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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

 

 ی اسرا به کوفه ورود قافله

، جررگرايه،،  ادامها  سه     ،زينه  کرهری  سرهای شهداا،  کوفه، اسرای کربال، کلمات کلیدی: 

 نفاق. امی ه،  شدادت، جنايت، بن،

هايمها  کهه در    ی صهبرت  ا . در م مورهه  های قرل مفص ل برايتها  رهرك کهرد     ماجرای کوفه را سال

  که چهه  ا  توضیح دادبرايتا  جزء به جزء را ی اسرا به کوفه  ی تلخ ورود قافله دسترستا  هست خاطر 

 از زمان، کهه  گذرد هنوز چیزی نم،کوفه، اين مردم، که  شانا، اين مرد  جفاکار شا. وقت، وارد شدر

درس  ي، بود که زنا  اين شدر نزد ايشها  بانو بود؛ شا دختر فرمانروای کشور اسالمی زين  کرری

را  حاال امروز با اين وضع دارنا زينه   بود؛ ی اين شدر شخصی ت برجسته آموختنا؛ قرآ  م، تفسیر

 کننا! م، وارد اين شدر

نیز  کننا  سر داد اين سرها را بر زياد دستور فرستاد  شا  بود، ابنوس مطد ر شداا که قرالً به کوفه رؤ

قافله حرکت  نیز  شا  را پیشاپیش خواها وارد شدر شود، اين سرهای بر ی اسرا م، و وقت، قافله

اين  در ادکوفه، فرمايشات اما  س   بازار در سخنران، زين  کرری یش آما!و چه پ !دهنا

اين جمع را را فرمودنا و بعا وقت، که  انگیز ا آ  حال بیماری آ  سخنران، حیرتبکه ی ر ی   صبنه

ی پیروزی را چنا  در آ   زياد مغرور باد  ابنکه  ، رملكرد زين  کرریزياد کردنا بناوارد م لس 
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ْبْ نْ صْ ْتْ يْ رَأَْْفََْكيْ گفت:  زين حضرت کینه به  کردنا که از سر تبقیرم لس   1؟نْ يْ ح سَْيَكْالْ خْ اََْعْاهلل 

حضرت تبقیرش کرد  بود. حسین آورد؟ برای اينكه  برادرت سر چگونه ديای کاری را که خاا بر

ای که  ايا به او بود. اين اسیرا  داغ ا پشتش زياد وارد شا همه برخاستنا و زين  کرری وقت، ابن

اين طناب به گرد   ديگر وصل بود و يك سر يا طناب به بازوی زين  کرری اين زن یر يك سر

وارد شا  زياد بنوقت، ا هم بین اين طناب به هم وصل بودنا؛ی اسرا  هبقی  بود؛ العاباين اما  زين

ْالْ هْ َْمنْ زياد برخورد، گفت:  ناب، نكرد و خیل، به کوچكترين ارتناي زين  کرری َْمنْ يا 2ْ؟ة ْرَْكْ نَْم ت َْذ ه 

ْالْ هْ  کیست که جلوی  اين ز  غريره کیست؟ يا اين ز  متكر ر دو صورت روايت شا ( هر) ؟َرةْ ب ْ كْ م تَْذ ه 

 فرمانروا برنخاست.  پای منِ

 حضرتگونه  خواست به روی خودش نیاورد و اين ول،؛ شناخت را خوب م، زين حضرت زياد،  بنا

َْعل  ن ْب ْْبْ نَْي ْ ذ ه ْزَْهْ ا: کنا. وقت، گفتن را تبقیر ي َكْخْ اََْعْاهلل ْبْ نْ ص  ْتْ ي  رَأَْْفََْكي  برگشت گفهت:   3،يطال  بْ ب َْاْْنْ ب  ْیْ ت 

ْاْ ي  م اْرَأَْ: نها فرمود زين  کرهری  ت حسین کرد؟چگونه ديای کاری را که خاا با برادر؟ْنْ يْ ح َس الْ  ْت  ّلا

ْاْ ي  م اْرَأَْ خاا را بگهويم،  و منظر باال نگا  کنم و کار منظر ارال خاا، يعن، از گوي، کار اگر م،4ْ!يلْاَجم   ْت  ّلا

]ايهن جنايهت تهو بهود.      خواه، نگا  کن،،  منظر پايین م، از ا اگرام  چیز نايا ! جز زيراي، هیچ!ْيلْاَجم  

                                            

و شبّر،  798، ص 13( و ج 77-78، ص 0، ج المودّه به نقل از قندوزی، ینابیع) 03، ص 6، ج الحسین االمام . موسوعۀ1

، ص 6و خوارزمی، مقتل، ج  060، ص 6المجالس، ج  و حائری، تسلیۀ 163طاووس، لهوف، ص  و سیّدبن 646، ص 1الطّف، ج  ادب

48. 

 .648، ص 1الطّف، ج  شبّر، ادبو  041مقرّم، مقتل، ص و  04، ص 6، ج الحسین االمام موسوعۀ. 6

  .  63، ص 6، ج الحسین االمام و موسوعۀ 93مثیراالحزان، ص نماحلّی،  ابنو  48، ص 6خوارزمی، مقتل، ج . 0

 163طاووس، لهوف، ص  سیّدبنو  48، ص 6و خوارزمی، مقتل، ج  798، ص 13و ج  60، ص 6، ج الحسین االمام . موسوعۀ4

  .646، ص 1الطّف، ج  و شبّر، ادب 060، ص 6المجالس، ج  حائری، تسلیۀو 
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: اين ، او گفتناارتراك کرد زياد ابنبه و  ناشسته بودآ  م لس ن در العاباين چو  وقت، اما  زين

کهربال نكشهت؟ حضهرت     البسین را خاا در بن رل،  است. گفت مگر البسین بن کیست؟ گفتنا رل، 

؛ وله، خهاا او را نكشهت؛ شهما     بهزر  مهن بهود    کربال شدیا شا برادر البسین، که در بن رل،  :فرمودنا

ی  ه درصهاد تهرويآ آ  بودنها و همهه    امی ه  ه بنه،   جررگرايه، که  يعن، دياگاجنايتكارا  او را کشتیا! 

کردنهها، آن هها امهها   ا تررئههه مهه،گونههه خودشهها  ر انااختنهها و ايههن ا بههه گههرد  خههاا مهه،جناياتشهها  ر

را شهما   البسهین  بهن  بهرادر  رله،    نها: نهه!  و فرمود ناروی اين دياگا  ايستاد هروب العاباين زين

 به شدادت رسانايا. قتل رسانايا؛جنايتكارا  او را به شما  کشتیا!

 جها زينه  کرهری    بررنا و گرد  بزننا که همها  داد که حضرت را  دستورزياد  ابنحال آن ا  ای  رل،

بعها   ،را بكشهیا ل مه خواهیها او را بهه شهدادت برسهانیا، او      مه،  اگر :کردنا و فرمودنا خودشا  را سپر

 5ی ما وجود ناارد. در قافله چ مردی ديگرهی هیچ مبرم، نااريم؛ را. ما ديگر البسین بن رل، 

و بنا به  تا روز پانزدهم بنا به يك روايتآما! که اين روزها  ی اسرا در قافله بر سرچه هرحال  به ،بگذريم

سمت شا   بهاين قافله زياد  ابن به دستورکوفه اقامت داشتنا و بعا از آ   روز نوزدهم درتا روايت ديگر 

چهه کهرد؟    العابهاين  امها  زيهن   !چهه کهرد؟   زين  کرهری  در اين مسیرکنا و حاال  حرکت م،

ی مهزو ر   ی نفهاق را از چدهر    چگونهه پهرد    ؟! وچه کرد البسین بنت چه کرد؟ سكینه کلثو  ا  

مفص ل، دارد که خاا توفیق داد  مورد بهه مهورد    ماجرایخودش  ،دستگا  حكومت اموی پايین افكنانا

یهار رزيهزا  هسهت.    ههای صهوت، آ  در اخت   يهم و فايهل  ا  جلسه شرح کهرد  درو  ايم  ها را خوانا خطره

 ههر روز يكه، از   ،  شروع کنیها ل مبرّکرد  از روز او  طورکه من خواهش کرد  و اصرار شاءاهلل هما  ا 

                                            

ائری، حو  188، ص 0االخبار، ج  حیون، شرح  ابنو  796، ص 13، ج الحسین االمام موسوعۀو  660الطّف، ص  . ابومخنف، وقعۀ8

  .064، ص 6مجالس، ج التسلیۀ
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 منظهر  چهه از  شود؛ مرور يك دور  مسائل راشورای حسین، تا نیاگوش ک ها را فايلهای اين  ترك

ندضههت  مكتهه  راشههورا و اسههرار و دقههائق و رمههوزی کههه در آمههوزی از درس منظههر و چههه از  تههاريخ،

 برنا. کننا و بدر  م،  رزيزا  خودشا  مراجعه م،ءاهللشا ا  .است البسین اباررااهلل

6ْياْاَباَعب د اهللْ َْْلي كَْعَْْْاهللْ ْْياْاَباَعب د اهلل َْوَْصل ىَْْعَلي كَْْْاهللْ ْْياْاَباَعب د اهلل َْوَْصل ىَْْعَلي كَْْْاهللْ َْْصل ى

                                            

 .031، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  490، ص 14الشّیعۀ، ج و حرّعاملی، وسائل 888، ص 4. کلینی، کافی، ج 6


