی که در اثر ریختن خون اوالد و جرم بار گناه  مطمئن باش با همین ای یزید! 11«ونَ قُ رَبِِّهْم يُ ْرزَ 

به عترت و خاندان  که نسبت احترامیدوش داری، و با این بی، بر و فرزندان پیامبر پیامبر

رو خواهی شد. آن  هروب فردای قیامت با پیغمبر کردی، های تن رسول خدا پیامبر و پاره

 12:ينَ ِخرِ ْل َو ا  ينَ وَّلِ ْلَ َ  َيْجَمُع ايَ وْ  کند.ی مخلوقات را جمع میعال همهزمانی است که خدای مت موقع،

همه را در یک  کند.ها را به اتّحاد تبدیل میگیی پراکندکند؛ همهی مخلوقاتش را جمع میهمه

را از جنایتکاران و ظالمانی که به  و در آن شرایط حقّ فرزندان رسول خدا دکنصحنه حاضر می

فرمودند:  ی شریفه را تالوت کردند واین آیه آنها ستم رواداشتند، باز پس خواهد گرفت. بعد حضرت

اند و در پیشگاه اند؛ بلکه اینها زندهمرده ی که در راه خدا به شهادت رسیدند،گمان نکنید کسان

 خورند.پروردگارشان روزی می
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َرئِ َخصِ  هلِل حاِكما  َو ِبُمَحمَّدٍ َو َحْسُبَك بِا در روز قیامت برای تو همین کافی است  :يرا  يَل َظهِ يما  َو ِبَجب ْ

که خدای متعال داور و قاضی آن دادگاهی است که تو را به محاکمه خواهند کشید و کسی که در آن 

به حمایت شاکی  است؛ و کسی که  دادگاه از تو شکایت دارد، پیغمبر خدا، رسول گرامی اسالم

دهد، جبرئیل امین است؛ و ت او شهادت میکند و بر حقّانیّحمایت می خیزد، و از پیامبربرمی

 برای تو کافی است که در چنین دادگاهی محاکمه خواهی شد. 

ْضَعُف اَ َشر  َمكانا  َو »ي ُكْم اَ َو  13«َبَدل  يَن بِْئَس ِللظّاِلمِ »َو َسيَ ْعَلُم َمْن َسوََّل َلَك َو َمكََّنَك ِمْن رِقاِب اْلُمْسِلِميَن 

ی که تو ای یزید و کسانیعنی فرمودند: به زودی خواهید دانست و خواهید فهمید که شما،  :14«ُجْندا  

ی به حکومت کسانی که زمینه تند،چنین جنایتی را برای تو آراس کار را برای تو توجیه کردند و

و با تو بیعت کردند تا بتوانی قدرت را  ی تو دادندبه حکومت ظالمانه تن رسیدن تو را فراهم کردند و

ی شما خواهید دانست که پاداش و زودی همه گیری و چنین جنایتی را مرتکب شوی، بهبه دست 

کیفر و عوضی که ستمگران تحمّل خواهند کرد، بسیار چیز سخت و بدی خواهد بود. آن روز، در آن 

تر تر است و سپاهیانش اندکیک از شما جایگاهش بدهید دانست که کدامی عظیم قیامت، خواصحنه

 است. 

وَن ِكنَّ اْلُعيُ  يَخَك ل   ْسَتْكِثُر تَ ْوبِ يَعَك َو اَ ْستَ ْعِظُم تَ ْقرِ ْسَتْصِغُر َقْدَرَك َو اَ َلَ  َو لَِئْن َجرَّْت َعَلیَّ الدَّواِهی ُمخاطََبَتَك ِانِّی

ر این حوادث سخت روزگار، ناگزی دلیل بینی من بهدند: ای یزید، اگر میبعد فرمو !وَر َحّرى  َو الص دُ  َعْبرى  

دانم، که ارزش خاطر این نیست که تو را موجود ارزشمندی می به شدم با توی پلید کثیف سخن گویم،

دانم. تو را موجود حقیر و من قدر تو را بسیار کوچک می ف بزنم؛این را داشته باشی که با تو حر
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های بسیار زیادی هستی. فکر ها و توبیخدانم که مستحق سرزنشدانم. تو را موجودی میوچکی میک

کنم. این را دلیل و با توی کثیف پلید صحبت می برخاستمنکن منِ زینب برای تو ارزشی قائلم که 

و  دختر امیرالمومنین شرافتی برای خودت ندان تو خیلی حقیرتر از این هستی که در نظر منِ

از  و شود ها سرازیر می، موجود صاحب ارزشی بنظر بیایی؛ ولکن چه کنم اشکشهید خواهر حسین

 نهادی، آتش گرفته است. ، از این داغ سنگینی که تو بر دلمهایم جاری است؛ و سینه و جگر منچشم

و  قدر جای شگفتیفرمودند: چه :ْيطاِن الط َلقاءِ ل فَاْلَعَجُب ُكل  اْلَعَجِب ِلَقْتِل ِحْزِب اهلِل الن َجباِء ِبِحْزِب الشَّ اَ 

دست حزب شیطان که غالمان آزاد شده  زادگان و افراد شریفند، به تعجّب است که حزب خدا که نجیب

تَ ْنُطُف ِمْن ِدمائِنا َو  یْيدِ ْلَ ِذِه افَ ه   غلتند!رسند و در خاک و خون میگونه به شهادت میند، اینو حقیر

-دهانت از گوشتو  ن تو به خون ما خاندان آغشته استای یزید، این دستا :وِمناْفواُه تَ َتَحلَُّب ِمْن ُلحُ ْلَ ا

َها اْلَعواِسُل َو تَ ْنتاب ُ  یاْلُجَثُث الطَّواِهُر الزَّواكِ َو تِْلَك  !های ما را جویدی و خوردی های ما پر است. گوشت

هستند که پیکرهای پاکیزه و مطهّر عزیزان ما را پاره  ی توندههای درگرگو این  :مَّهاُت اْلَفراِعلِ اُ تُ َعفُِّرها 

 ی تو پاره پاره شد؛ و آنها زیرهندهای هار و دردست گرگ ردند. این پیکرهای عزیزان ما، بهپاره ک

 گونه به خاک و خون غلتیدند.این های کفتارهای وابسته به توچنگال

َمْت َيداَك اِ يَن ل َتِجُد َمْغَرما  حِ  يكا  نّا َوشِ لََتِجدَ  اتََّخْذتَنا َمْغَنما   َو لَِئنِ  بعد  :15«يدِ ٍ  ِلْلَعبِ َو ما رَب َك ِبَظاّل »ّل ما َقدَّ

شوی که زودی متوجّه می دانی، بهدت غنیمت میفرمودند: ای یزید، اگر زندگی امروز ما را برای خو

ی خواهی زودی به این حقیقت پ مصاف نبودی. به روز این درگیری وبه سود تو تمام نشد؛ تو پی ماجرا

ی تو از پیش برای هاچه دستای. و خواهی دید که آنکست خوردهبرد که پیروز واقعی ما بودیم؛ تو ش
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کند ستم نمی و خدای متعال هرگز بر بندگان خود، چه چیز وحشتناک و تلخی است! قیامتت فرستاده

 ند. مظلومان را از ظالمان خواهد ستا و حقّ

فرمودند: من شکایت خودم را به دادگاه عدل  بعد زینب کبری :َو َعَلْيِه اْلُمَعوَّلُ  َلى اهلِل اْلُمْشَتكى  اِ فَ 

و در این شرایط مخوف و سنگینی که برای ما پیش آمده،  کنمبرم؛ در پیشگاه خدا شکایت میالهی می

 کنم.  به او توکّل می

َمَدنا َو ل تَ ْرَحُض اَ يُت َوْحَينا َو ل ُتْدِرُك ِذْكَرنا َو ل ُتمِ  او َسْعَيَك َو ناِصْب ُجْهَدَك فَ َو اهلِل ل َتْمحُ َفِكْد َكْيَدَك َو اْسَع 

هر سعی  آید به کار انداز!میاز دستت بر هر کِید و مکری که بعد فرمودند: ای یزید کثیف! :َعْنَك عاَرها

به خدا سوگند هر چه هم تالش کنی، قادر  انجام بده! توان توست، دریغ نکن وو تالشی که در 

د ما خاندان را در تاریخ محو کنی. قادر نخواهی بود که وحی ما را بمیرانی و قرآن را نخواهی بود یا

 این آرزوی خودت هرگز نخواهی رسید؛ قادر نخواهی بود که فروغ اسالم را خاموش کنی. به نابود کن.

  ی ننگی را که بر دامن تو نشست، از دامن خودت پاک کنی.ین لکّهو هرگز قادر نخواهی بود ا

 16«ينَ ل َلْعَنُة اهلِل َعَلى الظَّاِلمِ اَ » یاْلُمنادِ  یّل َبَدد  يَ ْوَ  يُنادِ اِ ّل َعَدد  َو َجْمُعَك اِ يّاُمَك اَ ّل فَ َند  َو اِ ُيَك َو َهْل رَأْ 

تو جز افکار باطل، چیز دیگری هم هست؟ آیا جز افکار ی  بینی؟ آیا این اندیشه فرمودند: ای یزید نمی

دوران حکومت تو  :ّل َعَدد  اِ يّاُمَك اَ َو گنجد؟ پلید و پوچ و باطل چیز دیگری هم در ذهن و فکر تو می

دانید یزید جز مدّت اندکی نتوانست حکومت  طورکه می هم بسیار کوتاه و معدود خواهد بود. همان

حکومت نکرد. در حالی که پدرش معاویه، سالیان بسیار طوالنی حکومت  کند؛ حدود سه سال بیشتر

گویند: ایّام حکومت تو هم می دهند وخبر می با آن علم الهی و غیبی یکرده بود. زینب کبر

ی و زهر چشم گرفتن از دشمنانت، حکومت کنی با کشتن اباعبداهللطوالنی نخواهد بود. گمان می
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َو َجْمُعَك روایی تو هم کوتاه خواهد بود. گونه نیست؛ ایّام فرمانداشت؛ امّا اینخواهی  در پیش طوالنی

و  سود خود فراهم کردیو این اتّحادی که به  جمعیّتی هم که دور خودت جمع کردیاین  :ّل َبَدد  اِ 

را تحت پرچم حکومت خودت ی مردم و همه ت را هم به گمان خودت سرکوب کردیی مخالفانهمه

ل َلْعَنُة اهلِل اَ »دهد: زودی پاشیده خواهد شد. روزی خواهد رسید که منادی ندا می درآوردی، این هم به

 لعنت و نفرین خدا شامل حال افراد ظالم و ستمکار است.  «ينَ اِلمِ َعَلى الظّ 

وَّلِنا ِلَ َخَتَم  یالَّذِ  ينَ ِه َربِّ اْلعاَلمِ لّ  لِ فَاْلَحْمُد  در پایان این خطبه بیان داشتند: حضرت زینب کبری

ُيْحِسَن يَد َو ْن ُيْكِمَل َلُهُم الثَّواَب َو يُوِجَب َلُهُم اْلَمزِ اَ ُل اهلَل ِخرِنا بِالشَّهاَدِة َو الرَّْحَمِة َو َنْسأَ بِالسَّعاَدِة َو اْلَمْغِفَرِة َوِ ِل 

َنا اْلِخالَفَة  عظیم را حمد  خدای بزرگ را، پروردگار 17:18«يلُ اهلُل َو نِْعَم اْلوَكِ َحْسبُ َنا »ود  َو يم  َودُ نَُّه رَحِ اِ َعَلي ْ

که ابتدا و آغاز ما را با سعادت و خوشبختی و با مغفرت و گزارم؛ به خاطر اینگویم؛ سپاس میمی

و  یان کار ما هم شهادت در راه خودشل کرد؛ و برای پامُسَجّبخشش خودش مُهر کرد و ختم کرد؛ 

کنیم که برای د را مقدّر کرد و تعیین فرمود. و از خدای متعال درخواست میی خورحمت واسعه

کند، برای این چه به شهدای دیگر عطا میتر از آنل کند و فراوانشهدای ما ثواب خودش را تکمی

ی برای آن شهدا قرار دهد؛ ما را ا؛ و ما را هم جانشینان شایستهندر کثواب مقدّشهدای مظلوم کربال 

ی برای راه بزرگ شهدای کربال قرار دهد. چرا که خدای متعال بسیار اروان و رهروان شایستهالههم دنب

کس و  کند؛ به هیچتعال ما را کفایت میو خدای م «يلُ َو َحْسبُ َنا اهلُل َو نِْعَم اْلوَكِ »مهربان و بامحبّت است. 

تواند به بهترین کسی است که میچیز دیگری نیاز نداریم. و خدای متعال بهترین وکیل و  هیچ
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گونه سخن این نمایندگی از هر مخلوقی، حقّ او را اِحقاق کند و نیاز او را تأمین کند. زینب کبری

 را ختم کردند. خود

 اهللُ: يُد َلَعَنهُ َفقاَل َيزِ 

 ُتْحَم       ُد ِم       ْن َص       واِئحِ  َحة  يْ َص        اي       
 

 النَّ      واِئحِ  یم      ا َاْه      َوَن اْلَم      ْوَت َعلَ       
  

قدر زیباست؛ چقدر یک بیت شعر خواند. گفت: چ کثیف در جواب حضرت زینب کبری یزید

-کشند؛ چقدر آسان است مرگ بر زنانی که دارند نوحه میشنیدنی است فریاد کسانی که فریاد می

  کنند!کنند و اظهار عزا و ماتم می

بعد  :گویدراوی می !ْروا  تَِّخَذنَّ ِمْن َكْلِب َسْوٍء جَ َفقاُلوا: ل ت َ  ؛يما َيْصَنُع ِبِهمْ َل الّشاِ  فِ هْ اَ : ثُمَّ اْسَتشاَر یقاَل الّراوِ 

کنم ت نمیرا دیگر جرأ جواب شامیان) ؟را چه کار کنممشورت کرد که اکنون با این اس یزید با شامیان

 ترجمه کنم. اهانت عجیبی است.

بَشیر به  بن گوید: نُعمان راوی می 19:اْصنَ ْعُه ِبِهمْ وُل َيْصَنُع ِبِهْم فَ يٍر: اُْنُظْر ما كاَن الرَّسُ َفقاَل َلُه الن  ْعماُن ْبُن َبشِ 

طور  کرد، تو هم همانگرفت، چگونه رفتار میکه می با اسیرانی اکرم: ببین پیغمبریزید گفت

و محبّت  با اسیران به رحمت پیغمبرکه اینتوان دو جور معنا کرد؛ هم میرفتار کن. این حرف را 

مثل  یعنیهم ممکن است معنای ضدّ این را داشته باشد؛  دادند،و اسرا را آزار نمی کردندرفتار می

 کنیم.  ولی ما معنای اوّل را بیشتر تلقّی می افر با اینها رفتار کن؛اسیران ک

-راوی می :يَةَ ِذِه اْلجارِ ه   یيَن َهْب لِ اْلُمْؤِمنِ يرَ مِ اَ َفقاَل: يا  اْلُحَسْينِ فاِطَمَة بِْنِت  لى  اِ ْهِل الّشاِ  اَ فَ َنَظَر رَُجل  ِمْن 

افتاد. به یزید گفت: ای  الحسین ختر اباعبداهللگوید: نگاه یکی از مردان شامی به فاطمه، د
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اْه ُاوِتْمُت َو َفقاَلْت فَاِطَمُة ِلَعمَِّتها: يا َعمَّتبه من باشد.  قلّین، این کنیز را به من بده، تا متعامیرالمؤمن

 ی خود آویختندبه دامن عمّه الحسین بنت فاطمه ا اْلفاِسِق!ذَ زَيْ َنُب: ل َو ل َكراَمَة ِله  َفقاَلْت  ُاْسَتْخَدُ ؟!

 یزینب کبر را به کنیزی هم ببرند؟!ن! ما را یتیم که کردند، حاال معرضه داشتند: عمّه جا و

ت تواند با تو چنین کاری کند. جرأیاین بدکار نم نترس!اطمه جان، دخترم، عزیز دلم، فرمودند: ف

 چنین عملی را ندارد. 

طاِلٍب َفقاَل يبِ اَ ْبِن  یِّ َو تِْلَك زَيْ َنُب بِْنُت َعل ِذِه فاِطَمُة بِْنُت اْلُحَسْينِ يُد ه  َفقاَل َيزِ  يَُة؟ِذِه اْلجارِ َمْن ه   ی  َفقاَل الّشامِ 

این مرد شامی پرسید: این کنیز کیست  !قاَل: نَ َعمْ  ؟طاِلبٍ يبِ اَ ْبُن  ی  َو َعلِ  فاِطَمةَ اْلُحَسْيُن ْبُن  ی  الّشامِ 

ی این بیندختر حسین، و این زن هم که می یزید گفت: این دختر، فاطمه زند.گونه حرف میکه این

 گمان خبر بود وجا بیرد شامی که از همهطالب است. مابی بن دختر به او پناهنده شده، زینب دختر علیّ

ن گفت: منظورت حسی اند، هکه در دربار یزید به اسارت آورد کرد که اینها یک عدّه مشرک و کافرندمی

یزید گفت: بله، این دختر  !؟ این دختر چنان حسینی است؟ابیطالب بن پسر فاطمه است؟ پسر علیّ

َرَة نَبِ اَ يُد. : َلَعَنَك اهللُ يا َيزِ ی  َفقاَل الّشامِ حسین است.   یُ َسبْ ن َُّهْم اَ  ّل اِ َو اهلِل ما تَ َوهَّْمُت  !َتُه؟ َّ ُذرِّي یيَِّك َو َتْسبِ تَ ْقُتُل ِعت ْ

کشی؟ رسانی و میرا به شهادت می تو ای یزید! آیا عترت پیامبر خودمرد شامی گفت: نفرین بر  !الر و ِ 

کردم. توهّم من این گمان نمین این را به خدا سوگند م !گیری؟و ذرّیّه و خاندان او را به اسارت می

 ی.ا هآورد و به اسارت گرفتی و به دربار خودکه اینها یک عدّه مردم رومی هستند که تبود 

که  وقتی مرد شامی این حرف را به یزید زد 20:ُعنُ ُقهُ  َمَر ِبِه َفُضِربَ اَ ْلِحَقنََّك ِبِهْم. ثُمَّ َلُ يُد: َو اهلِل َفقاَل َيزِ 

یزید گفت: به خدا  کنی،اسیر میی او را هو ذرّیّ کشیآیا عترت پیامبر را می ،یزیدنفرین بر تو ای 

                                            

کثیر،  ؛ ابن14-71، ص 11و ج  744-742، ص 6، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ117طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن24

  با اندکی تفاوت.  419، ص 2المجالس، ج  حائری، تسلیۀ با اندکی تفاوت و 119، ص 1، ج هالنّهای و هالبدای
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و بالفاصله دستور داد گردن او را هم  کنم!هایی که کشتم ملحق میآلن تو را به همانسوگند همین ا

 در آن مجلس زدند.

 دررا  مطلبی  بقیّه خدا توفیق دهدو امیدواریم بعد بگذاریم  ی ی بحث را برای جلسه اجازه دهید ادامه

 . دنبال کنیمجلسات بعد 

 21يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْيكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اهللُ   َصلَّى

                                            

 .441، ص 99و مجلسی، بحاراالنوار، ج  914، ص 19، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛373، ص 9. کلینی، کافی، ج 21


