
 چيد تو ازیاران انام حصیو )ع( در غاطُرا

  حتیب ةو نظاٍر

نظاٍر از صحاةٌ پیانتراکرم )ص( ه از خُاص اصحاب انیرالهُنيان )ع( ةٌ طهار  ةو حتیب

رفت . اه جایگاً خاصی ىزد حضرت اةی غتدا... داطت ه ةدیو دلیل آن حضرت در رهز  نی

طرف چپ اصحاب خُد گهاطت. اه شخت ةٌ غاطُرا ٍيگام آراشتو صفُف لظکر ، حتیب را در 

صدیم ، ةر آن جياب حهلٌ  ةو تهیم ةٌ ىام َةدیل ىترد ةا دطهو پرداخت تا ایيکٌ طخصی از ةيی

کرد ه طهظیر ةر شر نتارکض زد . در ایو زنان طخصی دیگر از ةيی تهیم ، ةا ىیزً ةر آن 

صیو ةو تهیم شر نتارکض را از ةزرگُار زد ه اه را ةٌ زنیو افکيد . حتیب خُاشت ةرخیزد کٌ ح

  تو جدا کرد ه اه ةٌ فیض هاالی طَادت رشید .

 

  کاٍلی حارث ةو اىس

 

 طيیدً را حضرت آن حدیث ه کردً درک را( ص) خدا رشُل کٌ اشت صحاةٌ ةزرگان از اىس

 اجازً( ع) حصیو انام از ةُد کَيصال نردی پیر کٌ حالی در ه غاطُرا رهز در اىس.  اشت

دً ىفر را ةٌ ٍج ه کرد حهلٌ دطهو ةٌ خُاىی رجز از پس ه طد جَاد غازم ه گرفت نیدان

خاک ٍالکت اىداخت ه آن گاً خُد طَید طد . ىام اه در زیارت ىاحیٌ اىس ةو حارث هارد طدً 

  «کاٍل االشدی  الصالم غلی اىس ةو»اشت : 

 

  ریاحی یزید ةو حّر

 

 ةو... ا غتید شتب ٍهیو ةٌ.  ةُد کُفٌ ةرجصتٌ ٍای طخصیت از ه اطراف ، ةزرگان از ریاحی حّر

فرناىدٍی ٍزار ىفر جيگجُ نيصُب شاخت تا ناىع هرهد انام حصیو )ع( ةٌ کُفٌ  ةٌ را اه زیاد

طُىد . حّر پس از آىکٌ رحهت الَی طانل حالض طد ه ةٌ شپاً انام حصیو )ع( پیُشت ، 

ةدیو ىحُ جيگید تا ایيکٌ جهاغتی از  ٍهاىيد طیری غضتياک ةر دطهو حهلٌ کرد . ندتی

لظکر غهر شػد ةر اه حهلٌ آهردىد ه طَیدش کردىد . هكتی انام حصیو )ع( ةٌ ىزد اه آند در 

  اش ایو اةیات را خُاىد : نرجیٌ

 

 چٌ ، ٍا ىیزً ةارش ٍيگام ةٌ حّر ةُد ىیکی نرد چٌ ، ریاح دهدنان از حّر ةُد ىیکی نرد چٌ »



.  گذاطت اخالص طتق در را خُدش جان ه پیُشت اه ةٌ ه خُاىد را حصیو کٌ ةُد ىیکی نرد

»  

 

  یر ةو حّر ةو یزید ریاحیُةک

 

 جَاد آىَا ةا ه کردىد حهلٌ شتهگر كُم ةر پدرش ةا ٍهراً ریاحی یزید ةو حّر فرزىد ةکیر

 از پس ه طد زار کار هارد( ع) حصیو انام از ىترد اجازً از پس شػادتهيد جُان آن. ىهُدىد

  . آند ىایل طَادت درجٌ ةٌ ، جاىاىٌ ای نتارزً

 

  كیو ةو ُزٍیر

 

، نردی طریف ، طجاع ، دالهر ، ىاندار ، ةزرگ نرد ه اٍل کُفٌ ةُد . ةٌ دلیل شلحظُری  زٍیر

)ع( در رهز غاطُرا ةٌ ٍيگام آراشتو صفُف ، زٍیر ةو كیو را  ه طجاغت هی حضرت انام حصیو

ةر جياح راشت لظکر گهاطت . زٍیر كتل از ظَر غاطُرا از انام اجازً جَاد گرفتٌ ه غازم نیدان 

ةٌ ٍهراً حّر ةٌ لظکر دطهو حهلٌ کردىد ه ةا طجاغت ه رطادت ةٌ جيگ پرداختيد . در طدً ه 

ایو ىترد حّر ةٌ طَادت رشید هلی زٍیر دهةارً خدنت انام رشید ه ٍهراً ةا شػید حيفی در 

ٍا كرار دادىد تا حضرت ةٌ ٍهراً  ةراةر حضرت شیدالظَدا ایصتادىد ه خُد را ٍدف تیر ه ىیزً

خُیض را خُاىدىد . پس از ىهاز کٌ زٍیر ةرای ةار دهم غازم نیدان جيگ طد پس  اصحاب ، ىهاز

ای از دطهيان ةٌ دشت کحیر ةو غتدا... طػتی  از شاغتی نتارزً دلیراىٌ ه ةٌ ٍالکت رشاىدن غدً

 ه نَاجر ةو اهس تهیهی ةٌ طَادت رشید .

 


