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 گردآوری و تنظیم: علی صادقی



از هفتاد و دو نفر است پس چرا همواره با توجه به روایات مختلف، ظاهراً تعداد شهدای کربلا بیش

 برند؟از عدد هفتاد و دو نفر به عنوان تعداد شهدای کربلا نام می

نفر یاران پیامبر در جنگ  303نفر حفظ کردند. که  0111الهی( )دینروایات مشهوری است، که اسلام را 

نفر یاران طالوت بودند، و بقیه یاران حضرت اباعبدالله)ع(  303)عج( و نفر صحابه امام زمان 303بدر بودند و 

. نکته اندهاشم بودهجز بنی)ع( بهاند صحابه خالص اباعبداللهنفر را گفته 0111بودند، مانده اعداد از 

 شود.مساوی مینفر بنی هاشم جمع شوند با یاران امام 01توجه این است که اگر با قابل

نفر کسانی دیگری نیز  17نفر است. در زیارت رجبیه جز  27تر از عدد مشهور نفر بیش 01در زیارت ناحیه 

یاران اباعبدالله را در روز عاشورا  )ع(نفر خواهد بود. امام سجاد 27از بیش هستند. در نتیجه تعداد یاران قطعاً

صحابه حضرت اباعبدالله  27مانند، احتمالاً عدد ها زنده مینفر معرفی کرده است، که تعدادی از آن 041

  از کربلا به شهادت رسیدند مانند هانی، مسلم و...هاشم باشند ، جز کسانی که بعد از کربلا یا پیشجز بنیبه

 

 



 )ع( صلح نکرد؟حسن( مانند برادرش امام)عحسینچرا امام

با یزید صلح نکرد، این بود که یزید با معاویه کاملاً متفاوت بود. اگر معاویه برخی از که امام یکی از دلایل این

النفس  الممر مععلممً بالفس  و قاتلشارب» کرد. یزدچیزی را حفظ نمیکرد، یزید هیچشئون را حفظ می

هرگز  منی ،مثل« مثل لایبعالع» نی هم قاتل است، هم فساد علنی دارد وهم شرب خمر دارد و، یع« المحترمه

پذیرفتن چاره ای جز ن کند، یزید علناً قصد کشتن اباعبدلله )ع( را کرده بود. بنابراین اباعبدلله )ع(صلح نمی

ی، کنصلح نمیحسن )ع( صلح نداشت. کما این که جابربن عبدالله انصاری وقتی گفت، چرا مثل برادرت

ماید هر فرپذیری ، در یک عالم مشاهده و مکاشفه ایشان میفرمود: اگر پیامبر بیاید و با تو سمن بگوید می

 چیزی فرزندم تصمیم بگیرد تصیم من است.

 01)ع( تا عصر یزد حسناز شهادت امام)ع( نبود. پسحسن)ع( قابل مقایسه با امامحسینفضای عصر امام

)ع( ده سال در زمان معاویه زندگی کرده است و قیام نکرده است. معلوم است حسینل فاصله است و امامسا

 های زندگی او مثل عصر امام مجتبی )ع( بوده است.که شرایط و زمینه

 



 کرد؟کرد، آیا باز هم آن حضرت قیام می)ع( تقاضای بیعت نمیحسیناگر یزید از امام

حسین )ع( در مقابل اعمال های سیاسی خاصی که داشت، هرگز امامگیریو با جهت شک یزد با شمصیتبی

های خودش که در آغاز حرکت دارد فرمود: من این که در یکی از سمنرانینشست، کما او ساکت و آرام نمی

ا حرام خدا شنیدم که هر کسی پادشاه ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال و حلال خدا راز زبان رسول

عهد خدا را شکسته است و بر علیه او برنمیزد، خداوند او را با آن ظالم مشهور « ونا منشأ لا حد الله»کرده و

می کند. بنابراین در فرهنگ ابا عبدالله سازشکاری با شمصی مثل یزید محال بود.امام قطعاً درمقابل یزید 

 «لهمن مرا تا سلطاناً بی اورمتهل حرام ال»کند.مقاومت می

 

 

 

 



 خواست؟)ع( را داشت یا فقط بیعت آن حضرت را میحسینآیا یزید قصد کشتن امام

)ع( در مجلس حسینخواست اما در زمانی که ا مامآن چه که مشمص و مسلم است، در مدینه بیعت می

، مردم هم باشندبا زیرکی و ترفند خاصی فرمود که مسئله را به فردا بگذارید تا  ولید آمد، امام حسین )ع(

من می دانم که دوست نداری که این جا در شهر وقتی کسی نیست با تو بیعت کنم، بگذار فردا باشد.اما 

مروان متوجه شد و گفت اگر حسین از مجلس بیرون برود، نه او را خواهی یافت و نه او بیعت خواهد کرد. 

قبل کسانی را اطراف دارالعماره قرار داده بود و جا به قتل برسان.امام با زیرکی خاصی از پس او را در همین

تند توانسها ریمتند،عوامل یزید هیچ اقدامی نمیجا. وقتی آنگفته بود تا صدای من بلند شد بریزید در آن

 بکنند.

 شود که مأمورانی از طرف یزید قصد کشتنش را دارند،امّا امام در مکه زمانی که قصد طواف دارد، متوجه می

خواست حرمت خانه خدا شکسته شود، در این حال امام فرمود: اند و چون امام نمیرام شمشیر بستهزیر اح

وجب هم دور از خانه خدا باشد  شوم، و اگر قرار است خونم ریمته شود، اگر یکمن از خانه کعبه دور می

 بهتر است. حضرت اباعبدالله نمواست حرمت خانه خدا شکسته شود.

 



راد ریاحی اف)ع( پیوستند؟ ظاهراً غیر از حربنحسینا چند نفر از سپاه یزید به امامدر حادثه کربل

 دیگری هم بودند؟

نفر بودند، جز حضرت ّحر، فرزند حضرت حرّ ،  07از تعداد کسانی که به حضرت اباعبدالله پیوستند بیش

پیوندد، مرسعد به اباعبدالله میعلی هم به او پیوست و شهید شد. ابوالفتوح آخرین نفری است که از سپاه ع

از فریاد زینب، آیا در میان شما مسلمانی وجود ندارد، ابوالفتوح و دو از شهادت اباعبدالله، پسآن هم پس

 رسند.جنگند و به شهادت میبرادرش می

، چون ددر سپاه عمرسعد آمدن دسته، کسانی هستند که اصلاً از کوفه به قصد پیوستن به اباعبدالله )ع(یک

 ها متحول شدند، از جمله حضرت حر و ابوالفتوح بودند.توانستند بیایند.امّا بعضیها را بسته بودند. نمیراه

 

 

 



افراد دیگری هم در همان روز به شهادت رسیدند؟ این افراد  )ع(،حسیناز شهادت امامآیا پس

 چند نفر بوده و چه کسانی هستند؟

ها کسی است که زخمی کسانی در سپاه خودش به شهادت رسیدند. یکی از آناباعبدالله )ع(از حضرتبعد

جنگد و به آورد میخنجری در می شود به اسم روید بن ابی المتاع است، افتاده زمین و بیهوش شده،می

 رسد.شهادت می

 کربلا تمامرسد که وقتی می دیگر حفماذ بن محند راصبی است که از بصره حرکت کرده برای یاری امام،

از کشتن چند نفر از سپاه کفر به کشد و پسرا کشتند، شمشیر می شنود که حسین )ع(شده است، و می

 شوند. مجموعاًهای وارده شهید میاز کربلا به علت زخمرسد. کسانی هم داریم که یکسال پسشهادت می

های دای کربلا بودند، طب  زیارتنامهنفر شه 031ام ، برایم روشن شده که آثاری که خودم استمراج کرده

 موجود و منابع موث  فهرست تهیه شده است.

 

 



از حرکت خودشان به سمت کوفه اعزام کردند؟ این افراد چه )ع( چند سفیر قبلحسینامام

 کسانی هستند؟

یداوی و سمسلم بن عقیل است.دو سفیر دیگر هم دارد، قیس بن مسهر  اولین سفیر ابا عبدالله الحسین )ع(

 بوده است. دیگری عبدالله بن یقطر یا بقتر یا بعمتعر که برادر رضاعی ابا عبدالله الحسین )ع(

 

 

 

 

 

 

 

 



سجاد)ع( چند مرد و کودک پسر وجود داشت و این افراد در کاروان اسرای کربلا، غیر از حضرت

 چه کسانی بودند؟

مثل بعضی از شهدای کربلا که همراه  شوند،جدا مینفر مجموعه قافله اسرا بودند که بمشی در کوفه  14

 ععمیر ، مثل زن زعهیر. بنجناده ، قمر، مادر عبدالهکاروان ابا عبدالله در حرکت بود، مانند مادر عَمربن

ها زخمی بودند مثل حسن مثنی نفر زن بودند، یک تعداد از این 01)ع( حسیناز خانواده حضرت امام 11

ها که ماند به علت جراحات زیاد، بقیه کودکان، زنان و دختربچه، در کوفه می مجتبی)ع(حسن فرزند امام

 ترین آنها امام سجاد)ع( بود و بقیه کودک بودند.بزرگ

 

 

 

 



 شود، اهل بیت خود را به کربلا برد؟دانست کشته می)ع( با آن که میحسینچرا امام

بیین کرد و چون یک حادثه تمام و کامل است، باید در این انقلاب کربلا را نباید با معیارهای عادی ت

باید کودک باشد، زن باشد، تا کودکان و زنان الگو داشته باشند. اگر  عالیترین الگو همه حاضر باشند،

 شد.ها کامل نمیکربلا بدون اینای برا ی انتقال پیام نبود،زمینه

 اگر زینب نبود. ماند،سر نی در نینوا می

 ماند اگر زینب نبود.ا در کربلا میکربل

امام حسین )ع( فرمود، خدا اراده کرده است خانواده مرا اسیر ببیند. اسارت قسمتی از نهضت کربلا بوده 

 …است. قصه صبوری زینب)س( ، فاطمه صغری )س( و 

 

 

 



ترور  )ع( از مکه، آن حضرت را در آن شهر و دیارحسیناز حرکت امامخواست قبلچرا یزید می

 کند؟

دید. یزید عنصری نبود که اهل تفکر و منط  باشد. بهترین )ع( میحسینترین مانع خود را امامیزید بزرگ

)ع( را در مکّه به شهادت برساند و ماجرا را جوری مسخ خاطر بیعت مردم کوفه، حسینراه این بود که به

جا به دم کوفه قیام کنند و نتواند در آندانست مردم کوفه نامه نوشتند و ممکن است مرکند، چون می

مقصود خود برسد، تصمیم گرفت در مکه کار را تمام بکند و قائله را تمام کند و به اسم کسانی دیگر که 

 شناخته شده نبودند تمام کند و یا به عنوان دعوای فردی مطرح کند.

 

 

 

 

 



 )ع( ملحق نشد؟حسینامامیزید ریاحی زودتر از روز عاشورا به کاروان چرا حربن

های تعل  ایمان داشت، ولی هنوز رشته یزید ریاحی احساس روشنی در خود داشت و به حقانیت امامحربن

 کرد اگر در صحنه باشدزیاد بریده شود. از طرف دیگر تصور میبنرا سست نکرده بود تا از سپاه عبیدالله

هد و قصد داشت امام را متقاعد کند که برگردد. اما روز بتواند بدون جنگ و خونریزی مسئله را پایان د

بسته است. و به عمرسعد گفت تاسوعا دید قصه کاملاً جدی است و گفت من احساس کردم دیگر راه کاملاً 

ها اسب جنگم و هیچ پیروایی هم ندارم که بر اجساد آنآری می جنگی؟ گفت:ای عمر تو با حسین می

سیاسی یا با مماشات حل کرد ، تصمیم خود را گرفت و به  شود مسئله را به شیوهبتازانم. وقتی دید نمی

 یاران امام پیوست.

 

 

 

 



 )ع( بپیوندد؟حسینیزید ریاحی به امامچه عواملی باعث شد تا حربن

 لکاند. سااند یا مجذوب سالکاند، یا سالک مجذوبخداوند نوعی هدایت برای او ایجاد کرد. انسانها دو دسته

گیرد و مجذوب سالک کسی است که خدا رود و خدا دستش را میممدوب کسی است که خود راه می

 شود.گیرد تا راه بیفتد، گاهی اوقات با یک الهام انسان از جا کنده میدستش را می

اش چیده است. زمانی حر تصمیم اش فهمید که خداوند چه تقدیری را برایحرّ در آخرین لحظات تصمیم

نفر رسیده بود. در  4111نفر به  0111از فرماندهی  ت به اباعبدالله بپیوندد که ترفیع درجه گرفته بود،گرف

 پا زد.موقعیت بالاتری که به دست آورد به آن پشت

 

 

 

 

 



آن حضرت را داشت، از آنان )ع( در شب عاشورا که لشکر عمر سعد قصد حمله بهحسینچرا امام

 ه تعویق بیاندازند؟مهلت خواست تا جنگ را ب

ها بگو من عاش  آنبه« انی احب الصلوه»خواست آمادگی روانی یارانش را به نهایت برساند. فرمود امام می

خواهم امروز دوستانم و یارانم زمینه رشد روحی و روانی را داشته باشند و هم چنین خواست ام و میعبادت

خواهد برگردد یا از سپاه عمرسعد به امام بپیوندد این فرصت را میخودش را آماده کند و اگر کسی  خانواده

 داشته باشد.

 

 

 

 

 

 



 اطلاعات و آمار واقعه کربلا و روز عاشوار توسط چه کسانی نقل شده و تا چه حد صحت دارد؟

اند از چند جهت و از چند منبع اطلاعات رسیده است .از خیل کسانی که در کنار امام بودند و زنده مانده

 اند.)ع(، ناظران صحنه بودهحسینیاران امام

مد. ممتار وقتی قاتلان و ظالمان را دستگیر کرد پیش از آن که دسته دوم اطلاعات در عصر ممتار به دست آ

 دادند.ها گزارش میآن گفت : بگویید در کربلا چه کردید،ها را به قتل برساند میآن

ت مسلم استرین آنها حمیدبنرسعد گزارشگرانی وجود داشتند که معروفاصلاً در خود سپاه عم نکته سوم،

 نوشت. اطلاعات از این سه طری  نوشته شده است و ثبت و ضبط شده است.که گزارش می

 

 

 

 

 



)ع( رسید چه زمانی بود و این کار توسط چه کسانی حسینهای امامبار که آب به خیمهآخرین

 انجام شد؟

کند و امام چاه کند، آب وجود دارد بعداً عمرسعد تهدید میبود. روز هفتم امام حفر چاه میتا روز ششم آب 

رسد در شب نهم و حتی شب عاشورا هم آب بوده است، بندد، و از روز هفتم آب نبوده ولی به نظر میرا می

برای غسل استفاده کردند ها را آب کردند و آوردند که از این آب در شب عاشورا ابا عبدالله دستور داد مشک

 اما آب مصرفی دیگر نبوده است. در روز عاشورا کاملاً آب قطع بوده است. شبانه دعا خواندند،

 

 

 

 

 



 جنگ روز عاشورا توسط چه کسی آغاز شد؟

صبح است توسط عمرسعد آغاز شد.  1/1تا  1رسد که حدود ساعت جنگ از صبح روز عاشورا که به نظر می

خواهم شما را به بهشت ببرم. خودش اولین تیر را رها کرد می لشکریان خدا سوار شوید،و فریاد زد ای 

چوبه تیر به سمت یاران امام پرتاب کردند که هیچ تن از یاران نبود که تیر نمورده باشد و  01111ازآن .پس

 تن شروع شد.بهپس از آن جنگ تن

 

 

 

 

 

 



 اولین شهید روز عاشورا کیست؟

نفر شهید شدند، که  41از چون در اولین لحظات، بیشن شهید روز عاشورا چند قول وجود دارد،درباره اولی

گویند اولین شهید عبدالله بن عمیر است تعیین اولین شهید بسیار مشکل است. اما در جنگ تن به تن می

لین شهید از یزید ریاحی اولین شهید است، اواند حربنها گفتهکه خودش و همسرش شهید شدند. بعضی

 اکبر)ع( است.هاشم علیبنی

 

 

 

 

 

 



 در صحنه کربلا چند زن به شهادت رسیدند؟

 دختر ام وهب همسر عبدالله بن عمیر اولین زن شهید بود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ع( در کربلا چند نفر به شهادت رسیدند؟حسیناز خاندان امام

حضرت ابوالفضل العباس)ع(، عبدالله و جعفر و برادر شهید شدند که چهار برادر  1)ع( از خانواده حسین

برادر شهید  1جا باشند اند.که اگر ایشان هم آنعثمان بودند، یکی هم ابا بکر است که حضورش تردیده کرده

اکبر)ع( است که شهید شدند. در بعد از کربلا اصغر)ع( است. حضرت علیعلیاند. از فرزندانش حضرت شده

شود و شود ودر پای کوه جوشن در سوریه دفن میرسد و سقط میهادت میمحسن یا معحَسّین به ش

اهراً شود و ظاست، طفلی بوده که در کربلا متولد می اصغر)ع(ها معتقدند که عبداله رضی غیر از علیبعضی

 شود.دو روزه یا سه روزه بوده وشهید می

 

 

 

 



 تر بود؟)ع( بزرگسجاداکبر)ع( از امامآیا حضرت علی

سال  72اکبر همان طور که با اسمش است فرزند بزرگ اباعبدالله بودند، ایشان در کربلا حدود حضرت علی

 ساله بودند. 73سجاد)ع( حدود داشتند و برادرشان امام

 فرزند ارشد علی اکبر است امام سجاد )ع( علی اوسط و علی اصغر فرزند کوچک بودند.

 

 

 

 

 

 

 



باقر)ع( هم در روز عاشورا در کربلا حضور داشتند؟ اگر چنین است آن امامآیا صحت دارد که 

 حضرت چند سال داشت؟

طور که در شهر همان )ع( بوده و دلیل قطعی هم داریم برای این امر،م باقربله ، بعضی از اقوال هست که اما

 ده است.سالگی رسی 1رسد تازه به بینیم و به نظر میشام امام محمّد باقر را می

 

 

 

 

 

 

 



 دفن شهدا در کربلا توسط چه کسانی و در چه زمانی انجام شد؟

از حادثه کربلا تا روز بعدش سپاه عمرسعد در کربلاست و غروب روز یازدهم قافله اسرا را از کربلا حرکت بعد

اجساد  روند،خواند و از کربلا میکند، خودش نماز میدهند. عمرسعد کشته شدگان خود را دفن میمی

 اما روز سوم کنند،برند ویک مقدار دورتر دفن میریاح حضرت حر را میمانند. قبیله بنیشهدای کربلا می

آیند، چون بنابر اعتقاد ما شیعیان در دفن امام باید امام بعدی حضور داشته سجاد)ع( خودشان میامام

ها را اسد که آمدند بدنپردازند. قبیله بنیآید و به شناسایی اجساد بدون سر میباشند، امام سجاد )ع( می

 کنند، و همه شهدا را در قبر بزرگی که آماده شده شناسند، امام سجاد)ع( همه را شناسایی مینمی

کند و حضرت ابوالفضل )ع( را در کنار علقمه )ع( را جداگانه دفن میحسینچینند، و بعد حضرت اماممی

 کند .دفن می

گویند یک هفته بعد که بدنش را پیدا دفن کردند جَون بود، جون غلام ابوذر بود، می آخرین کسی را که

جون از امام حسین )ع( خواسته بود که او را دعا کند تا پس از مرگ  کردند بوی خوش می داد و معطر بود،

 بدنش زیبا و معطر شود.

 



 آیا دشمنان سرهای تمام شهدا را از پیکر آنان جدا کردند؟

چون هنوز زنده بود و یک نفر را خیر. سر حضرت حر را جدا نکردند. سر حسن مثنی را جدا نکردند،همه 

 آمد شفاعت کرد ،آشنایی داشت با حسن مثنی و او را برد و بعداً زنده ماند.

 قدر که مشمص است هفتاد و دو تن، هفتاد و دو سر است.ولی آن

 

 

 

 

 

 

 



 )س( کجاست؟مدفن حضرت زینب

گویند، در تبعید در مصر از مزار حضرت زینب اختلاف اقوال بین مصر و شام زیاد است. بسیاری می در مورد

تر این باشد که در برگشت به شام برای دیدار آشنایان از جمله رسد قول درسترود، ولی به نظر میدنیا می

 ن در شام است.رود و قبر ایشاهمسرش عبدالله بن جعفر که آن جا بود و در شام از دنیا می

 

 

 

 

 

 

 



 )ع( چه کسی است؟حسیناولین زائر قبر امام

سی آید، واولین کمی جابر بن عبدالله اولین کسی است که در روز اربعین به زیارت ابا عبدالله الحسین )ع(

 که در کربلا ساکن شد و در آنجا خانه برگزید، سیدابراهیم مجاب بود.

 

 

 

 

 

 

 



 )ع( ضریح و بارگاه درست شد؟حسینخی برای مزار امامینی و در چه تاربار توسط چه کسااولین

کنند. آن طور که از جا را آماده میشود ،آنبعد از کربلا با فاصله بسیار کمی قبر اباعبدالله)ع( شاخص می

ی رشود به طوجا آبادانی می)ع( بوده، کم کم آنحسینتاریخ معلوم است یک درخت سدری نزدیک قبر امام

کردند. مثل گروه جا حرکت خود را آغاز میآمدند و از آنهای انقلابی برای آغاز حرکت خودشان میکه گروه

متوکل تصمیم گرفتند قبر اباعبدالله را تمریب کنند حتی  زمان در.  ممتار حضرت جریان مانند…توابین و 

گذاری کردند، و قبر ابا یعیان علامتدستور داد شمم بزنند و آب ببندند تا قبر امام )ع( گم شود اما ش

 عبدالله )ع( محفوظ ماند .

 

 

 

 



 )ع( چه زمانی و توسط چه کسانی ساخته و نصب شد؟حسینضریح فعلی حضرت امام

در عصر صفویه به طور جدی ضریح و بارگاه ساخته شد و در دوران قاجار شرایط فعلی تثبیت شد، در عصر 

 طوری که ناصرالدین شاه خود به کربلا رفت.تر بود به ناصرالدین شاه جدی

 

 

 

 

 

 

 



 سرهای شهدای کربلا در کجا دفن شده است؟

بعد از انتقال سرهای شهدا ، از کوفه به شام، سرها را در چند نقطه دفن کردند، به طور مشمص در محلی 

حسن امین اعتقاد دارد  جا است، علامهسر از سرهای شهدا ی کربلا در آن 01اند ، الصغیر گفتهاست که باب

علی اکبر، قاسم و حضرت حبیب را ایشان مسلم  سر حضرت ابوالفضل العباس، جا هست،سر آن 4که 

 داند.می

رسد است . به نظر میجا دفن شدهالحسین وجود دارد که تعدادی از سرها آنعنوان رأسقسمت دیگر تحت

 اند.این سرها را دفن کرده نقطهکه در چند 

های ممتلفی از سوی امامان و بزرگان دینی ما نقل شده است. چرا میان )ع( ثوابحسینی زیارت قبر امامبرا

)ع( برابر یک حج و حسینها تفاوت وجود دارد؟ به طور مثال یک حدیث گفته که زیارت اماماین ثواب

 دیگری ثواب چند حج را نقل کرده است.

عهد، هم برای بازسازی معنوی خود، نوعی باب معرفت باز  رای تجدیدها برای تشوی  است و هم بعمدتاً این

ها به تناسب افراد متفاوت ممکن است متفاوت باشد. ممکن است شناسند، اینائمه را بهتر می شود،می

 کسی برود و پاداشی را نداشته باشد.



سافر باشد. آیا حرم تواند نماز خود را کامل بخواند، حتی اگر مشخص مسلمان در چند مکان می

 هاست؟)ع( هم جزو این مکانحسینامام

اند نماز ما تمام است گویی آنجا در نکته لطیف این است که ما در سفر نمازمان قصر است . در جایی گفته

خانه خود هستید مانند کعبه ، مسجد کوفه. در کنار مزار اباعبدالله انسان ممتار است گویی خانه خود انسان 

 احساس بیگانگی نکند. است تا

 

 

 

 

 

 



 در واقعه کربلا چند کودک و نوجوان به شهادت رسیدند. این شهدا چه کسانی هستند؟

نفر نوجوانان و جوانان کربلا  30نفر هستند،  30ام شان را آوردهام و اسامیآمار دقیقی که من کار کرده

 مانند.ها زنده میهستند، البته بعضی

 

 

 

 

 

 

 



 هید کربلا چه کسی است و چند سال داشت؟ترین شکوچک

عبدالله رضی که در کربلا متولد شد. دو روزه یا سه روزه بود، و اگرکودک سقط شده را در نظر بگیریم به 

 عنوان شهید تازه متولد شده است.

 

 

 

 

 

 

 



 سالمندترین شهید کربلا کیست؟

 21اش حدود عابث هم هست که سنسال است و  11اش حدود سن حبیب بن مظاهر اسدی است، ظاهراً

 سال است که چند نفر از شهدای کربلا از صحابه پیامبر بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 کند؟مقام شهدای کربلا با کدام گروه از شهدای اسلام برابری می

را ان ششناسم. به خدا همهتر نمیاند، اباعبدالله فرمود من از یارانم وفادارتر و خوبکس مقایسه نشدهبا هیچ

ه اند که کودک بچنان به مرگ شیفتههای صبور و ستبر کوهستان نیافتم. اینان آنآزمودم، آنها را جز سنگ

 سینه مادر.

 

 

 

 

 

 

 



 واقعه عاشورا کدام روز از هفته اتفاق افتاد؟

ای جمعه )ع( روز عاشورا،حسینشنبه دوم محرم بود و شهادت امام)ع( به کربلا از روز پنجحسینورود امام

  شمسی است. 11مهر ماه محرم سال  70بوده که 

 

 

 

 

 

 

 

 



)ع( حسینچرا در میان امامان و بزرگان دین اسلام، تنها روز چهلم و اربعین را برای امام

 گیرند؟می

ا حسین)ع( ر، که خصوصیات امامجعفر شوشتری) ره(الحسینیه، از آقای شیخکتابی است به نام خصائص

در آن اربعین  را برشمرده که هیچ جا نیامده است، هایی از امام حسین )ع(ن کتاب ویژگیگفته است. ای

)ع( است. تنها )ع( را توضیح داده است. تنها کسی که اربعین دارد، لبیک دارد، امام حسینحسینمکرر امام

ا، د ابا عبدالله و اساس مکسی که اربعین مکرر دارد، چون اباعبدالله مکرر است.کل اسلام متبلور شده در وجو

 بودن ما، زیستن ما، و بقای اسلام ریشه در فرهنگ ابا عبدالله دارد.

 

 

 

 

 



 اصغر است؟)ع( است همان علیحسینآیا عبدالله که نام یکی از کودکان امام

 ست.ا اصغر)ع(رسد غیر از علیعبدالله داریم به نام عبدالله رضی، یعنی عبدالله شیرخوار، به نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ع( یار ایرانی هم داشت؟حسینآیا امام

توانیم بگوییم که در کربلا، اباعبدالله یار ایرانی داشته باشد. اما من اسلم ترکی را به به طور روشن نمی

شناسم که اولین شهید کربلا ایرانی است، زمانی که دانم و من یک چهره میاحتمال بسیار زیاد ایرانی می

گر شتابد، یک آهنبردند فقط یک نفربه یاری مسلم میرا دستگیر کردند و به دارالعماره می حضرت مسلم

ز کنند. پس اولین شهید اکند و تیر بارانش میمی بیند با پتک آهنگری حملهاردبیلی بود و مسلم را می

 مجموعه شهدای کربلا ایرانی و اردبیلی بوده است.

 

 

 

 

 



)ع( کمک کرد؟ این مسئله صحت داردیا العابدینزینایرانی به امامدر منابع هست که یک طبیب 

 خیر؟

پور شااند، دانشگاه جندیهای ایرانی در عصر ائمه فعال بودهاینها را یک مقدار با تردید باید گفت، طبیب

 برایگیرند علی )ع( را دعوت کنند اهواز از امیرالمؤمنین دعوت کردند در شورای علمی خودشان تصمیم می

)ع( یک بیمار جذامی را با آهن مداوا کرده تدریس شیمی به آن دانشگاه بیایند، چون شنیده بودند که علی

 بعید نیست که پزشکان ایرانی با اباعبدالله ارتباط داشته باشند. است. پس

 

 

 

 

 



 )ع( از شهادت مسلم آگاه بود یا خیر؟حسینامام

الحجه درست زمانی که )ع( رسید. در روز هشتم ذیحسینبه اماماز حرکت ایشان خبر شهادت مسلم پس

از حرکت امام خبر به ایشان کند، مسلم به شهادت رسیده است. اما چند منزل پساباعبدالله حرکت می

دهند جا خبر میترین محل دریافت خبر در منزل سوم است، به حضرت در آنرسد اصلیرسد. به نظر میمی

 اند.را شهید کرده که مسلک و هانی

  



 پوشیم؟چرا محرم لباس مشکی می

 : دیدگاه اول

نظر کسانی است که با عش  و علاقه وصف ناپذیری در ایام محرم سوگواری اهل بیت)ع( خصوصاً در دو ماه 

محرم و صفر، لباس سیاه به تن کرده و بیرق های مشکی بر سر در منازل خود نصب می کنند و معتقدند 

 . اس اظهار حزن و همدردی با عترت پیامبر)ص( استکه این لب

 : دیدگاه دوم

نظر کسانی است که می گویند پوشیدن لباس سیاه، مفهوم چندانی ندارد و بی خاصیت است و به نوعی 

تحت تأثیر القائات و تفکرات روشنفکرمآبانه قرار گرفته و با ژست های به اصطلاح علمی و امروزی، به دیدگاه 

می کنند و آنان را به دور از قافله تمدن معرفی می کنند. متأسفانه عده ای نیز به خاطر عدم اول حمله 

 آگاهی از حقیقت امر، دچار تحیر شده و در بلاتکلیفی اند، که واقعیت کدام است؟

 

 



 : پوشیدن لباس سیاه از نظر فقهی

لباس سیاه در نماز و غیرنماز است و از از نظر فقهی، آنچه از روایات استفاده می شود، مکروه بودن پوشیدن 

حد کراهت تجاوز ننموده است. نکته ای که قابل توجه می باشد اینکه عده ای از فقها قائلند که پوشیدن 

لباس سیاه در عزاداری امام حسین)ع( از این حکم کراهت مستثنی است و پوشیدن آن در عزاداری امام 

ین گونه بیان کرده اند که پوشیدن لباس سیاه در ایام وفات حسین)ع( کراهت ندارد، علت کراهت را ا

 .ائمه)ع(خصوصاً در ایام محرم و صفر، در حقیقت اظهار مودت و محبت به ساحت مقدس اهل بیت)ع( است

شیعیان و محبان آن بزرگواران با به تن کردن جامه سیاه، حزن و اندوه خود را ابراز کرده و به سفارش 

 .اند: شیعیان در حزن ما محزونند، عمل می کنند ائمه)ع( که فرموده

به علاوه این سیاه پوشی، خاصیت سازنده دیگر ی به نام احیای امر اهل بیت)ع( دارد که مطلوب و محبوب 

کسی که امر ما  یعنی مشمول رحمت ح  باد،« رحم الله من احیا امرنا»آن ذوات مقدس است که فرمودند: 

وقتی پیر و جوان، بزرگ و خردسال، در این ایام لباس سیاه می پوشند، یادآور بدون تردید   د.را احیا کن

حزن و مصیبت جانکاهی است که به وجود مقدس حضرت سیدالشهدا)ع(، رسیده است و حقیقت این است 

 .که بقای اسلام مرهون دو ماه محرم و صفر است



 : لباس سیاه در گذر تاریخ

شته اند، بعد از واقعه جانسوز عاشورا، زنان خاندان رسول الله)ص( اولین از نظر تاریخ، چنانکه مورخان نو 

کسانی بودند که تا یک سال لباس سیاه به تن داشتند و چنان مشغول عزاداری بودند که امام سجاد)ع( 

برای آنها غذا فراهم می ساختند. در طول تاریخ نیز پوشیدن لباس سیاه در عزاداری اهل بیت)ع( به صورت 

 .سنت ارزشمندی در بین شیعیان و محبان رایج بوده است یک

بعضی از فقهای بزرگ مقید بودند در ایام سوگواری امام حسین)ع( جامه سیاه می پوشیدند و به آن تبرک 

می جستند و با جدیت از آن نگهداری و مراقبت می کردند و وصیت می نمودند بعد از رحلتشان به عنوان 

 .تبرک با آنها دفن شود

بنابر این پوشیدن لباس سیاه در ایام سوگواری ائمه)ع( خصوصاً در دو ماه محرم و صفر نه تنها کراهت ندارد 

بلکه از آن جهت که اظهار همدردی با آن ذوات مقدس و احیای امر ایشان می باشد، دارای فضیلتی بس 

 .بزرگ است

 



  : قرآن و روایات

قرآن دوستی خاندان رسول اکرم )ص( را بر مسلمانان واجب کرده اند. دوستی لوازمی دارد و محب صادق 

لوازم دوستی،  ترین مهم از یکی.  آورد جای به – شاید و باید که چنان –کسی است که شرط دوستی را 

همراهی و همدلی با دوستان در غم ها و شادی ها است . از این رو، احادیث بر برپایی جشن و سرور در ایام 

 . شادی اهل بیت)ع( و ابراز حزن و اندوه در مواقع سوگ آنان تاکید ورزیده اند

  :حضرت علی)ع( می فرماید

شیعتنا جزء منا خلقوا من »ام صادق)ع( نیز فرمود: شیعه و پیروان ما در شادی و حزن ما شرکت دارند؛ ام

 ام گل زیادی از و بوده ما خود از ای پاره ما شیعیان ؛…فضل طینتنا، یسوؤهم ما یسوءنا ما یسرهم ما یسرنا

 «. گرداند می خوشحال و بدحال را آنان سازد، می خوشحال یا بدحال را ما آنچه اند، شده خل 

ایجاب می کند که در ایام عزاداری اهل بیت)ع( حزن و اندوه خود را در گفتار این وظیفه عقلانی و شرعی 

)اشک و آه و ناله و زاری(، رفتار )کم خوردن و کم آشامیدن(، و حتی پوشاک )پوشیدن لباسی که از حیث 

 .جنس و رنگ و نحوه پوشش در عرف حکایتگر اندوه و ناراحتی است( آشکار سازیم



 سیاه ؟اما چرا لباس و پوشش 

رنگ سیاه، از جهات گوناگون، آثار و خواص ممتلف دارد و به اعتبار هر یک از این خواص، در مورد یا 

یعنی سبب استتار و اختفا می گردد  ;مواردی خاص، به کار می رود . رنگ سیاه از جهتی رنگ پوشش است

است . به همین سبب،  و برای چنین هدفی به کار گرفته می شود؛ از جهت دیگر، رنگ هیبت و تشمص

لباس رسمی شمصیت ها سیاه یا سرمه ای سیر است . در نقل های تاریمی موارد فراوان می توان یافت که 

 .برای نشان دادن هیبت و تشمص فرد، گروه، حکومت یا مسأله ای از این رنگ استفاده شده است

طبیعی، رنگی حزن آور و دلگیر و یکی دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه، آن است که این رنگ به صورت 

مناسب عزا و ماتم است . از همین رو، بسیاری از مردم جهان از این رنگ برای اظهار اندوه در مرگ دوستان 

و عزیزان خود سود می جویند . البته انتماب رنگ سیاه در ایام سوگواری، علاوه بر نکته فوق، علتی منطقی 

 .دارد نیز عاطفی –

 



ماتم عزیزان خویش جامه سیاه می پوشد و در و دیوار را سیاهپوش می کند، بااین عمل می آن که در 

خواهد بگوید و بفهماند: عزیز از دست رفته، مایه روشنی چشم و فروغ دیدگانم بود و دفن پیکرش در دل 

اخته و خاک به سان افول ماه و خورشید در چاه مغرب، پهنه حیات و زندگی را در چشمم تیره و تار س

 .زمین و زمان را در سیاهی و ظلمت فرو برده است. این مطلب شواهد گوناگون دارد

 : حضرت زهرا )س( هشت روز پس از رحلت حضرت رسول )ص(، بر مزار آن حضرت فریاد برآورد

 ای پدر، تو رفتی و با رفتن تو دنیا روشنی های خویش را از ما برگرفت و نعمت و خوشی اش را از ما دریغ»

کرد . جهان، به حسن و جمال تو، روشن و درخشان بود ]ولی اکنون با رفتن تو[ روز روشن آن سیاه گشته و 

 «…تر و خشکش حکایت از شب های بس تاریک دارد . . . و حزن و اندوه، همواره، ملازم ماست

 : فردوسی نیز، با اشاره به قتل سیامک توسط دیوان، می گوید

  ،شاه از اندوه گیتی بر او شد سیاهچو آگه شد از مرگ فرزند

بنابراین، سیاه پوشی به دلیل رمز و رازی که در این رنگ نهفته است، رسمی طبیعی و سنتی منطقی برای 

 .نشان دادن حزن و اندوه بوده، ملل و اقوام گوناگون در ایام عزا از آن بهره جسته اند



ی وجود دارد که سیاهپوشی را نشان ماتم و اندوه سابقه سیاه پوشی شواهد فراوانی در متون کهن ایران

 .قلمداد کرده است

شاهنامه فردوسی که بیانگر فرهنگ و تمدن کهن ایران است، از مواردی که جامه سیاه را نمود عزا و غم 

تلقی کرده، آکنده می نماید. وقتی رستم به ست برادرش، شغاد، ناجوانمردانه کشته شد، با این بیت روبرو 

 :یممی شو

 به یک سال در سیستان سوگ بود همه جامه هاشان سیاه و کبود

 :در عصر ساسانیان، هنگامی که بهرام گور در گذشت، ولی عهدش یزدگرد سیاه پوشید

 چهل روز سوگ پدر داشت راه بپوشید لشگر کبود و سیاه

 :وقتی فریدون در گذشت نیز بازماندگان و سپاهش جامه سیاه پوشیدند

 ته با درد بود دو چشمش پر از آب و رخ زرد بودمنوچهر یک هف

 سپاهش همه کرده جامه سیاه توان گشته شاه و غریوان سپاه

 .این سیاهپوشی تا اکنون در ایران رایج است



 : در اساطیر یونان باستان آمده است

جامه  ینزمانی که تیتس از قتل پاتروکلوس به دست هکتور شدیدا اندوهگین شد، به نشانه عزا سیاه تر

 . هایش را پوشید

این امر نشان می دهدکه قدمت رسم سیاهپوشی در یونان به عصر هومر باز می گردد. در میان عبرانیان نیز 

رسم آن بود که در عزای بستگان سرها را می تراشیدند و بر آن خاکستر می پاشیدند و لباس تیره می 

 .پوشیدند

را مناسب ترین رنگ عزا در تمدن اروپای قرن های اخیر گزارش  بستانی، در دائرة المعارف خود، رنگ سیاه

طول دوران عزاداری، بر حسب درجه نزدیکی به میت، از یک هفته تا یک سال طول می »کرده، می نویسد: 

کشد و بیوه زنان دست کم تا یک سال عزا می گیرند و در این مدت لباس های آنان سیاه رنگ و خالی از 

 «.ار و زیور آلات استهر گونه نقش و نگ



در کتب تاریمی گزارش شده است که عرب، در مواقع مصیبت، جامه خویش به رنگ سیاه می کرد. در عصر 

تن از مشرکان و قریش به دست مسلمانان بر خاک هلاکت  21پیامبر )ص( پس از پایان جنگ بدر که 

 .افتادند، زن های مکه در سوگ کشتگان خویش جامه سیاه پوشیدند

 : شعر لبید، درباره سیاهپوشی زنان نوحه گر، مورد استشهاد بسیار از کتب لغت است

 یمشمن حر اوجه صحاح فی السلب السود و فی الامساح

آن زنان در حالی که لباس های سیاه عزا و پلاس مویین بر تن کرده بودند، گونه های خویش را با ناخن می 

 .خراشیدند

می دهد، رنگ سیاه از دیر باز در میان بسیاری از ملل و اقوام نشان عزا و  پس شواهد تاریمی و ادبی نشان

اندوه بوده است . این امر به ایران یا دوران اسلام اختصاص ندارد و اعراب پیش از اسلام، ایرانیان و یونانیان 

 . باستان در عزا جامه سیاه یا کبود می پوشیدند
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