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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 حرّهی  واقعه

ذکتر  الحجّته   ذیمتاه   وهشتتم  وهفتم یا بیست وششم یا بیست بیستدر را  حرّهی  تاریخی، واقعه روایات

ستممین ستا    در . است حرّه ی واقعه روز الحجّه ذی ماه وهشتم بیستبیشترین نقل  ولی طبق ؛اند کرده

ه در مکّت  زبیتر  بتن  عبتدال کته   بمدمانده او  به درک واصل شدنو اندی  هدو ما و معاویه یزیدبنحکممت 

ستاز ایتن    زمینته  اینکهحا   ند.در مدینه هم مردم دست به شمرشی زدو  ی تشکیل دادلّمستق حکممت

یک نکته ایتن استت کته در آن     .ه استقابل تمجّنکات مختلفی  ،ه بمدشمرش و عامل انگیزش مردم چ

چیزهای گرانبهایی که  :و گفتاو فرستاد پیش  فردی رایزید  بمد، دمّمح بن که والی مدینه عثمان ممقع

متردم مدینته هتم     .بیتاورد به شتام  بدهید تا برای من  و به او آوری کنید جمعهمه را در مدینه هست 

معتترض   همین دلیل بته حکممتت  به و  ؛این شهر است ی ها و تاریخچه معترض شدند که اینها سرمایه

چتمن   ؛تی را اعتزام کردنتد  أهیت  عاشتمرا  ی   بعتد از واقعته  مردم مدینه دومین عامل این است که . شدند

چته  ، های بزرگی بتمد و چته ختمد امتام ستجاد      کاروان اسرا به مدینه حامل پیام برگشتِهرحا   به

 بیتت  چته دیگرانتی کته ختانماده و اهتل     و  چته ربتا   ، ممثت کلّ امچته  ، کبری زینبحضرت 

های آنها سبب شد که مردم مدینته بته فکتر     ننشستند و روشنگری ساکت ،بمدند الحسین عبدال ابا

اعزام کردند و به شام تی را أهی !کنیمبررسی  برویم !ندکیمافتادند که این کیست که در شام حکممت 

  !گزارش عجیبی داد ،برگشتبه مدینه ت وقتی أآن هی
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و  شتهادت رستید  بته   در جنگ احتد  کهبمد  دامادی تازه، المالئکه غسیل ، معروف بههحنظلدانید که  می

و وقتتی برگشتتند و    بتمد  بته شتام   اعزامتی  تأپسر او عبتدال جتزه هیت   ؛ که پیکر او را غسل دادندئمال

   .این هم یکی از عمامل شمرش مردم مدینه شد ،بیان کردندرا مشهمدات خمدشان از حکممت یزید 

از آستمان   ترسیدیم اصالً ما وقتی وارد شام شدیم و آن صحنه ها را دیدیم :گفت هحنظل  بن خمد عبدال

رفتتیم حتاکمی را   !نتزو  عتذا  شتمد    ی عذا  ناز  شمد و این سکمت ما هم ممکن است زمینته بر ما 

محارم ختمدش   با زنانو با خماهر خمدش  ،ا با مادر خمدشامّ ؛مسلمین است ی خلیفه م که ظاهراًیدید

و  ...چنین و چنان است  !بازد قمار می !مردخیمعلنی شرا   !ندکیمنزدیکی جنسی  پروا و بی راحتی به

 .که اینها دادند هم یکی از عمامل این شمرش بمد گزارشی

 ی زمینته از ه به قتدرت رستید و   وقتی در مکّ زبیر بن عبدالعامل سممی هم که نقل شده این است که 

داد و خمد این هم یک عامل  هحنظل  بن عبدالحکم والیت مدینه را به  ،خبردار شددینه ی در متنارضای

متردم   ؛هرتقدیر شمرشی صتمرت گرفتت   بهبمد. م شا از حکممتآنها استقال  اعالم مردم مدینه و  دتمرّ

همتراه بتا   آنهتا را   ی همته محاصتره کردنتد و   ، مستتقر بمدنتد   در مدینه کهرا ای  هامیّ جمع شدند و بنی

اریم و رهایتتان  گتذ یمت ه این شرط شتما را زنتده   به آنها گفتند: ب و بیرون راندنداز شهر  فرماندار یزید

آنهتا هتم    .نشمید و دوباره حمله نکنیتد  دعه نیم که اگر یزید سپاهی فرستاد، شما دیگر با آنها همک یم

د ختمدش را  هّت بتمد کته بعتد تع    ین گتروه اجزه  هم داماد عثمان حکم، بن مروان .و رفتند سپردند دهّتع

، ع شتد لت طّیزیتد م وقتتی  که حدود هزار نفر بمدند از شهر بیترون کردنتد و    را هرتقدیر آنها  به .شکست

ستمت مدینته    بته   قبته عُ بتن  مستلم  به فرماندهی داشت تکه حدود چهار پنج هزار نفر جمعیّسپاهی را 

به  عقبه بن مسلم .را از بین ببرند زبیر بن عبداله بروند و کار مدینه را بسازند و بعد هم به مکّ فرستاد که

در همتان   ،سپاهی بترای حملته بته مدینته آمتده      لع شدندمطّمردم مدینه هم که  ؛آمد نزدیکی مدینه

خنتدقی کندنتد و    ،شترقی  ی هدر حترّ  ،نددکنخندق  احزا ،در جنگ  ای که پیغمبراکرم منطقه

حفاظتت الزم   شهر تقریباً .بمد آنهارویارویی  ی آمد و آنجا نقطهعقبه  بن مسلمسپاه  .دفاع شدند ی دهماآ
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ا به امّ ،همکاری نکندبا سپاه یزید د سپرده بمد عهّبا اینکه ت داماد عثمان حکم، بن مروانمنتها  ؛را داشت

ارتبتاط   حارثته  بنینام  به یکی از طمایف ساکن مدینه با همکاری کرد و آنهابا ؛ دی پایبند نبمدعهّهیچ ت

 عقبته بنمسلم برای سپاه مردم مدینه همین گروه از؛ خریدو آنها را را فریب داد  آنهااز  ای هعدّو  گرفت

و خمدفروختگان در برابر دشمن خارجی راه  نخیانتکارااین  ی کهراه نفمذی باز کردند و از همین منفذ

حمله کرد و چنتان جنتایتی    !حمله کرد و ظرف یک روز کار مدینه را ساختبه شهر هم او  ،باز کردند

هتزار تتا    بتین شتش  کته   نقل شده .سیاه کرددر تاریخ ه را امیّ بنی ی مرتکب شد که برای همیشه چهره

 بساط اعتتراض را در  وی وریمیزید به او دستمر داده بمد که  !عام کرد هزار نفر را در شهر مدینه قتل ده

از انصتار  چمن  ؛ل بمدندئی قاتیّعبرای خمدشان ممقبه دالیل مختلفی  مردم مدینه. نیکیمجمع مدینه 

حمله کردند و جتمی ختمن    .ینمهاجرنه برای  قائل بمد، حرمتی برای انصار نه حکممت شام  امّا ؛بمدند

ی جمی ختمن جتاری   بلنّمسجدا درپیغمبر مزاردور راستی  هبند که کیمتاریخ نقل  !راه انداختند

مادرهتا  جلتمی   بغل مادرهایشان گرفتند و ازهای شیرخمار را  هبچّو پیر و جمان ، در مرد و زنقنای !بمد

 ،ط شتدید ستلّ مبر شهر مدینته  گفته بمد وقتی  آنهایزید به دیگر اینکه ! انگیز است حیرتکه  سر بریدند

چته جنتایتی   در شهر مدینته  روز  در این سه شبانه !روز تمام زنان شهر مدینه بر شما مباحند سه شبانه

نمامیس ممرد تجتاوز قترار گرفتت و     ؛امما  غارت شد !داند شد خدا می هتک اق افتاد و چه نمامیسیفتّا

   !ندت عظیمی کشته شدجمعیّ

بتمد در  آنهتا   صتقتا  ؛بتمد  کیفر مردم مدینه حرّه ی واقعهام که  خاطرتان هست، بنده این تعبیر را کرده

بعتد از رحلتت   چته   ؛ستکمت کردنتد  و آنهتا  فتاق افتتاد   اتّ ال به آ  در این شهر نسبتقبا  جنایاتی که 

نشتینی   ای خانته هت  و چه بعتد در رابطته بتا ستا     ،سقیفهو خمنین  ننگینکمدتای آن  ،ال رسم 

بعتد در  و ، سا  خالفت ظاهری امیرالمؤمنین چهارحدود چه در رابطه با همان ، امیرالمؤمنین

تتا شتهادت    دوران امامت امتام مجتبتی   آن دنبا  و به امام مجتبی ی ماهه خالفت شش ی دوره

هتا،   تفتاوتی  بتی  ،هتا  تمتام ایتن ستکمت   ، الحستین  باعبتدال ا امامتت  ی و بعد دوران ده ستاله  ایشان
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و سکمت  کربال را دیدند ی واقعه !ال شد تماشاگر بمدن این همه ظلم و جمری که به آ و  ،ها ناییتاع بی

به خمد  ط دستگاه حکممت یزید نسبتشهر با این ظلم عظیمی که تمسّرا مردم این  اینها صتقا !کردند

   ، عمالً دادند.این مردم روا داشته شد

و تمانستتند پناهگتاهی    نتد جان سالم بته در برد واقعه در این  ادامام سجّ ،با عنایت الهیهرتقدیر  به

حدود چهارصد نفتر   .ندو برای گروهی از مردم مدینه که پناهی نداشت برای خاندان پیامبرباشند 

جریان اعتراض مدینته را جریتانی در    حضرت .محفمظ ماندند ادهای امام سجّ تحت پمشش حمایت

ت بته نتمعی بتا شخصتیّ    شتمرش مدینته   چمن  ؛ال ندیدند مسیر دیانت و در مسیر حمایت از حقمق آ 

بحت  اینکته بترویم حقتمق      و اساستاً  و پستی بمد ارتباط داشتیّ شقکه ممجمد  زبیر بن عبدالمشئمم 

لتذا امتام    ؛ها نبمد این اندیشه ،را به نتیجه برسانیم بیت ت اهلرا احقاق کنیم و حاکمیّ بیت اهل

دیگری که در تتاریخ   متعدّدمثل ممارد  ؛ندییدی نگرفتأهم در برابر این جریان هیچ ممضع ت ادسجّ

بته  ه شکل گرفتت و منجتر   امیّ ممت بنیه در پایان حکامیّ مثل نهضتی که علیه بنی ؛هست بیت اهل

مینتد  گیمی اینکه حتّ  در عین آنجا هم امام صادق؛ شدس اعبّ ه و روی کار آمدن بنیامیّ سقمط بنی

ظالمی بته جتان ظتالم دیگتری       هرحا به .کنند تأیید نمیآن حرکت را ا امّ ،خماهید شد که شما پیروز

ی بستیار مهمّت   ی یید قرار بگیرنتد و ایتن نکتته   أممرد ت ،ن دوآاز  یک افتاده و هیچ دلیلی ندارد که هیچ

 اگتر  کته  ی استمّمه ی ها خیلی نکته گیری در همین مسائل سیاسی امروز جهان هم برای ممضع ؛است

 او .از آن ظتالم حمایتت کنتیم    دلیلی ندارد متا  ،کسی دشمن ماست و ظالمی به جان آن دشمن افتاده

 .انتد  دو ظالمند که به جان یکدیگر افتاده ؛افتاده است هم ما ظالم به جان دشمن هاینک  ! ولمظالم است

کته انتختا     یو به دلیل همین ممضتع  ندیید نکردأهم این شمرش مردم مدینه را ت ادلذا امام سجّ

رسید کته دستت بته جنایتت     تیمو  حکممت یزید هم که آن جنایت عاشمرا را مرتکب شده بمد ،کردند

پناهگتاه   حضترت  نشتد و  ادامتام ستجّ   ضرّمتعت  عمتالً  ؛بزند غمبربه خاندان پی دیگری نسبت

حکممت یزیدی واقع شدند و جمعی را در حفت  خمدشتان نگته     ی گروهی هم در این یمرش بیرحمانه
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 ادجّاز جانب خدای متعا  برای حفاظتت از جتان امتام ست    ای  کهئروایاتی هم داریم که مال؛ داشتند

 .مأممر شدند

اق افتاد و بعتد ستپاه   فاتّ آخرین جنایات یزیداز عنمان آخرین جنایت یا یکی  به حرّهی  هرتقدیر واقعه به

 ،عقبته معتروف شتده    بتن  به مسترف در تاریخ  ،دهمه کشتاری که کر خاطر این که به عقبه بن پیروز مسلم

ایتن ستپاه یزیتدی از مدینته      ،تمانست ختمن ریختت و جنایتت کترد    یمتا  وراف کرد سخاطر اینکه ا به

ه را محاصتره کردنتد و بتا    مکّت  ؛ه مستتقر شتدند  و در ارتفاعات اطتراف مکّت   ندحرکت کرده سمت مکّ به

ختدا هتم آتتش گرفتت و بخشتی از آن        ی  ه روانه کردند که خانهسمت مکّ های آتشی به منجنیق گلمله

و یزیتد را ستیاه کترد     ی کته پرونتده  بتمد  های حکممت یزیتدی   و این هم یکی دیگر از جنایت !سمخت

فرماندهی این  میر را بهن بن حصین ،یزید .بیمار شد و به درک واصل شددر همین جریان  عقبه بن لممس

مشغم  همین درگیری از  بیرون شهر بمدند که یزید بته   ؛ آنهام  کردصعقبه من بن مسلم جای بهر کلش

رش کنمیر لش بن رسید حصین او درک واصل شد و وقتی خبر به درک واصل شدن یزید به سپاه اعزامی

 .  برگشتندبه شام را برداشت و 

 به احتما و ، وهشتم بیستیا  وششم بیستیا  الحجّه ذی ماه وهفتم بیسته در روز رّح ی واقعه رحا ه به

 است.ماه رخ داده  وهشتم بیست تر ظاهراً قمی

 

 مْ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللٰ ُهمَّ 


