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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

 

 کربالسوی کوفه و  ه بهاز مکّ حرکت امام حسین

، حجّ، عرفات، رویهالتّ ، یومالحجّه ذیهشتم مکّه، کوفه، کربال،  ،امام حسینحرکت کلمات کلیدی: 

 تبلیغ، قیام، اهداف.

ه از مکّ الحسین حرکت حضرت اباعبداهللالحجّه در سال شصتم پس از هجرت،  هشتم ماه ذی

ه رویالتّ رویه نام دارد. یومالتّ الحجّه یوم ذیدانید که روز هشتم ماه  سوی کوفه و کربال آغاز شد. می به

ها روز هشتم  کشی آب نبود. حاجی لولهچون آن موقع در عرفات و منا و مشعر ؛  یعنی روز آب برداشتن

آب  در آن سرزمینروز نهم و دهم و یازدهم  وراه بیفتند سمت عرفات  به کهداشتند  آب برمیه در مکّ

برود، عرفات به  خواهد بنابراین هرکس می .گویند می رویهالتّ یوم لذا به این روز ؛ن باشددر اختیارشا

 ،سمت منا و عرفات و مشعر برای حرکت بهبندد و  می احرام حجّ ؛کند رویه خودش را آماده میالتّ یوم

 بهتوانند  که کسانی که می ستحب است انسان در منا باشد. این استچون شب عرفه م ؛دارد آب برمی

سوار  ها را این توفیق برایشان حاصل نیست. همان روز هشتم ایرانی ها غالباً ه ایرانیالبتّروند؛  منا می

هست امکان . ولی برخی که برایشان خوابند شب در عرفات می و برند میعرفات به مستقیم و کنند  می

 . فتندا راه می سمت عرفات و صبح بهخوابند  منا می روند؛ شب را می

؛ رجب از مدینه بیرون آمدندوهشت  بیست الحسین حضرت اباعبداهلل ،ن باشداگر خاطرتاهرحال  به

و ه ماندند چند ماهی در مکّحضرت شدند. مکّه روز سوم شعبان وارد  وه حرکت کردند سمت مکّ به

بودند، مده آ حجّ و اواخر هم برای کسانی که بهآمدند  میه به مکّکه گزاران  برای این جمع عظیم عمره
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ظیمی که از ن را برای این جمع عی خودشا و انگیزهبرنامه  و نکردند.[ اهداف خودشا ]صحبت می

قیام دستگاه حکومتی یزید نتواند  تادادند  آمدند توضیح می های اسالمی می اکناف و اطراف سرزمین

ه انجام ی در مکّا شده کار تبلیغی حسابچند ماه حضرت دهد. و واژگونه جلوه مسخ کند حضرت را 

این مطلب هم که  .حرکت کردند سمت کوفه و کربال بهه ه از مکّالحجّ هرحال روز هشتم ذی دادند و به

حضرت از روز  ند، اشتباه است. خیر،تبدیل کردبه عمره را  گویند حضرت قصد حجّ معروف است و می

ی تمتّع که حاال  نه عمره ؛مفرده کردندی  ل قصد عمرهص بود. از روز اوّن مشخّشا لی که آمدند برنامهاوّ

 بخواهند قصدشان را عوض کنند. 

سمت کوفه  کردند، حضرت به میسمت عرفات حرکت  ها به ه همان موقع که حاجیالحجّ روز هشتم ذی

عاشورا پیشین های  شده است. در بحث رفتار بسیار حسابو کربال حرکت کردند که خود این هم یک 

اگر حضرت یک ! برد ت میلذّ های بسیار دقیق امام حسین سان از این حرکتان کهگفتیم خدمتتان 

به قدر  آن ،آمده بودندبیرون مد. یک روز دیرتر آ قدر به چشم نمی آن ،آمده بودندبیرون روز زودتر 

حضرت  مسیر دیگری را انتخاب  ،روند می عرفاتسمت  بهها  آمد. درست آن روزی که حاجی چشم نمی

برای جلب ی حضرت  شده ماجرا چیست؟ اینها کارهای حسابشود که  ه همه جلب میوجّتو کنند  می

؛ قیام عظیمی که داشتند. که در پیش داشتنداست سمت نهضت عظیمی  افکار و جلب نظرها به

 .سمت کربالست ه بهاز مکّ ه روز حرکت حضرت اباعبداهللالحجّ هرحال روز هشتم ذی به
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