منزل به منزل تا حائر حسینی
فضل علی قزوینی (ره)
ترجمه :محمدعلی خوشنویس

حرکت الهی ،حماس��ی و تاریخس��از ساالر شهیدان حس��ین بن علی× و همراهان
ایشان از مکه به سوی کوفه ،نه حرکتی ناگهانی و اعالم نشده بود و نه سریع و بیوقفه.
آن حضرت پیش از حرکت ،به دفعات و در موقعیتهای مناسب ،به طور خصوصی یا
عموم��ی و در قالب خطبه ،نامه و گفتوگو و نیز در وصیتنامه خود ،دیگران را از تصمیم
تاریخی و هدف واالی خویش باخبر و ادلّه متقن خود را برای این اقدام تش��ریح فرموده
و آنگاه در روز سهش��نبه ،هش��تم ماه ذیحجه سال  60هجری به قصد کوفه ،به همراه
خاندان و گروهی از اصحابش ،از مکه خارج ش��د .این کاروان ،مس��یر مکه تا کربال را آرام
آرام و ب��ه تدریج ،طی ح��دود  24روز پیمود و در این مدت ،در  22منزل ،بارانداخت ،تا
این که در کربال به عنوان آخرین منزل ،از حرکت بازایستاد.
منظور از «منزل» ،توقفگاههای میان راه اس��ت که در گذش��تههای دور ،مس��افران برای
اس��تراحت و گذران ش��ب و تهیه آب و گاه زاد و توش��ه ،در آن توقف میکردند .آش��نایی با
تکتک این منازل و موقعیت جغرافیایی و برخی ویژگیهای آنها و نیز اتفاقاتی که در برخی
منازل برای این کاروان افتاده ،هم جالب توجه است و هم به درک تفصیلیتر و جزئیتری از
حادثه عاشورا کمک میکند .در این نوشتار بنا داریم تا ضمن نام بردن از این منازل ،اندکی
پیرام��ون هریک توضیح دهی��م و در نهایت ،به آخرین منزل یعنی «کربال» یا به تعبیر دیگر،
«حائر حسینی» بپردازیم.
منازلی که کاروان امام حسین× در راه سفر به کوفه ،در آنها بارانداخت و استراحت
کرد ،به ترتیب عبارت بودند از:
 .1ا َ َ
بطح
 .2تنعیم
 .3ص ّفاح
 .4وادی العقیق

الصفراء
 .5وادی َ
 .6ذات عِرق
 .7حاجر
َ .8فید

 .9أج ُفر
زیمیه
ُ .10خ ّ
 .11شُ قوق
َ .12زرود
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ثعلبیه
.13
ّ
ُ .14زبالَه
 .15القاع
َ .16ع َقبة البطن

 .17شَ راف
 .18ذو ُح ُسم
ُ .19ع َذیب ال ِهجانات
طانیه
ُ .20قط ُق ّ

 .21قصر مقاتل
 .22کربال

حال ،درباره هر یک از این منازل ،توضیحی کوتاه خواهد آمد:

منزل نخست :اَ َ
بطح
این نقطه در حد فاصل میان شهر مکه تا سرزمین مِنی قرار گرفته و چون فاصلهاش
ابطح مِنی» میخوانند .این
ابطح مکه» و گاه « ِ
تا هر دو ،تقریباً یکس��ان اس��ت ،گاه آن را « ِ
نقطه وس��یع و پوش��یده از سنگریزه ،مس��یر جریان س��یلهایی بوده که در مکه به راه
میافتاده است.
نقل اس��ت که یکی از اصحاب امام حسین× به نام «یزید بن بُثَیط بصری» که 10
پسر داشت و در بصره زندگی میکرد ،از پسران خویش خواست تا همه به همراه او به
کاروان امام حسین× ملحق شوند؛ لیکن از میان آنان تنها  2تن به نامهای عبداهلل و
عبیداهلل به او لبیک گفتند و به همراه پدر و چند تن دیگر از شیعیان ،از بصره حرکت
کردند و به مکه آمدند و از آنجا به س��وی منطقه اَبطح راه پیمودند و در همین نقطه،
1
خود را به کاروان حضرت رس��اندند و با ایش��ان همراه ش��دند.
منزل دوم :تنعیم

این نقطه در دو فرسخی مکه و در حد فاصل میان آن تا منطقه « َس ِرف» قرار دارد و در
مس��یر راه مدینه است .اهالی مکه برای به جای آوردن مناسک عمره ،از این نقطه ُمحرم
میش��وند .این محل را چون نزدیکترین نقطه خارج از َح َرم مکه است که میتوان برای
انجام مناسک حج و عمره از آنجا ُمحرم شد« ،أدنی الحِ ّل» نیز میگویند.
بناب��ر نقل تاری��خ ،در این مکان حوادث گوناگونی برای کاروان سیدالش��هدا رخ داده
است؛ برای مثال «عبداهلل بن عمر» در همین مکان امام حسین× را مالقات و ایشان را
از ادامه سفر منع کرد؛ لیکن امام نپذیرفت .همچنین نقل است که در همین محل بود که
سپاهیانی از سوی « َعمرو بن سعید بن العاص» والی مکه به فرماندهی «یحیی بن سعید»
راه را بر کاروان امام بس��تند و خواستار بازگشت ایشان شدند؛ لیکن امام نپذیرفت و کار
به جدال و درگیری کش��ید و در این درگیری ،امام و اصحابش مقاومت س��ختی از خود
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نش��ان دادند و زمانی که خبر این درگیری به والی مدینه رس��ید ،بالفاصله پیکی فرستاد
و به فرس��تادگانش فرمان داد تا از جدال و درگیری خودداری کنند و بازگردند تا مبادا
2
فتنه باال بگیرد.
منزل سوم :ص ّفاح

این نقط��ه بین منطقه حنین و محل قرار گرفتن عالئ��م تعیینکننده حد حر ِم مکه
اس��ت و کس��ی که از سوی منطقه « ُمشاش» وارد مکه میشود ،آن را در سمت چپ خود
میبیند .کاروان امام حسین× در روز جمعه 11 ،ذیحجه بدین منزل رسید.
محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ خود از ابیمخنف روایت میکند که « َف َرز َدق بن
ن منزل با امام حسین× مالقات
غالب» شاعر معروف عرب که از منطقه عراق بود ،در همی 
ت از او درباره مردم عراق و کوفه پرسید و او در پاسخ گفت:
کرد و پس از احوالپرسی ،حضر 
«دلهای مردم با شما و شمشیرهایشان با معاویه است و قضا و قدر نیز به دست خداست،
تا چه اراده کند ».امام فرمودند« :آری ،راست گفتی؛ همه امور به دست خداست ...اگر قضای
الهی به چیزی تعلق بگیرد که ما دوست داریم ،خداوند را بر نعمتهایش سپاس میگوییم
و اگر قضای الهی میان ما و آنچه امید داریم فاصله بیندازد ،در آن صورت ،ما که نیتمان
حق اس��ت و منش��مان تقوا ،تجاوزکار نبودهایم ».سپس مرکب خویش را حرکت دادند و از
3
فرزدق خداحافظی کردند.
منزل چهارم :وادی العقیق

این نقطه که نام دیگرش «عقیق المدینه» است ،نخلستانی با چند چشمه بوده است.
4
کاروان امام حس��ین× در روز ش��نبه 12 ،ذیحجه به این منزل رس��ید.
الصغراء
منزل پنجم :وادی ّ

ای��ن منطقه در اطراف مدینه قرار دارد و به قبایل ُجهینه ،انصار ،بنیفهر و ن َهد تعلق
داش��ته اس��ت .محلی بوده پر از نخلستان و زراعت ،و چش��مههایی داشته که آب آنها به
س��وی منطقه یَ ُنبع و غرب منطقه رضوی جاری میش��ده است .راه مدینه به سوی مکه،
از این نقطه عبور میکرده است و به اندازه یک منزل با منطقه معروف بَدر فاصله داشته
است .قافله امام× در روز یکشنبه 13 ،ذیحجه به این محل رسید.
مؤلف کتاب «الحدائق الوردیّه» مینویسد :دو تن به نام « ُم َج ّمع بن زیاد» و « َع ّباد بن ُمهاجر»
5
ن منزل به کاروان امام حسین× پیوستند و در روز عاشورا به شهادت رسیدند.
در ای 
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منزل ششم :ذات عِرق

این نقطه ،در مرز بین سرزمین تهامه و ن َجد قرار گرفته است .کاروان امام حسین×

روز دوشنبه 14 ،ذیحجه در اینجا اتراق کردند .مرحوم عالمه مجلسی میگوید:
ریاش��ی در کتاب تاریخ خویش از یک��ی از راویان چنین نقل میکند که او
گفت :وقتی که در مکه ،مناس��ک حج را انجام دادم ،از همسفرانم جدا شدم
و به تنهایی به راه افتادم .در راه ،به خیمههایی برخوردم .به سوی آنها رفتم
آن کیست؟ گفتند:
و به اولین خیمهای که رسیدم ،پرسیدم :این خیمهها از ِ
متعلق به حسین است .پرسیدم :پسر علی و فاطمه؟! گفتند :بله .پرسیدم :او
در کدام خیمه است؟ آنها خیمهای را نشانم دادند .به سوی آن خیمه رفتم
و دیدم که حس��ین به در خیمه تکیه کرده و مشغول خواندن نامهای است.
به او سالم کردم و عرض کردم :ای پسر رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت!
چه چیز ش��ما را واداشته که به این سرزمین بیآب و علف و خالی از سکنه
بیایید؟! جایی که نه زراعت و آبادانی دارد و نه کس��ی که از شما حفاظت و
حمایت کند! امام فرمود :اینان که (در اینجا) میبینی برادران منند و اینها
نامههای کوفیان است؛ کسانی که خودشان قاتالن منند؛ (ولی بدان) آنگاه
که چنین کنند و تمام حریمهای الهی را ب َِد َرند ،خداوند کسی را به سویشان
6
گسیل میدارد که آنها را بکشد تا جایی که از قوم سبا خوارتر شوند.
منزل هفتم :حاجر

الر َمه ،در باالدس��ت س��رزمین نجد واقع است ،نقطهای
این نقطه که در منطقه ب َ ُ
طن َّ
صحرایی بوده که برخی حاجیان صحرانشین در آنجا فرود میآمدند تا برای ادامه سفر،
استراحت و تجدید قوا کنند .کاروان امام حسین× روز سهشنبه 15 ،ذیحجه در آنجا
بار افکند.
در کتاب «اإلرشاد» و کتب دیگر چنین روایت شده که امام حسین× پس از رسیدن
به این محل ،برادر رضاعیش��ان «عبداهلل بن یَ ُ
قطر» و نیز « َقیس بن ُمس��هر َصیداوی» رابه
همراه نامهای به س��وی مسلم بن عقیل و اهالی کوفه فرس��تاد؛ لیکن «حصین بن ن ُمیر»
7
مأمور عبیداهلل بن زیاد ،آنها را در منطقه قادسیه دستگیر کرد.
منزل هشتمَ :فید
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این منزل ،ش��هر کوچکی در نیمه راه کوفه به مکه بوده اس��ت .در وس��ط این شهر،
دژی ب��ا دری آهنین وجود داش��ته که دیواری گرداگرد آن را احاطه میکرده اس��ت .از

این دژ اس��تفادههای گوناگونی میش��ده اس��ت؛ از جمله این که مردم بارهای اضافی و
کاالهای س��نگین خود را تا زمان بازگش��ت از مکه در آنجا نگهداری میکردند .کاروان
8
امام حسین× در روز چهارشنبه 16 ،ذیحجه به این منزل رسید.
منزل نهم :اَج ُفر

ای��ن نقطه در فاصله  36فرس��خی مکه قرار دارد و برخوردار از آب بوده اس��ت .امام
9
حسین× و یارانش در روز پنجشنبه 17 ،ذیحجه در این منزل بار انداخت.
منزل دهمُ :خزیم ّیه

این نقطه ،مکانی بوده که حجاج کوفی در راه رفتن به مکه ،در آنجا بیتوته میکردند.
کاروان حس��ینی در روز جمعه 18 ،ذیحجه به این منزل رس��ید و فردای آن روز را نیز
در اینجا ماندگار شد.
روایت ش��ده است هنگامی که امام حس��ین× در این منزل فرود آمد ،صبحگاهان،
عقیله بنیهاش��م زینب کبری÷ نزد ایش��ان آمد و گفت :ب��رادرم! میخواهی بدانی که
دیش��ب چه شنیدم؟! امام فرمود :چه ش��نیدی؟ زینب کبری÷ عرض کرد :دیشب برای
کاری از خیمه خارج شدم که شنیدم هاتفی چنین میسرود:
هان ای چشم! در جمع اشکهایت تالش کن
کیست که پس از آن حادثه بر شهیدان بگرید؟
همان کسانی که مرگهایشان آنها را به پیش میرانند
معین ،برای عملی شدن یک وعده
تا حدی ّ
ام��ام حس��ین× به او فرمود :خواهرم! هر آنچه قلم قض��ا و قدر خداوند بر آن رفته
10
باشد ،رخ خواهد داد.
منزل یازدهمُ :شقوق

منزلی در مس��یر مکه اس��ت که امام حس��ین× و کاروانش در روز یکش��نبه20 ،
11
ذیحجه به آن وارد شدند.
منزل دوازدهمَ :ز ُرود

منزل��گاه برخی از حجاج بوده که از کوفه به س��وی مکه میآمدند .در این محل ،هم
برکه آبی بوده هم تعدادی چاه آب .کاروان سیدالش��هداء× روز دوش��نبه 21 ،ذیحجه
117
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در این منزل بارانداخت.
در تاریخ طبری آمده اس��ت « ُزهیر بن َقی��ن ب َ َجلی» که فردی عثمانی بود و از روبهرو
شدن با امام حسین× کراهت داشت ،در همین مکان تصادفاً با امام حسین و قافلهاش
برخورد کرد و در جریانی که در تواریخ ،معروف است ،متحول شد و به جمع اصحاب امام
12
حسین× پیوست و در کربال به شهادت رسید.
منزل سیزدهم :ثعلب ّیه

این نقطه که یکی از منزلگاههای بین راه مکه بوده ،در واقع قریهای ویران بوده است.
کاروان امام حس��ین× پیش از ظهر روز سهشنبه 22 ،ذیحجه به این توقفگاه رسید و
صبح روز بعد مجددا ً به راهش ادامه داد.
مرحوم کلینی در کتاب «کافی» مینویس��د :مردی در این منزل امام حس��ین× را
مالقات کرد .حضرت پس از س�لام و احوالپرس��ی از او پرس��ید :اهل کدام شهری؟ مرد
گفت :از اهالی کوفه .حضرت فرمود« :آگاه باش که به خدا سوگند ای برادر کوفی! اگر در
مدینه دیده بودمت ،جای پای جبرئیل× را در خانهمان که بر جدم وارد میشد و وحی
نازل میکرد ،نش��انت میدادم .ای برادر کوفی! آیا ممکن اس��ت که آب ِشخور دانش مردم
نزد ما باشد و آنگاه ،آنان دانا بوده باشند و ما نادان؟! این نشدنی است».
س��ید بن طاووس نیز در کتاب «لهوف» آورده اس��ت :پس از آنکه قافله امام× در
ّ
این منزل توقف کرد ،امام× س��ر بر زمین گذاش��ت و به خواب رف��ت .آنگاه که بیدار
ش��دند ،فرمودند« :دیدم که هاتفی میگفت« :ش��ما به ش��تاب میروید و مرگها نیز به
س��رعت شما را به بهش��ت میبرند ».در این هنگام ،علی بن الحسین× عرض کرد :پدر!
مگر نه این است که ما بر ح ّقیم؟! حضرت× فرمود« :بله ،جان فرزند! سوگند به خدایی
که بازگش��تگاه بندگان است (ما برحقیم) ».علی بن الحسین× به امام عرض کرد :پدر!
دراین صورت هراس��ی از مرگ نداریم .امام فرمود« :پسرم! خداوند بهترین پاداشی را که
پدری به پسرش میدهد ،به تو بدهد».
در برخی مقاتل نیز روایت ش��ده که پس از اس��تقرار ام��ام× در این منزل ،مردی
نصرانی به همراه مادرش نزد حضرت آمدند .آنها به دس��ت ایش��ان مس��لمان شدند و به
کاروان کربال پیوستند.
طبری در کتاب تاریخ خود مینویس��د :ابومِخنف روای��ت میکند که دو تن از قبیله
ثعلبیه نزد حسین× آمدند و پس از عرض سالم گفتند :رحمت خدا
بنیاس��د در منزل
ّ
بر شما! خبری داریم که اگر بخواهید ،علناً میگوییم و اگر بخواهید ،در پنهانی .حضرت
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نگاهی به یارانش��ان کردند و فرمودند« :رازی که از اینان مخفی باشد ندارم ».آنها گفتند:
مس��لم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه کش��ته ش��دهاند .امام حس��ین× با شنیدن
ای��ن خبر ،چندین ب��ار فرمود« :إن ّا هلل و إن ّا إلیه راجعون .رحم��ت خدا بر آنها ».آن دو تن
میگویند :ما به امام عرض کردیم :ش��ما را به خدا س��وگند که مراقب خود و خاندانتان
باش��ید .بیایید و از همینجا بازگردید .ش��ما در کوفه یار و پیروی ندارید؛ سهل است؛ ما
میترس��یم آنان علیه ش��ما اقدام کنند .نیز میگویند :امام حس��ین× به ما نگریست و
س��خن امام،
فرمود« :پس از اینان ،دیگر خیری در زندگی نیس��ت ».آنها میگویند :با این
ِ
13
دریافتیم که ایشان تصمیم خود را بر پیمودن ادامه مسیر گرفته است.
منزل چهاردهم :زُبالَه

ثعلبیه» اس��ت که دارای دو برکه
ای��ن نقطه محلی معروف میان دو منزل «واقصه» و « ّ
آب بوده است .ظاهرا خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه که در منزل قبل ،به
امام حسین× رس��یده بود ،قطعیت یافت .دِی َن َوری در کتاب «األخبار ّ
الطوال» میگوید:
با رسیدن حسین بن علی× به منزل زباله ،پیکی از سوی «محمد بن اشعث» خود را به
ایشان رساند .محمد بن اشعث کسی است که مسلم بن عقیل از او خواسته بود تا به امام
نامه بنویس��د و ایش��ان را از داستانش باخبر کند و به اطالعش برساند که کوفیان پس از
بیعت با او ،وی را تنها گذاش��تند .با خواندن این نامه ،خبر قتل مس��لم و هانی برای امام
یقینی شد و این امر برای امام بسیار گران آمد و دل حضرت را به درد آورد.
جن��اب مجلس��ی و دیگران روای��ت کردهاند که ام��ام در این منزل ،نام��های را برای
همراهانش باز کرد و خواند و سپس فرمود:
«بس��م اهلل الرحمن الرحیم .خبر بسیار سنگین و دردآوری به ما رسیده و آن این است
که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبداهلل بن ُ
یقطر کشته شدهاند و شیعیانمان ما را رها
کردهاند .اکنون ،هر کس از شما که دوست دارد بازگردد ،بدون احساس دشواری و خجالت
بازگردد که پیمانم را از او برداشتم».
روایت اس��ت که پس از این سخن ،مردمی که ایش��ان را همراهی میکردند ،متفرق
شدند و رفتند و تنها کسانی که از مدینه با آن حضرت آمده بودند ،به اضافه معدود افراد
14
دیگر که در میانه راه همراه شده بودند ماندند.
منزل پانزدهم :القاع

این نقطه برای کسی که به سوی مکه میرود ،پس از منطقه « َع َقبَة البطن» قرار دارد.
119

فرهنگزیارت

شمارۀ هفتم  /تابستان 1390

هم قبیله اس��د و هم قبیله طیء ،هر دو ادع��ای مالکیت این منطقه را
داش��تند .امام حس��ین× و یارانش در روز پنجشنبه 24 ،ذیحجه در
آن فرود آمدند.
ابومخن��ف میگوید :مردی از بنیعکرمه دراین منزل به حضور امام
آم��د و پرس��ید :به کجا میروید؟ حض��رت او را از مقصد خویش باخبر
کرد .عرض کرد :ش��ما را به خدا بازگردید! ب��ه خدا که تنها با نیزهها و
تیزی شمشیرها استقبال میشوید .اگر آنها از پی شما فرستادهاند ،پس
خودش��ان هزینه نبرد را متحمل میش��دند و همه مقدمات را برایتان
فراهم میکردند و س��پس از ش��ما اس��تقبال مینمودند؛ آنگاه (اقدام
ش��ما) درس��ت بود؛ اما با وجود ش��رایطی که میفرمایید ،من برایتان
صالح نمیدانم که دس��ت به این کار بزنید .حضرت در پاسخ او فرمود:
ای بنده خدا! این مس��ائل بر من مخفی نیست .نظر درست همان است
که تو میگویی؛ لیکن آنچه مقدر خداوند است باید محقق شود .سپس
فرمود« :به خدا سوگند که رهایم نمیکنند تا آنکه این خون را از درونم
بیرون آورند و آنگاه که چنین کنند ،خداوند کس��انی را بر آنان مسلط
15
میکند که چنان خوارشان سازد که خوارترین گروه امتها شوند».
منزل شانزدهم :عقبة البطن

این منطقه بر سر راه مکه و میان دو منزل واقصه و القاع قرار دارد.
کاروان حسین× در روز جمعه 25 ،ذیحجه به این منزل رسید .این
محل برخوردار از آب بوده و به قبیله بنیعکرمه تعلق داشته است.
«ش��هاب بن عبد ربِّه» از امام ص��ادق× روایت میکند که فرمود:
هنگام��ی که حس��ین بن علی× ب��ه عقبة البطن رس��ید ،به یارانش
فرمود :من میدانم که قطعا کش��ته خواهم ش��د .آنه��ا گفتند :چرا یا
اباعب��داهلل؟! حضرت فرمود :به س��بب رؤیایی که دی��دم .آنها گفتند:
چ��ه مش��اهده فرمودید؟! فرمود :دیدم که س��گانی م��را میدریدند و
16
درندهترینش��ان نس��بت به من ،س��گی س��فید و س��یاه بود.
منزل هفدهمَ :شراف

این منطقه میان دو منزل «واقصه» و « َقرعاء» قرار گرفته و سه چاه آب بزرگ و نخلهای
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خرمای بسیار مرغوبی داشت .امام حسین× و همراهانش در روز شنبه 26 ،ذیحجه در
این منزل فرود آمدند .از این منزل تا منزل واقصه که پیشتر از آن نام بردیم ،دو فرسخ راه
است .وقتی امام از منزل پیشین ،یعنی عقبةالبطن ،حرکت کردند ،از منزل واقصه گذشتند
و به جای آن ،در این منزل که پر آب و نخل بود بار افکندند.
از ابیمخنف نقل ش��ده که امام حسین× پس از استراحت در شَ راف ،سحرگاهان
به جوانان کاروان فرمان داد تا از چاه ،آب فراوانی بکشند و ذخیره کنند .سپس کاروان
امام از آنجا حرکت کرد و به سرعت راه پیمود تا اینکه آفتاب به وسط آسمان رسید؛
در ای��ن لحظه بود که ناگاه مردی فریاد زد :اهلل اکب��ر! امام فرمود :اهلل اکبر؛ چرا تکبیر
گفت��ی؟ مرد گفت :نخلهای��ی را میبینم .برخی گفتند :تاکن��ون هرگز در این منطقه
نخلی ندیده بودیم! بلکه به نظر میرس��د که طلیعه تعدادی اسب باشد .حضرت فرمود:
به خدا س��وگند که همین اس��ت؛ و س��پس فرمود :آیا جانپناهی وجود دارد که بدان
پناه ببریم تا پشت به آن دهیم و از یک جبهه با دشمن روبهرو شویم؟ گفتند :بله ،اگر
ذوح ُس��م فرود خواهیم آمد (و
به س��مت چپ بازگردیم و ادامه مس��یر دهیم ،در منزل ُ
آنجا ،پناه خواهیم گرفت)؛ البته اگر زودتر از آنها به آنجا برس��یم .سپس کاروان امام
به جانب چپ تغییر مس��یر داد و در این هنگام ،دیگر نیزهها و پرچمهای س��وارانی که
ذوح ُسم
از دور میآمدند به خوبی دیده میشد .آنها نیز که دیدند کاروان امام به سوی ُ
17
تغییر مس��یر داد ،بدان سو رفتند ،ولی کاروان امام زودتر از آنان به ذو ُح ُسم رس��ید.
منزل هجدهم :ذو ُح ُسم

این منطقه ،موضعی در کوفه یا کوهی در س��مت صحرا بوده که کاروان حسینی روز
دوشنبه 28 ،ذیحجه در آنجا توقف کرد و امام دستور داد تا خیمهها را برپا کنند.
بالفاصله پس از اس��تقرار کاروان در این محل ،لش��کری که طلیع��ه آن از دور دیده
میشد و به تدریج به کاروان نزدیک شد ،از گرد راه رسید و معلوم شد که لشکری هزار
حر بن یزید تمیمی ریاحی» اس��ت که از س��وی عبیداهلل بن زیاد به
نفری به فرماندهی « ّ
حر خسته و تشنه بودند .امام فرمان داد تا به آنها
سوی امام گسیل شده است .لشکریان ّ
و اسبهایش��ان آب بدهند و حتی آب بر بدن اسبهایش��ان بپاشند تا ُهرم گرما را از
آنها بزداید .چون زمان نماز فرا رس��ید و اذان گفتند ،حضرت از خیمه بیرون آمد و روی
به سوی لشکر مقابل نمود و خطبهای بدین مضمون خواند:
«ای مردم! من به سوی شما نیامدم ،جز آنکه (ابتدا) نامههایتان و فرستادگانتان نزد
من آمدند (و پیام ش��ما را به من رس��اندند) که به سوی ما بیا که ما امام نداریم تا شاید
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خداوند ما و شما را بر هدایت و حق گردآورد .حال اگر شما بر سر آن (سخنان خویش)
هستید (که من نیز بر سخن خویشم و آمدهام) ...و اگر چنین نمیکنید و از آمدنم کراهت
دارید ،به همان جایی که از آن نزد شما آمدهام بازمیگردم».
حر س��کوت کردند .امام فرمان داد تا مؤذن اقامه بگوید و پس از اقامه،
لش��کریان ّ
حر پاس��خ داد :خیر،
حر فرمود :میخواهی تو نیز امام جماعت لش��کریانت ش��وی؟ ّ
به ّ
ما به ش��ما اقتدا میکنیم .امام به نماز ایس��تاد و همگان به ایش��ان اقتدا کردند .پس
حر به امام عرض کرد:
از نم��از ،امام با ُح ّر س��خن گفت و پس از گفتوگوی��ی طوالنیّ ،
من مأمور به پیکار با ش��ما نیس��تم و فقط باید ش��ما را به کوفه ببرم؛ مگر اینکه راهی
منصفان��ه انتخاب کنید؛ راهی که نه ب��ه کوفه برود و نه به مدینه ،تا من نامهای به ابن
حر ،راه میانهای برگزید
زیاد بنویس��م و کس��ب تکلیف کنم .امام پذیرفت و به پیشنهاد ّ
حر نیز با لشکریانش در سوی دیگر ،کاروان امام را
و کاروان به آن س��وی روان ش��د و ّ
18
همراه��یمیک��رد.
منزل نوزدهمُ :ع َذیب الهجانات

محلی است که قافله امام روز دوشنبه 28 ،ذیحجه در آن فرود آمد .بنابر نقلی ،در همین
منزل بود که خبر کشته شدن قیس بن مسهر صیداوی به امام رسید.
منزل بیستمُ :قط ُقطان ّیه

منطقهای اس��ت که از س��مت صحرا در نزدیکی کوفه قرار گرفته و از سمت غرب در
مسیر راه قادسیه به شام است و بیش از  20فرسخ تا منطقه « ُر َهیمه» فاصله دارد و پس
حر بن
از آن منطقه «قص ِر ُمقاتل» قرار دارد .کاروان امام حس��ین× تحت الحفظ لش��کر ّ
19
یزید ریاحی ،در روز سهشنبه  29ذیحجه در این منزل فرود آمد.
منزل بیستویکم :قصر ُمقاتل
ای��ن منطقه به این س��بب «قصر مقاتل» نامیده میش��د که قصری قدیمی منس��وب
حیان» از فرزندان امرؤالقیس ش��اعر معروف عرب در آن بوده اس��ت .این
به « ُمقاتل بن ّ
قطقطانیه» و « ُس�لام» قرار دارد .امام حس��ین× به همراه
منزل در نزدیکی دو منطقه «
ّ

کاروان خود در روز چهارش��نبه ،اول محرم الحرام س��ال  61هجری قمری بدانجا رسید
و بارانداخت.
نقل اس��ت که امام در این منزل با خیمهای مواجه ش��د که در کنار آن نیزهای
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بر زمین زده ش��ده و شمش��یری آویخته و اس��بی بسته ش��ده بود .حضرت فرمود:
��ر ُجعفی» اس��ت .امام «حجاج
ای��ن خیمه کیس��ت؟ گفتند :خیم��ه «عبیداهلل بن ُح ّ
بن مس��روق ُجعفی» را نزد او فرس��تاد تا وی را به یاری خوی��ش فرا بخواند .او نزد
عبیداهلل آمد و به او س�لام کرد .حجاج پاس��خ س�لامش را داد و گف��ت :چه خبر؟
حجاج گفت :ای پس��ر ُحر! خبر این اس��ت که خداوند به تو کرامتی کرده؛ البته اگر
بپذیری .گفت :چه کرامتی؟ فرس��تاده امام گفت :این حسین بن علی است که تو را
ب��ه یاری خویش فرامیخواند .اگر در رکاب او بجنگی که اَجر برد های و اگر کش��ته
ش��وی که به فیض ش��هادت رس��یدهای.
حر جعفی گفت :واهلل ای حجاج اگر از کوفه خارج ش��دهام ،تنها بدین خاطر
عبیداهلل بن ّ
بوده که میترس��یدم حس��ین بدانجا بیاید و من در آنجا باش��م و او را یاری نکنم؛ زیرا
او در کوف��ه نه پیروی دارد و نه یاوری .تمام پی��روان و یاوران او به دنیا گراییدهاند ،مگر
اندکی که خدا حفظش��ان کرده است .اکنون بازگرد و او را از این خبر آگاه کن .فرستاده
امام بازگش��ت و ایشان را از آن باخبر کرد .در این هنگام امام× برخاست و پایافزار در
پای کرد و با گروهی از برادران و خاندانش به سوی عبیداهلل رفت.
ر روایت میکند که گف��ت :امام را دیدم که ُجبهای
«یزی��د ب��ن ُم ّره» از عبیداهلل بن ح ّ
راه راه بر تن و کالهی بر س��ر داش��ت ...و به س��وی من میآمد .چهرهاش چون ماه تمام
میدرخش��ید؛ به گونهای که تا آن زمان اح��دی را بدان عظمت و هیبت و زیبایی ندیده
بودم ...از دیدن کودکان خردس��الی که گرداگرد او بودن��د و دامنش را گرفته بودند و به
دنبالش راه میرفتند ،قلبم آتش گرفته بود .راوی میگوید :وقتی امام وارد خیمه وی شد
و به او س�لام کرد ،عبیداهلل بیدرنگ از جایش برخاس��ت و دستوپای حضرت را بوسید.
حر! اهل شهر شما به من نامه
امام نشس��ت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود« :ای پس��ر ّ
نوش��تند و به من خبر دادند که برای یاری من یکدست شدهاند و از من خواستند که به
سویش��ان بیایم .من نیز آمدم؛ ولی واقعیت جز آن بود که میپنداشتم .من تو را به یاری
اهل بیتم دعوت میکنم .حال اگر حق ما داده ش��د ،که خداوند تعالی را بر آن س��تایش
میکن��م و آن را میپذی��رم و اگر م��ا را از حقمان منع کردند و به ما ظلم روا داش��تند،
آنگاه تو برای طلب حق ،جزو یاوران من قرار گرفتهای ».عبیداهلل گفت :ای پس��ر دختر
رس��ول خدا! اگر در کوفه پیروان و یاورانی داش��تی که در رکابت میجنگیدند ،من جزو
سرس��ختترین آن��ان میبودم ،لیکن دیدم ک��ه پیروانت در کوفه از ترس شمش��یرهای
بنیامیه خانهنشین شدهاند.
در روایتی آمده اس��ت که عبیداهلل گفت :این اس��بم؛ بر آن سوار شوید و من چند تن
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از همراهانم را با شما میفرستم تا شما را نجات دهند و شما را به پناهگاهتان برسانند .من
تضمین میکنم که زنان و کودکان شما را سالم به شما ملحق کنم .امام حسین× به او
فرمود« :منظور من از طلب یاری از تو و دعوت تو آن بود که خالصانه تو را به مصلحت ارشاد
کنم  ...اگر میتوانی که فریاد (مصیبتزدگی) ما را نشنوی و شاهد فریاد ما (بر کشتگانمان)
نباش��ی ،چنین کن ،که واهلل هر کس فریاد (مصیبتزدگی) ما (بر کشتگانمان) را بشنود و
یاریمان نکند ،خداوند او را به صورت ،در آتش جهنم خواهد انداخت».
حادثه دیگری که در این منزل اتفاق افتاد ،مالقات «عمرو بن قیس مش��رقی» با امام
بود .عمرو میگوید :من و پسرعمویم در منطقه «قصر مقاتل» بر حسین بن علی× داخل
ش��دیم و به ایشان س�لام دادیم .آنگاه پس��رعمویم گفت :یااباعبداهلل! سیاهی محاسنی
که در ش��ما میبینم سیاهی خضاب است یا سیاهی طبیعی موی شما؟! حضرت فرمود:
«س��یاهی خضاب اس��ت .گرد پیری بر موی ما بنیهاش��م زودتر مینشیند ».سپس امام
رو ب��ه ما کرد و فرمود :آیا ش��ما دو تن برای ی��اری من آمدهاید؟ عرض کردم :من مردی
مس��ن و عائلهمندم و امانتهایی از مردم در دست من است و نمیدانم اگر با شما همراه
شوم ،برایم چه رخ میدهد و از طرفی نمیخواهم امانتی که در دستم است ،ضایع شود.
پس��رعمویم نیز سخنی ش��بیه همین گفت .امام فرمود« :پس بروید تا فریاد یاریخواهی
مرا نشنوید و سیاهیای از من نبینید ،که اگر کسی فریاد (مصیبتزدگی) ما را بشنود یا
حتی سیاهیای از ما ببیند ،ولی ما را اجابت نکند و به فریاد ما نرسد ،بر خداست که او
را به صورت و بر نفسگاهش در آتش جهنم بیندازد».
ابومخن��ف روای��ت میکند« :عقبة بن س��معان» میگوید :آخر ش��ب که فرا رس��ید،
حسین× فرمان داد تا از چاه آب بکشند و سپس دستور داد که از آنجا حرکت کنیم
و ما چنین کردیم .از آنجا که بار س��فر بس��تیم و اندکی حرکت کردیم ،حس��ین× را
خوابی س��بک فرا گرف��ت و در حالی که میگفت« :إن ّا هلل و إن ّ��ا إلیه راجعون و الحمدهلل
رب العالمین» از خواب بیدار شد و دو یا سه بار این جمالت را تکرار کرد .در این لحظه
ّ
فرزندش علی بن الحسین× که سوار بر اسب بود ،خود را به امام رساند و عرض کرد :إن ّا
هلل و إن ّا إلیه راجعون و الحمدهلل رب العالمین .ای پدر! جانم به فدایت؛ به چه خاطر حمد
خدا کردید و کلمه اس��ترجاع را بر زبان آوردید؟ امام فرمود :پس��ر عزیزم! خواب سبکی
س��رم را فراگرفت که در آن ،س��واری برایم ظاهر شد و گفت« :این قوم شبانه میروند و
مرگها نیز شبانه به سوی آنها میروند ».از آن دانستم که این خبر مرگ ماست که داده
میش��ود .علی بن الحس��ین× به امام عرض میکند :ای پدر! خداوند هیچ بدی برایت
پیش نیاورد! مگر نه این اس��ت که ما بر حقیم؟! حضرت فرمود :آری ،س��وگند به کسی
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که بازگش��تگاه همه بندگان اس��ت (که ما برحقیم) .علی بن الحسین× عرض کرد :ای
پدر! حال که بر حقیم ،از مرگ هراسی نداریم .امام به او فرمود« :خداوند بهترین پاداشی
20
که فرزندی از پدرش میبیند را به تو بدهد».
منزل بیستودوم :کربال

این منزل ،آخرین توقفگاه کاروان امام حس��ین× بود .آنها در روز پنجش��نبه ،دوم
محرمالحرام سال  61هجری در آن بار انداختند .در چگونگی فرود آمدن کاروان امام در
کربال نقلها گوناگون اس��ت و با زیاده و نقص��ان .عالوه بر این ترتیب حوادث نیز در آنها
گوناگون است.
نقل اس��ت که وقتی کاروان امام× از منزل «قصر مقاتل» حرکت کرد ،فردای آن روز
سواری مسلح و کمان بر دوش از سوی کوفه آشکار شد و همه به انتظار رسیدن او ایستادند.
حر بن یزید رسید ،بر او و همراهانش سالم داد،
ابومخنف میگوید :زمانی که آن س��وار به ّ
حر داد .مضمون
ولی به امام حسین× و اصحابش سالم نکرد .او نامه عبیداهلل بن زیاد را به ّ
نامه چنین بود:
«أما بعد ،پس زمانی که نامه من به تو میرسد و فرستاده من نزد تو میآید ،حسین را
در مضیقه قرار ده و او را فقط و فقط در محلی بی آب و علف و بدون هرگونه پناهگاه فرود
آور .دستور دادهام که فرستادهام از تو جدا نشود تا آنکه دستور مرا اجرا کنی .والسالم».
حر کاروان امام را در همانجا که
حر نامه را به امام داد و امام آن را خواندند .سپس ّ
ّ
نه آب داشت و نه قریهای بود ،متوقف کرد .کاروانیان به او گفتند :بگذار ما در این روستا
حر موافقت نکرد و گفت :نه واهلل،
(نینوا) یا روستای دیگر (غاضریّه یا شُ ّ
فیه) فرود بیاییمّ .
قدرت این کار را ندارم .این مرد به جاسوسی من گمارده شده است.
در روایتی آمده است که «زهیر بن َقین» نظر امام را درباره جنگ با آنها جویا شد ،ولی
امام فرمود :من آغاز کننده جنگ با آنها نخواهم بود .زهیر قریهای را نش��ان میدهد و به
امام عرض میکند :پس بیایید به س��وی این قریه که هم پناهگاه محکمی است و هم بر
ساحل فرات قرار دارد برویم و در آنجا فرود آییم .امام به او فرمود :نام این قریه چیست؟
گفت :قریه « َعقر» .امام فرمود« :خداوندا! من از عقر (یعنی جراحت) به تو پناه میبرم».
در روای��ت دیگری آمده اس��ت ک��ه زهیر به امام عرض کرد :بروی��م و در کربال که بر
س��احل فرات اس��ت بار بیفکنیم .تا این سخن را گفت ،اشک در چشمان امام حلقه زد و
فرمود« :پناه بر تو (ای خدا!) از کرب (غم) و بال».
ابواسحاق اسفراینی در کتاب «المقتل» میگوید :هنگامی که امام به کربال رسید فرمود:
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مشتی از خاک این سرزمین را به من بدهید .پس مشتی از خاک آنجا را به حضرت دادند
و ایشان آن را بویید و سپس گلی از گریبانش درآورد و به آنها فرمود« :این گِل را جبرئیل
از نزد خداوند برای جدم رسول خدا| آورد و گفت :این محل تربت حسین است ».سپس
امام آن ُمشت خاک را ریخت و فرمود« :هر دو خاک ،یک بو میدهند».
سید بن طاووس میگوید :هنگامی که امام به کربال رسید ،فرمود :نام این زمین چیست؟
گفتن��د :کربال .حضرت فرمود« :فرود بیایی��د که اینجا بارانداز ما و محل ریختن خونهای
ماست و اینجا محل قبرهای ماست .جدم رسول خدا| مرا از این حقیقت خبر داد».
همانگونه که گفته ش��د ،این منزل یعنی
کربال در نزدیکی فرات قرار داشت و از آنجا که
حر با سرعت بیش��تری حرکت میکرد،
لشکر ّ
توانس��ت میان فرات و کاروان امام حائل شود.
نقل اس��ت که امام پس از فرود آمدن در کربال،
فرزن��دان و برادران و خان��دان خویش را جمع
کرد و به آنها نگریس��ت و مدتی گریس��ت و به
درگاه خداوند عرضه داشت« :خداوندا! ما عترت
پیامبرت محمدیم که آرامش��مان سلب شده و
از ش��هر خویش رانده شدهایم و از حرم جدمان
بیرون ش��دهایم و بنیامیه بر ما تعدی کردهاند.
پس ح��ق ما را برایمان بگیر و ما را بر این قوم
ستمکار یاری کن».

او این سرزمینها را میان سپاهیان اسالم تقسیم کرد و هر قسمت را به قومی از آنان داد
و ایش��ان نیز به احیای آنجا پرداختند و هر بخش را به نامی نهادند؛ از جمله :غاضریّه،
عقر ،نینوا و شاطیء الفرات.
بنابراین کربال پیش��تر نام تمامی این اراضی و قریهها بوده اس��ت ،هرچند بعدها فقط
منطقهای که امام حس��ین× در آن به ش��هادت رسید و در آن به خاک سپرده شد ،به
کربال مشهور شد .مؤید این نظر ،سخن مرحوم ُط َریحی در کتاب «مجمع البحرین» است
که میگوید:

پیشینه و محدوده کربال

بنا بر گفته یاقوت َح َموی در کتاب « ُمعجم
البلدان» و نیز س��ایر کتب تاریخی ،پیش از آن
ُ
که ش��هرهای کوفه و بصره پدی��د آیند ،کربال
شهری معمور و جزو قلمرو ایران و در حاکمیت
ساسانیان بوده اس��ت و تمامی این سرزمینها
کربال نام داش��ته اس��ت؛ لیکن پ��س از آن که
س��اباط مدائن ،از جمله کربال توسط سپاهیان
اسالم به فرماندهی «خالد بن عرفطه» فتح شد،
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کربال موضع معروفی اس��ت و در آن قبر حسین بن علی بن أبیطالب قرار
دارد .روایت ش��ده اس��ت ک��ه او این نواحی را از اهالی نین��وا و غاضریّه به
شصتهزار درهم خرید و آن زمینها را مجددا ً به آنها بخشید؛ لیکن با آنها
شرط کرد که زائران را به مزارش راهنمایی و آنها را سه روز میهمان کنند.
ای��ن نکته قابل توجه اس��ت که در احادی��ث و اخبار تاریخی ،بلکه در ش��رع مقدس
و س��خنان امامان اهل بی��ت^ ،از آخرین منزلی که کاروان امام حس��ین× در آنجا
فرود آمد ،با اس��امی گوناگونی یاد ش��ده اس��ت .این اس��امی عبارتند از :کربال ،غاضریّه،
(تپه سرخ) ،شاطیء الفرات (ساحل فرات)ِ ،ضفَّة الفرات
ّط ّف (س��احل رودخانه) ،ت َّل اع َفر ّ
(ساحل فرات) ،بین النهرین (میان نهر علقمه و رود فرات) و حائر.
هرچند که در میان این اس��امی ،نام کربال بس��یار بیش��تر به کار برده شده و نامهای
دیگ��ر کمتر .برای مثال از امام باقر× روایت ش��ده که فرم��ود« :غاضریّه همان بُقعهای
اس��ت که خداوند در آن با موس��ی بن عمران سخن گفت و در آن با نوح نجوا کرد و آن،
گرامیترین زمینها نزد خداوند است ،و اگر جز این بود ،خداوند اولیا و انبیای خود را در
آن به ودیعت نمینهاد .پس به زیارت قبور ما در غاضریّه بروید».
ابوس��عید عقیصی نیز از امام حس��ین× چنین روایت میکند که فرمود« :سوگند که
دفن شدنم در ط ّّف ،برایم بهتر است تا اینکه در حرم ]امن الهی[ کشته شوم».
همچنین داود بن فرقد روایت میکند که امام حس��ین× فرمود« :سوگند که کشته
شدن بر تلّ أعفر را از کشته شدن در آن ]یعنی مکه[ دوستتر میدارم».
ابوالجارود نیز از امام باقر× روایت میکند که امام حس��ین× فرمود« :سوگند که در
شاطیء الفرات دفن شوم برایم دوست داشتنیتر است تا اینکه در آستان کعبه دفن شوم».
در روایت��ی دیگ��ر آمده که جبرئیل خطاب به پیامبر| ،به امام حس��ین× اش��اره
ذریّه تو و خاندان تو و برگزیدگان ا ّمتت ،در ِضفّ ة
میکند و میگوید« :او در میان گروهی از ّ
الفرات ،در زمینی به نام کربال کشته میشود».
هان��ی بن هانی نیز از امام علی× روایت میکند که فرمود« :س��وگند که حس��ین
بیرحمانه کشته میشود .همانا من خاکش را میشناسم .آن زمینی که او در آن کشته
میش��ود نزدیک دو نهر (بینالنهرین) اس��ت».
از آنجا که بنا بر روایات اس�لامی ،این س��رزمین تقدس بس��یار دارد و رفتن بدانجا
برای زیارت امام حس��ین× دارای فضیلت بس��یار اس��ت و خون پاک امام حسین× و
یاران باوفایش خاک این س��رزمین را ش��فابخش کرده است ،تعیین محدوده آن از چهار
س��و ،ضروری بوده اس��ت ،لذا اهلبیت^ در ضمن سخنان خویش به تعیین حدود این
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سرزمین بهشتی نیز پرداختهاند .با مرور این روایات ،تفاوتهایی در تعیین حدود و شعاع
این سرزمین دیده میشود :برخی از آنها ،محدوده کربال را بسیار گسترده و برخی شعاع
آن را بس��یار مح��دود تعریف کردهاند .برخ��ی عالمان این تفاوتها را ب��ه تفاوت آنها در
فضیلت تعبیر کردهاند؛ یعنی روایاتی که به گس��تردهترین ش��کل ،دست به تعیین حدود
س��رزمین کربال زدهاند ،بیان میکنند که ش��عاع فضیلت سرزمین کربال بدان مرزها ختم
میشود و ماورای آن حدود ،جزو سرزمین کربال نیست و سایر روایاتی که مرزهای کربال
را محدودتر ش��مردهاند ،اش��اره به شعاعهایی از آن محدوده گس��ترده دارند که به دلیل
نزدیکتر بودن آنها به قبر نورانی امام حسین× پرفضیلتترند.

«معجم ال ُبلدان» و نیز س��ایر کتب تاریخی ،پیش
• بنا بر گفت 
ه یاقوت َح َموی در کتاب ُ
از آن که ش��هرهای کوفه و بصره پدید آیند ،کربال شهری معمور و جزو قلمرو ایران
و در حاکمیت ساســانیان بوده است و تمامی این سرزمینها کربال نام داشته است؛
لیکن پس از آن که ساباط مدائن ،از جمله کربال توسط سپاهیان اسالم به فرماندهی
«خالد بن عرفطه» فتح شد ،او این سرزمینها را میان سپاهیان اسالم تقسیم کرد و
هر قسمت را به قومی از آنان داد و ایشان نیز به احیای آنجا پرداختند و هر بخش
را به نامی نهادند؛ از جمله :غاضر ّیه ،عقر ،نینوا و شاطیء الفرات.

برای نمونه در کتاب «کامل ال ّزیارات» روایت ش��ده که امام صادق× فرمود« :در گِل
قبر حسین× شفاست؛ هرچند که از سر یک فرسخی آن برداشته شده باشد».
ابوحمزه ثمالی نیز از امام صادق× میپرسد :فدایت شوم! میبینم که همکیشان ما گِل
حائر را برمیگیرند تا از آن استشفا کنند! آیا شفایی که آنان میگویند در آن وجود دارد؟
امام فرمود« :مستحب است که به خاک قبر حسین× تا سر چهار فرسخ شفا جسته شود».
باز از ایش��ان روایت ش��ده که فرمود« :مستحب اس��ت که از گِل قبر حسین× برای
استشفا برداشته شود؛ آن هم از نزد قبر تا فاصله هفتاد باع در هفتاد باع» .منظور از «باع»
21
فاصله میان دو کف دست است ،هنگامی که دو دست از هم باز شود.
بنابراین روایاتی که در فضیلت کربال و فضیلت کسی که شبی در آنجا بیتوته کند و
فضیلت خاک آن وارد ش��ده ،تنها به زیر گنبد مطهر یا رواق نورانی آن حضرت یا صحن
129
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مقدسش یا حتی به تمام شهر کربال محدود نمیشود؛ بلکه بسیار گستردهتر از آن است؛
منتها هرچه به قبر شریف نزدیکتر باشد ،فضیلت بیشتری دارد.

• روایات��ی ک��ه در فضیلت کربال و فضیلت کس��ی که ش��بی در آنج��ا بیتوته کند و
فضیلت خاک آن وارد ش��ده ،تنها به زیر گنب��د مطهر یا رواق نورانــی آن حضـرت یا
صحن مقدس��ش یا حتی به تمام شهر کربال محدود نمیشود؛ بلکه بسیار گستردهتر
از آن است؛ منتها هرچه به قبر شریف نزدیکتر باشد ،فضیلت بیشتری دارد.

همانگونه که اش��اره شد ،از دیگر نامهای سرزمین کربال «حائر» است .درباره این نام
نیز باید گفت :حائر به س��رزمینی گفته میش��ود که دارای دو ویژگی باشد :یکی اینکه
مایل به زمینهای مجاور نبوده و نس��بت به آنها شیبدار نباشد ،و دیگر اینکه در درون
خود ناهمواریها و پس��تی و بلندیهایی داش��ته باش��د و به این دو دلیل ،هنگامی که
در اثر طغیان رودخانه یا س��یل یا بارندگی ،آب آن را فرابگیرد ،در پس��تی و بلندیها و
ناهمواریهای آن میماند تا آن که به تدریج خش��ک ش��ود .در این حالت اس��ت که به
بخشهای آب گرفته «حائر» گفته میشود .سرزمین کربال و بخشهای مختلف آن نیز به
دلیل داش��تن چنین وضعیتی ،از سالها پیش از وقوع حادثه عاشورا« ،حائر» و نیز « َحور»
که به همان معناس��ت خوانده میشده است .بنابراین ،برخالف نظر برخی دانشمندان که
محدوده حائر حسینی را داخل بقعه مبارکه امام حسین× یا محیط زیر گنبد حرم امام
حس��ین× یا داخل صحن آن حضرت یا حتی محدوده ش��هر کربال دانستهاند ،محدوده
حائر حسینی بسیار گستردهتر از اینهاست.

رس��ید ،پیش��تر نرفت و همانجا ماندگار و گویا حیران شد و به همین خاطر آن را حائر
یعنی حیران نام نهادند.
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• به بخشهای آب گرفته «حائر» گفته میش�ود .س��رزمین کربال و بخشهای مختلف
آن نیز به دلیل داش��تن چنین وضعیتی ،از س��الها پیش از وقوع حادثه عاش��ورا،
«حور» که به همان معناست خوانده میشده است.
«حائر» و نیز َ

همچنین روایت ش��ده است آنگاه که به دس��تور متوکل عباسی ،برای از بین بردن
و محو بارگاه امام حس��ین× آنجا را به آب بس��تند ،آب که به مزار شریف آن حضرت
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