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 پایه گذاران جنایت کربال و ظلم به اهل البیت علیهم السالم

 

 ُوَ إِنْ كَانَ كَیَوْمِ السَّقِیفَةِ وَ إِحْرَاقِ الْبَااِِ عَلَاأ مَمِیارِ الْمُانْمِنِیََ وَ ، لَا كَیَوْمِ مِحْنَتِنَا بِكَرْبَلَا: لِلْمُفَضَّلِعلیه السالم   قَالَ الصَّادِق

 1الْفِرَاشِ.لِأَنَّهُ مَصْلُ يَوْمِ ، لَأَعْظَمُ وَ مَمَرُّ قَتْلِ مُحَسِّنٍ بِالرَّفْسَةِفَاطِمَةَ وَ الْحَسََِ وَ الْحُسَیَِْ وَ زَيْنَبَ وَ مُمِّ كُلْثُومٍ وَ فِضَّةَ وَ 

یقه و آتا  هرچند روز ساق، ما در كربال نیست مصیبتروزی مانند روز : ندحضرت صادق علیه السالم به مفضّل فرمود

ن باا کشتن محسو ، ضّهفو ، علیهم السالم و امّ كلثوم، و زينب، و حسیَ، و حسَ، و فاطمه، خانه بر امیرالمنمنیَ درِ زدنِ

 روز بستر سازی برای مصیبت كربال بود. ، زيرا آن روز، تلخ تر استبزرگ تر و ، پا بر سینهی ضربه 

 ِإِلَّا وَ اللَّهِ مَا مُسِّسَتْ مَِْ بَلِیَّةٍ وَ لَا قَضِیَّةٍ تَجْرِی عَلَیْنَا مَهْلَ الْبَیْتِ  :قَالَعلیه السالم جَعْفَرٍ  یعََْ مَبِ عََْ حَنَانِ بَِْ سَدِيرٍ عََْ مَبِیه

 2.فَعَلَیْهِمَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ مَجْمَعِیََ، أَوَّلَهَاهُمَا أَسَّسَا 

ا اهال بیات مااندوه و مصیبتی پايه گذاری نشده است و حكمای علیاه ، به خدا قسم: ندفرمودعلیه السالم حضرت باقر 

 دو باد. فرشتگان و مردم بر آن، پس لعنت خدا، بنیان آن را گذاشتند، مگر آن که آن دو نفر، جاری نشده است

 َفِی طَرِيقِ مَكَّةَ مََِ الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ عُسْفَانُ علیه السالمصَحِبْتُ مَبَا عَبْدِ اللَّهِ : عََْ عَبْدِ اللَّهِ بَِْ بَكْرٍ الْأَرَّجَانِیِّ قَال، 

وَ فِیاهِ قَتَلَاةُ  ،وَ هُوَ عَلَأ وَادٍ مَِْ مَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ ،هَذَا جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ الْكَمَدُ :قَالَ ،ارِ الطَّرِيقِ مُوحِ ٍثُمَّ مَرَرْنَا بِجَبَلٍ مَسْوَدَ عََْ يَسَ

وَ إِنِّی لَأَنْظُرُ إِلَأ قَتَلَةِ مَبِای ، مَا مَرَرْتُ بِهَذَا الْجَبَلِ فِی سَفَرِی فَوَقَفْتُ بِهِ إِلَّا رَمَيْتُهُمَا يَسْتَغِیثَانِ إِلَیَّ ... علیه السالممَبِی الْحُسَیَِْ 

  3.هَؤُلَاءِ إِنَّمَا فَعَلُوا مَا أَسَّسْتُمَا :فَأَقُولُ لَهُمَا
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سفان مای عُيم كه به آن از مكّه به مدينه می رفتیم كه به محلّی رسیدلسالم علیه ابا حضرت صادق : عبداهلل اَرَّجانی گفت

ار ناكايَ كوه در  كَمَد گفته می شود.، به ايَ كوه: ندگفتند. سپس از كوهی سیاه و وحشتناک عبور كرديم. حضرت فرمود

رگااه ده اند. مَ هشنگاه داشته  علیهما السالمقاتلیَ پدرم حسیَ بَ علیّ ، واديی از وادی های جهنّم است. در آن وادی

اتلیَ پدرم ق. پس مَ به آن دو نفر را می بینم كه به مَ استغاثه و التماس می كنند، در سفرهايم از كنار ايَ كوه می گذرم

 . آنها پدرم را کشتند به خاطر آنچه شما پایه آن را گذاشتید: نگاه می كنم و به آن دو می گويم

 َإِلَهِی إِنَّكَ تَعْلَمُ مَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ رَجُلًا لَیْسَ عَلَأ وَجْهِ الْاأَرِِْ ابْاَُ نَبِایَ َْیْارُهُ  :فِی يَومِ عاشُورَاءم علیه السال الحسیَُ قَال ...

 :قاالَ وَ، هُتَایَحْلِ وَ هُمسَها رَبِ خَطَلَ أتْلَتَا امْمَّلَفَ یاًثانِ هُدَيَ عَضَوَ مَّثُ ... ،ماءِأ السَّإلَ هِأ بِمَرَ تْأَلَتَا امْمّلَفَ رحِجَأ الْلَعَ هُدَيَ عَضَوَفَ

 4.قَتَلَنِي فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ،هللِیَا رَسُولَ ا: وَ مَنَا مَخْضُوٌِ بِدَمِی وَ مَقُولُهللِ هَكَذَا مَكُونُ حَتَّأ مَلْقَأ جَدِّی رَسُولَ ا

امبری كه فرزناد پیا دانی كه آنان كسی را می كشند بارالها، تو می: نددر روز عاشورا فرمودالسالم ماعلیهحسیَ بَ علی 

. ساپس نادريختو وقتی پر از خون شد به سوی آسمان  دندنها انرا بر جراحاتش انپس دستش، جز او روی زمیَ نیست

دّ ج، خون آلود و: با ايَ هیئت ندو فرمود ندخوي  را خونی كرد محاسَو سر و  ندبار ديگر دستان  را پر از خون كرد

ي الناي و فالناف، ای رسول خدا: عرِ خواهم كرد يشانرسول خدا صلّی اهلل علیه و آله را مالقات می كنم و به ا، خود

 .مرا کشتند

  :مرحوم عالمه حلّی در نهج الحقّ از تاريخ بَالذِریّ نقل می كند 

یبَةُ وَ »: بَِْ مُعَاوِيَةَبَُْ عُمَرَ إِلَأ يَزِيدَ هللِ كَتَبَ عَبْدُا علیه السالملَمَّا قُتِلَ الْحُسَیَُْ  مَمَّا بَعْدُ فَقَادْ عَظُمَاتِ الرَّزِيَّاةُ وَ جَلَّاتِ الْمُصاِ

مَمَّا بَعْدُ يَا مَحْمَقُ فَإِنَّنَا جِئْنَا إِلَأ بُیُاوتٍ مُنَجَّادَ ٍ وَ » :فَكَتَبَ إِلَیْهِ يَزِيدُ «حَدَثَ فِی الْإِسْلَامِ حَدَثٌ عَظِیمٌ وَ لَايَوْمَ كَیَوْمِ الْحُسَیَِْ
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سَانَّ  فَأَبُوكَ أَوَّلُ مَنْوَ إِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَیْرِنَا  ،فَإِنْ يَكَُِ الْحَقُّ لَنَا فَعََْ حَقِّنَا قَاتَلْنَا، فَقَاتَلْنَا عَنْهَا ،فُرُشٍ مُمَهَّدَ ٍ وَ وَسَائِدَ مُنَضَّدَ ٍ

  5«هَذَا وَ ابْتَزَّ وَ اسْتَأْثَرَ بِالْحَقِّ عَلَى أَهْلِهِ

ماه ت و در آن ناناماه ای نوشا یزید بن معاویهبه  عبداهلل بن عمرند، به شهادت رسیدعلیهماالسالم وقتی حسیَ بَ علی 

ل روز حسایَ و های  روزی مثا ه اساتدر اسالم اتّفاق افتاد بزرگو حادثه ای ، مهمّپیشامدی عظیم و مصیبتی »: گفت

ال  ای آمااده و باما به خانه هايی آراسته با فرش ها، ای احمق»يزيد نیز در پاسخ عبداهلل چنیَ نوشت: «. نخواهد بود

و اگار  ايام دفاع كارده های فراوان وارد شده ايم. ما برای ايَ موارد جنگیديم. اگر اينها حقّ ما باشند كه برای حقّ خود

 ا از صااح  آنو حاقّ ر، حقّ را با نیرنا  گرفات، اوّل کسي بود که این سنّت را بنا کرد، پدرتكه  حقّ ديگران باشد

 «.غص  کرد

  بحاراالنوار می نويسدمرحوم عالمه مجلسی در : 

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَأ مََْ مَسَّسَ مَسَاسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَأ مَهْلِ بَیْتِ النَّبِایِّ  ،«مَا قُتِلَ الْحُسَیَُْ إِلَّا فِی يَوْمِ السَّقِیفَةِ» :لَنِعْمَ مَا قِیلَوَ 

 6.صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ مَجْمَعِیََ

 بااد ر كسیبپس لعنت خدا ، «كشته نشد مگر در روز سقیفه علیهماالسالم حسیَ بَ علی »چه خوِ گفته ای است كه: 

 ظلم و جور بر اهل بیت نبیّ صلوات اهلل علیهم اجمعیَ را پايه گذاری كرد. بستركه 

 

ٍد، وَ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ، آِخَر تابِعٍ لَُه َعلى ذلِكَ  اَللُّهمَّ اْلَعْن اَوََّل ظالٍِم ظَلََم َحقَّ ُمَحمَّ

ٰتابََعْت  ٰبايََعْت وَ  ٰشايََعْت وَ  ، وَ َة الَّتى جاَهَدتِ اْلُحَسْينَ اَللُّهمَّ اْلَعِن اْلِعصابَ 

 ... َعلٰى َقْتِلِه، اَللُّٰهمَّ اْلَعْنُهْم َجميعا  
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