
  مجموعه زندگانی چهارده معصوم
  حسين عمادزاده

  
  حکايت ارينب

  .داستان عشق اين زن در خاطره يزيد موضوع نظم و نثر عرب شد« 
معاويه بعامل خود نوشت بعنوان مهمانی بشام حرکت کند در شام از او . يزيد عاشق زن ناديده ای شد و روز بروز ضعيف گشت

معاويه ميخواهد دختر خود را بتو بدهد در صوتيکه معاويه دختر نداشت ولی شرط اين پذيرايی شايان کرد ضمنا باو گفتند 
 طالق زن عبدهللا سالم را گرفتن بدون آنکه زن علت طالق را بداند هازدواج آنستکه اگر تو زنی داری طالق دهی و باين حيل

  . سخت پريشان شد–تری ندارد پس از طالق گرفتن از پذيرايی او کاستند تا خود بخود فهميد که معاويه دخ
  

برخورد کرد امام فرمود کجا ميروی ) ع(ابوالدردا که مامور عقد بستن اين زن بيزيد شد در راه حرکت بعراق بحسين بن علی
گفت برای عقد کردن زن عبدهللا سالم برای يزيد گفت آنجا که رفتی نام مرا ببر ابوالردا امانت را از دست نداد چون رسيد بخانه 

هم گفته نام او را نزد تو ببرم ) ع(گفت چه کار داری پاسخ داد آمده ام تو را برای يزيد خطبه کنم و اضافه کرد که حسين بن علی
اگر آخرت ميخواهی . ارينب پرسيد کداميک بهترند گفت اگر دنيا ميخواهی يزيد که دارای مقام سلطنت و خالفت خواهد شد

الجنه و پسر پيغمبر خداست و قابل مقايسه با يزيد نيست اگر نه دنيا و نه آخرت ميخواهی که سيد شباب اهل ) ع(حسين بن علی
  .من خودم

  
 هزار درهم با يک کيسه در شاهوار آمده بود همان وجه را ١٢ارينب گفت مرا بحسين بن علی عقد کن که راضيم ابوالردا که 

 معاويه گفت چه شد –رگشت و يزيد هم منتظر معشوقه خود بود عقد بست چون شام ب) ع(داد و ارينب را برای حسين بن علی 
  .راضی شد و وجوه بيت المال را مهريه او دادم برای پسر پيغمبر عقد بستم) ع(پاسخ داد که ارينب به حسين بن علی

  
  .يزيد سخت کينه حسين بن علی را در دل گرفت و معاويه از عقيم ماندن حيله خود منفعل شد

  
عبدهللا بن سالم و گفت فالن روز بمالقات آنحضرت برود چون رفت زن خود ارينب را ه  بن علی نامه نوشت باز آنطرف حسين

که هنوز نديده بود امانتی تلقی کرد و طالق داد و بعبدهللا بن سالم عقد بست عبدهللا بن سالم مشعوف بخانه زن خويش 
  )١(برگشت

  
  .نی اميه با بنی هاشم گرديداين داستان تاريخی موجب تشديد بغض و دشمنی ب

  
  
)١(  
   ٣٠۴ برگ ١االمامة و السياسة  ج  -  ۵٧العروبة فی دار البوار برگ  -  ۵٨ برگ ٢مروج الذهب ج  -
   ٨١ برگ ٧ فتح باری  ج –در مثالب معاويه  -    ۵تجارب االمم ج  -      ۶نهاية االرب ج  -
     ١۴٩گ سفر السعاده فيروزآبادی بر -  ٩٢ برگ ٢تاريخ الخميس ج  -
  ٨۵ برگ ١الحسين ج  -      ١۴النوادر برگ  -
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