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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

 

 ممحرّر شهدای کربال در دوازدهم تدفین اجساد مطهّ

شدهفا  ردرا ،   اوریدع،  ، مطهّدر ااعبددفا   پنکدر  مقتد،،  ، تدفین،،  دوازدهم محرّم کلمات کلیدی:

 ،  اصغر ، بلیّاردر ، بلیّعدامعم سجّاسف،  انی

سعف تع روز یعزدهم داننف ره لشکر بمر ا  آمفنف. میسف اه ررا ز دوازدهم محرّم روز  است ره انیرو

امّع پنکرهع  پعک و مطهّر  ؛هع  رثنف لشکریعن بمرسعف دی، شفنف و جنعزهدر ررا  معنف

ف صحعر  طور زیر آیتعب سوزان در معرض اعدهع  تنانت و اصحعب ررامشعن همعن و اه، ااعبدفا 

سمت رویه حررت دادنف. الدتّه  را را اه  اسقعیله ]روز یعزدهم[شکریعنش بمرسعف و لرهع شفه اود. 

سمت  زیعد اه رویه یرستعدنف؛ امّع اسرا را روز یعزدهم اه روز بعشورا ارا  اا، همعنفا را سرهع  مطهّر شه

اسف اه ررا  آمفنف و اع پنکرهع   وز، یعنی روز دوازدهم محرّم، انیرویه حررت دادنف. و یردا  آن ر

انعینف، سمت آنهع  ینکه اگر ارا  دی، پنکرهع اهسو نگرانی و ترس ا مطهّر شهفا مواجه شفنف. از یک

امّع از  اسف شفه اود؛ ستگعه یزیف  آنهع را هم مورد تعرّض قرار دهف، سدب تردیف مردان انیخشم د

اسف سراغ شوهرانشعن آمفنف و گفتنف: اگر شمع جرأت  هع  اع شهعمت و اه، والیت انیزنطرف دیگر 

   مطهّر شهفا آمفنف. امّعاسف ارا  دی، پنکرهع یت. ای، اود ره مردان انینفاریف، مع خودمعن خواهنم ر

شخنص ندود. رس قعا، ت ر هم ره در پنکرهع ندود، لذا هنچو س قطعه شفه اودپنکرهع طور  قطعه

، و یتی، در حعلی ره صورت اعهر در  اع همعن ننرو  وال عدامعم سجّ متحنّر اودنف چه رننف!

 ، جعمعه طوق ، اود؛ ار حضرت وص هشود ره  ، جعمعنق، می وزنجنر ار مررب سوار اودنف، 
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ت بلّ حضرت اه استنف.هع را هم اع زنجنر اه ای، طوق میاستنف و دستآهنننی اود ره اه گردن می

هع حضرت را ار آن انمعر  هع  سنگننی ره ب وهای، همه داغشفّت انمعر  و رنجور  اسنعر شفیف، و 

مررب اه هم استه  لذا پعهع  حضرت را از زیر شکمِ گر تعب نشست، ار مررب را نفاشتنف؛آزرده اود، دی

امّع  نف؛سعف اوددر دست لشکریعن بمر اودنف ره حضرت از آن اعال ننفتنف. صورت اعهر امعم سجعد

یی اسف معرّ را اه انی و اوّل هم خودشعن خود را اه سرزمن، ررا  رسعنفنف حضرت اع تصرّف والیتی،

شنعسم و اه شمع خواهم گفت چه رننف. پنکرهع  شهفا را جمع یم، اینهع را م :نکردنف. یرمودنف

 الحسن، اگر اه ررا  و اه زیعرت مرقف مطهّر ااعبدفا  شعءا ن  ازرگ رَنفه شف. احفرهرردنف. دو 

وقتی  نف،  ای، جمع را اطلدبنعیت رننف و همهره امنفوارم اه اررت ای، روز خودشعن  یف،مشرّف شف

، قد، از رویف، خنلی احتنعط رننف. پعین، پع  ااعبدفا می الحسن، ااعبدفا اه پعین، پع  

  مرقف شهفا اع مرقف ا  است، در یعصلهیح و پنجرهجعیی ره مرقف شهفا را مشخّص رردنف ره ضراین

 شونف. رد ا  است ره زوّار از رو  آن رد میا  وجود دارد ره همعن حفرهحفره، الحسن، ااعبدفا 

  را در آن حفره انت خواهف! مگر اینکه شخص متوجّه ندعشف. اه،خنلی شجعبت می شفن از آنجع

گذارنف رویش پع می جعیی ره اآلن اعهراً ایرادتر است. همعننزدیک اوّل دی، رردنف ره اه ااعبدفا 

اسف را  انی امعم سجّعد  داننف آنجع چه خدر است!نف. نمیشنعسنف و مَعفُوَّخب نمی شونف؛و رد می

گور تع گونه دو ای، هع  مطهّر سعیر شهفا را دی، رننف و  اعف  پنکرراهنمعیی رردنف ره در حفره

  1جمعی اه وجود آوردنف.

رننف، در آن لحظعت ره مقعت، نق، میطورچگونه اود! آن الحسن، دانف ره پنکر ااعبدفا خفا می

هعیی ره حضرت ررده اودنف، دیگر  ّ  تقر م همهرردنف! بلیچه  ااعبدفا دانف ره اع آخر خفا می

خون یوّاره زد و  را شکعیت! الحسن، اود. سنگی آمف پنشعنی ااعبدفا  طعقت از دست حضرت ریته
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شعن را اعال آوردنف ره ای، ف. حضرت خم شفنف؛ دام، لدعس برانجعر  ش رو  صورت ااعبدفا 

   ااعبدفا شعده آمف، سننه   حضرت نمعیعن شف. یک تنر سهننهپعک رننف ره سخون صورت را 

فّعرعنه و اع قفرت پرتعب شفه اود ره سننه را شکعیت و سرِ تنر از قفر سآنو ای، تنر  را هفف گریت!

خره از پشت ر را انرون اکشنف، نشف. حضرت اعالچه حضرت سعی رردنف از جلو تنپشت انرون آمف. هر

ضرات دیگر  آمف و سر  تنر، جو  خون جعر  شف.تنر را انرون رشنفنف و از مح، ای، 

ق را زد. حضرت رمهفف قرار داد و سر حضرت را شکعیت! خون یوّاره میرا مورد  الحسن، ااعبدفا 

اعران را تنر بدفا رحمعنه ااعره دشم، ای آنجع اوداز دست دادنف. دیگر تعب جنگنفن نفاشتنف. 

ولی در مقعت،  رشم ای، بدعرت مقت، را اگویم؛می سمت حضرت آمف. خجعلت ررد! تعفاد اندوهی تنر اه

  حضرت سننه یرو ریته اود ره نق، شفه و در روایعت است ره از اس تنر در پنکر مطهّر ااعبدفا 

  اسب ار زمن، ف و از رودهنق را از دست میحعل، آخری، رم ای،مث، خعرپشت شفه اود!! حضرت در 

تر در پنکر نقمزمن، ایتعدنف، چطور ای، تنرهع ب دانف ره هنگعمی ره حضرت ارو خفا می ایتنف!می

شف.  حضرت ار زمن، ایتعدنف. دیگر قفرت حمله و حررت نفاشتنف. دشم، شجعع حضرت یرو ریت!!

دیک آمفنف جعع شفنف. نزرردنف، حعال دیگر شهعیی ره اع هر نهنب حضرت، رنلومترهع یرار میزدلای، ا

دارهع اع ننزه، آنهعیی ره شمشنر اه دست داشتنف اع شمشنر، و آنهعیی ره ننزه !و شروع رردنف اه حمله

: حضرت را اه قت،ِ تور شفنف. تعدنر روایت ای، اسملهس حی اه دست نفاشتنف، اع سنگ اه حضرت ح

را زیر رگدعر  شخصیعنی  ایتف؛اتّفعق می تری، صورتسخت  اع صدر یعنی قتلی ره  قت،ِصدر رشتنف! 

در ای، صورت ای، پنکر چگونه خواهف شف؟ تع حضرت  دهنف تع از ان، ارود!!اعت قرار میسنگ و ضر

 شعن نشسته است!!!ف ره شمر رو  سننهم حظه رردن 2!!کَ جاِلٌس َعلٰی َصْدِر  ِشْمر  الَو چشم اعز رردنف، 
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   پنغمدر خفاست!!؟  م، جعیگعه اوسهدانی سننهمیکعن النف  اعال ریتی!! پلّ اه او گفتنف: شمر از

را جفا رنف.  ر ااعبدفا هع  حضرت نگعه رنف و سر مطهّدر چشماعهراً شمر قفرت پنفا نکرد ره 

... شمر النف شف ادخشنف ار م،هع  مقت، را  بدعرت بصر حضرت ولیّ امنفوارم اریم اه خفا!پنعه می

ی زد، سر پدرسر اع دوازده ضراتی ره پی و از پشت !!!را اه رو ارگردانف لگف، پنکر ااعبدفا و اع 

  !!!را جفا ررد مطهّر ااعبدفا 

در روایت است ره  !؟دیگر چه از ای، پنکر اعقی معنفاع ای، همه ضراعت اینهع را خواستم اگویم تع افاننم 

ار پنکر حضرت ایجعد رردنف! همه هم رو  سننه و پنکر   زخم ا  جعاع آن ضراعت، هزار و خرده

یک  یرمودنف: ارویف یک اوریع انعوریف! عدلذا نشف ره پنکر حضرت را النف رننف. امعم سجّ حضرت!

را النف رردنف و رو  حصنر گذاشتنف و اع ای، حصنر، ای،  حصنر انعوریف. پنکر مطهّر ااعبدفا 

، عدیعلی دی، رننف. امعم سجّ آن ازرگوار را در همن، مح،مطهّر امکعن یراهم شف ره پنکر 

اصغر رو   قدر بلیّ گذاشتنف و دی، رردنف!   ااعبدفا را هم رو  سننه ااعبدفا  اصغرِ بلیّ

را    ااعبدفا شش، هفت سعلهو انست ، ای، یرزنف رشنفِاردر است. بلیّ   ااعبدفا  سننه

دی، پنکرهع   ،هع  روز دوازدهماز واقعههرحعل یکی  اه 3دی، رردنف. هم پعین، پع  ااعبدفا 

ای، پنکرهع   4!م ْلًقى َثالثًا ِبال غ ْسٍل َو ال َكَفنٍ مطهّر شهفا اعف از سه روز رهع شفن ای، اجسعد است. 

 خره دی، شفنف. رف، معنفنف تع اعال ر، سه روز افون  س، ومطهّ
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 اندکی تفاوت در عبارت.
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 5يا اَباَعْبِداللِ   َعَلْيكَ   الل    يا اَباَعْبِدالِل َو َصلَّى  َعَلْيكَ   الل    باَعْبِدالِل َو َصلَّىيا اَ   َعَلْيكَ   الل    َصلَّى
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