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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

 

 روزهای اوّل و دوم محرّم حوادث

شانی،،   رياحح،، طشا ، فواناحب، تن ای، نن احب      حرّحوادث، محرّم، روز اوّل و دوم، کلمات کلیدی: 

 حنومی اسالم،، ظلم، اسحد، امتنحز، مبحرزه، دين، دننح، تالء. 

د ريحح، اسی يزي فواه، تح سپحه حرّتنس ی  ، در سفرشحب تهروز اوّل محرّم، روز مالقحت امحم حسنن

 راه را تار اماحم حسانن   و زيحد وال، فواه تح هزار سرتحز، مأمور شد فاه تنحياد    تن طبنداهللفه از جحنب 

هاح  طينبا، در   حضارت تسای و محجرا   رسند و راه را تر م، حرّ ته امحم حسننتبیدد. روز اول محرّ

آب سای  فه تسنحر آموزنده ا امحم حسنن لنن فحراوّ ق ااتحد فه طزيزاب ته خحطر دارند؛فحه حب روز اتّ

طش  و تشایی،   او و خحنداب و يحران  را در داند ايیهح، دادب ته سپحه دش ن اسی. امحم حسنی، فه م،

ح وقتا، ساپحه   امّا  دارد، اين را ته طلم امحمی خبر داند فه اين سپحه قحتالب او هستید، م، خواهید فشی،

ته يحرانشحب حضرت  آبقبل از  .ارمودند لشیر حرّ را سنراب فیند ،رسد م، ته سپحه امحم حسننحرّ 

آب  فیناد؛ ي یا، روز قبال   هرچاه ظارد دارياد نار      هح را نر از آب فیناد؛  فه مشكدستور داده تودند 

هرقدر فاه توانساتید آب ترورناد، آب    ته ت حم سرتحزهح  تودند و آب زيحد  ه راه داشتید. نس تهترداش

   1هح  آنهح را سنراب فردند. هح و مرفب ، اسبحتّ دادند؛
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گويد من آخرين نفر از سپحه حرّ تودم فاه تاه لشایر     م، فید، ر روايت،، ين، از ااراد سپحه حرّ نقل م،د

گوياد مان ديیار رما       ما،  .رساندم  تودند، ج ع اندف، فه تح امحم حسننته اين  امحم حسنن

و  فردند لب مشك را تحز و مشك را آوردند؛ خودشحب آمدند امحم حسنن ؛ خنل، تشیه تودم؛نداشتم

گوناه   اين ايیهح جیحيتنحراب فرتال هستید فه امحم حسنن اشتید جلو  دهحب من و گفتید تیوش!گذ

 2مرفب من را هم سنراب فردند. گويد حضرت مرا سنراب فردند؛ فید! م، م، تح آنهح راتحر

   اجاحزه  تبیديم وش ح  زيحد دستور داريم راه را تر تن جحنب طبنداهلل مح از :حرّ گفی آبهرتقدير ت د از  ته

دياد.  را دطاوت فر م حسنن ارمودند: خب، ش ح خودتحب مس ی فواه ندهنم. امح   مسنر ش ح را ته ادامه

هساتید فاه    ااراد زيحد در لشیر ش ح  :مح دطوت ننرديم. حضرت ارمودند حرّ گفی: نه مح خبر نداريم؛

مه؟ حضرت دستور دادند دو خورجنن فدام نح نداريم! نه مح خبر :گفتید وشتید!خودشحب ترا  من نحمه ن

هاح  ماردم فوااه     ايیهاح نحماه   :نحمه تود، آوردند جلو  حرّ خحل، فردند. ارمودند نر از نحمه، دوازده هزار

نشان حب  ححال را دطوت فرديد! هح هستید. ش ح م هح  اين نحمه هفییدسرتحزهح  تو جزو امضحاسی. ه نن 

تادهنم.  نه مح اجحزه نداريم تاه شا ح امناحب ترگشای      :یدگفت گردم. خواهند؟ خب من ترم، شديد؟ ن ،

  3جح جلو  ش ح را تبیديم و نیذاريم نه جلو ترويد و نه ترگرديد طقب. زيحد گفته ه نن تن طبنداهلل

اذاب تیوياد. ت اد    يحرانشاحب ارمودناد فاه    تاه ينا، از   هرححل موقع ن حز ظهر شد. اماحم حسانن   ته

قبل از ن احز تاح ايیهاح     تروانید. نبود، تح لبحس طبحدت آمدند فه ن حزتن حضرت  تر فه لبحس رزم درححل،

از  ارمودناد: شا ح ماردم ماح را دطاوت فردياد. اگار        داشتید وصحبی فوتحه، حضرت  صحبی فردند؛

حرّ تاو   خواننم؛ : مح ن حز ظهر را م،ارمودند گرديم. ترم، مح هم اصرار  نداريم؛نشن حب شديد دطوتتحب 
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فیانم. ايیياح    مح هم ته شا ح اقتادا ما،    ؛نه ش ح ن حز تروانند :ودت ن حز ترواب. گفیخ هم ترو تح لشیر

اسای فاه تاح لشایرش آمدناد و تاه اماحم         الحسانن  ته اتحطباداهلل  ورز  حرّ نسبی   ادب لنن جلوهاوّ

 داً ترا  ن احز تنن ن حز ظهر و ن حز طصر احصله تود. حضرت ميدّ ين، دو سحطی اقتدا فردند. حسنن

اگار نشان حب    :داً ارمودناد يك سریران، فوتحه ترا  ايیهاح فردناد و ميادّ    م فه تنروب آمدند تحزه طصر

  4اقتدا فردند. طصر را هم ه ه ته امحم حسنن ن حز گرديم. ايد مح ترم، شده

ا  تاه   گازارش دهام. نحماه    زياحد  تان  ته طبناداهلل من تحيد  :ل محرم اسی. ت د حرّ گفیروز اوّ قحيعايیهح و

گويد ش ح مردم تاه مان نحماه نوشاتند و اگار       م، زيحد نوشی ححف، از ايینه امحم حسنن تن طبنداهلل

ل میتهاح اوّ  حرّ را داد و گفای: ناه، تاه هانه وجاه!     زيحد نحسخ  تن گردم. طبنداهلل رم،نشن حب شديد من ت

ا ،  انداختاه  حسنن را گنرححال فه  ،نه :و گفیدرتحريحب ته ا ين، از ؛ ول،خواسی تیويد تحشد ترگردد م،

ترا  ن تحريك، اي تأثنر او را تحريك فرد و اين شق،ّ تحی هرححل و ته ؟!رهحي  فی،خواه،  م، چشور

؛ تحيد تسلنم شود. او ننغحم ارستحد فه نه، حسنن يح تحيد تن ی فید يح فشته شود و راه ديیر  نداردحرّ 

هرتقدير حارّ تاه اماحم     ته داد. هرچه يزيد دستور تح مح هم تفرستنم ته شحم؛تنحوريد ته فواه تسته  را فی

حسنن را منرناوت  فان و اجاحزه     5!نَِْسيْ حْ بِالْ ِْجعْ َجعْ فه چینن نحسر، آمده فه: اطالم فرد  حسنن

هح ححئل شو، تانن حسانن و آب      آتحد  نده فه نه جلو رود، نه طقب و راه را تبید و تنن حسنن و ه ه

   شو.ححئل 

روم  مان ما،   ؛ خبگذاريد ته مديیه ترگردم ن ،گذاريد من ته فواه روم؛  دند: ن ،ارمو امحم حسنن

نه، مح اجحزه نداريم ته ش ح امنحب دهنم فه ته  :هحي، فه نزديك مح هستید. گفتید ننیوا و آتحد  ،هغحضريّ
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 ت د هم اماحم حسانن   .داريم مححصره نیه م، درجح  ه ننهنه گروه، از مردم تپنونديد. مح ش ح را 

 جاییم.  دهنم. حرّ گفی: من تح ش ح ما،  فینم و راه حب را ادامه م، مح حرد ش ح را گوش ن ، :ارمودند

مارگ   را ازآيح تاو ما   6؟یَخاوفف  ِْت ْْتَِْموْ بِاالْ فََْاْ مرا ته مرگ تهديد فی،؟!خواه،  م،تو  :حضرت ارمودندايیيح 

ايم؛ تاه مبححا     هل صحبی فردايیهح را مفصّ فه قبالً گنرد تنن امحم و حرّ درم،و گفتیوي،  ترسحن،؟ م،

 مراج ه فیند. ننشنن

تح ته هنه فرد  شروع فردند ته حرفی فردب و حرّ هم امحم حسنن را ت قنب م، آهسته امحم حسنن

 . شادند وارد سارزمنن فارتال   روز دوم امحم حسانن  شوند.ننزديك هم شوند و ته نهر نملح    آتحد 

ننیاوا   و هغحضاريّ  گويید؛ م،الفرات  ئته ايیيح شحطِگويید  نرسید فه ايیيح نحم  چنسی؟ م، حضرت م،

نحساخ   واهاحل، آنياح تاوده     ننرمرد  فه ظحهراً از : نحم ديیر  ندارد؟ارمحيید گويید. حضرت م، م، هم

گوياد فارتال هام گفتاه      شاود. وقتا، ما،    چرا ته ايیيح فرتال هم گفته م، :گويد م، ،داده حضرت را م،

ترم تاه خادا از مصاحئب، از     نیحه م، 7!َبالءِْال اِبَْوَْكا ْ ِماَنْالْ ْکَِْبْْوذْ عْ َاْ ینفِْاْْمْ هْ لل ْ اَْارمحيید:  ، حضرت م،شود م،

 دساتور تنای و اصححتشاحب    تاه اهال  ت اد  شود!  وارد م، مح منروتحت و از تالهحي، فه در اين سرزمنن تر

جوانحب ماح تاه شاهحدت خواهیاد رساند!       فه ، اسیايیيح محلّ فه ديیر تحرهح را نحينن تنحوريد؛دهید  م،

 فودفحب مح ايیيح ذتح خواهید شد!  

تاه   ا  نحماه م ه احب روز دوم محارّ  ساپس   آيیاد.  سرزمنن فرتال ارود م، در هرححل امحم حسنن ته

اماحم   ؛اءَْضاَوْبَايْ ْةْ َدوابِاْنْ ح َسايْ الْ  اَدَعاْوَْ :گوناه نوشاتید   روايی حضارت ايان  مشحت   .نويسید م، اشراد فواه

ْكَْ ارمودند: مرفب، و فحغذ سافند  تنحورياد.   حسنن ْاَِْو ََ اَاْْلایْ تَا امِْ ةِْفَاْوكْ  اِفْالْ ش  ََْ  اْنْ م  ََ ْاَْكاا ُ َْعلایْ نُّ ْن ا
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ُِْرَأْ  ماتن نحماه    .نوشاتید  ،هستید ايشحبفنر ند ه ترد فسحن، فه گ حب م، ا  ته اشراد فواه، از نحمه و ؛َِا

 اين اسی:

َِْيْ س الَْْیْ ِالاْیْ َعِلاْنِْب اْنِْح َسيْ ِمَنْالْ ْ؛يمِِْنْال  حِْمْ ِمْاهلِلْال  حْ سْ بِْ ادْ َشاْنِْب ْْْةََْعافارِْْوَْْةَْبَاجَْنَْْنِْب اَِْْيْ م َساَوْالْ َْ دَْص اْنِْب اْما ْنِْب اْاهللِْدَِْوَْعب اْد 

زاطاا، و د خُصُاارَ تاان طلاا، تااه ساالن حب تاان جحنااب حساانن ا  اساای از اياان نحمااه :ينَْ ِْالم اا مِْْةَِْعاماجَْْوَْْوالْ 

   ج حطی مؤمیحب.   وال و ه ه تن دّاد و طبداهللشَ تنعةاحبه و رِيَنَ تن بنّسَمُ

اْدْ فَاَقا گونه مرقوم داشتید: اين ي ی، ت د از ح د خدا و درود تر رسول خدا ؛دْ م ااْبَاع ااَْ َْ َْرس اولََْاْْت مْ َعِلم 

ُِْقااَلِْفاْدْ قَْْاهللِْ تاحد، در   حبشا فه درود خدا تر او و خحندان دانند فه رسول خدا ش ح م، ؛یَْحياتِا

جاْىْ رَأَْْمانْ ْ:ناادارمود شااحبزمااحب حنحت اا ْ ْ ائِْس اال ناناْج ِلح  ااَتِحالْل م س  ااِدْاهللِْاِكثااْج؛ْنْْاهللِْْْمِْاْج ِلس اا  ةِْا؛ْم خِْْلَعه  ؛ْْْاهللَِْْْرس ااولِِْْْلفااْج

ْوْْث مِْبِال ِْْْاهللِِْفيِْعباِدََْْْاع َملْ  ََِْوْال ع د  اَا غََْْْلمْ ث م ْْْا لْ ِبْْ ْ ياف ْكاَْوْلِْفع الْ َْْقاو  ،ََْ ُْ َْْْ َاَْْْعلَا ْاهللِْْاْجيقاَحقِْْْا ِخلَا ُْ َْْ د  َخلَا  هارفس  :ْم د 

فشاور   فاه در   سالشحب جاحئر   نه سلشحب فحار! !تبنید،... سلشحب جحئريك سلشحب و ححفم ست یر  را 

ف اسای  ف اسی ته ايینه حالل و حرام اله، را مراطحت فید، موظّا فید و موظّ م،اسالم، دارد حنومی 

دهاد، ارمودناد:    قارار  حب و نحتوانحب را مورد ح حيای خاود  ف اسی فه ض نفطدالی را مراطحت فید، موظّ

ماحت الها، را حاالل    ارمحنروا  ست یر  را تبنید فاه محرّ و سلشحب ست یر  را تبنید، ححفم  هرفس

ترخالد آب نن حن، فاه تاح خادا     شنید و م،فه تح خدا دارد را شنید، نن حن،  د اله، را م،دارد و طه م،

ح حيی از مردم محروم  مسنر رضحيی اله، و در مسنر دارد فه امر اله، را اطحطی فید و حنومی را در

هح را  نفستحز  و هزار احمنل درسی فردب و دينتحتور  و  ل زراندوز  و احمنلو مظلوم اداره فید و دنبح

اِدْاهللِْاِكثااْجن شنید، ... نبحشد، طهد خدا را م،ال حل و  تنی  بس فردب و اسحد و غحرتدر سنیه ح ِلفااْجام خِْْلَعه 

ْوْْث مِْبِاال ِِْْْفايِْعبااِدْاهللََِْْْاع َمالْ  ،فید مرحلفی م، و تح سیّی و روش رسول خدا،ْْاهللَِْْْرس اولِِْْْلس ا  ةِْ ََِْوْال ع اد  ،ْْا

لْ ِبْْ ْ َا َغياْفَْْلمْ ث م ْ تبنید،چینن ححف ، را  فید، هرفس ا تح گیحه و تح ستم راتحر م،تیدگحب خددر تنن  َوْلَْْْقاو 

چاه تاح قاول و سارن و نرخاحش و       ،د يح غنرت نورزد، سر غنرت ننحيديترننحاو ت د در مقحم تغننر ْ،ِْْْفع الْ 
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ََْد، يحدر مقحم تغننر ترنن ،روشییر  و چه تح ا ل و ط ل و مبحرزه َعَل يقَحقِْْْكا اسی تر خدا فه  ح ّْ،ْاهللِْْاْج

دوزخ وارد فیاد فاه آب سالشحب جاحئر و ظاحلم را وارد       ازاين ت حشحچ، سحفی را در ه احب جحيیاحه،   

ْفید. م،

اَاْْت مْ َعِلمْ ْدْ َوْقَْت د نوشتید:  را نقل فردند؛ اين حدي  ننغ بر ْْمَْوْ َقالِءْالْ  ْ َ ْه  َِْالش اي نَْْلزِم اواْااَعاةَْقَاد  َوْْْا

نِْْااَعاةِْْنْ اَْعاَول اوْ تاَْ م  ْ ثَا  واْبِاال َفيْ َْوَْعن ل اواْال ح اد ودَْْظ َها  واْال َفساادَْاََْوْْْالا  ح  اَت  ُ ؛لَااَوَْح  م اواَْحالْْاهللِْْْامََْحلُّاواَْحاْ اَِْءَْوَْْْوْاس 

دانناد   م، هح  سرشیحس مرحطب من، ش ح ج حطی مؤمینن فواه ش ح مردم فواه، ش ح چهره :ارمودند

فه اين گروه، فه تر سر فحرند، اين ححف حب و قدرت یدان، فه حنومی اساالم، را در دسای گراتیاد،    

ترناد. ملتازم    ارمحب شانشحب را ما،   ترند؛ اند. ارمحب خدا را ن ، شده مالزم طحطی و ارمحنبر  از شنشحب

نِْْااَعةِْْنْ اْعَْتَاَول وْ َوْ شدند ته اطحطی شنشحب! م   ر  و اطحطی خدا  رح احب؛ ترگرداندند از ارمحنبو رو ؛ْْال  ح 

َوَْعن ل اواْ. اسای  جحم اه را اساحد نار فارده     و ححفم فردناد؛ ظحهر ر جحم ه دو اسحد را ْ؛ظ َها  واْال َفساادَْاََْوْ

ْ ثَا  واْبِاال َفيْ و احنحم و حدود اله، را ت شنل فردند.  ؛ال ح اد ودَْ اَت    اماوال ط اوم، را در جناب    ه اه  ؛ءَِْْْوْاس 

و  ؛ْاهللِْْْامََْحلُّاواَْحاْ اََْوْهاح  خودشاحب ريرتیاد.     حزتا،  هح و هم تحند  هح  خودشحب و هم خودشحب و احمنل

حالل اسی حرام فردناد و م یاوع   چه را و آن ؛ُْ َوَْح  م واَْحاللَارا ترا  خودشحب حالل دانستید.  حرام خدا

 اطالم فردند.  

تنلناف   اه ته آب سرن رساول خاد  حال تح توجّتنیند فه اين حنومی احسد روش  اين اسی. ح م،

هساتم تاه   و من سزاوارترين شار    ؛اهللِْْولَِْرس اْنْ یْمِْ ابَتِْقَِْلْْم  َِْذاْال َْهْ َحقُّْبِْیْاَْنْفَوْاِْ .خودتحب را تدانند

خحطر نسبی خويشحوند  و نزدين، فه تح  آب حنومی ترآيم؛ ته مقحم تغننر درايینه ته مبحرزه ترخنزم و 

ی سیینن مباحرزه تاح ايان حنومای نییانن      ولنّ  ديیراب مسؤ . من تن  از ه هدارم رسول خدا

نحم حنومی اسالم، اين ه ه اسحد و  اهلل، ته   رسول نحم خلنفه نحم امنرال ؤمینن، ته   را دارم فه تهاحسد
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رزه را تار دوش خاودم   ی مباح ولنّ  شا ح مساؤ   طل، تن  از ه ه تن شود. منِ حسنن تنب م،ستم را مر

   فیم. حسحس م،ا

َْوْت د ارمودند:  َعاِتك مْ ْْر س ل ك مْ َْْعَليْ َْْوَْقِدَمتْ ْْتَات ِ يْك ت ب ك مْ اََْقد  هح  ش ح ترا  من آمد.  نحمه !ا  مردم فواه ؛ْبِبَايا 

اذ ل ونفيَْلْت َسالفم ونفيَْوْلْْك امْ ن َْاْ آمدناد.  ش ح تح ننحم تن ی تح مان، نازدم  هح   ارستحده هاح  شا ح و    نحماه  ؛َتخ 

َْ فَا فیناد.  ن ا، مرا خاوار   فیند؛ هح  ش ح ننحمشحب اين تود فه مرا تسلنم دش ن ن ، ههح و ن حيید ننك ِْا

َعِتك مْ ِلیْبَِْْوفَاي ت مْ  اَوْرْ ْمْ َح  ك اْت مْ بْ صِْا ْْدْ قَْفاَْْْبَايا   هحيتاحب  هح و آب ارستحده اين نحمهقحلب  ته تن ت، فه در اگرْ؛مْ دَكْ ش 

فاه از   رشاد و ت احل، و تناحمل،   تريد و  ود  فه از اين تن ی م،ته آب تهره و س ،ندواح فیتح من فرديد، 

 ؛مْ لدِك اوْ َوْاَْْمْ يكْ هاالِْیَْماَعْاَْدِْیَْوْو لْ لِْهْ َوْاَْْمْ ِسكْ فْ ناْ َعْاَْیْمَْسِْفْ َوْناَْ فیند. دسی نندا م، ،شويد آب نحئل م، رهیذر

 ح خاودم در امّا  ؛ولو ححفم ش ح هستم .خواهم تودش ح  ين، از آب صورت من طنن ش ح خواهم تود؛ و در

 وب هانه امتناحز  زنادگ، خاواهنم فارد.     فیاحر زب و ارزناداب شا ح تاد     زب و ارزندانم در وفیحر ش ح 

ْْهح را تح هم تح ّل خواهنم فرد. سرت،

اوَِْبْْمْ كْ لَْفاَْ  .خواهم تود هح سرت،و  هح یل محرومنّننشتحز ش ح در تح ّ و من الیو  ش ح خواهم تود؛ ؛ْةْ یْا س 

تیادم فاه هانه     رد مححاظ ن ،فشم. يك گح حصحر  دور خودم ن ، تنیند. من را جدا  از خودتحب ن ،

فایم.   ، ما، س ی من ننحيد. در ج ع ش ح زنادگ  ته هنه اطتراض، ننحيد؛ نم س ی ته  ]آسنب و[ سرت،

ِسايَْماعَْ فایم.  داتر و تشننالت ترا  خودم درسی ن ا،  ححجب و داتردار و رئنس مان تانن    !ْنا ف ِساك مْ َاْْْنَاف 

دهام   ا  اجاحزه ما،     ش ح خواهم تود. ت، هنه واساشه  در دسترس ه ه زندگ، خواهم فرد!خود ش ح 

زب و ارزندانم را هم از تانن شا ح جادا     تح من مرتبط تحشید و خودم تح ه ه ارتبحط خواهم گرای.  ه ه

ارزندانم هم تنن ش ح زندگ، خواهید فرد. هح ته آنحب میزل دهم. زب و  هح و ترج طحج در فحخفه فیم  ن ،

  شا ح را اداره خاواهم فارد. و اساوه و      گونه شا ح و جحم اه   آيم و اين ، من م،اگر ته تن تتحب واح فیند

شود نحيبید ته احناحم الها، تاود؛     م،چیونه  زيسی تود؛ شود سحده چیونه م،الیو  ش ح خواهم تود فه 
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شاود   چیوناه ما،   شود ححم، محرومحب و مظلوماحب تاود؛   ه م،چیون شود طرادار طدالی تود؛ چیونه م،

ْل محرومنّی و سرت، در جحم ه تود.  الیو  تح ّ

َْ  :ندارمودسپس  َعل واَْوَْْْلمْ َْْوِْإ ت مْ تَاف  ب در قحل) و تن ی خود دح اگر ته ت هّامّ ؛ْك مْ َعاتَْبَاياْ ْْ،َْوَْخَلع ات مْ ْْدَك مْ ْوهْ عْ ْْنَاَقض 

و طهدهح  خودتحب را شنساتند و تن ای خودتاحب را خلاع     ط ل ننرديد هح(  هح و ارسحل ن حيیده آب نحمه

ِ يْفاَْفرديد،  ا ْ ْْك مْ ِم ْ َْْماِْهيََْلَعم  شانی، از شا ح ياك امار      جحب خاودم ساوگید فاه چیانن نن احب      ته ؛بِ  ك 

ْفَاَعل ت م وهاْبِْ سحتقه ننسی. ننسی؛ ت،  نحشیحخته ته  شنی، را نسبی ش ح اين نن حب ؛َْعمفايِْْخيَْوْاب انِْاَِْبيَْوْاََْلَقد 

طقنل مرتناب   تن و نسبی ته نسرط ويم مسلم امحم ميتب،ته ترادرم  ، نسبیندرم امنرال ؤمینن

ِْبك امْ َْْوْال َمغ   ور َْمانِْْ شديد.  هح  شا ح را تراورد.   هح و قول خورده فس، اسی فه اريب تن ی و اريب ؛ْاغ تَاا  

ْ ت مْ َاَْْْفَح  ك امْ  نَا توانسی نصنبتحب  فه از رهیذر نحيبید  ته تن ی م،ا   آب تهره ،را تشنینداگر نن حب م ؛ْخ 

  خودتحب را ضحيع  نصنب و تهرهاگر نن حب تشنیند،  ؛َْضايا ع ت مْ َْْوَْنِصايَبك مْ  شود، از دسی ش ح خواهد رای.

اََْا  ك ثْ اِْفََْْْنَكثََْْْوَْمنْ » .فرديد ُِْناََْْْعلا ْ ْْن م  ِسا را طلناه خاودش   واقع نن حب  شنی، فید در هرفس نن حب 8؛«ْف 

از زود  خادا مارا    و ته 9؛َْوْالس االمْ َْْعا  ك مْ َْْوَْسيا غ ِ يْاهللْ  گردد. شنی، ته خودش ترم، شنسته و زيحب نن حب

تساتید و مُهار فردناد و تاه      ،ايان نحماه را نوشاتید   حضارت   فیاد و خاداححاظ.   ننحز م، ت،  ش ح  ه ه

  نشاد  دستینر شد و مواّا تنن راه  دردانند قنس  فه م، تبردمسهّر صنداو  دادند فه ته فواه  تن سقن

 اين نحمه را ترسحند و ته شهحدت رسند.

هح طوالن،  ححدثهروايحت ه البتّ تود؛ و روز دوم محه محرمته فرتال  روز ورود امحم حسنن وادثحايیهح 

ححل ت د از  ا ّ . طل،دهد زمحب جلسه اجحزه ن ، ،را ادامه دهم  اتاگر ترواهم خواندب اين طبحر .اسی

                                            

  .13ی  ی فتح، آیه . سوره1

و مجلسی، 172الطّف، ص  ابومخنف، وقعۀو  11، ص 5کوفی، فتوح، ج  اعثم و ابن 995 -994، ص 1. خوارزمی، مقتل، ج 3

 .912، ص 44بحاراالنوار، ج 
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ت د هم ته  رسند، فس ديیر  را ن حيیده فردند؛مسهّر صنداو  ته حضرت  تن ايینه خبر شهحدت قنس

نه اطالم گو شب طحشورا فه آبيحرانشحب ارمودند: اين راه، راه شهحدت اسی. ت د يحراب حضرت شبنه 

الم فیید و اط واحدار  م، ترازخنزند و ا ترم،   امحم حسنن يحراب ترجستهايیيح هم واحدار  فردند، 

 فینم ته شهحدت ترسنم.   حب در رفحب ش ح ااترحر م،  هستن فیید فه مح تح ه ه م،

ُِْصْ َاَْْبَلَْعلیْ قاْ َاْْمْ ث ْ اند، چه گفته اصححبوايحت آمده فه تك در ر هح فه تك اين اتراز واحدار  ت د از ت د  ؛حاِب

ن يْاسْ ل ْ َاْْ:قالَْفَْ :رو فردند ته اصححب خود امحم حسنن ْالدُّ َْلعَِْعِبيد  َْعلاَْوْالدفَن  ُْ ْْل ِسَ ِتِهمْ َاْْ ْ ق  اْمََْْح وا وَن

ْبِال َبالَْْدر تْ  ْم حفص وا ْفَِاذا َْمعاَِش ه م  َْ ِء ْالد  َََْقل       دننح هستید، دين لقلقه مردم تیده :ارمودند 10؛ان و

اتراز ديیدار   ،شود، تله ديیداريشحب تأمنن م، فیحر هح  آنهحسی تح زمحن، فه م نشی آنهح در زتحب

تسنحر اسی،  ن حزگزاراز فیید، جلسحتشحب شلوغ اسی، هنئحتشحب نرج  نّی اسی، مسحجدشحب نر  م،

ل ديیدار  مستلزم تح ّو شوند،  ه نن فه تح تال آزموده م، ؛ءَِْبالَفِاذاْم حفص واْبِالْ فیید.  اظهحر ديحنی م،

 ،فیید دهد، ه نن فه احسحس خشر م، م، خشر مصحئب، قرار ديیدار  انسحب را در شود، شدائد  م،

ََْ َ ان و ْالد  ت د از اين  شوند. چوب امحم حسنن اندك م، شوند؛ ر آب موقع ديیداراب قلنل م،ديی ؛َقل 

فسحن، فه تنن راه ته حضرت ملح   ازهحي،  رگردد و گروهخواهد ت م، فیید فه هرفس اطالم م،محجرا 

يك گروه ه راه  ،از مديیه حرفی فردند دانند وقت، حضرت اتحطبداهلل م،گردند.  ترم، دند،شده تو

ه میحطق، ف ه تح فرتال هم ازه ته حضرت ملح  شدند و در مسنر منّه يك طدّحضرت تودند. در منّ

ايیهح وقت، اه ندند، خنر و تسنحر  از  ؛شدند ااراد ته حضرت ملح  م، ت ض، از ،فردند طبور م،

را  امحم حسنن ،ننسی، حنومت، ننسی، نسی و مقحم، ننسی، محل و میحل، ننسی ننروز  در فحر

ه تح محند تح ه حب ت داد اندف، فه از مديی فید فه امحم حسنن و ه نن روايی نقل م، !ترك فردند

                                            

و مجلسی،  245ص العقول،  حرّانی، تحف شعبه و ابن 252، ص 2المجالس، ج  حائری، تسلیۀو  997، ص 1. خوارزمی، مقتل، ج 13

 .919، ص 44بحاراالنوار، ج 
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 فه اظهحر واحدار  و اظهحر دوست، و ارادت ته امحم حسنن تسنحر  از فسحن، ايشحب حرفی فردند.

 حضرت نرافیده شدند.دور و تر از فردند،  م،
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