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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 رخدادهای واقع در شام و بازگشت اسرا

، حضرت ، خطبه، حضرت سکینهامام سجّاد ،الحسین اباعبداهلل سر مطهّر کلمات کلیدی:

یزید، مجلس شراب، سفیر روم، کلیسای حافر، علمای وقایع شام، ، مقتل لهوف، ی زهرا فاطمه

زینبیّه، مصر،  ،حضرت زینب ،عبداهلل انصاری جابربن ،اربعینی اسرا، بازگشت به کربال،  قافلهیهود، 

 دمشق.

ءاهلل به شا م تا انیده خواندیم، ادامه می با هم می علیه تعالی اهلل رضوانطاووس بن مباحثی را که از لهوف سیّد

های مهمّی در این  هرحال نکته ه؛ ولی بچه در لهوف خیلی مختصر اشاره شدهربعین برسیم. گروقایع ا

عَنید، با هم مطالعه کردیم؛ بخش از لهوف هم ذکر شده است. بحث را تا مجلس یزید پلید و 

کنیم.  طاووس حوادثی را هم که بعد از آن مجلس پیش آمد، نقل کرده که اکنون اشاره می سیّدبن

 سرعت بخوانم که به وقایع روز اربعین هم برسیم.  کنم به سعی می

متوجّه شد که  وقتیو  کرد الحسین آگاهی به دختر اباعبداهللسارتی که شخص شامی نابعد از آن ج

قتل او را صادر کرد و شدّت یزید را نفرین کرد و یزید هم دستور  ی پیامبر خداست، به ایشان فرزند نوه

 کند: طاووس نقل می سیّدبن 1جا گردن او را زدند، همان
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اینکه  براییزید بعد از این صحنه،  :باهُ بَ َر فَ َیُذمَّ اْلُحَسْیَن َو اَ َيْصَعَد اْلِمنْ   نْ اَ   َاَمَرهُ  َيزِيُد بِاْلَخطِیِب وَ َو َدعا 

ی را دعوت کرد و امر کرد از منبر باال برود و فضای جلسه را تغییر دهد، خطیب و سخنران

َفَصِعَد َو  قرار دهد. را مورد مذمّت و دشنام و پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین الحسین اباعبداهلل

آن خطیب هم بر  :اللِ  َلعاِئنُ  يََة َو َيزِيَد َعَلْیِهماَو اْلَمْدِح ِلُمعاوِ  اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُحَسْیِن الشَِّهیدِ بَاَلَغ ِفی َذمِّ َامیرِ 

و  ، و متقابالً در مدحالشّهداءسیّد ومنبر باال رفت و در بدگویی و دشنام گفتن به امیرالمؤمنین 

َفصاَح ِبِه  مبالغه کرد. د،های پروردگار بر هر دوی آنها با رایی در مورد معاویه و یزید، که لعنتس دیحهم

امام  :وِق ِبَسَخِط اْلخاِلِق فَ َتبَ وَّْأ َمْقَعَدَك ِمَن الّنارِ َمْرضاَة اْلَمْخلُ  ِطیُب ِاْشتَ َرْيتَ اْلخَ ي  َها َويْ َلَك اَ  ْبُن اْلُحَسْینِ  َعِلی  

ل و زنجیر، در همان مجلس فریاد برآوردند: ای خطیب! وای بر با همان حال رنجور و در غ سجّاد

خری؟ پس با این سخنانی که گفتی،  میبرای خودت تو باد! آیا رضایت مخلوق را به قیمت خشم الهی 

 جایگاه خودت را در آتش دوزخ، برای خویش آماده کردی. 

 یفِ  اِجی  ْحَسَن اْبُن ِسناٍن اْلَخفّ َو َلَقْد اَ  گوید: میکند و  ای باز می ی معترضه جمله طاووس اینجا سیّدبن

 :ولُ َحْیُث يَ قُ  اْلُمْؤِمِنینَ ِمیرِ اَ َوْصِف 

 اْلَمن         اِبِر وُ ْعِلنُ         وَن ِبَس         بِّهِ  یاَ َعلَ         
 

َُ      ْا َاْعواُد       ا ِفهِ یْ َو ِبَس         ُنِص      َبْت َل
 

به دستور معاویه،  که وقتی ؛را، در وصف امیرالمؤمنین نان خَفّاجی این شعرسِ چه نیکو گفت اِبن

سرود: آیا بر باالی منبرهایتان  گونه لزامی شد، اینی منبرها ا بر همه دشنام گفتن بر امیرالمؤمنین

کنید که با شمشیر همین  نی به امیرالمؤمنینی توهین میدهید؟ و عل دشنام می به امیرالمؤمنین

و برای  این منبرهایی که برای پیامبر ب منبرها آماده و نصب شد؛بود که چو امیرالمؤمنین

 دهید؟  آیا به چنین امیرالمؤمنینی دشنام می ویج دین خدا، در هر جا بر پا شد؛تر
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اْلیَ ْوِم اَنَُّه َك لِ ذ   ِفی ْبَن اْلُحَسْینِ  َعِلیَّ  َو َوَعَد َيزِيُد َلَعَنُه الُل َوعالى  گوید:  می و دهد طاووس ادامه می سیّدبن

وعده داد که من سه حاجت تو را  در آن روز به امام سجّاد عليهلعنةاهللیزید :َلُه َثالَث حاجاتٍ  يَ ْقِضی

های گذشته،  سال کنند که میایراد سخنرانی یک  دامام سجّا قبل از این،البتّه  برآورده خواهم کرد.

از  دهد و ها را می ن دشنامخطیب، آام؛ یعنی بعد از اینکه  نقل کرده برایتان از مقاتل دیگر و نه از لهوف،

ها  دهی باالی این چوب فرمایند: حاال به من هم اجازه می به یزید می امام سجّاد ید،آ منبر پایین می

 نالحسی تریبونی که محلّ سبّ امیرالمؤمنین و اباعبداهللچون  کنند؛ بروم؟ حضرت تعبیر منبر نمی

ها بروم؟ یزید  دهی من هم باالی این چوب یگر اسم منبر را ندارد. فرمودند: آیا اجازه مید است،

بگذار برود ببینیم چه آید!  نمیبراز او آخر این که کاری اطرافیان گفتند: ولی دهد؛ خواست اجازه  نمی

آمد. و تزلزل در را کردند که تمام کاخ یزید به کند. حضرت از منبر باال رفتند و آن سخنرانی عجیب می

ن وقتی که مؤذّ 2.طع کند، دستور داد مؤذّن اذان بگویدبعد یزید به خاطر اینکه سخنرانی حضرت را ق

وب است و بسیار ارزشمند اسالمی، که خ طبق همان سنّت مهم د، امام سجّادگوی می راهلل اكب

 کنند.  می انسان اذان را حکایت کند، اذان را تکرار

یا از  شود، م که عزیزان اگر در جایی هستید که اذان پخش میا چندین بار عرض کردهاین نکته را 

رسد،  گوید، یا صدای اذان مسجدی به منزل شما هم می رادیو، تلویزیون، یا مؤذّنی دارد اذان می

و هر جمله را که  کوت کنیدبه ادب س گوید! گو برای خودش که اذان نمی مشغول صحبت نباشید. اذان

 كْبَر.اَ  هللُاَشما هم بعدش بگویید  ،كْبَراَ  هللُاَ: گوید مؤذّن گفت، همان جمله را آرام تکرار کنید. وقتی او می

ت. جزء مستحبّات بسیار مؤکّد گویند حکایت کردن اذان و بسیار زیاد هم تأکید شده اس به این می

                                            

هایی از مکتب عاشورا( با عنوان نقش  دی درس والء )و نیز سی در سایت اهل ی امام سجّاد . مباحث تفصیلی این بخش و خطبه2

  ی عاشورا در دسترس است. در حماسه امام سجّاد
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ای شوید که  و به گونه تان شود گذارد. سعی کنید ملکه عجیب معنوی در انسان میبسیار و آثار  است

 د. ]یا تکرار[ کنیحکایت  آن راطور خودکار  که صدای اذان به گوشتان رسید، بهبه محض این

جا باالی منبر تکرار کردند. شهادت  همان امام سجّاد فت،ها را گ كْبَراَ  هللُاَهرحال وقتی آن مؤذّن  هب

رسید،  ماکرمؤذّن به شهادت به رسالت پیغمبر تکرار کردند. وقتیهم ت خدا را به وحدانیّ

شود، آیا جدّ  حضرت فرمودند: ای یزید! این شخصی که باالی مِأذَنه، به رسالتش شهادت داده می

مجدّداً  ز مجلس در اختیار حضرت قرار گرفت وجا با حسین است؟ و همینال بن علیّ توست یا جدّ منِ

در  عليهلعنةاهللها، یزید بعد از این صحبت کند، طاووس نقل می ا دریافت کرد. سیّدبنی دیگری ر یزید ضربه

وعده داد که من سه حاجت تو را برآورده خواهم کرد. سه چیز از من بخواه؛  آن روز به امام سجّاد

 خواهند چه چیزهایی است. ای که حضرت از او می این باشد تا ببینیم آن خواسته دهم. به تو می

بعد هم یزید دستور داد  وا ِبِه َحّتى  وَ َقشََّرْت ُوُجوُ ُهْا:قامُ فَاَ  َحرٍّ َو ال بَ ْردٍ  ن  ُهْا ِمنْ كُ ال يَ لى  َمْنِزٍل اِ  َمَر ِبِهاْ ثُاَّ اَ 

روزها مان بودند، و نه ها از سرما در ا که نه شب را در همان حال اسارت، به مکانی ببرند بیت اهل

قدری در این ویرانه اقامت کردند که سوزش آفتاب به پوست  به بیت آفتاب. اهلاز گرمای سوزان 

َة ِاقاَمِتِهْا ِفی اْلبَ َلِد اْلُمشاِر اِ صورت آنها آسیب زد؛ پوست صورتشان ترک برداشت و سوخت.   لَْیهِ َو َكانُوا ُمدَّ

در شام و در دمشق بودند، در همین خرابه  بیت و در تمام مدّتی که اهل 3:يَ ُنوُحوَن َعَلى اْلُحَسْینِ 

 کردند.  الحسین ی عزا برای اباعبداهلل و اقامهه را محّل نوحه و گریه و همین خراب ساکن بودند

َنُة: فَ َلّما كاَن ِفیقالَ   آِخرِِه: وُل ِفیَطِويال  وَ قُ  ما  َمنا َو ذََكَرتْ  ؛ياُرؤْ   اْلَمنامِ  ِفیْيُت ا رَأَ ْلیَ ْوِم الّراِبِع ِمْن ُمقاِمنا ْت ُسَكی ْ

چهارمین روز اقامت ما در شام گونه گفت که وقتی  این سُکَینهحضرت گوید:  طاووس می بنسیّد
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گویند: آخر آن خواب  می وکنند  طور مفصّل آن خواب را تعریف می در خواب رؤیایی دیدم. بعد به بود،

 فاِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّدٍ  َفِقیَل ِلی ْلُت َعْنهاا َفَسأَ ِسهى  رَأْ وَعٌة َعلَ ْوَدٍج َو َيُد ا َمْوضُ  ة  راِكَبة  ِفیْيُت اْمَرأَ رَأَ این بود: 

در عالم رؤیا بانویی را دیدم که در هودَجی سوار بود؛  ند:فرمای می الحسین بنت سکینه :بِیكِ اُم  اَ 

در را به عالمت عزا و ماتم بر سر گذاشته بود. پرسیدم: این بانو کیست؟  های خود و دست نشسته بود

فَ ُقْلُت َو الِل پدر توست.  مادرِ ماکرگفته شد: این فاطمه، دختر پیغمبر همان عالم رؤیا به من

به خدا  گفتمفرمایند: من پیش خودم  می سکینهحضرت  :ُصِنَع بِنا ْخِبَرنَّها مااَلُ لَْیها َو ْنطَِلَقنَّ اِ اَلَ 

رسانم؛ و شکایت این رفتاری را که با ما کردند نزد او  می ند خودم را به هر قیمتی شده به ایشانسوگ

 وا َو الِل َحقَّنا!وُل: يا اُّماْه َجَحدُ قُ فَ َوقَ ْفُت بَ ْیَن َيَدْيها اَْبِكی َو اَ  َفَسَعْیُت ُمباِدرَة  َنْحَو ا َحّتى  َلِحْقُت ِبهاخواهم کرد. 

و  الّبا هر تق بانا:اَ  وا َو الِل اْلُحَسْینَ يا اُّماْه قَ تَ لُ  !وا َو الِل َحرِيَمناِاْسَتباحُ  يا اُّماهْ  وا َو الِل َشْمَلنا!اُّماْه َبدَّدُ يا 

و  رساندم و پیشاروی ایشان ایستادم ی زهرا فاطمهحضرت ام،  شتابی بود دویدم و خودم را به جدّه

ل کردند و حرمت ما را ضایع ی مادر! به خدا حقّ ما را پایماگریستن و گفتم: اهای  شروع کردم های

ی مادر جان! به خدا حریم ما را شکستند. ا تعیّت ما را پراکنده کردند و حرماِی مادر! جم کردند.

َنُة فَ َقْد َقَطْعِت نِیاَط  ُكفِّی  :َفقاَلْت ِلیکشتند. ناجوانمردانه پدر ما را  سوگند، حسین  قَ ْلِبیَصْوَوِك يا ُسَكی ْ

َرْحِت َكِبِدى به من  حضرت زهرا 4:ْلَقى الَل ِبهِ ال يُفارِقُِنی َحّتى  اَ  بِیِك اْلُحَسْینِ اَ  ذا َقِمیصُ      و َاق ْ

دیگر چیزی نگو. به خدا سوگند با این  فرمودند: سکینه جان! بس کن! بس کن دیگر سکینه جان!

کینه جان! تکّه کردی. س ها، بندهای دل مرا پاره کردی؛ با این مصائبی که گفتی، جگر مرا تکّه رفح

 تا وقتی که در قیامت گذارم، گاه، زمین نمی است؛ این را هیچ این پیراهن خونین پدر تو حسین

  .نزد پروردگار شکایت کنم نزد خدای متعال حاضر شوم و از قاتالن پدرت حسین
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ُس رَأْ  َلِقَیِنی :ِن قالَ الرَّْحم  ُمَحمَِّد ْبِن َعْبدِ  ْسَودَ اْلَ َو َروى  ِاْبُن َلِهیَعَة َعْن اَِبی اکند:  طاووس نقل می باز سیّدبن 

الجالوت مرا  که رأس گونه روایت کرده است ن، اینعبدالرّحما اَسوَد محمّدبن از اَبی ،لَهيعَةابن :وتِ اْلجالُ 

تا این افتخار بزرگ  به مجلسش دعوت کرده بودعلمای یهود بود  که بزرگِرا الجالوت  . یزید رأسدید

رای کشورهای مختلف بکشاند و به آنها نشان دهد. های مذاهب مختلف و سف تی شخصیّ را به رخ همه

وَد نَّ اْلی َهُ ْبِعیَن اَبا  َو اِ َلسَ  َو بَ ْیَن داُودَ  َو الِل ِانَّ بَ ْیِنی :َفقالَ الجالوت بود.  یکی از حضّار آن مجلس رأس

به خدا  :این عالم یهودی گفت واِحٌد قَ تَ ْلُتْا َوَلَدُه؟ بٌ اَ اّل اِ  5نَِبیُِّكاْ  نَ یْ ب َ  وَ  اْ َُ نَ ی ْ ب َ لَْیَس نْ ُتْا اَ َو  وَ ْلقاِنی فَ تُ َعظُِّمِنی

یهودیان با من مالقات  فتاد پدر فاصله است؛ امّا وقتی، هسوگند بین من و حضرت داود پیامبر

امّا شما بین خودتان و دارند.  را بزرگ میکنند و م تعظیم می بینند، در برابرم را میکنند و م می

را  ، فرزند پیامبر خداوقت حسین فاصله نبود؛ آنیک نسل[  یا]پیامبرتان، جز یک پدر 

 گونه کشتید؟! این

 ِویلى  َيزِيَد كاَن يَ تَِّخُذ َمجاِلَس الش ْرِب َو يَأْ اِ  ِس اْلُحَسْینِ ا ِبَرأْ وَ وْ اَ َلّما  :قالَ  هُ نَّ اَ  َعْن زَْيِن اْلعاِبِدينَ  ُرِویَ َو 

 روایت شده که حضرت فرمودند: داز امام سجّا :َو َيَضُعُه بَ ْیَن َيَدْيِه َو َيْشَرُب َعَلْیهِ  ِس اْلُحَسْینِ ِبَرأْ 

چون )را پیش یزید آوردند، یزید مجلس شرابخواری تشکیل داد.  الحسین وقتی سر مطهّر اباعبداهلل

مجالس شرابخواری  (شد. طور مکّرر هر روز انجام می ؛ ظاهراً این کار بهبه شکل مضارع هم گفته شده

گذاشت و جلوی سر  آورد و پیش روی خودش می را می باعبداهللداد و سر مطهّر ا تشکیل می

ُل َمِلِك الّروِم َو كاَن ِمْن و ْجِلِسِه َرسُ مَ  َفَحَضَر ذاَت يَ ْوٍم ِفیخواری. به شراب کرد شروع می الحسین اباعبداهلل

فرمایند: یکی از روزها در این  حضرت می ُس َمْن؟ذا رَأْ : يا َمِلَك اْلَعَرِب    وِم َو ُعَظماِئِهْا َفقالَ ْشراِف الر  اَ 

از بزرگان و  این سفیر که فرمانروای روم حاضر بود. پادشاه و ی  مجلس شرابخواری یزید، فرستاده

                                            

... به این العلوم، عوالم و نیز مثیراالحزان، بحاراالنوار، ،ملهوف ،ی فهری های لهوف از جمله ترجمه این عبارت در برخی نسخه .1

 ...تان و پیامبربین پسر پیامبر ...:هُ نَ ی ْ ب َ  اْبِن نَِبیُِّكْا وَ  نَ یْ ب َ صورت آمده است: 
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ی فرمانروای عرب! این سرِ کیست که جلویت : ابه یزید گفت، ی رومی بود های برجسته تشخصیّ

ِكنا لى  َملِ ِانِّی ِاذا رََجْعُت اِ  :َفقالَ  ؟سِ َذا الرَّأْ ما َلَك َو ِله   :يدُ َفقاَل َلُه َيزِ خوری؟  گذاشتی و در برابر او شراب می

یزید  وِر:اْلَفَرِح َو الس رُ  صاِحِبِه َحّتى  ُيشارَِكَك ِفی ِس وَ َذا الرَّأْ يْ ُتُه فََاْحَبْبُت َاْن ُاْخِبَرُه ِبِقصَِّة    ٍء رَأَ  لُِنی َعْن ُكلِّ َشیْ َيْسأَ 

ی پادشاه روم گفت: وقتی به روم  به او گفت؟ تو را چه به این سر؟ به این چه کار داری؟ فرستاده

 دوست این سفر دیدم، سؤال خواهد کرد. در هر آنچهاو از  روم، گردم و پیش فرمانروای روم می برمی

این سر و صاحب این سر را هم برای فرمانروای روم تعریف کنم تا او هم در  ماجرایبتوانم  دارم

 شادمانی و سرور با تو شریک شود که تو توانستی مثالً چنین دشمنی را از پا درآوری.

وِل فاِطَمُة بِْنُت َرسُ  :َفقالَ  َو َمْن اُم ُه؟ :! َفقاَل الّروِمی  طاِلبٍ بِیُحَسْیِن ْبِن َعِلیِّ ْبِن اَ ُس الْ ذا رَأْ     :يُد َعَلْیِه اللَّْعَنةُ قاَل َيزِ فَ 

است. آن  طالببیا بن ت: این سر حسین، پسر علیّیزید که لعنت خدا بر او باد، گف :اللِ 

 ست.ا خدافاطمه دختر رسول ش ب مادرش کیست؟ یزید گفت: مادرپرسید: خشخص رومی 

َنُه آباٌء   َو بَ ْیِنی ِمْن َحواِفِد داُودَ  ِانَّ اَِبی ْحَسُن ِمْن ِديِنُكاْ : ُافٍّ َلَك َو ِلِديِنَك. ِلَی ِديٌن اَ َفقاَل النَّْصراِنی    َو بَ ی ْ

وَن اْبَن بِْنِت لُ نْ ُتْا وَ ْقت ُ َو اَ  داُودَ  ِمْن َحواِفدِ  ی بِاَنِّیوَ بَ ر كا  بِ  وَن ِمْن وُراِب َقَدِمیُخذُ َو يَأْ  ونَِنیظِّمُ َكِثیَرٌة َو النَّصارى  يُ عَ 

َنُه َو بَ ْیَن نَِبیُِّكْا ِااّل  ؟ َو مااللِ وِل َرسُ  وقتی یزید گفت: این سر پسر  !ِديٍن ِديُنُكْا؟ َای  اُمٌّ واِحَدٌة؟ فَ  بَ ی ْ

تو، آن شخص مسیحی رومی گفت: اُف بر  است، ردختر پیامباست؛ و مادرش  ردختر پیامب

 از دین تو خیلی بهتر است. پدر من یکی از نوادگان حضرت داود و بر دین تو ای یزید! دین من

های بسیار زیادی گذشته است؛ امّا در عین حال،  ، پدران و نسلحضرت داودو بین او و  است

دارند.  را بزرگ میکنند و م تعظیم می شوند؛ در برابرم احترام با من مواجه میی مسیحیان، با  همه

وقت شما  دارند؛ به خاطر اینکه من از نوادگان داود پیامبرم. آن عنوان تبرّک برمی خاک زیر پایم را به

این  !کشید؛ در حالی که بین او و پیامبر شما، جز یک مادر فاصله نیست؟ پسر دختر پیامبرتان را می

 ْسَمَع:؟ َفقاَل َلُه: ُقْل َحّتى  اَ ثُاَّ قاَل لَِیزِيَد: َ ْل َسِمْعَت َحِديَث َكِنیَسِة اْلحاِفرِ  !چه دینی است که شما دارید؟
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بگو ببینم  یزید به او گفت:ای؟  ماجرای کلیسای حافر را شنیدهبعد این فرد رومی به یزید گفت: آیا 

 ش چیست؟ ماجرای

گوید: شهر بزرگی  کنم. می خوانم؛ فقط برایتان تعریف می کلیسا مفصّل است، آن را نمی ماجرایچون 

ت هم در آن پیرو هیچ دین دیگری جز مسیحیّ هست و مسیحی یوجود دارد که در آن شهر فرمانروای

آن شهر، کلیسای شهر نیست. کلیساهای فراوانی هم در آن شهر وجود دارد. اسم بزرگترین کلیسای 

داخل این  ی از باال، از سقف آویخته شده وطالی 6ی داخل محراب این کلیسا، یک حُقّه است. حافِر

نوا َحْوَل اْلُحقَِّة َو َقْد زَيَّ  إنَّ َ ذا حاِفُر ِحماٍر كاَن يَ رَْكُبُه ِعیسى    يَقولونَ الغ است. ی طالیی، ناخن یک ا حُقّه

يباجِ   ى  َجُهْا ِاَلى الِل َوعالائِ َو َيُطوُفوَن َحْوَلها َو يُ َقب ُِّلوَنها َو يَ ْرفَ ُعوَن َحو  ى  َعاَلٌا ِمَن النَّصار ُكلِّ َعاٍم  يَ ْقِصُد ا ِفی] بِالدِّ

ی  شد. بعد این حُقّه بر آن سوار می الغی است که عیسیگویند: این ناخن پای ا مردم می :[اِعْنَد 

و هر سال  اند ابریشمین و دیبا تزیین کرده های با پارچه که این ناخن داخلش قرار گرفته،طالیی را 

را آن کنند و  طواف می ی طالیی هآیند و حول این حقّ کلیسا می ی عالم، به این همهمسیحیان 

يُ ُهْا ِبحاِفِر نُ ُهْا َو رَأْ ذا َشأْ    کنند.  را به وساطت این حُقّه، از خدا طلب می های خود بوسند؛ و حاجت می

الُل َوعالى   ْبَن بِْنِت نَِبیُِّكْا؟! َفال باَركَ وَن انْ ُتْا وَ ْقتُ لُ َو اَ  نَِبی  ُهاْ  نَُّه حاِفُر ِحماٍر كاَن يَ رَْكُبُه ِعیسى  وَن اَ ِحماٍر يَ ْزُعمُ 

ها و طرز تفکّرشان با یک ناخن پای چهارپایی که گمان  این است رفتار مسیحی ِديِنُكْا! ِفیُكْا َو ال ِفی

وقت این چه دینی است که شما  آن شد. بر آن سوار می مریم بن عیسیکنند االغی بوده که  می

کشید؟! خدا برکت را از شما و دین شما بردارد! چه بد  گونه می دارید که پسر پیامبر خودتان را این

تُ لُ اُ  :َفقاَل َيزِيُد َلَعَنُه اللُ دینی است که شما دارید!  یزید دستور داد:  :ِبالِدهِ  ِنی ِفیَذا النَّْصراِنیَّ لَِئاّل يَ ْفَضحَ وا    ق ْ

َحسَّ فَ َلّما اَ را در سرزمین خودش خواهد برد. ید! چرا که اگر برگردد، آبروی ماین نصرانی را بکش

                                            

  ی كوچک جواهرات. . حُقّه: جعبه6
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وُل: يا اْلَمناِم يَ قُ  نَِبیَُّكْا ِفیْيُت اْلبارَِحَة رَأَ  : ِاْعَلْا اَنِّیقاَل: نَ َعْا! قالَ ؟ يُد َاْن وَ ْقتُ َلِنیوُرِ  ِلَك قاَل َلُه: اَ ْصراِنی  ِبذ  النَّ 

 :وُل اللِ نَّ ُمَحمَّدا  َرسُ ِاالَّ الُل َو اَ  هَ َاْن ال ِال    ْشَهدُ اَ  نَااَ َو ْ ِل اْلَجنَِّة! فَ تَ َعجَّْبُت ِمْن َكالِمِه َنْصراِنی  اَْنَت ِمْن اَ 

را خواهی م یزید گفت: مید که یزید قصد کشتن او را دارد، به یموقتی این فرد رومی مسیحی فه

 خواهی مرا بکشی، این فرد رومی گفت: حال که می کشم! همین اآلن تو را می یزید گفت: بلهبکشی؟ 

ی مسیحی! تو ؤیا دیدم و ایشان به من گفتند: امن دیشب در خواب پیامبر شما را در عالم ر پس بدان؛

ها به منِ  ز این حرفی که پیغمبر مسلمانمن در عالم رؤیا، ا دهم که تو از اهل بهشتی! را بشارت می

من  د،گونه ش حال که اینامّا ، خیلی تعجّب کردم. که اهل بهشتم دهد بشارت می زند و مسیحی می

َو َوَثَب ی خداست.  رسول و فرستاده مو پیامبر اسال دهم جز اهلل، هیچ معبودی نیست شهادت می

ُلُه َو يَ ْبِكیلى  َصْدرِِه َفَضمَُّه اِ  اْلُحَسْینِ   سِ لى  رَأْ اِ   بعد این فرد مسیحی از جای خود 7:َحّتى  قُِتلَ  َو َجَعَل يُ َقب ِّ

ی خود  رفت. این سر خونین را برداشت؛ به سینه الحسین سمت سر مطهّر اباعبداهلل د شد و بهبلن

با تیغ جالّد  جا که همانهای گریستن؛ تا این این سر مطهّر و های چسباند و شروع کرد به بوسه زدن بر

 یزید به شهادت رسید. 

ْمَسْیَت : َكْیَف اَ ْسواِق ِدَمْشَق فَاْستَ ْقبَ َلُه اْلِمْنهاُل ْبُن َعْمٍرو َفقاَل َلهُ يَ ْوما  َيْمِشی ِفی اَ  َو َخَرَج زَْيُن اْلعاِبِدينَ  :لقَا

اقامت داشتند، بیرون آمدند و در  ای که در آن از خرابه گوید: روزی امام سجّاد می ؟وِل اللِ يَا اْبَن َرسُ 

به ایشان عرض کرد: اِی پسر رسول مرو خدمت حضرت آمد. عَ بن زدند؛ مِنهال بازارهای دمشق قدم می

وَن ْبناَءُ ْا َو َيْسَتْحیُ وَن اَ آِل ِفْرَعْوَن يَُذبِّحُ  ِل بَِنی ِاْسرائِیَل ِفیْمَسْینا َكِمثْ : اَ قالَ خدا روز را چگونه سپری کردید؟ 

طورکه  گذرانیم. همان اسرائیل، در میان فرعونیان می ت فرمودند: ما روزمان را مثل بنیحضر :ِنساَءُ اْ 

داشت؛ ما  آنها را زنده نگه می برید و زنان کرد و سر می اسرائیل را ذبح می فرعون مردان و پسران بنی

                                            

-183نماحلّی، مثیراالحزان، ص  ابن؛ 228-227بخشایشی، ص  عقیقی ی لهوف، ترجمه؛ 143-184طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن1

   .162-118، ص 11، ج الحسین االمام موسوعۀو  773-772، ص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم ؛ بحرانی187
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َعَرِبیٌّ  نَّ ُمَحمَّدا  وَ ْفَتِخُر َعَلى اْلَعَجِا بِاَ  ْمَسِت اْلَعَربُ اَ  !يا ِمْنهالُ شویم.  هم چنین مصائبی را متحمّل می

وَن وبُ ْ ِل بَ ْیِتِه َو َنْحُن َمْغصُ ْمَسْینا َمْعَشَر اَ اَ  ِمْنها وَ  نَّ ُمَحمَّدا  ِخُر َعلى  ساِئِر اْلَعَرِب بِاَ ْمَسْت قُ َرْيٌش وَ ْفتَ َو اَ 

حضرت فرمودند: ای منهال! زمانی  !ْمَسْینا ِفیِه يا ِمْنهالُ ِمّما اَ  8 «ونَ لَْیِه راِجعُ ِه َو ِانّا اِ لّ  لِ نّا اِ »وَن فَ وَن ُمَشرَّدُ ولُ َمْقتُ 

ری گذشت روزگا واز بین عرب مبعوث شده  مکرد که پیامبر اسال خر میبود که عرب بر عجم ف

 امروز هم روزگاریاز اهل قریش است. امّا  مکرد که پیامبر اسال خر میکه قریش بر سایر اعراب ف

اند و جمع  ؛ عزیزانمان کشته شدهگذرد که حقّمان غصب شده می ابیت رسول خد بر ما گروه اهل

َلْیِه ِه َو ِانّا اِ لّ  لِ ِانّا زبان آوردند و فرمودند: اِی مِنهال!  بررجاع ی است پس حضرت کلمهسما پراکنده شده. 

 گذرد.  ، از آنچه بر ما می ونَ راِجعُ 

  ِه َدر  َمْهیاَر َحْیُث قاَل ِشْعٌر:لّ  لِ َو  گوید: می وی معترضه باز کرده  یک جملهطاووس،  اینجا باز سیّدبن

 لَ            ُه َاْع            واَد ِمْنبَ            رِهِ  َعظُِّم            ونَ ي ُ 
 

 َو َوْح       َت َاْرُجِلِه       ْا َاْوالَدُه َوَض       ُعوا 
 

َْ          ٍا بَ نُ          وُه  یِّ بِ          اَ  َُاْ ي َ ُح  ْتبَ ُع          وَن
 

َُ    ْا َص    ْحٌب لَ    ُه وَ بَ    عٌ    9َو َفْخ    رُُ ْا اَنَّ
 

ای بزرگداشت و بر زای خیر بدهد که این شعر را سرود:می جگوید: خدا به مهیار دیل طاووس می سیّدبن

را لگدمالِ ظلم  کنند؛ امّا فرزندان رسول خدا مِنبر او را احترام می اکرمتعظیم مقام پیغمبر

باید از شما  کنند. به چه حکم و قانونی فرزندان پیغمبر ه میزیر پای خود لکنند و  می خود

آیند؟ و این در حالی است که تمام افتخار شما، که ی شما در ت کنند و تحت حکومت ظالمانهتبعیّ

                                            

 . 116ی  ی بقره، آیه . سوره 8
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 ی پیغمبر بینید، به این است که صحابه ی اسالمی می خودتان را الیق حکومت کردن بر جامعه

 هستند.  هستید، آنها فرزندان پیغمبر ری پیغمب بودید. اگر شما صحابه

َو َعْمِرو ْبِن  ْبِن اْلُحَسْینِ  َلعاِئُن الِل يَ ْوما  ِبَعِلیِّ  َو َدعا َيزِيُد َعَلْیهِ د: کن میروایت طاووس  اً سیّدبنمجدّد

یزید  :ابْ َنُه خاِلدا   يَ ْعِنی ؟ذا: َا ُوصارُِع    َسَنة  َفقاَل َلهُ  ْحدى  َعْشَرةَ َرُه اِ مُ نَّ عُ اِ َو كاَن َعْمٌرو َصِغیرا  يُقاُل  َسنِ اْلحَ 

یکی از پسران امام الحسن،  و عَمروبن الحسین بن های الهی بر او باد، روزی علیّ که لعنت

ل بیشتر ، یازده ساگونه که نقل شده این الحسن سنّ کمی داشت؛ و عمروبن ، را احضار کردبیمجت

: ال َفقاَل َلُه َعْمٌروالحسن گفت: آیا حاضری با خالد، پسر من کشتی بگیری؟  نداشت. بعد یزید به عمروبن

، این الحسن، این پسر شجاع امام مجتبی عمروبن !قاوُِلهُ  ِكْن َاْعِطِنی ِسكِّینا  َو َاْعِطِه ِسكِّینا  ثُاَّ اُ َو ل   

امّا تو یک خنجر به  بگیرم؛ ، حاضر نیستم با خالد کشتیی عاشورا، به یزید گفت: نه ی واقعه بازمانده

 َفقاَل َيزِيُد َلَعَنُه اللُ: بجنگیم. وقت با هم من بده؛ یک خنجر هم به دست پسرت خالد بده؛ آن

 ِشْنِش           َنٌة َاْعرُِفه           ا ِم           ْن َاْخ            َزمٍ 
 

 َ             ْل وَِل            ُد اْلَحیَّ            ُة ِاالَّ اْلَحیَّ            ةَ  
 

و شنید، این شعر را خواند: از اَخزَم همین خلق و خو  وقتی یزید این جواب را از پسر امام مجتبی

ْبِن  َو قاَل ِلَعِلیِّ کند؟  آورد و متولّد می جز مار چیزی به وجود می خصلت را سراغ دارم. آیا مار به

از که این جواب را یزید بعد از این :َوَعْدُوَك ِبَقضاِئِهنَّ  ِویُكْر حاجاِوَك الثَّالَث الاّل اُْذ : اْلُحَسْینِ 

گفتم اگر بخواهی وعده کردم و گفت: آن سه حاجتی را که  دبه امام سجّا الحسن شنید، عمروبن

 ولى  َاْن وُرِيَِنی َوْجَه َسیِِّدی َو َمْوالَی َو اَِبیَ اْلُ اَ  :َفقاَل َلهُ ، بخواه تا به تو بدهم. برآورده است پیش من

فرمودند: اوّلین درخواست من از تو این است  دامام سجّا :هُ عَ ِه َو ُاودِ لَیْ اِ  نُظرَ فَاَوَ َزوََّد ِمْنُه َو اَ  اْلُحَسْینِ 

د من، موالی من، پدرم سیّ بار دیگر ببینم؛ سر مطهّر که اجازه دهی سر مطهّر پدرم را یک

شام  توشه بگیرم؛ و حال که قرار است ازبار دیگر بتوانم زیارت کنم و از او  را یک الحسین اباعبداهلل
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ام هم این است که آن چیزهایی را  مین خواستهدو :ْن وَ ُردَّ َعَلْینا ما ُاِخَذ ِمّناَو الثّانَِیُة اَ برویم، با او وداع کنم. 

َه َمَع      ُكْنَت َعَزْمتَ   نْ َو الثّاِلَثُة اِ برگردانید.  ر کربال از ما غارت کردید، به ماکه د ُؤآلِء َعلى  قَ ْتِلی َاْن وُ َوجِّ

داری منِ امام سجّاد ام این است که اگر تصمیم  مین خواستهسو :لى  َحَرِم َجدِِّ نَّ يَ ُرد ُ نَّ اِ ْسَوِة َمْن النِّ 

را به حرم جدّشان، به ها برود و آنها  اقل به یک فرد مأموریت بده که همراه این زن و بچّهرا بکشی، ال

 د. انبرس ری پیامب مدینه

ُرَك اِ ّما قَ ت ْ َو اَ َبدا  فَ َلْن َوراُه اَ بِیَك َوْجُه اَ  ّماَفقاَل َلُه َيزِيُد: اَ  َلى ُلَك فَ َقْد َعَفْوُت َعْنَك َو َامَّا النِّساُء َفما يَ ُرد ُ نَّ َغی ْ

ابداً نخواهی ی پدرت را  یزید گفت: امّا چهره ْضعاَف ِقیَمِتِه:ِانِّی ُاَعوُِّضُكْا َعْنُه اَ ّما ما ُاِخَذ ِمْنُكْا فَ َو اَ  اْلَمِديَنةِ 

نظر کردم و تو را  امّا کشتن تو، از کشتنت صرفدهم که سر پدرت را ببینی.  دید. به تو اجازه نمی

ن چیزهایی که از نخواهد گرداند. امّا آو، کس دیگری آنها را به مدینه برها، جز خود ت بخشیدم. امّا زن

 د.چندین برابر قیمت آنها را به شما خواهم دا شما به غارت رفت،

 بِْنِت ُمَحمَّدٍ  فاِطَمةَ  ِفیِه ِمْغَزلَ نَّ اِلَ ما ُاِخَذ ِمّنا  نَّما طََلْبتُ اِ َو َعَلْیَك يُدُه َو ُ َو ُمَوف ٌَّر ّما ماُلَك َفال نُرِ : اَ َفقالَ 

خواهیم؛ ثروت تو ارزانی  فرمودند: ای یزید! مال تو را نمی امام سجّاد :هاها َو َقِمیصَ وَ ها َو ِقالدَ ِمْقنَ َعتَ َو 

، هابه این خاطر است که در بین آن کنیم، که از ما به غارت رفت، از تو طلب میرا تو باد. اگر چیزهایی 

یی بود  آن را با دست خودش بافته بود؛ مقنعه و روسری ی زهرا ی ما فاطمه ای بود که جدّه پارچه

بر گردن  ای زهر بود که فاطمه کرد؛ و گردنبندی به سر می ی زهرا فاطمهحضرت  که 

 کرد؛ شما اینها را از ما به غارت بردید.  بر تن می ای زهر افکند؛ و پیراهنی بود که فاطمه می

 یزید یِن:َمسا ِ الْ  فَ رََّقها َعَلی اْلُفَقراِء وَ َو  َخَذ ا زَْيُن اْلعاِبِدينَ فَاَ ِديناٍر  اَد ِفیِه ِمْن ِعْنِدِه ِمائَ َتیْ َو ز ِلَك فََاَمَر ِبَردِّ ذ  

دستور داد دویست دینار هم بر این اموال غارت شده، و  دهندب بیت اهلاینها را به  دستور داد

 آن دویست دینار را گرفتند و بالفاصله بین فقرا و مساکین تقسیم کردند. امام سجّاداضافه کنند. 
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را را به بعد یزید دستور داد اس 11:ولِ ْوطاِنِهنَّ ِبَمِديَنِة الرَّسُ ِالى  اَ  سارى  َو َسبايَا اْلُحَسْینِ اْلُ ثُاَّ َاَمَر ِبَردِّ ا

 برگردانند.  الرّسولینةمدخودشان، به  های وطن

نَُّه ُاِعیَد َفُدِفَن فَ ُرِوَی اَ  ُس اْلُحَسْینِ ّما رَأْ فَاَ : گوید می ی معترضه طاووس، اینجا در یک جمله سیّدبن

ُر ْعَنى اْلُمشاِر اِ َذا اْلمَ كاَن َعَمُل الطّائَِفِة َعلى     َو   َجَسِدِه الشَّرِيفِ ِبَكْرَبالَء َمَع  لَْیِه َو ُرِوَيْت آثاٌر َكِثیَرٌة ُمْخَتِلَفٌة َغی ْ

َفِسخَ ما ذََكْرناُه  روایت  الحسین امّا سر مطهّر اباعبداهلل 11:ما َشَرْطناُه ِمِن اْخِتصاِر اْلِكتابِ  وَ رَْكنا ا َكْیال يَ ن ْ

گوید:  و می جا دفن شده است؛ همان حضرت سد مطهّرشده که به کربال برگردانده شده و در کنار ج

 الحسین مین دارد که سر مطهّر اباعبداهللی به ه کنند، اشاره رفتاری هم که شیعیان در زیارت می

 بیت اقامت اهللب زیادی در این دوران گوید: مطا طاووس می بعد هم سیّدبندر آنجا مدفون است. 

ر گذاشته بودیم کتاب مختصری در چون قرا کنیم؛ در شام وجود دارد که ما از ذکر آنها خودداری می

 ل بنویسیم. مقت

را به هر  سر مطهّر اباعبداهلل یعنی امام سجّاد ی دارد که سر به کربال رفته باشد؛احتمال زیاد

برگردانده و در آنجا دفن کرده باشند. یک احتمال دیگر ، از یزید گرفته باشند و به کربال زوری که بوده

صورت یک کاروان، به عتبات جمعی، بههدست میدواریم خدای متعال نصیب ما کند وهم وجود دارد. ا

، زیارت حضرت سر باالی شوید، میمشرّف  ر امیرالمؤمنینف شویم. وقتی به حرم مطهّر و منوّمشرّ

 الحسین ، زیارت اباعبداهللخوانید؛ امّا باالی سر امیرالمؤمنین را در حرم می امیرالمؤمنین

                                            

-181نماحلّی، مثیراالحزان، ص  ابن؛ 231-228بخشایشی، ص  عقیقی ی لهوف، ترجمه؛ 141-147طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن18

   . 11-78و ص  34، ص 1، ج الحسین االمام و موسوعۀ 771-777، ص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم ؛ بحرانی186

، ص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم بحرانیو  232بخشایشی، ص  عقیقی ی ؛ لهوف، ترجمه146-141طاووس، لهوف، ص  سیّدبن. 11
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دفن شده باشد، باالی  هایی که احتمال دارد سر مطهّر اباعبداهلل هم وارد شده است. یکی از محل

 هر دو احتمال هست.  12است. سر امیرالمؤمنین

لِیِل ُمرَّ بِنا َعلى   َلی اْلِعراقَ بَ َلُغوا اِ َو ِعیالُُه ِمَن الّشاِم َو  رََجَع ِنساُء اْلُحَسْینِ  َو َلّما الّراِوی:قاَل  َطرِيِق   قاُلوا ِللدَّ

را از شام به عراق برگرداندند تا از  نبیت امام حسی : هنگامی که زنان و اهلگوید میراوی  َكْرَبالَء:

سمت مدینه ببر؛ چون  ا را از راه کربال بهفرمودند: مراه عراق آنها را به مدینه ببرند، به راهنمای کاروان 

شد به  به مدینه بروند؛ هم می یکراستکه هم راه مستقیمی وجود داشت که  سر یک دو راهی رسیدند

 سمت مدینه برگردند.  به کربال آمدند، به الحسین د و از همان مسیری که اباعبداهللکربال بیاین

 اِشٍا َو رِجاال  ِمْن آِل  َجماَعة  ِمْن بَِنی رَِحَمُه الُل وَ  ْنصاِریَّ اْلَ االِل وا جاِبَر ْبَن َعْبدِ فَ َوَجدُ ِع لى  َمْوِضِع اْلَمْصرَ وا اِ فَ َوَصلُ 

 َو اْلُحْزِن َو اللَّْطِا وَ  ا بِاْلُبكاءِ وْ َوْقٍت واِحٍد َو َوالق َ  ا ِفیوْ َفواف َ  ا ِلزِيارَِة قَ ْبِر اْلُحَسْینِ و َقْد َوَردُ  وِل اللِ َرسُ 

را به وقتی کاروان اس :يّاما  ِلَك اَ وا َعلى  ذ  قامُ ِلَك السَّواِد فَاَ ْكباِد َو اْجَتَمَع ِالَْیِهْا ِنساُء ذ  اْلَ ِوَا اْلُمْقرَِحَة لِ اْلَمآقاُموا اَ 

، همراه گروهی ی کهنسال پیامبر عبداهلل انصاری، این صحابه ه کربال رسیدند، دیدند جابربنقتلگا

وارد کربال  الحسین برای زیارت قبر مطهّر اباعبداهلل ری پیامب مردانی از خانوادههاشم و  از بنی

 . همگی با هم، در یک زمان واحد، در کربال جمع شدند.اند شده

به کربال، در همان سالِ  بیت که آیا آمدن اهلها در این ر دهم؛ چون بعضیکّای را تذ اینجا نکته

ی بین شام تا کربال  اند فاصله چون احتمال داده اند؛ بعد، تشکیک کرده ی کربال بوده یا سال وقوع فاجعه

اند، این تردید را پاسخ  نی که تحقیق دقیقی کردهامّا محقّقاتوان طی کرد.  را در این مدّت کوتاه نمی

 واد، ربال در روز عاشورا اتّفاق افتی ک مطرح شده که از زمانی که واقعهبه این علّت اند. این تردید  گفته

بعد از  کوفه هم ظاهراً دو، سه روزی اقامت داشتند، در را به کوفه بردند، تبی فردای آن روز، اهل

                                            

 .171، ص 71و مجلسی، بحاراالنوار، ج  711، ص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم بحرانی .12
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سمت شام حرکت کرد و در روز  ی اسرا به چهاردهم ماه محرّم، قافله یا دو، سه روز، یعنی مثالً سیزدهم

کشیده ، شانزده، هفده روز طول حساب کنید که رفتن آنها به شام ایناوّل ماه صفر به شام رسید. بنابر

پس بیرون آمدن  یا هشت روز در شام اقامت داشتند؛ سرا حدود یک هفته،است. از طرفی کاروان ا

اً اینها در این دوازده قاعدت اند، گفته شود. سمت کربال، روز هفتم، یا هشتم ماه صفر می کاروان اسرا به

 برسانند؛ در توانستند خودشان را به کربال صفر، نمی مانده، یعنی از روز هشتم تا بیستم ماهروز باقی

ن سال در هماهای بعد بوده؛  به کربال، در سال تبی اند که آمدن کاروان اهل نتیجه احتمال داده

، زمان به شام کربال ازرا ان اسیعنی علّت اینکه رفتن کارو طور نیست؛ نبوده است. در حالی که این

خدای متعال با  ای بود که یزیدیان با حماقت طرّاحی کرده بودند[ و  ]برنامهتری را گرفته است،  طوالنی

خاطر  به آوردند، نها کاری کرد که جنایتشان برمال شود. یعنی اینها وقتی اسرا را به شام میحماقت ای

دمان افتخارات یزید و قدرت او را، در درهم شکستن دشمنانش به رخ مرنمایی کنند و  قدرتاینکه 

، به خط مستقیم نیامدند؛ به شکل زیگزاگ ا رسمت شام  از کربال به ای مختلف بکشند، مسیرشهره

و آنها را به مردم نشان  های مختلف ببرند را به شهرها و آبادی تبی تا بتوانند اهل حرکت کردند

شدند و طور کشته دهند و بگویند ببینید دشمنان امیرالمؤمنین یزید چگونه خوار شدند! و مردانشان چ

که زمان رفتن به شام د که چگونه اسیر کردیم! علّت اینزنانشان را ببینی هاست! سرهایشان بر نیزه

صورت  است که در مسیر رفتن به شام، به ینز زمان برگشتن از شام به کربالست، همتر ا طوالنی

به کربال،  راامّا در برگرداندن اس شده است؛ زیگزاگ حرکت شده و در نتیجه مسافت بیشتری طی

دهند و خالص را نجات وّلین فرصت ممکن، خودشان را از معضل اسنهایت تالش را داشتند که در ا

برای اینکه هرچه زودتر آنها را  ترین مسیر؛ سرعت قافله را حرکت دادند و آن هم از کوتاه کنند. لذا به

ای زینب های غَرّ ا خطبهکه بو افتضاحی را رسوایی ماجرا تمام شود و این به مدینه برسانند و 

ائله را چه زودتر بپوشانند و غهر ام، برای دستگاه یزید به بار آمد،در ش و امام سجّاد کبری
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را به کربال در همان سال اوّل واقع شده ی اس ختم کنند. بنابراین هیچ مشکلی ندارد که بازگشت قافله

 باشد. 

ین روز از زمان شهادت مربعین، در چهلّدر روز ا ی اسرا قافله کهدر مقاتل نقل شده است رحال ه به

در  علیه تعالی اهلل رضوان طاووس ن به کربال آمدند. سیّدبنبیت و اصحاب کرامشا و اهل الحسین اباعبداهلل

کند. ولی در مقاتلی که خیلی  ندارد؛ خیلی کلّی از حوادث عبور میرا لهوف، قصد بیان جزئیّات 

را، یدند، با چه حالی آمدند. این اسرا به سرزمین کربال رسوقتی کاروان اساست، نقل شده که تر  مشروح

 شتر بنشیند. چون بدن شتر مرتفع است و هایی که روی شترها بودند، فرصت ندادند این زن و بچّه

بنشیند تا بتوانند  آن پیاده شد. شتر باید زانو بزند واز راحت مثال اینها، شود مثل اسب و قاطر و ا نمی

صبر نکردند که شترها  ها به قتلگاه عزیزانشان رسیدند، و بچّه از روی آن پایین بیایند. امّا وقتی این زن

خودشان را از باالی شترها روی این قبرها افکندند. هر یک از آنها یکی از این قبرها را در  زانو بزنند؛

، برادر الحسین سراغ  قبر مطهّر اباعبداهلل بریگریست. زینب ک های می آغوش گرفته بود و های

بزرگوارشان آمدند و شرح ماجرای اسارت را، رفتن از کربال به کوفه، از کوفه به شام، فجایع و وقایعی 

وارد شد، برای برادر خود تعریف  بیت اق افتاد، و مظالمی را که بر اهلکه در طول این سفر اتّف

با  خورد؛ به چشم می ی زینب کبری شده، نوعی شرمندگی در چهرهکردند. بنا به آنچه نقل  می

 ت و رهبری کردند. امام سجّادرا را مدیریّقهرمانانه این کاروان اس زینبحضرت که این

طیع ی قافله م و همه سپردند ی بزرگوارشان، زینب کبری را را به عمّهت کاروان است مدیریّولیّمسؤ

ت را ترین صورت، این مدیریّ هم به زیباترین و شجاعانه و حضرت زینب دندبو امر زینب کبری

ستمرار حرکت ی مصائبی که در ا رغم همهداد که علی ی حضرت نشان می امّا رنگ چهره عمال کردند؛ا

دانند که این  برادر بزرگوارشان متحمّل شده بودند، یک حالت شرمندگی از برادر دارند. و عزیزان می
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بدون او به جا گذاشتند و   در شام به ای بود که حضرت زینب خاطر طفل سه ساله شرمندگی به

 کربال آمدند. 

عبداهلل  بنرو جاب ی اسرا از یک طرف یعنی قافله گروه به هم رسیدند؛دو گوید: این  طاووس می سیّدبن

 را پذیرفته بود، هم ازنصب خدمتگزاری به او و ارادتمندان جابر بود و مطیّه، که از دوستان انصاری و ع

به همراهش بودند. این  و تعدادی هم از خاندان پیامبر طرف دیگر. تعدادی از یاران جابر

کردند که  هایی می و گریه پا کردند مجموعه، در همان سرزمین کربال مجلس عزاداری و سوگواری به

اطراف سرزمین کربال هم اینها های  کرد. بعد وقتی زن از شدّت مصیبت زخم میو شکافت  جگرها را می

روزهای متوالی در سرزمین کربال ماندند تا این داغ  ی اسرا و قافله کم آمدند جمع شدند؛ را دیدند، کم

  وا ِمْن َكْرَبالَء طالِِبینَ ثُاَّ انْ َفَصلُ  .م نهندبور مطهّر عزیزانشان تا حدودی مرهسنگین مصائب را با زیارت ق

 سمت مدینه حرکت کردند.  ز کربال بهبعد هم ا 13:اْلَمِديَنةَ 

 زینب کبری خوانم؛ ل نمیدیگر از روی مقت ام؛ های قبل هم نقل کرده اینجا بسیار جالب است؛ سال

و مجالس سوگواری ، ی امیرالمؤمنین ، این دو دختر رشیدهلثومک امّو زینب صغری، یعنی 

کار به جایی  کنند ووی تبدیل میامعزاداری را به تریبون حمله و افشای دستگاه فاسد حکومت 

نب و نویسد که اگر زی شود. فرماندار مدینه به یزید نامه می ی شورش می رسد که شهر مدینه آماده می

در مدینه بمانند، مدینه دیگر جزء حکومت تو نخواهد بود. این است که یزید دستور  لثومک امّ

وار و این دو خواهر بزرگ امیرالمؤمنین دهد این دو بانوی بزرگوار، این دو دختر بزرگ می

را  لثوم و زینب کبریک و به شام بیاورند. امّ را از مدینه تبعید کنند الحسین اباعبداهلل

روند. عزیزانی که مطالعه دارند  از دنیا می آنجا لثومک گذرند، امّ در مسیر از مصر که می ؛ امّاآورند می
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ی مصر، مال  ر مصر هم یک زینبیّه داریم. این زینبیّهکه د ددانن مییا اگر به مصر سفر کرده باشند، 

دهند که باید در  آورند و دستور می را به شام می بعد زینب کبری است. کلثوم زینب صغری، امّ

نزدیکی شام، که مال  ای در نداری به مدینه برگردی. حضرت در مزرعه شام اقامت کنی و حقّ

آور کربال در آنجا  و اآلن مرقد مطهّر این بانوی بزرگوار پیام شوهرشان بود که همین محلّ زینبیّه است

ی غمبار  ا یاد و خاطرهی عمرشان را در همان مزرعه ب های باقیمانده سال و کنند زندگی می واقع است،

ها در  این سال ند.کن میر بزرگوارشان طی ادت برادی عاشورا و غم سنگین مصیبت عظیم شه حادثه

خره حضرت در ، به پایان آمد و باالالحسین بنت هی برادر بزرگوارشان، رقیّ کنار قبر دختر سه ساله

لی به خاک سپرده شدند. امروز این بقعه و بارگاه بسیار مجلّجا هم  همان مزرعه از دنیا رفتند و همان

و ی دستگاه پرشکوه  ی پیروزی این بانوی بزرگ، بر همه دهنده نشان، ی دمشق بنا شده که در زینبیّه

  14است. عليهمالعنةاهلل معاویه پراقتدار حکومت ظلم و جور یزیدبن

ی  دار این فاجعه خصوص میراث ی کربال، به ی سوگواران فاجعه هرحال این مصیبت عُظمی را به همه هب

امیدواریم خدای متعال، قلب مجروح آن بزرگوار و  گوییم. ، تسلیت میداهفناارواحاهللبقيّةبزرگ، حضرت 

ای  11:اْلُحَسْینِ   اتِ ار يَا لَثو بر پا شدن پرچم  حضرتقلب مجروح شیعیان را، با صدور امر فرج 

بیت  و اهل الحسین ی اباعبداهلل انتقام خون به ناحق ریخته، و گرفته شدن خونخواهان اباعبداهلل

گونه که در زیارت عاشورا دو بار آرزو  ی یزیدیان، مرهم بگذارد؛ و همان از همه نو اصحاب بزرگوارشا

، در ارواحنافداه که ما را هم جزء کسانی قرار دهد که همراه حضرت مهدی مخواهی از خدا می م،کنی می
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و چشم ما را به جمال  ؛هستندهای به ناحق ریخته، شریک این مبارزه و نهضت  انتقام این خون

 روشن فرماید.  الحسین ای فرزند بزرگوار اباعبداهللآر دل
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