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    روبرو شدن با حرّ و لشكريان او  

 
ثب ّضاس سَاس ًضديه ايطبى سسيذ دس ػيي ضذت گشهب، ٍ دس ثشاثش لطىش فشصًذ  «حشّ ثي يضيذ»چَى ثِ ًضديه وَُ سسيذًذ، 

، ٍ اصحبة آى اهبم گشام دس ثشاثش گشٍُ «هىشهت ٍ جاللت سا ثشپب وشدًذسشاپشدُ  :»خيشالجطش صف وطيذًذ. حضشت فشهَد

ضمبٍت اًجبم صف وطيذًذ. چَى آى هٌجغ وشم ٍ سخبٍت، دس آى خيل ضاللت، آثبس تطٌگي هطبّذُ ًوَد، اصحبة خَد 

ايطبى سا ثب  وِ ايطبى سا ٍ چْبسپبيبى ايطبى سا آة دّيذ، ٍ خَد ثِ ًفس ضشيف خَد هتَجِ گشديذُ، :»سا حىن فشهَد

  «.اسجبى، سيشاة گشداًيذ

 ى ٍلت البهت ضذ،. چَ«اراى ًوبص گفت :»سا فشهَد «حجبج ثي هسشٍق»چَى ٍلت ًوبص ظْش داخل ضذ، حضشت، 

اص خيوِ ثيشٍى آهذ ٍ دس هيبى دٍ لطىش ايستبد، حوذ ٍ ثٌبي حك تؼبلي ثِ جب  ثبالپَشٍ ًؼليي ٍ صيشجبهِ طْذا ثب السيذ

ْب الٌبس، هي ًيبهذم ثِ سَي ضوب هگش ثؼذ اص آًىِ ًبهِ ّبي هتَاتش ٍ هتَالي ٍ پيه ّبي ضوب پيبپي ثِ اي»آٍسد ٍ فشهَد: 

هي سسيذُ، ٍ ًَضتِ ثَديذ وِ الجتِ ثيب ثِ سَي هب وِ اهبهي ٍ پيطَايي ًذاسين، ضبيذ خذا هب سا ٍ ضوب سا ثش حك ٍ ّذايت 

وبى خَد سا تبصُ وٌيذ ٍ خبطش هشا هطوئي گشداًيذ، ٍ اگش اص گفتبس هجتوغ گشداًذ. اگش ثش سش ػْذ ٍ گفتبس خَد ّستيذ، پي

آى غذاساى صثبى دس  «هي ثِ جبي خَد ثشهي گشدم. ،ًبخَضبيٌذ استب سا ضىستِ ايذ ٍ آهذى هشا خَد ثشگطتِ ايذ ٍ پيوبى ّ

 .وبم خبهَضي وطيذًذ ٍ جَاثي ًگفتٌذ

هي ًيض دس »حش گفت: «اگش خَاّي ثب لطىش خَد ًوبص وي.»ت:حش گف ِ، ٍ ث«وبص گفتوِ البهت ً:»حضشت، هؤرى سا فشهَد

پيص ايستبد ٍ ّش دٍ لطىش دس ػمت آى حضشت ًوبص وشدًذ. ثؼذ اص  )ع(حسيي  حضشت اهبم «ػمت ضوب ًوبص هي وٌن.

ًوبص، ّش لطىش ثِ جبي خَد ثشگطتٌذ. چَى ٍلت ًوبص ػصش ضذ، ثبص حضشت پيص ايستبد ٍ ثب ّش دٍ لطىش ًوبص وشد، ٍ 

ايْب الٌبس، اگش اص خذا ثتشسيذ ٍ حك اّل »ؼذ اص ًوبص سٍي هجبسن ثِ جبًت ايطبى گشداًيذ ٍ خطجِ اي ادا فشهَد ٍ گفت:ث

حك سا ثطٌبسيذ، هَجت خطٌَدي حك تؼبلي اص ضوب هي گشدد، ٍ هب وِ اّل ثيت سسبلت ٍ ثِ ػلن ٍ ووبل ٍ ػصوت ٍ 

ٌذ ٍ دس هيبى ضوب ثِ جَس ٍ سيبست هي وٌ ادػبي گشٍُ وِ ثِ ًبحك هبهت اص ايجاللت هَصَفين، سضاٍاستشين ثِ خالفت ٍ ا

سلَن هي ًوبيٌذ، ٍ اگش دس جْبلت ٍ ضاللت ساسخيذ ٍ سأي ضوب اص آًچِ ثِ هي ًَضتِ ايذ، ثشگطتِ است، ثشهي  دضوٌي

 .«ًذاسم فشهبيي، ثِ ّيچ ٍجِ خجشي ثِ خذا سَگٌذ وِ هي اص ًبهِ ّب ٍ سسَالى وِ هي»دس جَاة گفت: «حش»گشدم. 

چَى خشجيي سا آٍسد، هولَ ثَد اص  «خشجيٌي وِ ًبهِ ّب دس آًجبست حبضش سبص.»سا فشهَد: «ػتجِ ثي سوؼبى»حضشت، 

هأهَس ضذُ ام وِ چَى تَ سا  «اثي صيبد»هي اطالػي ًذاسم ثش ايي ًبهِ ّب، ٍ اص جبًت  »گفت: «حش»ًبهِ ّبي وَفيبى ثي ٍفب. 

 .«تب صًذُ ام، ثِ ايي هزلت ساضي ًخَاّن ضذ»حضشت فشهَد: «تَ سا ثِ ًضد اثي صيبد ثشم.هاللت ًوبين، اص تَ جذا ًطَم تب 

حشم هحتشم سا ثش ضتشاى ثستٌذ، حضشت پب دس سوبة سؼبدت ّب  وجبٍُىن فشهَد سَاس ضًَذ. چَى پس اصحبة خَد سا ح

 :خطبة وشد «حش»غ ضذًذ. حضشت ثب دسآٍسد ٍ سَاس ضذًذ. چَى خَاستٌذ وِ ثشگشدًذ، لطىش هخبلف ثش سش ساُ آهذُ، هبً

اگش ديگشي ًبم هبدسم سا هي ثشد، الجتِ هتؼشض هبدس اٍ هي »گفت: «حش» «هبدست ثِ ػضاي تَ ثٌطيٌذ، اص هب چِ هي خَاّي؟»

 «هطلت تَ چيست؟»حضشت فشهَد: «ضذم، اهب دس حك هبدس تَ ثِ غيش اص تىشين ٍ تؼظين سخٌي ثش صثبى ًوي تَاًن آٍسد.

هي ًيض دست اص »گفت: «حش» «هي اطبػت تَ ًوي وٌن.»آى جٌبة فشهَد: «هي خَاّن تَ سا ثِ ًضد پسش صيبد ثشم.»حش گفت:

هأهَس ًطذُ ام وِ ثب تَ جٌگ وٌن. اوٌَى »گفت: «حش»ى ايطبى ثِ طَل اًجبهيذ. ٍ ايي گًَِ، سخٌبى دس هيب «تَ ثشًوي داسم.



ثٌَيسن، ضبيذ  «پسش صيبد»غيش ساُ هذيٌِ ثشٍ تب هي حميمت حبل سا ثِ وِ ثِ آهذى وَفِ ساضي ًوي ضَي، ثِ ساُ ديگشي ثِ 

 .صَستي سٍ دّذ وِ هي ثِ هحبسثِ چَى تَ ثضسگَاسي هجتال ًطَم

 1.آى جٌبة ثِ ضشٍست اص ساُ لبدسيِ هيل ثِ دست چپ وشد ٍ سٍاًِ ضذ، ٍ آى لطىش ضمبٍت اثش ًيض ّوشاُ ضذًذ

 ورود لشكر حق به سرزمين كربال

جح ضذ، فشٍد آهذًذ ٍ ًوبص ثبهذاد گضاسدًذ. حضشت سَاس ضذ ٍ ّش چٌذ هي خَاستٌذ ثِ جبًت ديگش ثشًٍذ، لطىش چَى ص
ايي سا وشثال هي »گفتٌذ:« ايي صهيي چِ ًبم داسد؟»صهيي وشثال سسيذًذ. حضشت پشسيذ: ًوَدًذ تب آًىِ ثِ هوبًؼت هي «حش»

 ، آة حسشت اص ديذُ ّبي هجبسوص فشٍسيخت ٍ فشهَد: ايي هَضغسا ضٌيذ سًج وطيذُچَى اهبم هظلَم آى ًبم  «گَيٌذ.
  .است، ٍ ايي جبي سيختي خَى ضْيذاى وشثالست سًج ٍ ثال ٍ هحل هحٌت ٍوشة 

سيذ، ثش حضشت سالم تبخت. چَى ثِ ًضديه س ياي پيذا ضذ وِ ثِ تؼجيل ثِ جبًت ايطبى ه دس ايي حبل، اص دٍس سَاسُ
وِ ّش »َد سا ثِ اٍ داد. چَى ًبهِ سا گطَد، آى هلؼَى ًَضتِ ث «اثي صيبد»الم وشد ٍ ًبهِ سفت ٍ ثش اٍ س «حش»ًىشد ٍ ًضد 

گشداى،  سا فشٍد آٍس ٍ اٍ سا دس ثيبثبًي فشٍد آس وِ آة ٍ آثبداًي ًجبضذ، ٍ وبس سا ثش اٍ تٌگ «حسيي»جب ًبهِ هي ثِ تَ ثشسذ،
ًبهِ آى لؼيي سا خَاًذ، هضوَى ًبهِ سا دس  «حش»چَى  «اي. د وِ تَ اطبػت فشهبى هي وشدٍُخجش ثِ هي آسىن ٍ ثبيذ وِ پي

هبدست ثِ هبتن تَ ثٌطيٌذ، ايي چِ »سا ضٌبخت. ثِ اٍ گفت: «اثي صيبد»پيه  «يضيذ ثي هْبجش»هيبى لطىش آى جٌبة ًذا وشد. 
گفت:  «اثي هْبجش» «ام ٍ ٍفب ثِ ثيؼت خَد ًوَدُ ام. اطبػت اهبم خَد وشدُ»گفت: آى هلؼَى «پيبم است وِ تَ آٍسدُ اي؟

ثشاي خَد هْيب وشدُ اي، ٍ اهبم تَ اص آى اهبهبى است وِ  آتص آخشت دًيب ٍ ًٌگ هؼصيت پشٍسدگبس خَد وشدُ اي ٍثلىِ »
گشداًيذم ايطبى سا اهبهبى وِ هي خَاًٌذ هشدم سا ثِ سَي آتص، ٍ دس سٍص ليبهت يبسي »حك تؼبلي دس حك ايطبى هي فشهبيذ:

 .«وشدُ ًوي ضًَذ
وِ دس ًيٌَا يب غبضشيِ يب هحل ديگش وِ آة ٍ آثبداًي داضتِ ثبضذ، س ثگزا»دس آًجب فشٍد آهذ، حضشت فشهَد: «شح»پس 

صّيش ثي ».هخبلفت ثىٌنحىن اٍ ًوي تَاًن  ثب شستبدُ ٍ حىوي وشدُ است، ٍاهيش ايي هشد سا ف»گفت: «حش» «فشٍد آيين.
ايطبى همبتلِ وٌين وِ جٌگ هب ثب ايطبى آسبى تش است اص جٌگ ثب  يب ثي سسَل اهلل! دستَسي دّيذ وِ هب ثب»گفت: «ليي

ن، ٍ هي هي خَاّن حجت خذا سا ثش ايطبى توبم وٌ»حضشت فشهَد: «لطىشّبي ثي حذ ٍ احصب وِ ثؼذ اص ايي خَاٌّذ آهذ.
 «ن.وٌ ًويجٌگ ايطبى ِ اثتذا ث

ثيت سسبلت ثشپب وشدًذ، ٍ ثِ لَل جوؼي،  ػصوت ٍ جاللت سا ثشاي اّلخيوِ پس ثِ ضشٍست دس آًجب فشٍد آهذًذ، ٍ 
2.سٍص چْبسضٌجِ يب پٌج ضٌجِ، دٍم هبُ هحشم سبل ضصت ٍ يىن ّجشت ثَد، ٍ ثِ لَل ثؼضي سٍص ّطتن هبُ هحشم ثَد
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