
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

یزید شدن واصل درک به نحوه

از آنجاست. جهنمیانآتش است. یعنی جایی که عذاب تمام  این بخشی از عذاب دنیای او است. در روایت هست که در آخرت، جایگاه یزید در تابوتی از

:میکن می عرض را «لهوف» کتاب از نقلی اینجا در. دارد مختلفی های نقل یزید شدن واصل درک به نحوه

 ربیع روز به درک واصل شدن آن ۱۴در بعضی از نقل ها روز 

 جانی بزرگ، یزید بن معاویه است. این روز را که فاسق و 

 ملعونهای  داعشیبا فرار 

 است، شده مصادف – هستند یزید همین فرزندان که –از حلب 

.کنیم می عرض تبریک

        یزید روزی با اصحابش به قصد شکار به صحرا رفت. به اندازه دو یا سه روز از شهر شام دور شد، ناگاه آهویی ظاهر                                           

کنم کسی با من نیاید. آهو او را از این وادی به وادی  شد یزید به اصحابش گفت: خودم به تنهایی در صید این آهو اقدام می.                              

 نوکرانش هر چه در پی او گشتند اثری نیافتند. برد.  دیگر می.                   

 آب به یزید داد ولی بر او تعظیم و سالمی نکرد.کشید. مقداری  یزید در صحرا به صحرانشینی برخورد کرد که از چاه آب می

: ای برادر تو کیستی؟ گفت: من امیرالمومنین یزید پسر معاویه آن اعرابی گفتکنی!  اگر بدانی که من کیستم بیشتر مرا احترام مییزید گفت: 

 .رسول خدا السالم( هستی ای دشمن خدا و سوگند به خدا، تو قاتل حسین بن علی)علیههستم. اعرابی گفت: 

، اسب در اثر شدت ضربه فرار کرد و یزید به سر اسب خورد ، اما شمشیر اعرابی خشمگین شد و شمشیر یزید را گرفت تا بر سر یزید بزند

        د. اصحاب یزی آنقدر او را بر زمین کشید که او قطعه قطعه شد کشید،  و یزید را بر زمین می گرفت  . اسب سرعت می از پشت اسب آویزان شد

 در پی او آمدند، اثری از او نیافتند، تا این که به اسب او رسیدند فقط ساق پای یزید روی رکاب آویزان بود.
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