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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 ی حرّه الحجّه: واقعه هفتم ماه ذی و روز بیست

ی  قمری، یعنی دو سال بعد از واقعه هجری 36الحجّه در سال  هفتم ماه ذی و در روز بیست

رهبری ی عاشورا مردم مدینه مجتمع شدند؛ با  ی حرّه رخ داد. بعد از واقعه عاشورا، واقعه

حنظله فرماندار اعزامی از شام را بیرون کردند و خودشان شهر را در اختیار  بن اهلل عبد

گرفتند. یزید وقتی این قضیه را دید، برای سرکوب قیام و شورش مردم مدینه سپاهی را 

عقبه براثر خیانت گروهی که  بن عُقبه به این شهر اعزام کرد و مسلم بن به فرماندهی مسلم

ی  توانست به شهر مدینه نفوذ کند. در واقعهحّم مردم مدینه قرار گرفته بودند، مورد تر

حرّه جنایتی رخ داد که تاریخ از آن شرمسار است. چه جوی خونی در مدینه به راه افتاد! 

ی  که از سینه حالی چه کشتارهای وحشتناکی! چه مادرانی که فرزندان شیرخوارشان در

ها بریده و قطع شد! چه فجایعی رخ داد!  نوشیدند، در بغل مادرها سر بچهّ یآنها شیر م

های مردم مدینه جوی خونی در داخل  اند از کشته مورّخین سنّی و شیعه هر دو نوشته

جاری بود. سپس یزید برای سه روز یا یک هفته تمام زنان و دختران  مسجد پیامبر

های بعد  الل کرد. چه فجایعی رخ داد! و تا سالشهر مدینه را بر سربازان اعزامی خود ح

ی منزله ای است که به ی حرّه حادثه چه فرزندان نامشروعی در مدینه متولّد شدند! واقعه

ی یزید در دوران حکومتش ثبت شده است؛ یزیدی که یکبار پسر  یکی از جنایات برجسته

ر مردم مدینه، شهر رساند؛ بار دیگ گونه به شهادت می را در کربال آن پیامبر

ی خدا را مورد هجوم قرار  کند و بار سوم خانه عام می گونه قتل را این ،پیامبر

ی  کشد. در دوره ی خدا را به آتش می ریزد و خانه دهد؛ با منجنیق آتش بر آن می می
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کوتاهِ نزدیک به سه سال حکومت یزید چه فجایع وحشتناکی که رخ نداد! اینها همه 

از خّط والیت و امامت واقع شد؛  اهلل بود که بعد از رحلت رسول میوی انحرافی

ام که قیفه است. یکبار این تعبیر را خدمتتان به کار بردهسی حرّه استمرار کودتای  واقعه

به  اهلل شاید بازتاب سکوت مردم مدینه در برابر ظلمی که بعد از رحلت رسول

م، کشتار و فجایعی بود که بر سر این عا شد، قتل زهرا ی و فاطمه امیرالمؤمنین

مردم آمد. آن سکوت، تماشاگر بودن، همکار بودن و تأیید کردن مظالمی که بعد از رحلت 

ی حرّه یکی  توانست بدون تبعات باشد؛ و واقعه بر خاندان ایشان شد، نمی اهلل رسول

 از تبعات آن برای این مردم بود. 

ی ظلم بودیم و سکوت ما مؤیّد آن ظلم شد، در  حنهبدانیم که اگر در زمانی تماشاچی ص

کند، عمالً آن ظلم را  همین دنیا پیامدهایی خواهد داشت؛ چون وقتی کسی سکوت می

ی عاشورا از کسانی نام  کاران واقعه تأیید کرده است. در زیارت عاشورا در کنار جنایت

ا به دستگاه خالفت کنیم که با سکوتشان این جرأت ر بریم و آنها را نفرین می می

َمهِِّدينَ   هللاه   لََعنَ »معاویه بخشیدند که چنین جنایتی را به بار بیاورد:  بن یزید لَههْم ِِبلتَّْمِكنِي ِمْن   الْمه

 ْ ش این کشتار و جنایتی که در کربال که با تمکین، سکوت و پذیر نفرین بر کسانی 1«ِقتاِلكه

ی با ظلم نپرداختن  شد، زمینه را آماده کردند. اعتراض نکردن، بر نیاشوبیدن و به مبارزه

  پیامدهایی در همین دنیا دارد؛ چه برسد به آنچه که در آخرت متوجّه شخص خواهد شد.

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجه َحمَّ ٍد َو آِل مه َحمَّ  اَللّههّم َصلِّ عيَٰل مه
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 .عاشورا زیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 978 ص المزار، شهیداوّل، و 282 ص ،89 ج بحار، مجلسی،. 


