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بن معاویه برگزار  پاسخ به یک شبهه: آیا اولین مجلس عزاداری برای امام حسین )ع( را یزید  
 ؟! کرد

 مقدمه 
یکی از ادعاهای پر تکراری که بسیار مطرح می شود آن است که یزید بن معاویه اولین کسی است که برای  

 کرد. امام حسین علیه السالم مجلس عزا برگزار 

 در این نوشتار قصد داریم تا به راستی آزمایی این ادعا بپردازیم. 

 طرح شبهه 
  سپاهش   و  زیاد  ابن  اصال   کردم  اشتباه  من  گفت.گرفت   یزید   را(  ع)حسین  امام  برای  عزاداری  مجلس  اولین
  نوعی  به منتها  گرفت ( ع)حسین  امام   برای  عزاداری  مجلس   یزید .  داده  رخ   که است  اشتباهی .  کردند   روی   زیاده

 .نکرد  را( ع)بیت اهل   مکتب و  عدالت و  توحید صحبت  که

  و   عزاداری  مجلس   نوع  دو   که   بود   زمان  همین   از   . گرفت  او (  ع)حسین  امام  برای   را   عزاداری   مجلس   اولین  و
 . شد   شروع خوانی  مرثیه  و مداحی 

 پاسخ 
 مقدمه ی پاسخ 

محققان شیعه در مصادر و روایات مختلف صورت گرفته،  بر اساس تحقیقات و بررسی های مفصلی که از سوی  
 برگزاری مجالس عزای حسینی سابقه ای بسیار طوالنی دارد. 

یکی از کامل ترین و دقیق ترین تقسیم بندی ها در این زمینه از سوی مرحوم شوشتری در کتاب مشهورش  
 »الخصائص الحسینیة« ارائه شده است: 



 ]در باب مجالس برگزار شده به منظور یاد امام حسین علیه السالم[ 

منظور ذکر مصیبت امام حسین علیه السالم و گریه بر ایشان  مقصد چهارم: در مورد مجالس برگزار شده به  
 که پنج دسته می باشد: 

 اول: مجالسی که قبل از خلقت آدم برگزار شده است. 

 دوم: مجالسی که پس از خلقت آدم و قبل از والدت امام حسین علیه السالم برگزار شده است. 

 السالم تا قبل از شهادت ایشان برگزار شده است. سوم: مجالسی که پس از والدت امام حسین علیه 

 چهارم: مجالسی که پس از شهادت امام حسین علیه السالم در دنیا برگزار شده است. 

 پنجم: مجالسی که در قیامت برگزار می گردد. 

ای  با توجه به کالم مرحوم شوشتری در باب اخبار وارده در مورد عزاداری برای امام حسین علیه السالم، ادع
 برگزاری اولین مجلس عزای حسینی از سوی یزید بن معاویه نادرست می باشد. 

در ادامه به نقل برخی از روایات مربوط به برگزاری مجلس سوگواری در شهادت امام حسین علیه السالم از  
پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم و برخی از شخصیت ه  ای  سوی انبیای الهی، 

این   از شهادت ایشان می پردازیم که تمامی  تاریخ اسالم تا قبل از شهادت سید الشهداء علیه السالم و پس 
 اخبار بر نادرستی ادعای مطرح شده در متن شبهه تاکید می کنند. 

بدیهی است که با توجه به فراوانی روایات وارد شده در این موضوع در مصادر شیعه و مخالفین شیعه، امکان  
قل تمامی آن ها وجود ندارد و ما تنها در هر بخش به نقل چند نمونه اکتفا می کنیم و شما مخاطبان گرامی  ن

بحار االنوار )بخش زندگانی امام حسین علیه السالم(    45و   44برای اطالع از روایات بیشتر می توانید به جلد  
 مراجعه کنید. 



 ی کنیم. اکنون نظر شما را به بخش کوچکی از روایات جلب م 

گریه و اندوه انبیای الهی تا قبل از پیامبر اسالم )ص( در شهادت و مصائب امام حسین علیه  
 السالم

 )ع(  حضرت زکریا

پرسیدم: مرا از تأویل »کهیعص« با خبر  )سعد بن عبدالله اشعری می گوید از امام حسن عسکری علیه السالم(  
خداوند بنده خود زکرّیا را بر آن واقف فرمود، سپس آن را  بفرمایید؟ فرمود: این حروف از اخبار غیب است،  

ه علیه و آله نقل فرمود، و داستانش از این قرار بود که زکرّیا علیه الّسالم از پروردگارش   برای محّمد صّلی اللَّ
سم بر این  خواست که نامهای پنجگانه را به او بیاموزد، پس جبرئیل نازل شده و آنها را بدو آموخت، و زکرّیا را ر 

شد و گرفتاریش  افتاد اندوهش برطرف میبود که هر گاه یاد محّمد و علّی و فاطمه و حسن علیهم الّسالم می



گرفت و  کرد بغض و اندوه گلویش را میولی هر گاه نام مبارك حسین علیه الّسالم را ذکر میگشت،  زایل می
 آمد. گریست و نفسش بند میمی

کنم با ذکر نام ایشان تسلیت یافته و اندوهم  ا! چرا وقتی نام آن چهار بزرگوار را یاد میروزی عرضه داشت: بار إله
پس خداوند   شود؟!ام بلند میدیدگانم روان شده و ناله ولی بمحض یاد حسین سرشك غم ازشود، بر طرف می

« است، و حرف هاء  اش باخبر ساخته و فرمود: »کهیعص«، پس حرف کاف نام »کربال این گونه او را از قّصه
کند، و »ع« »عطش و تشنگی« است، و  »هالك شدن عترت« است، و یاء »یزید« همو که به حسین ظلم می

 صاد »صبر« و مقاومت او است. 

فرمایشات تا سه روز نمازگاه خود را ترك نگفت و مانع مردم از ورود بدان جا شد، و   زکرّیا بمحض شنیدن آن 
ید، و نوحه او چنین بود: خدایا! آیا بهترین فرد خلقت را به مصیبت اوالدش دردمند  پیوسته زار زار گریست و نال

کنی؟! خدایا! مگر جامه این مصیبت و اندوه را بر  سازی؟! خدایا! مگر این مصیبت را در آستان او نازل میمی
سپس عرضه   کنی؟!می پوشانی؟! خدایا! آیا اندوه و درد این مصیبت را بر ساحت آن دو نازل علّی و فاطمه می

ام فرما تا در کهنسالی دیدگانم بدان روشن شود، سپس مرا شیفته او گردان،  داشت: خدایا! فرزند پسری روزی
پس    آنگاه مرا بواسطه آن همچنان که محّمد حبیب خود را دردمند ساختی سرا پای وجودم را دردمند ساز!

دو دردمند نمود. و ضمنًا مّدت بارداری یحیی همچون حسین  اش ساخته و زکرّیا را بخداوند نیز یحیی را روزی
 )برگرفته از ترجمه ی فارسی االحتجاج اثر بهراد جعفری(  شش ماه بود.

 )ع(   حضرت آدم



هنگامی که حضرت آدم علیه الّسالم بزمین هبوط کرد حضرت حواء را ندید، آن حضرت برای   روایت شده: 
موقعی که عبور آن بزرگوار به کربال افتاد بدون جهت اندوهگین و نفس در  یافتن حواء شروع بجستجو نمود.  

ه دید و خون از آن جاری  وقتی بمحل شهادت امام علیه الّسالم رسید پای مبارکش صدم اش تنگ شد!!سینه
بار خدایا! آیا گناهی از من سرزد که تو مرا عقاب کردی؟   شد! سر مقدس خود را بطرف آسمان بلند کرد و گفت:

خطاب رسید: یا    زیرا من کلیه زمین را گردیدم و یك چنین مصیبتی را که در این زمین دیدم مشاهده ننمودم؟
شود لذا خون  علیه الّسالم بظلم در این زمین شهید می  رزندت حسینآدم! گناهی از تو صادر نشده. ولی چون ف

  تو جاری شد تا با خون حسین موافقت کرده باشد. حضرت آدم علیه الّسالم فرمود: آیا این حسین پیغمبر است؟ 
خطاب آمد: نه. ولی سبط حضرت محّمد میباشد. حضرت آدم گفت: قاتل این حسین کیست؟ خطاب شد:  

حضرت است که اهل آسمانها و زمین او را لعنت خواهند کرد. حضرت آدم بجبرئیل گفت: من    یزید قاتل آن 
چه بگویم؟ فرمود: یزید را لعنت کن! حضرت آدم چهار مرتبه یزید را لعنت کرد. سپس چند قدمی راه رفت تا  

فارسی جلد    به عرفات رسید و حضرت حواء را در آنجا یافت. االنوار اثر محمد    بحار  44)برگرفته از ترجمه ی 
 جواد نجفی( 



ِه َکِلماٍت روایت میکند    - 37  - صاحب کتاب دّر ثمین در تفسیر )آیه ی آَدُم ِمْن َربِّ سوره بقره که میفرماید:( َفَتَلقَّ
های مبارك پیغمبر اسالم و امامان علیهم الّسالم را در عرش دید! جبرئیل به  یه الّسالم نامکه حضرت آدم عل

یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق   آن حضرت تعلیم داد تا فرمود: 
و منك االحسان.  و    الحسن و الحسین  ذکر نمود اشکهایش جاری  را  حسین  نام  که  قلب مبارکش  هنگامی 

گفت  آن  شکست.  بجبرئیل  جاری  :  گاه  اشکم  و  میشکند  قلبم  میکنم  ذکر  را  ایشان  پنجمی  نام  وقتی  چرا 
جبرئیل گفت: این پسر تو دچار یك مصیبتی خواهد شد که مصائب دیگر در مقابل آن کوچك خواهند    شود!؟می

می شهید  در حالی  جبرئیل گفت: حسین  چه مصیبتی؟  آدم فرمود:  که عطشان، غریب،  بود: حضرت  شود 
بی بیتنها،  و  میشنیدی که میگفت:یاور  میدیدی  را  او  تو  آدم! اگر  ای  بود.  خواهد  ع  معین  قلة  وا  طشاه! وا 

یاوری! کار تشنگی آن حضرت  یعنی آه از عطش! آه از بی  ناصراه! حتی یحول العطش بینه و بین الماء کالدخان.
بجائی میرسد که آسمان بنظرش مثل دود خواهد آمد. کسی جوابش را نمیگوید مگر با شمشیر، تا اینکه جرعه  

هایش را به یغما میبرند، سر مبارك وی و  برند، خیمهمیمرگ را بیاشامد. آن حضرت را نظیر گوسفند از قفا سر 
یافته    هایش را به اسیری خواهند برد. در علم خدایارانش را در شهرها میگردانند، زن و بچه این طور سبقت 

از ترجمه ی فارسی جلد    سپس حضرت آدم و جبرئیل نظیر زن جوان مرده گریان شدند. است.     44)برگرفته 
 محمد جواد نجفی(  بحار االنوار اثر 

 حضرت نوح )ع( 



کشتی سوار شد و تمام دنیا را گردش کرد و عبورش بکربال افتاد  روایت شده: وقتی حضرت نوح علیه الّسالم بر  
من کلیه زمین را گردیدم  پروردگارا!   زمین کشتی او را گرفت. نوح از غرق شدن خائف شد، لذا دعا کرد و گفت:

جبرئیل نازل شد و گفت: یا نوح! حسین که    و دچار یك چنین جزع و فزعی که در این زمین گردیدم نشدم!! 
نوح گفت: قاتل حسین کیست؟   تم األنبیاء و پسر خاتم االوصیاء است در این موضع شهید خواهد شد.سبط خا

حضرت نوح چهار مرتبه قاتل امام    فرمود: همان کسی است که اهل آسمانها و زمین او را لعنت خواهند کرد.
ته از ترجمه ی فارسی جلد  )برگرف حسین را لعنت کرد، آنگاه کشتی حرکت نمود تا بر سر جودی استقرار یافت. 

 بحار االنوار اثر محمد جواد نجفی(  44

 امام حسین علیه السالم  صلی الله علیه و آله برای شهادترسول خدا  گریه و اندوه



ه عبد  ابی حضرت  از بصیر،  ابی   الّسالم  علیه جبرئیل  فرمودند  حضرت  آن  که کرده نقل الّسالم لیهع  الصادق اللَّ
ه صّلی  اکرم پیامبر نزد   بازی   حضرت آن  مقابل در الّسالم علیه حسین  امام که حالی  در آمد  سّلم و آله و علیه اللَّ
ه  صّلی   خدا  رسول  به  پس  کرد می .  کشت  خواهند   را  حسین شما  اّمت  زودی  به  که  داد  خبر   سّلم  و  آله و   علیه اللَّ

ه  صّلی  اکرم  پیامبر:    فرمایند می  الّسالم  علیه  صادق  امام   . آمدند   ناله  و  جزع  به  خبر  این  از  سّلم  و  آله  و  علیه  اللَّ
  آن  در  الّسالم  علیه  حسین   که  سرزمینی  هستید   مایل:    داشت  عرضه  مبارکش  محضر  الّسالم  علیه  جبرئیل

  رسول  مکان  بین فاصله هنگام  این در:   فرماید می الّسالم علیه صادق امام دهم؟ نشان   شما به  شودمی کشته
ه  صّلی  خدا   رفته   فرو  شدند   کشته  آن   در  الّسالم  علیه  الّشهداء   سّید   حضرت  که  جایی  و  سّلم  و  آله  و  علیه  اللَّ

  و  برداشتند را  مکان آن  خاک و  تربت از  مقداری  حضرت   سپس کرده مالقات هم با  مزبور  مکان  دو  که  بطوری
ه  صّلی   خدا  رسول  جناب   پس  شد  گسترده  زمین  زدن  هم   به  چشم   از   تر سریع   مکان  آن  از   سّلم  و  آله  و   علیه  اللَّ
  حوالی   و اطراف در که  کسی حال به خوشا داری، که  خاکی  از تو  به خوشا:   فرمودند می که حالی  در شده خارج

  کمک   به   یعنی   کرد   چنین  نیز   سلیمان  وزیر  و   صاحب :    فرمایند می  الّسالم  علیه  صادق  امام .  شودمی  کشته  تو
  تمام   و   رفت   فرو   عرش   و   الّسالم   علیه   سلیمان   تخت   بین   و  آورد  پدید  خسف   زمین   در   تعالی   باری   اعظم   اسم 

  شدند مالقی  هم   با(  عرش  و  تخت  جای ) زمین  از  قطع دو  این  که  طوری   به  رفت  پائین آن های بلندی و   پستی
:  فرمایندمی  الّسالم  علیه   صادق امام. گشت خارج من  تخت   زیر   از  نمودم  تصّور  که شد   کشیده  چنان  عرش   پس

 . شد  گسترده زمین  زدن هم  به  چشم  از  ترسریع



  

از حضرت امام زین العابدین علیه الّسالم روایت میکند که فرمود: اسماء بنت عمیس )بضم عین و فتح میم(  
بمن گفت: من قابله امام حسن و امام حسین علیهما الّسالم بودم. هنگامی که امام حسن متولد شد پیغمبر  

ه علیه و آله و س ّلم آمد و بمن فرمود: فرزندم را بیاور، من امام حسن را که با پارچه زرد قنداق شده  خدا صّلی اللَّ
بود بحضور آن حضرت بردم. آن بزرگوار آن پارچه زرد را به یکطرف انداخت و فرمود: آیا من بشما نگفتم: نوزاد  

ان آن پیچید آنگاه اذان  سپس پارچه سفیدی خواست و امام حسن را در می را در میان پارچه زرد قنداق نکنید!؟
پس از این جریان متوجه حضرت امیر شد و فرمود: نام این    بگوش راست و اقامه بگوش چپ امام حسن گفت. 

ه! من در نامگذاری این مولود مسعود بر  فرزند مرا چه نهاده اید؟ حضرت علی بن ابی طالب فرمود: یا رسول اللَّ
گرفت. نخواهم  فرم  شما سبقت  خدا هم  خود سبقت نخواهم  پیامبر  پروردگار  به  این موضوع  در  نیز  ود: من 

آله خدای مهربان  ه علیه و  اللَّ یا محّمد صّلی  فرمود:  نازل شد و  جبرئیل  همین موقع  در  سالم    گرفت.  را  تو 
هارون است برای حضرت موسی یك تفاوت در کار   از برای تو نظیر  میرساند و میفرماید: علی بن ابی طالب 



ا بعد  هارون همنام کن. رسول اکرم فرمود: نام فرزند  است که  پیامبری نخواهد بود. این مولود را با پسر  تو  ز 
ه علیه و آله فرمود: معنی شبر چیست؟ گفت:   هارون چه بود؟   جبرئیل گفت: شبر بود. پیغمبر خدا صّلی اللَّ

هنگامی که حضرت زهرای   د.حسن. اسماء میگوید: پیامبر خدا بعد از این جریان آن نوزاد مقدس را حسن نامی
اطهر امام حسین علیه الّسالم را زائید من پرستار آن حضرت بودم، وقتی رسول خدا آمد بمن فرمود: پسرم را  
ه  بیاور! من امام حسین را در حالی که در میان پارچه سفیدی پیچیده شده بود بحضور حضرت محّمد صّلی اللَّ

همان  حضرت  آن  آله و سّلم بردم.  و  درباره امام حسین علیه    علیه  داد  انجام  حسن  که برای امام  را  اعمالی 
بار خدایا! قاتل    و گریان شد، آنگاه فرمود: ای پسرم! تو دارای یك مصیبتی خواهی بود.الّسالم نیز انجام داد  

ن  حسین را لعنت کن! ای اسماء مبادا این جریان را برای فاطمه اطهر بگوئی! موقعی که روز هفتم امام حسی
فرا رسید پیغمبر معظم اسالم نزد من آمد و فرمود: پسرم را بیاور، من امام حسین را نزد آن حضرت بردم و آن  

همان طور که برای    بزرگوار همان اعمالی را نسبت به حسین انجام داد که در باره امام حسن انجام داده بود. 
ابلق   عقیقه کرد. یك ران و یك پای آن گوسفند را  امام حسن عقیقه کرده بود برای امام حسین نیز یك قوچ 

سپس    آنگاه سر مبارك امام حسین را تراشید و مطابق وزن موی سرش نقره صدقه داد. بقابله امام حسین داد؟
سر مبارکش را خوشبو نمود و فرمود: خون مالیدن به سر نوزاد از کارهای زمان جاهلیت است. بعد از این اعمال  

ه! مصیبت تو برای من ناگوار است! آنگاه شروع بگریه    خود نهاد و فرمود:   امام حسین را در کنار یا ابا عبد اللَّ
ه! پدر و مادرم بفدای تو باد چرا روز اول والدت نمود. امام حسین و امروز گریان شدی!؟    من گفتم: یا رسول اللَّ

  کافر بنی امیه او را شهید خواهد کرد، فرمود: برای این حسینم اشك میریزم که گروهی از طائفه ستمکیش و  
خدا آنان را لعنت کند! و شفاعت مرا در روز قیامت نصیب ایشان ننماید! این حسینم را مردی شهید میکند که  

سپس فرمود: پروردگارا! من همان چیزی را برای این دو    شود.دین مرا خراب میکند و بخدای بزرگ کافر می
ابرا  حضرت  آن کسی که  فرزندم میخواهم که  با  را  حسنین  بار خدایا! این  خواست.  ذریه خویشتن  هیم برای 

ایشان را دوست داشته باشد دوست بدار و کسی که بغض ایشان را داشته باشد بقدر ظرفیت آسمان و زمین  
 بحار االنوار اثر محمد جواد نجفی(  44)برگرفته از ترجمه ی فارسی جلد . لعنت کن



:  المحقق   تعلیق]   

 [ حسن إسناده

 [ حسن إسناده:  المحقق  تعلیق . ]

  وارد   من  بر   کسی   فرمودند   و  شدند   ام   خانه  وارد(  ص)   الله  رسول   گوید  می(  رض)  سلمه   ام  المؤمنین   ام
  ناراحت   بسیار( ص)  پیامبر  و است( ص)  پیامبر   پیش  علی  بن   حسین که  دیدم   و  شدم   وارد  و شنیدم  صدایی.نشود
  داد  خبر من  به   جبرئیل:  فرمودند( ص ) پیامبر  کنید؟   می  گریه   چرا  خدا، رسول  ای  گفتم .کند  می  گریه  یا  است 

  به   را  او   کسی  چه  گفتم  گوید   می  سلمه  ام   المؤمنین  ام.رساند   می  شهادت  به  را  حسین  من   از   پس   امتم   که
  به   را  او  سرزمین  همین  و  خاک   همین  اهل   فرمودند   و  برداشتند  ِگل   مقداری (  ص)  پیامبر   رساند؟   می  شهادت
 . رسانند  می شهادت

 [ مسلم شرط علی قوی  إسناده: األرنؤوط  تعلیق ]  

 [صحیح  إسناده: شاکر محمد  أحمد  تعلیق ]  



  شرط   علی :  الذهبی  تعلیق   ؛   مسلم  شرط  علی  صحیح  حدیث :  الحاکم   تعلیق ]   

 [مسلم

 [ قوی إسناده: کثیر  ابن تعلیق] 

  تعلیق ]  

 [ صحیح بسند:  البوصیری

  که   ای   شیشه  و  بود  آلود غبار و  ژولیده  که  حالی   در دیدم  خواب  در  را  پیامبر   روز  ی  نیمه   در  گوید می  عباس  ابن 
  می  عباس ابن.گشت  می آن  در چیزی دنبال  به  یا داشت می  بر را  شیشه آن  و  داشت همراه  به بود  خون  آن  در

  که   است   حسین  اصحاب  و   حسین   خون  این :    گفت (  ص )  پیامبر   ؟   چیست   این   الله  رسول  ای :    گفتم   گوید 
  و   سپردیم خاطر   به  را  روز  آن:   گوید می (  حدیث   راوی) عمار ابی  بن  عمار . ام بوده  آن دنبال  امروز  به   تا همیشه 

 . رسید  شهادت   به روز  آن  در[ ع]  حسین که  دیدیم 

پیامبر )ص( را در خواب ببیند قطعا خود ایشان را دیده و از آن جا  توضیح: بر اساس روایات اهل سنت هرکس  
کرده   را مالقات  ایشان  خود  است، طبق مبانی اهل سنت قطعا  شناخته  را می  پیامبر )ص(  ابن عباس  که 

 است.الزم به ذکر است که ژولیده و غبار آلود بودن از مصادیق بارز اندوهگین بودن می باشد. 



 [ لیق المحقق: إسناده حسن]تع 

 [ تعلیق المحقق: إسناده حسن]  

 [تعلیق المحقق: إسناده صحیح]  

  نینوا   به  که   هنگامی  و   بود  حرکت  در  صفین  سمت  به   و  بود  علی   با  که   کند   می   نقل   پدرش  از  نجی  بن  الله  عبد 
  روزی :  گفت طالب ابی بن علی ؟  چرا گفتم. کن صبر فرات  رود کن،کنار  صبر:   گفت  طالب  ابی بن  رسید،علی

  چرا   است؟   کرده  عصبانی  را  شما  کسی  خدا،آیا  پیامبر  ای  گفتم.بود  اشک  از  پر  چشمانش   و  شدم  وارد  پیامبر  بر
  که   گفت  من  به   و  بود  من  پیش   جبرئیل  بیایی  تو  که  این   از  قبل :    فرمودند  پیامبر  است؟  اشک   از  پر   چشمانتان 

  جا   آن   تربت   از   خواهی   می   آیا :    گفت   من  به   پیامبر   سپس . رسید   خواهد   شهادت   به   فرات  رود  نزدیک  حسین
  پر   جلوی  نتوانستم.داد من  به  را  آن و  برداشت  را  خاکی  از  مقداری  و  کرد   دراز را  دستش پیامبر .بله گفتم   ببویی؟ 
 . بگیرم  را چشمانم   شدن   اشک

 گریه و اندوه امیرالمومنین علیه السالم برای شهادت امام حسین علیه السالم



 

  کربالء   به  اصحابشان  از   گروهی   بین  در  الّسالم   علیه  المؤمنین   امیر   وقتی:  فرمایند  می  السالم  علیه  باقر  امام
  خواباندن   محل اینجا:  فرمودند سپس   گریستند   سخت  و  شد  اشک در  غرق مبارکشان چشمهای  نمودند عبور

  آن   تربت   به  سپس  ریزد،می  هایشانخون   اینجا  و   باشدمی  اثاثشان   گذاردن   محل   اینجا  و   بوده،   هایشانمرکب
 . ریزدمی  خدا  دوستان  هایخون   تو روی  بر   که تربت  ای   حالت به  خوشا:  فرمودند  و  کرده  خطاب جا

  

حاکم جشمی نقل کرده است که امیرالمومنین علیه السالم هنگامی که عازم صفین بود در کربال    مشیخ االسال 
امیرالمومنین فرمود:  . درنگی کرد و به ابن عباس فرمود: آیا می دانی این بقعه چیست؟ ابن عباس پاسخ داد: نه

و فرمود: من را چه به خاندان ابی سفیان؟    اگر می دانستی مانند من می گریستی.سپس به شدت گریه کرد 
سپس به حسین توجه فرمود و گفت: ای پسرم، صبر کن! پدرت همانند آن چه را که تو پس از او می بینی دیده  

 است. 

 ای شهادت و مصائب امام حسین علیه السالم گریه و اندوه حضرت زهراء سالم الله علیها بر 





ه علیه و آله و سّلم شنیدم که از ابن عّباس روایت است که گفت: از رسول خدا  فرمود: خدای تعالی  می  صّلی اللَّ
و چون حسین بن علّي علیهما الّسالم پنجشنبه شب و در لیله جمعه  ..... ای است که دردائیل نام دارد  را فرشته

تعالی به مالك که همان خازن دوزخ باشد وحی فرمود که به واسطه کرامت   مولودی که  به دنیا آمد، خدای 
بر اهلش خاموش سازد و به رضوان که همان خازن بهشت باشد وحی   برای محّمد زاده شده است آتش را 
فرمود که به واسطه کرامت مولودی که برای محّمد در دنیا زاده شده است بهشت را آذین بندد و معّطر سازد و  

که در دنیا برای محّمد زاده شده است    تعالی به حور العین وحی فرمود که به واسطه کرامت مولودی  خدای
خود را آرایش کنند و به دیدار یك دگر بروند و خدای تعالی به مالئکه فرمان داد که به خاطر مولودی که برای  

 محّمد در سرای دنیا زاده شده است به صّف ایستاده و خدا را تسبیح و تحمید و تمجید و تکبیر گویند. 

  که هر فوج یك میلیون فرشته است  -  ه الّسالم وحی فرمود که به همراه هزار فوجو خدای تعالی به جبرئیل علی
ای که به آنها  بر اسبهای ابلق که بر آنها زین و لگام و آراسته به قباب دّر و یاقوت باشند و به همراهی مالئکه - 

آیند و قدم نورسیده را بدو  های نور است، بر پیامبر اکرم محّمد فرود  گویند و در دستانشان طبق روحانّیون می
تهنیت گویند، و بدو خبر داد که ای جبرئیل! من نام او را حسین نهادم، او را تهنیت و تعزیت گوی و به او بگو:  
قاتل و وای بر سوق   بر آن  بر بدترین جنبندگان سوارند خواهند کشت، وای  ای محّمد! او را شرار اّمت تو که 

ز او بیزارم و او نیز از من بیزار است، زیرا در روز قیامت هیچ کس گنهکارتر  من ا دهنده و رهبر کشنده حسین،
آتش در آیند و اشتیاق آتش به کشنده حسین بیشتر    از او نیست، در روز قیامت قاتل حسین به همراه مشرکان به

د به دردائیل  از اشتیاق مطیع خداوند به بهشت است.فرمود: در این میان که جبرئیل به آسمان زمین فرود آم
گذر کرد و دردائیل بدو گفت: ای جبرئیل! این چه شبی در آسمان است آیا بر اهل دنیا قیامت واقع شده است؟  
گفت: خیر، و لکن برای محّمد در دنیا مولودی زاده شده است و خدای تعالی مرا فرستاده است که بدین سبب  

دهم هنگامی که بر محّمد  خدایی که ما را آفرید سوگند میبه او تهنیت گویم، فرشته گفت: ای جبرئیل! تو را به 
فرود آمدی سالم مرا بدو برسانی و به او بگویی به حّق این مولود از پروردگارت بخواهد که از من خشنود گردد  

ه علیه و آ له و سّلم  و بالها و مقام مرا در میان مالئکه به من باز گرداند، جبرئیل علیه الّسالم بر پیامبر صّلی اللَّ
ه علیه و آله و سّلم   فرود آمد و همان گونه که خدای تعالی فرموده بود بدو تهنیت و تعزیت گفت، پیامبر صّلی اللَّ
ه علیه و آله و سّلم فرمود: آنها   فرمود: آیا اّمت من او را خواهد کشت؟ گفت: آری ای محّمد، پیامبر صّلی اللَّ

م و خدای تعالی از آنها بیزار است، جبرئیل گفت: ای محّمد! من هم از  بیزار   از اّمت من نیستند و من از آنها
ه علیه و آله و سّلم بر فاطمه علیها الّسالم وارد شد و بر او تهنیت و تعزیت  ایشان بیزارم.  بعد از آن پیامبر صّلی اللَّ



ل حسین در آتش است،  نیاورده بودم، قات  و گفت: ای کاش او را به دنیا  گفت و فاطمه علیها الّسالم گریست
ه علیه و آله و سّلم فرمود: ای فاطمه! من بدان گواهی می دهم و لیکن او کشته نشود تا امامی  پیامبر صّلی اللَّ

)برگرفته از ترجمه ی فارسی کمال الدین و  .....    از او بر جای ماند که امامان هادی پس از او از ذرّیه او باشند 
 ( تمام النعمة اثر منصور پهلوان 

 ام سلمه )رض( در شهادت امام حسین علیه السالمالمؤمنین گریه و اندوه ام 

ه عنها روایت کند که گفت:   شبی رسول خدا )ص( از پیش ما بیرون رفت و  و بسند دیگر از ام سلمه رضی اللَّ
کردم: ای    مدتی دراز ناپدید شد سپس بازگشت و سر و رویش گردآلود بود و دستش نیز بسته بود، من عرض

بجائی از سرزمین عراق بردند  فرمود: مرا در این ساعت    بینم؟رسول خدا! چیست که من شما را گردآلود می
از فرزندان و خاندانم را بمن   که نامش کربال بود، و در آن سرزمین جای کشته شدن پسرم حسین و گروهی 
نشان دادند، و من پیوسته خون ایشان را از آنجا برمیگرفتم و آن اکنون در دست من است و دست خود را برای  

دیدم مانند خاك سرخ بود، پس در شیشه   ی کن، پس من آن را گرفتممن باز کرده فرمود: آن را بگیر و نگهدار 
نهادم و سر آن را بستم و از آن نگهداری میکردم، تا آنگاه که حسین )ع( از مکه بسمت عراق رهسپار شد من  



می بیرون  را  آن شیشه  روز و شب  هر  بدان میدر  و  جناب  آوردم و بو میکردم  آن  نگریستم و بر مصیبتهای 
تم، و چون روز دهم محرم شد همان روزی که حسین در آن روز کشته شد، در اول روز که آن را بیرون  میگریس

تازه شده،   بآوردم دیدم بحال خود است، دوباره آخر آن روز آن را آوردم دیدم خون  تنهائی در خانه خود  ه  من 
شمنان ایشان در مدینه بشنوند و در  شروع بزاری شده گریستم، و اندوه خود را فرو نشاندم از ترس آنکه مبادا د

شماتت ما شتاب کنند، و پیوسته آن روز و ساعت را در نظر داشتم تا خبر مرگ آن حضرت بمدینه رسید و آنچه  
 )برگرفته از ترجمه ی فارسی االرشاد اثر رسولی محالتی(  حقیقت پیوست. ه  دیده بودم ب

 علیه السالم برای امام حسین  علیهاسالم الله حضرت زینب و نوحه خوانی لطمه زنی 

و زنی از ایشان فریاد زد:  هنگامی که در کربال زنان و کودکان را می بردند، ایشان از مقابل شهداء عبور کردند 
یا محمداه، این حسین بن علی است که در بیابان افتاده و پیکرش آغشته به خون است و خانواده و زنانش اسیر  

سپس آن ها را پیش عبیدالله بن زیاد  گریست.شده اند.در این هنگام هیچ دوست و دشمنی نماند مگر آن که 
آوردند.عبیدالله بن زیاد گفت: این زن کیست؟ گفتند: زینب دختر علی بن ابی طالب.عبیدالله بن زیاد خطاب  
بر   به ]حضرت[ زینب گفت: خداوند با خانواده ات چه کار کرد؟! ]حضرت[ زینب گفت: خداوند شهادت را 

مگاه خویش رفتند و خداوند ]در روز قیامت[ ما و تو و ایشان را گرد هم خواهد  ایشان نوشت و ایشان به سوی آرا 
 آورد.



داد تا برای حرک ت به  عمر بن سعد آن روز و فردا را در آن جا ماند و سپس به حمید بن بکیر احمدی دستور 
سمت کوفه ندا دهد.وی خواهران حسین بن علی و دخترانش و کودکانی که در آن جا بودند و علی بن الحسین  

 که بیمار بود را با خود ُبرد. 

هنگامی که زنان از مقابل پیکر حسین بن علی عبور کردند فریاد برآوردند و لطمه زنی کردند و زینب دختر علی  
محمداه، خداوندگار آسمان بر تو درود بفرستد.این حسین است که در بیابان افتاده بن ابی طالب می گفت: یا 

است، پیکرش آغشته به خون است و اعضای بدنش بریده شده است، یا محمداه، دخترانت اسیر شده اند و  
 فرزندانت کشته شده اند و باد صبا بر آنان می وزد.در این هنگام دوست و دشمن گریه کردند. 

 ی و نوحه خوانی زنان بنی هاشم سینه زن



از حسن بصری نقل شده است که همراه حسین بن علی شانزده نفر از اهل بیتش شهید شدند.به خدا سوگند  
تا به امروز  بر روی زمین خانواده ای شبیه ایشان نبوده است.اهل شام دختران رسول خدا )ص( را اسیر کرده  

ارد شدند، فاطمه دختر حسین بن علی گفت: ای یزید، آیا دختران  و بر شتر سوار کردند و هنگامی که بر یزید و 
فاطمه  رسول خدا اسیرند؟! یزید گفت: بلکه آزاد و بزرگواند.بر دختران عمویت وارد شو که می بینی چه کرده اند.

می گوید: بر دختران عمویم وارد شدم و احدی از ایشان را ندیدم مگر آن که سینه زنی می کرد و می گریست  
 و دختر عقیل بن ابی طالب در رثای حسین بن علی و کسانی که همراه وی شهید شدند چنین می خواند: 

 ای چشمم، با اشک و فریاد گریه و اگر خاندان رسول خدا )ص( ندبه سر دادند تو نیز ندبه کن 

 شش نفر از فرزندان علی و پنج نفر از فرزندان عقیل به شهادت رسیدند

 شهادت امام حسین علیه السالم نوحه خوانی جن برای 

 خواند.   ینوحه م  نی جن بر حس  دمی که شن  ند یگو  یالله عنها م  ی رض هام سلم  نیام المومن

 کرد.  ی م  یینوحه سرا  نی که جن بر حس دم یکه شن دی گو  یرسول خدا،م همسر  ،همونیم

 نتیجه 
بر اساس اخبار و روایات و گزارش های تاریخی شیعه و اهل سنت، مجلس عزای سید الشهداء )ع( قبل از  
والدت ایشان و بالفاصله پس از شهادت ایشان نیز برگزار شده و این خود اهل بیت علیهم السالم بوده اند که  

وان پیامبر )ص( و اهل بیت علیهم  نقش پر رنگی در برگزاری چنین مجالسی داشته اند و بر اساس روایات می ت



السالم را اولین شخصیت ها در تاریخ اسالم دانست که بر مصائب و شهادت امام حسین علیه السالم اقامه  
 ی عزا نموده اند. 

 (افق ومیت های جنبش مصاف ) قرق و فدیان،  اتهیه شده در واحد 

                            @masaf_ofogh 


