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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 عفیف بن ماجرای عبداهلل

شیعه، شجاعت،  ،بیها بن زیادزیاد،  ، ابنعفیف بن عبداهلل، کربال، کوفه، مقتل لهوف کلمات کلیدی:

ی  ، ظهور، صیحهامیّه، حکومت، فساد بنی، ضاللت، بغض، حق و باطلشمشیر، شهادت، عثمان، 

 آسمانی.

 امام سجّاد، کلثوم را خواندیم. بعد از سخنرانی امّ کلثوم قبل سخنرانی حضرت امّ ی  جلسه

 ام ر نهضت عاشورا برایتان خواندهد سخنرانی کردند. این سخنرانی را قبالً در بحث نقش امام سجّاد

ی  که حمله بعد از این سخنرانیمراجعه کنید. توانید  می و سایت خدمتتان هست؛ها  دی و در سی

بی است که بر مت مصائزیاد، و بیانگر عظ ت ابنعیاری است به دستگاه ظلم یزیدی و حاکمیّ تمام

ی دفاع از شما هستیم؛ از  ما آماده !الحسین بن کنند: یا علیّ ده، مردم اظهار میخاندان رسالت وارد ش

یند: فرما ... . حضرت میشما دفاع خواهیم کرد؛ دیگر جلوی دستگاه یزیدی سکوت نخواهیم کرد

پدرم را به را زدید و ها  همین حرف کاری هستید کهها بزنید. شما مردم خیانت ین حرفخواهد از ا نمی

اجوانمردی و خ فرستادید. شما در تاریخ، امتحان خود را در نگونه به مسل کوفه دعوت کردید و آن

ل در این معرکه خواهید خدمت کنید، الاق لی میاگر خیاید. حضرت فرمودند:  خیانت، زیاد پس داده

 بخواهید بیایید ما را یاری کنید.انتظاری نداریم که بیار دشمن ما نباشید. ما بیش از این از شما  آتش

را بیاورند و  الحسین باعبداهللعام داد و دستور داد که سر ا زیاد در کاخ خود نشست و بارِ بنا سپس

ها و دخترانی را که از کربال به اسارت گرفته بودند، وارد  او بر زمین بگذارند. بعد هم خانمجلوی تخت 
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ای مفصّل  در جلسه آید. می پیش زیاد  بنبا ا نجا برخورد حضرت زینب کبریای .مجلس کردند

چه برخورد عجیبی، هم عارفانه و هم شجاعانه، در آن مجلس  زینب کبریام که  بیان کردهبرایتان 

  زیاد کردند. با ابن

و بازارهای کوفه  ها را در کوچه الحسین باعبداهللزیاد دستور داد که سر مطهّر ا بعد از آن مجلس، ابن

را  قسمت کرد. این جد، باالی منبر رفت و سخنرانیزیاد در مس بنی مردم ببینند. بعد ا انند تا همهبگرد

 طاووس ی است که شاید نشنیده باشید. سیّدبنایخوانم. ماجر برایتان می، ام دهنقل نکر که قبالً

 1:گوید می

ْنب  َّز َََّّّاْبن َََّّّن َّا َََّّّثُم َّ َّاْلم  َّياٍدَّص ع د  َّاهلل َّو  َّف ح م د  َّف ََّّى َّْثنا َّر  َّقال  َّك الم ه َّا ََّّیع ل ْيه َّو  ْمُدَّب  ْعض  َّا ََّّیه َّال ذ َّل  َّل َّْلح  َّو  َّاْلح ق  َّا َّْظه ر  ْهل ُهَّو 

َّ ن َّير َّم َّا َّن ص ر  َّاْلُمْؤم  َّو  َّاْلك ذ اب َّْشيا َّين  َّاْبن  َّق  ت ل َّاْلك ذ اب   زیاد باالی منبر رفت و در آغاز بنا (!پناه بر خدا) !اع ُهَّو 

، گفت: حمد آن جا آورد و در طی این حمد و ثنا ای خواند. حمد و ثنای خدا را به یش خطبهسخنران

و یاران المؤمنین یزید را و امیر ی کربال پیروز کرد؛ در صحنهحق را خدایی را که حق و اهل 

               سارتی به شت و از بین برد. چنین جگو را کو دروغگوی فرزندِ دروغ ت کرد؛المؤمنین یزید را نصرامیر

  کرد. امیرالمؤمنین و پدر بزرگوارشان الحسین اباعبداهلل

ت َّذ َّه ََّّى َّف ماَّزاد َّع ل گوید: طاووس می دبنسیّ ْيئًاَّح  َّش  َّم ْنَّخ ََّّی َّْزد َّْل َّيٍفَّااهلل َّْبُنَّع ف َّل ْيه َّع ْبدَّا َّقام ََّّى َّاَّاْلك الم  َّكان  يار َّو 

َّزُه اد َّالش َّ َّو  َّكان ْتَّيع ة  َّو  َّاْلُيْسرَّها ُنُه َّْاُلْخرََّّیف ََّّذ ه ب تََّّى َّع ي ْ َّو  َّاْلج م ل  ف ََّّیف ََّّى َّي  ْوم  َّص  َّو َّي  ْوم  َََّّّين  د  َّاْلم ْسج  َُّيالز ُم كان 

َُّيص ل َّاْل َّ َّف ََّّیْعظ م  نتوانست صحبتش را ادامه  دیگرزیاد این حرف را زد،  به محض اینکه ابن :ل ىَّالل ْيل َّا َّيه 

کوفه بود و چشم چپ او در جنگ شیعیان و زاهدان  اَزدی، که از نیکانِعفیف  بن دهد. بالفاصله عبداهلل

                                            

، ص 11، ج الحسین االمام ؛ موسوعۀ022-191ی عقیقی بخشایشی، ص  ؛ لهوف، ترجمه169-164طاووس، لهوف، ص  . سیّدبن1

، ص 15، ج االنوارمجلسی، بحار و 131-113، ص 0المجالس، ج  ؛ حائری، تسلیۀ011-015الطّف، ص  ؛ ابومخنف، وقعۀ111-151

119-101. 
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بود؛ و  صِفّین نابینا شده د؛ و چشم راست او هم در جنگبو نابینا شده ل در رکاب امیرالؤمنینجم

م . وی مالزشمشیر بزند از کوفه به کربال بیاید و در رکاب اباعبداهلل نتوانستدلیل نابینا بودن  به

زیاد  بود. به محض اینکه ابن و عبادت م بود؛ و از صبح تا به شام در این مسجد مشغول نمازمسجد اعظ

 مرد نابینا برخاست. کرد، این پیر میرالمؤمنینچنین جسارتی به اباعبداهلل و ا

َّم ْرجان ة َّف قال َّ َّاْبن  َّي ا َّاْلك ذ اب َّا ََّّ!: َََّّّن  َّاْلك ذ اب  َّا َّاْبن  َّو  َّبَُّا َّْنت  َّو  َّاْست  ْعم ل ك  َّم ن  َّو  َّبَُّا َّوك  َّاهلل  َّع ُدو  َّيا َّت  ْقتُ لََُّّا َّوُه ْبناء َّا َّون 

َّت  ت ك ل مَّي َّالن ب َّ َّو  َّع لين  َّاْلك الم  ا ذ  َّب ه  ن ََّّى َّون  َّاْلُمْؤم  جا برخاست و گفت: ای پسر  این پیرمرد نابینا از ؟!ين َّم ناب ر 

  مرجانه!

این  باید به نام پدرش بخوانند؛د، معنا دارد. چون فرد را دهن زیاد را به مادرش نسبت می بنخود اینکه ا

َّم ْرجان ة َّگویند:  فهمید که وقتی به او می میخوب زیاد هم  بنمفهوم دارد. ا چه؟ یعنی تو پدر  یعنی !ي اَّاْبن 

کذّاب  با شهامتِ غیور شیعی برخاست و گفت:  ای پسر مرجانه! مردِاین پیر نداری! درست و حسابی

داری کوفه نهاده و پدر او؛ یعنی یزید و پسر کذّاب تو و پدرت هستی و آن کسی که تو را به فرمان

گونه سخن  روی منبرهای مؤمنین این شی و بعدک دشمن خدا! پسران پیامبران را می معاویه. ای

 ! ؟گویی می

َّقال َّ َّو  َّز ياٍد َّاْبُن َّه ََّّ:ف  غ ض ب  َّاْلُمت ك ل مَُّم ْن ا  د عصبانی شد. گفت: چه کسی بود چنین حرفی زد؟زیا ابن ؟ذ 

َّاهلل َّا ََّّ:ف قال َّ َّع ُدو  َّيا ل ُم َّاْلُمت ك  َّالذ ر ََّّا َّ گفتم، ای دشمن خدا!که عفیف گفت: من بودم  بن عبداهلل !ن ا ة َّ   يت  ْقُتُل

َّال ت َّ ََّّیالط اه ر ة  َّاهللَُّا َّق ْد ََّّْذه ب  َّت  ْزُعُم َّو  َّالر ْجس  ه ا َّع لا َّع ن ْ َّاد ََّّى َّن ك  ی معصوم  های دشمن خدا! ذریَّّ؟!ْسالم َّْل َّين 

دگی و پلیدی را از آنها نفی کرده و آنها را گونه آلوی هر بهتعال شائرا که خدای م رسول خدا

 !کنی که باز هم مسلمانی؟ وقت گمان می آن رسانی، ناجوانمردانه به شهادت می، معصوم قرار داده

َّا ََّّ!اَّغ ْوثاهَّْوَّ ر َّْولُدَّا َّْين  َّااْلُمهاج  َّو  َّل َّْل َّين  ْنت ق مَّْنصار  َّم ْنَّطاغ ي ت ه َّالل ع َّي   َّالل ع َّون  َّاْبن  َّع لين  َّر سََُّّى َّين  َّاْلعال م َّل سان  َّر ب   ؟!ين َّول 

طاغوتی که تو را  کجا رفتند فرزندان مهاجران و انصار که بیایند از تو و از آن ای وای بر این مصیبت!
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که  ،یعنی یزید فرزند معاویهفرزند لعین بر زبان رسول خداست، )به این سِمَت گمارده، که لعین 

کجا  (اند. نفرین شده عاویه و یزید بر زبان رسول خداسفیان و م امیّه و خاندان ابی نیخاندان ب

 هستند پسران و فرزندان مهاجرین و انصار که بیایند از تو و از یزید انتقام بگیرند؟ 

َّز ياٍدَّح ت ىَّانْ ت  ف خ ْتَّف اْزداد َّغ ض ُبَّا َّقال َّا َّْبن  د فزونی پیدا کرد؛ زیا ن، غضب ابنبا این سخ !ب ه ََّّی َّع ل ََّّ:ْوداُجُهَّو 

! دستگیر کنید و ! او را بگیریدگفت: او را پیش من بیاوریدم شد و های گردنش متورّ نحوی که رگ به

َّ بیاورید! َّناح َّا َّف  ت باد ر ْت َُّكل  َّم ْن َّاْلج الو ز ُة َّل ي ْأُخذَّل ْيه  ور  سمت او حمله زیاد از هر طرف به نوکرهای ابن :وهَُّي ٍة

َّا شدند که او را بگیرند. َّاْل َّف قام ت  ْنَّب ن َّْل َّْشراُفَّم ن  َّم  ْنَّع م ه َّف خ ل صََُّّیْزد  ََّّیْيد َّا َّوُهَّم  َّْخر جَّا َّاْلج الو ز ة َّو  وُهَّم ْنَّباب 

َّاْنط ل قَُّ َّو  د  َّاْلم ْسج  َّب ه  سمت این پیرمرد نابینایِ  ی او به زیاد و خدمه وقتی نوکرهای ابن :م ْنز ل ه ََّّى َّلا َّوا

، که از پسرعموها و ه از خاندان او، از خاندان اَزْدزاد جیبور شدند، افراد ن امتِ شیعی حملهباشه

مسجد بیرون  زیاد نجات دادند و از در تند و او را از دست مأمورهای ابنخاسوابستگان عبداهلل بودند، بر

 اش رساندند و درون خانه فرستادند. و به خانه بردند

َّز َّ َّاْبُن بَُّا ََّّ:يادَّف قال  َّْذه  َّاَّلى َّا َّوا ا ذ  َّق  َّا ََّّ،ْزد َّْل َّاََّّْعم ىا ََّّ،ى َّْعمْل َّه  َّاهلُل َّْعم ى َّك ما َّف أََّّْى َّْعما َّْلب ُه ن ُه زیاد که  ابن !ب ه ََّّیُتون َّع ي ْ

 اورید! این نابینای خاندان اَزْدرا بیشدّت عصبانی بود، به همین نوکرانش دستور داد: بروید این کور  به

دستگیرش  که چشم بدن او را کور کرده!طور نهما ،را! این کسی را که خدا دل او را نیز کور کرده

َّفاْنط ل قَُّ و بیاورید نزد من!کنید  َّذ َّا َّوا َّب  ل غ  َّف  ل م ا َّال ْيه  َّاْجت م عَُّْل َّل ك  َّاْلي م ن َّْزد  َّق بائ ُل َّم ع ُهْم َّاْجت م ع ْت َّو  واَّل ي ْمن  عََُّّوا

ب  ُهمَّْ محض اینکه خبر راه  ور شدند؛ امّا به ین پیرمرد حملهی ا سمت خانه ها و سربازها، به گماشته :صاح 

م جمع شدند. ه آشکار شد، بستگان و خاندان اَزْدی عبداهلل  سمت خانه زیاد به افتادن سربازهای ابن

هم جمع شدند و گروه عظیمی آمدند  آنها داشتند، ن هم که با این خاندان بستگیبعضی از قبایل یم

لشکریان بود، از این پیرمرد شیعی نابینا، دفاع کنند و نگذارند  خاندان اَزْد مردی که بزرگِیرتا از این پ

 زیاد او را ببرند. بنا
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َّذ َّ َّز َّب  ل غ  َّاْبن  َّف ج م ع َّل ك  ََّّياٍد َّض م ُهْم َّو  َُّمض ر  َّاَّى َّلا َّق بائ ل  َّْبن  َّْل َُّمح م د  َّو  َّاْلق ْوم َّا َّْشع ث  َّب ق تال  یاد ز بنخبر به ا :م ر ُهْم

عنوان فرمانده به آنها ملحق کرد؛ و  اشعث را به های مُضَرْ را جمع کرد و محمّدبن زیاد قبیله رسید. ابن

لَُّ ، بجنگید.آمدند بروید با این گروهی که به دفاع از عبداهلل: دستور داد ت ت   ت َّواَّق تاًلَّش د َّف اق ْ ن  ُهْمََّّى َّيدًاَّح  قُت ل َّب  ي ْ

َّاْلع ر ب َّ ها  نحوی که گروهی از عرب گیری شدیدی درگرفت؛ بهجنگ و در بین این دو گروه :ج ماع ٌةَّم ن 

َّو ص ل َّ در این درگیری کشته شدند. َّز َّا َّو  َّع ْبد ََّّى َّلا َّياٍدَّْصحاُبَّاْبن  َّع ف َّدار  َّْبن  ت ح مَّاهلل  َّاق ْ َّو  واَّيٍفَّف ك س ُرواَّاْلباب 

َّابْ ن ُتهَُّع ل ْيه َّ رَُّا ََّّ:ف صاح ت  ْيُثَّت ْحذ  َّاْلق ْوُمَّم ْنَّح  زیاد که بیشتر  بنره در پایان این درگیری لشکریان اباالخَّ!تاك 

هجوم  او ی در را شکستند و به خانه عفیف رساندند؛ بن ی عبداهلل خانه بودند، غالب شدند. خودشان را به

ز ازیاد  نوکران ابن !ای زد و گفت: ای پدر هدختر صیح ؛آوردند. این پیرمرد دختری در منزل داشت

!َّناو ل ََّّ:ف قال َّ ور شدند و آمدند که تو را ببرند. ترسیدی و نگران بودی، حمله جایی که می نهما َّیين َّلَّع ل ْيك 

ن پیرمرد نابینا گفت: دخترم و شیعیان خالص را ببینید! ای میرالمؤمنیناینجا شهامت یاران ا !یس ْيف َّ

َّاور! را بردار، بیشمشیر منترس! برو  ه َّا َّف ناو ل ْتُه َّن  ْفس  َّع ْن َّي ُذب  َّف ج ع ل  دختر رفت شمشیر را آورد و  :ي اُه

چرخید و  دور خودش میشروع به دفاع از خود کرد. دست پدر نابینایش داد و پدر، یعنی عبداهلل،  به

َّي  قَُّ. زد شمشیر می  خواند: ز را میو این رج :َّولَّو 

َّع ف ََّّیا ن   اَّابْ  ُنَّذ َّ َّالط   اه رٍََّّفَّي  اْلف ْض  ل 
َّ

َّحاس      رٍَّ ْمع ُس     ْمَّو  َّک      ْمَّدار ٍنَّم      ْنَّج 
 

َّابْ       ُنَّاُم َّع       ام رٍََّّیخ َّيَّْش        َّفَّي       ع ف ََّّ َّو 
َّ

ْلتُ                   ُهَُّمغ                   او رٍَّ َّب ط                    ٍلَّج د  َّو 
َّ

درم یک مرد عفیف و و طاهر است؛ پگفت: من پسر شخصی هستم که صاحب فضیلت است؛ عفیف 

ام! و  خون کشانده شجاعان زیادی از شما مردم کثیف را به خاک ور است. و من چه مِعا مادرم هم اُمّ

 ام!  وانانی از شما را بر زمین افکندهچه پهل
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َّابْ ن ُتُهَّت  قَُّ َّج ع ل ت  َّل ْيت ن َّا َّياََّّ:ولَّو  َّاْلف ج ر ة َّقات ل َّخاص َّاَُُّكْنُتَّر ُجاًلَََّّّیب ت  ُؤلء  َّاْلي  ْوم َّه  ْيك  َّي د  ر ة َّاْلب  ر ر ة ََّّیُمَّب  ْين  و دختر  :اْلع ت ْ

روه فاجران گفت: ای پدر! ای کاش من هم مرد بودم تا امروز جلوی چشم تو با این گ عبداهلل به پدر می

 جنگیدم. می ،هستند ترت پاک رسول خداو افراد پلید و جنایتکار، که کشندگان ع

َّي دَّ َّاْلق ْوُم َّج ع ل  ه ةٍَّورَُّو  َّج  َّم ْنَُّكل  َّع ل ْيه  َّع ْنَّن  فََّّْون  َّي ُذب  َُّهو  ه َّو  ََّّس  َّي  ْقد ْرَّع ل ْيه  های  ان و گماشتهنوکر وَّ:ح دَّا َّف  ل ْم

کرد.  و او هم از خودش دفاع می کردند؛ احاطه میزدند و عبداهلل را  زیاد از هر طرف دور می بنا

دی زورش اح افتاد. شود، با شمشیر او از پا می خواست نزدیک زد و هرکس می چرخید و شمشیر می می

ٍةَّقال تَّ کار او را ساخت. ،شمشیربا کس از هر طرف جلو آمد، رسید. هر مین ه  َُّكل ماَّجاء ُهَّم ْنَّج  َّا َّياََّّ:و  ب ت 

َّك ذاجاءَُّ ه ة  َّج  َّم ْن دید. از هر طرف که یکی از  ش میچشم؛ دختر عبداهلل که عقب ایستاده بود :وك 

دست راستت گفت: بابا از  ور شود، این دختر می خواست به عبداهلل حمله زیاد می بنهای ا گماشته

ت َّ زد. داد و پدر هم شمشیر می العات میاطّ آمدند! بابا از دست چپت آمدند! َّت كاث  رََُّّى َّح   :واَّب ه َّحاطَُّا َّواَّع ل ْيه َّو 

 ت عظیمی در خانه جمع شدند و عبداهلل را محاصره کردند. که جمعیّتا این

َّ َّذََُّّ:ب ْنُتهَُّف قال ْت َّب ََّّ!هَّْل َّو ا َّل يََّّْیب َّا َُّيحاُط َّي ْست ع َّو  ٌر َّناص  َّل ُه َّب ه َّس  و  وقتی دخترش دید پدر محاصره شده !يُن

دی بتی! پدرم را محاصره کردند و احچه خواری و چه مصی واند کاری کند، گفت: من خوار شدم!ت نمی

َّي  قَُّف ج ع ل َّيُد َّ نیست که به یاری او بشتابد و او را کمک کند. ف ُهَّو  ي ْ َّوُل:َّيُرَّس 

َّیع     ْنَّب ص     ر ََّّیل     َّْفس      َّي َُّْقس     ُمَّل     ْوَّاَُّ
 

َّع ل     َّ  َ َّم ْص    د ر ََّّیم     ْور د ََُّّسمَّْيَّْض    ا َّیو 
َّ

و او هم شمشیر  ازدحام کردند و دور او را گرفتندت همه جمعیّ در همان شرایطی که این ،عبداهلل

: به خدا سوگند اگر خواند زد، این رجز را می چرخید و شمشیر می دور خودش میبود و  شدست

کردم که راه  کردم، چنان کار را بر شما سخت می و دوباره قدرت دیدن را پیدا می هایم باز بود چشم

 ی من، هر دو بر شما مسدود باشد. ی من و راه فرار از خانه ورود به خانه
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َّزالَُّف م ت َّا َّح  َّب ه  َّحََّّوهَُّخ ذَّا ََّّى َّوا َّف َّم َّثُم  َّقال َّاَُّل  َّر آُه َّف  ل م ا َّز ياٍد َّاْبن  َّع ل ى ل  ََّّ:ْدخ  ْمُد َّال ذ َّل  َّل َّاْلح    سربازها و  !ْخزاك َّا ََّّیه 

دستگیر کردند. بعد از  و شمشیر را هم از دست عبداهلل  گرفتند و او را زیاد جلو آمدند های ابن گماشته

، هزیاد وقتی دید عبداهلل دستگیر شد بنزیاد وارد کردند. ا داهلل را با خود آوردند و بر ابنعب دستگیری،

َّع ْبدَّوار کرد! حمد خدایی را که تو را خ گفت: َّل ُه َّع ف َّف قال  َّْبُن َّع ُدو ََّّ:يفَّاهلل  ََّّيا َّب ماذا َّو   ؟!اهللََُّّی َّْخزان َّا َّاهلل 

  !را خوار کرد؟ من کجا خوار شدم؟ت: ای دشمن خدا با چه چیز خدا مزیاد گف بنعفیف به ا بن عبداهلل

َّل        َّاهلل َّل       ْوَّفُ       ر    َّیع       ْنَّب ص       ر ََّّیو 
 

َّع ل ََّّ  َ َّم ْص    د ر ََّّیم     ْور د ََّّک َّْي    ض    ا َّیو 
َّ

را بر  های من باز بود، راه ورود و خروج گفت: به خدا سوگند اگر چشم و ز را خوانددوباره همان رج

َّز َّ یافتید. و راه نجات از دست مرا نمی بستم شما ناجوانمردها می َّاْبُن َّت  قََُّّ:يادَّف قال  َّما َّاهلل  َّع ُدو  َّف َّيا َّیوُل

َّع ف ان َُّعْثم  عَفّان چیست؟ بن شمن خدا نظرت راجع به عثمانعبداهلل گفت: ای دزیاد به  ابن ؟ان َّْبن 

عثمان شاخص شوم که  خواهم وارد این بحث نمی امروز اصالً مطرح کنم وفرصت نیست این بحث را 

ولی روایتی  های پررنگی است؛ به ابابکر و عمر، حسّاسیتها راجع  تحقّ و باطل است. شاید حسّاسیّ

چرا  عثمان را به فرزندانتان بیاموزید؛ی  غض و کینهشیعیان توصیه کردند: ب که به داریم از معصوم

ز دانید که قبل ا می 2.نداشته باشد، در معرض گمراهی استکه این شاخصی است که اگر کسی آن را 

شد! این صیحه  گوید: عثمان مظلوم کشته می که آید ی آسمانی می هیک صیح ،فداهارواحناظهور امام عصر

که عثمان  تر از این گویند: چه دلیلی روشن یات داریم گروه زیادی از مردم میدر روا زند. را شیطان می

                                            

َّع ل ی َّ :123، ص 11و مجلسی، بحاراالنوار، ج  091المعارف، ص  . حلبی، تقریب0 َّْبُن َّاْلح س ُن !َّع ل ُمواَّالش يع ة ََّّ:َّم ْعش ر ََّّي  ُقولََّّكان 

َّب ه ،َّف ا ََُّّعْثمان َََّّّا ْولد ُكْمَّبُ ْغض َّ َّآم ن  َّالد ج ال  َّل ُعْثمان َّف ا ْدر ك  َّب ه َّْنَّ،َّف ا ن ُهَّم ْنَّكان َّف یَّق  ْلب ه َُّحبٌّ  ر ه .ق  بََّّْف یََّّل ْمَّيُْدر ْكُهَّآم ن 
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 ،ی آسمانی و الهی ن صیحهآید و ای می دیگری همی  هصیح امّاگردند.  ع برمیحق بوده است؟ و از تشیّ

  3کند. حق را روشن می

که  شدبرای جنایاتی فیان سن عثمان دستاویز خاندان ابوید خودیدعثمان پرچم ضاللت است. لذا 

خواهی عثمان مرتکب شدند. ماجرای خون الحسین ؤمنین و امام مجتبی و اباعبداهللمیرالمبه ا نسبت

عثمان سر کار  د داشت، وقتیی اینها بود. حاال غیر از فسادهایی که عثمان در دوران حکومت خو بهانه

خود جمع کرد و گفت: نه دینی آمده و نه پیغمبری! همه ی  میّه را در خانها ی بنی آمد، ابوسفیان همه

ز هم توپ دست ها را زدند. امرو فخواستند حکومت را به دست آورند، این حر هاشم می بنی بازی بود!

امیّه! مواظب باشید کسی توپ را از دستتان نگیرد! حکومت را به همدیگر پاس  ما افتاده است. بنی

های عجیب و غریبی که سادو ف ف در دستگاه حکومت عثمان آغاز شدهمان روز این انحرا دهید. از

ها،  المال، زراندوزی ها، غارت بیت بازی لهایشان فراوان نوشتند؛ فامی تابسنّت هم در ک خود اهل

ذه، ه رَبَی اباذر ب اید. ماجرای تبعید مظلومانه ههای فراوان دیگری را که شنیدها و ماجرا ها، ظلم تبعیض

های معاویه در شام به حمایت از عثمان، و خیلی  داری همه در دوران عثمان است. و میداناینها 

 و باالخره مردم ریختد و عثمان را کشتند.  ت دیگری که مردم را به ستوه آورد؛جنایا

؟ موضعت عثمان چیستعفیف گفت: ببینم نظرت راجع به  بن زیاد به عبداهلل حال، اینجا ابن ایّ علی

َّب ن َّياَّع ََّّ:ف قال َّ عفّان چیست؟ بن راجع به عثمان َّم ْرجان ة ََّّ!ع ال ََّّیْبد  َّش ت م هََُّّ!ياَّاْبن  َُّعْثماُنَّْبُنَّع ف ان َّا ََّّماَّ؛و  َّو  ؟َّْنت 

َّا ََّّوَّا َّساء َّا َّ َّو  َّا َّْحس ن  َّت عالَّ؟ْفس د َّا َّْمَّا َّْصل    َّو  َّاهلُلَّت بار ك  ْلق ه َّي  ْقض ََّّی َّو ل ََّّى َّو  َُّعْثماَّیخ  َّب  ْين  ن  ُهْمَّو  َّب  ي ْ َّو  َّاْلح ق  َّو  َّب اْلع ْدل  ن 

                                            

َّالس مَّاد یيُن :112، ص 3کافی، ج  .1 َّا ََّّاء َُّمن اٍدَّم ن  َّا ل  َّالن هار  َّا و ل  يع ت ُهَُّهُمَّاْلفائ ُزون ...َّع ل ي اًَّن  َّش  َّو  َّو  َُّعْثمان  َّا ن  َّا ل  َّالن هار  ر  َّيُناد یَُّمناٍدَّف یَّآخ  و 

يع ت ُهَُّهُمَّاْلف ، 1االبرار، ج  زائری، ریاض؛ ج191، ص 51؛ مجلسی، ج 011، ص 10، ج 011ص  ،1الکافی، ج  مازندرانی، شرح ائ ُزون؛ش 

َّاْل َّ: 051و نعمانی، غیبت، ص  131ص  َّالص ْوت  َّف ا ن  َُّهو  َّو ل  َّاْل م ين  ر ئ يل َّالر وح  ب ْ َّت ُشك واَّف یَّذ ََّّ...ص ْوُتَّج  َّف یَّف ال  َّا ط يُعواَّو  ُعواَّو  َّاْسم  َّو  ل ك 

ر َّالن هار َّص ْوتَّ َّا ن َُّفالَّآخ  َّيُ ن اد یَّا ل  َّا ْبل يس  ْلُعون  ْمَّف یَّذ َّناَّقُت ل َّم ْظُلوماَّل يَُّاْلم  َّي  ْفت ن  ُهْمَّف ك  َّو  َّالن اس  ي رٍَّش ك ك  َُّمت ح  َّم ْنَّش اك  َّاْلي  ْوم   َّ.ل ك 
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ْلن َّ َّس  َّع ََّّیل ك ْن َّي ز َّب َّا َّْن َّع ْن َّو  َّع ْنك  َّو  َّيك  َّو  و  اینجا، این پیرمرد نابینا خیلی تیزهوشی به خرج داد !يه َّب َّا َّيد 

ببینید به الج! ی عِ ای غالم قبیله اد گفت:زی بنبه ای ظهور گذاشت.  صههوشیاری یک شیعی را به منَ

گوید: ای غالم  دارد میی پیروزی که اکنون اسیر دست اوست و تیغ او باالی گردنش است،  فرمانده

بعد هم دشنامی داد که دشنام را  ه؛الج! ای پسر مرجانه! یعنی آن زن فاسدِ بدکاری عِ قبیله

هَُّ: فقط نوشته ؛طاووس نقل نکرده دبنسیّ َّش ت م  تو چه کار داری به  د داد و گفت:زیا دشنامی هم به ابن :و 

خدای تبارک و تعالی خودش ولیّ  ه خوب، خواه صالح بود، خواه فاسد؛ان؟ خواه بد بود، خواعَفّ بن عثمان

داند با عثمان چه خلقش است و بین مردم و عثمان به عدل و حق، داوری خواهد کرد. خودِ خدا می

راجع به یزید و پدرش  به پدرت و خودت از من بپرس! راجع کند. امّا تو راجع به عثمان از من نپرس؛

 از من بپرس!

همانی که معروف است به  زیاد است دیگر؛زیاد هم  بنکاره است. پدر ایاد پسر یک زن بدز بنا

گفتند:  زیادبن فالن، میکه بگویند: اینجای  ای نداشت؛ به شده ابیه. یعنی او هم پدر شناخته بن زیاد

ینید چگونه تار بب قدر افتضاح بود؛ ش کیست. امّا اینبابامعلوم نیست  زیاد پسر باباش! ابیه؛ یعنی بن زیاد

زیاد برداشته شود، بیه از روی ا بن لقب زیادکه است که ابوسفیان برای اینود فسادها در هم تنیده و پ

و از آن سفیان! ابیبنبه او بگویید زیاد پسبه دنیا آمد!  زیاداین ا مادر این، زنا کردم، گفت: من رفتم ب

هایشان را دامنیکردند، و پاکمعاویه شد. ببینید چگونه خودشان را تبرئه می یخواندهزیاد برادرروز 

خودت بپرس تا  ی دربارهعفیف گفت: بنلذا عبداهلل !دادند! ببینید چه گروه فاسدی بودندنشان می

یزید بپرس تا بگویم چه موجود  ی دربارههستی! بپرس تا بگویم که  ی پدرت دربارهبگویم که هستی! 

تا بپرس معاویه،  ،یزید پدر ی دربارهای است! و چه موجود پلید نجسی است! ی زنازادهکثیف آلوده

 می است! بگویم چه خباثت مجسّ
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َّاْبُنَّز َّ َّاهلل َّلَّس أ ََّّ:يادَّف قال  َّع ْنَّش َّو  َّْوَّت ذَّا ٍَّءََّّیَّْلُتك  َُّغص ًةَّب  ْعد  َّاْلم ْوت   َ به خدا سوگند از  زیاد گفت: نه!ابن :ُغص ةٍَّو

َّع ْبدَّف َّشت کنم. کُجا زجرکنم، تا اینکه همینجع به چیزی سؤال نمیتو را َّْبنَّقال  َّا َّ:ََّّيفَّع ف َََّّّاهلل  ْمُد ه َّل  َّل َّْلح 

َّاْلعال م َّ ََّّی َّْنَّي  ْرزُق ن َّا ََّّیُلَّاهلل َّر ب َّْسأ َّا َّق ْدَُّكْنُتََّّین َّا َّماَّا ََّّ!ين َّر ب  ْنَّق  ْبل  َّس أ َّا َّالش هاد ة َّم  َّو  َّاُم ك  ْنَّي ْجع ل َّا َّْلُتَّاهلل َّْنَّت ل د ك 

َّع ل لَّْا ََّّیَّي د ََّّى َّذ ل ك  َّخ  َّْلع ن  ْمَّا َّق ه َّو  ه  َّب ص ر َّا َّبْ غ ض  َّاَّن َّي ئ ْسُتَّم ََّّیل ْيه َّف  ل م اَُّكف  ْمُدَّْلَّالش هاد ة َّو  َّف اْلح  يهاَّر ز ق ن ََّّیه َّال ذ َّل  َّل َّن 

َّاْلي أَّْ َّع ر ف ن یَّاَّس َّب  ْعد  ْنهاَّو  ْنهَُّْل َّم  َُّدعائ َّیَّق د َّف ََّّجاب ة َّم  -عبداهلل کنم،شت میکُزیاد گفت: اآلن زجرابن وقتی :یيم 

ْمُدَّلَّْا َّ عفیف گفت:بن َّاْلعال م َّل  َّل َّح  کردم، شهادت ها بود که از خدای متعال درخواست میمن سال !ين َّه َّر ب 

ز دوران جوانی آرزوی شهادت ات به دنیا بیایی؛ امادر بدکارهکه تو از آن من کند. قبل از این را روزیِ

و فردی که بیشترین  خالیقش ینترلَعین دسترا به کردم که شهادت مخدا درخواست میو از  داشتم

از  دگانم یکی پس از دیگری نابینا شد،امّا وقتی در آن دو جنگ دی بغض را نسبت به او دارد، قرار دهد؛

توانم به میدان جهاد بروم. این آرزویم  نمی دیگرگفتم: من نابینا شدم. به خودم شهادت مأیوس شدم. 

ن یأس، خدا شهادت را روزی من کرد و اجابت که بعد از آ هللالحمدبا من به گور خواهد رفت. امّا اآلن 

 دهد. را دارد به من نشان میآن دعای قدیمی 

َّاْبُنَّز َّ َّف َّسرش را از بدنش قطع کنید.  زیاد دستور داد:ابن !واَُّعنُ ق هَُّْضر بَُّا ََّّ:يادَّف قال  َُّصل ب  َّیف ُضر ب ْتَُّعنُ ُقُهَّو 

مرد شیعی را، این  سر این بزرگعفیف را از بدن جدا کردند و پیکر مطهّر و بیبنهللسر عبدا :الس ب خ ة َّ

 همگانبه دار آویختند تا مردم ببینند و عبرت « سَبخَة»نام  ورِ آگاه و بیدار را در محلّی بهشجاعِ دال

 باشد.

َّص ل ىََّّع ل ْيك َََّّّاهللَََُّّّص ل ى َّص ل ىََّّع ل ْيك َََّّّاهللَََُّّّياَّا باع ْبد اهلل َّو  4َّياَّا باع ْبد اهلل َََّّّع ل ْيك َََّّّاهللَََُّّّياَّا باع ْبد اهلل َّو 
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