
مسجد »رأس الحس��ین« از قدیمی ترین مساجد باستانی کربالست که از سمت درب »سدر« 
چس��بیده به صحن حرم امام حس��ین7 بود. در کتاب »تاریخ کربال و حائر حس��ینی« آمده 

است: 
مس��جد رأس الحس��ین مس��جدی بزرگ و تاریخی اس��ت که در وس��ط آن از 
قدیم االیام مقام ش��ریفی وجود داشت. سر مطهر امام حسین7 قبل از این که به 
کوفه منتقل شود، در این محل گذاشته شد. همه شیعیان به اجماع به عظمت این 
مس��جد اعتراف دارند و این مکان از مقدس ترین اماکن در نزد ایشان به حساب 

می آید.1 
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در کتاب »تاریخ حرکت علمی در کربال« نوشته شده:
این مس��جد از قدیمی ترین مساجد کربال به شمار 
می رود. در میان آن، مقام رأس الحسین وجود دارد 
و به همین دلیل به این نام معروف شده است؛ ولی 
به دلیل ساخت خیابان دایره شکلی در اطراف حرم 

امام حسین7 تخریب شد.2
مسجد رأس الحس��ین حیاطی نسبتاً بزرگ و نمازخانه ای 
وسیع و چاه آب و حوض بزرگی داشته است. کهن ساالنی 
که این مس��جد را دیده ان��د، در توصی��ف آن می گویند: 
مس��احت این مس��جد تقریباً 300 متر مربع بود و در وسط 
بنا س��تون بزرگی تعبیه شده بود. وارد که می شدید، دیوار 
سمت راس��ت تان پنجره ای رو به بیرون داشت. سر مقدس 
امام حسین7 ش��ب یازدهم محرم قبل از این که کاروان 
حس��ینی به س��مت کوفه حرکت کند، در این محل پنهان 
شده بود. در دیوار سمت صحن نیز محرابی ساخته بودند. 
این مسجد را هیئتی مذهبی به نام »هیئت امام حسین7« 
مدیریت می کرد و در ده  شب اول محرم هر سال، مجالس 
عزا برگ��زار می کردند و در عاش��ورا دس��ته ای بزرگ و 
باعظم��ت از مس��جد بیرون آم��ده و به طرف ح��رم امام 
حس��ین7 حرکت می کرد. در این مس��جد، نشست های 
دینی و معرفت شناسی نیز برگزار می شد و در مناسبت های 

دینی مختلف، از سخنرانی بزرگان نیز استفاده می کردند.
وقتی خیابان مدّور در اطراف حرم مطّهر در تاریخ 1948 
میالدی )مصادف با 1368 قمری( س��اخته شد، این مسجد 

تخریب جزو خیابانی به نام حائر حسینی گشت.

مس��جد رأس الحسین حیاطی 
نس��بتاً ب��زرگ و نمازخانه ای 
وسیع و چاه آب و حوض بزرگی 
کهن ساالنی  اس��ت.  داش��ته 
ک��ه این مس��جد را دیده اند، 
می گوین��د:  آن  توصی��ف  در 
مس��احت این مس��جد تقریباً 
300 متر مربع بود و در وسط 
بنا ستون بزرگی تعبیه شده 

بود.

مسجد رأس الحسین مسجدی 
بزرگ و تاریخی اس��ت که در 
وسط آن از قدیم االیام مقام 
ش��ریفی وجود داش��ت. سر 
مطهر امام حس��ین7 قبل از 
این که به کوفه منتقل شود، 

در این محل گذاشته شد.

1. عبدالجواد کلیددار، تاریخ کربال و حائر حسینی، ص270
2. نورالدین شاهرودی، تاریخ حرکت علمی در کربال، ص293.
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