
توضیح
درباره »کربا« گفتنی بسیار است و نکته ها فراوان. عاوه بر مباحث و مطالب پژوهشی که در 
این ویژه نامه می خوانید، نکات گوناگون و جدید پراکنده ای در منابع تاریخی و حدیثی آمده 

است که به نام »کربائیات« تقدیم خوانندگان می شود.

ج. ابویاسر

کربالئیات 
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1. »طّف« که یکی از نام های سرزمین کرباست، به معنای 
»س��رزمین مرتفع« اس��ت. طف، منطقه ای اطراف کوفه و 
نزدیک فرات اس��ت و چون این محل، مش��رف بر عراق 
ب��وده، آن را به ای��ن نام خوانده ان��د.1 در حدیث نبوی نیز 
این تعبیر ب��ه کار رفته؛ آن جا که فرمود: »ولدی الحس��ین 
یقتل بِطِفّ  کربال غریبًا وحیداً عطشانًا...«2 و خبر از شهادت 
غریبانه و لب  تش��نه حسین7 در کربا داد. موضوع کتاب 
»ادب الطّف«، تألیف جواد شبّر نیز شاعران و ادیبانی است 

که درباره حادثه کربا و شهدای عاشورا شعر سروده اند.
2. »حائ��ر« که به حرم حس��ینی گفته می ش��ود و محدوده 
اطراف قبر مطهر را شامل می شود، هم به معنای سرگردان 
است و هم به معنای جایی مطمئن که آب در آن نگه داری 
و جمع می ش��ود.3 به کس��انی که اهل کربا یا مقیم کربا 
باش��ند، »حائری« گفته می ش��ود. در تاریخ آمده است که 
متوکل عباس��ی دس��تور داد تا به قصد ویران س��اختن قبر 
و حرم حس��ینی، به آن منطقه آب بس��تند؛ اما وقتی آب ها 
به آن منطقه می رس��ید، متوقف و روی هم انباش��ته و جمع 
می شد و بازمی گشت و محوطه قبر، همچنان خشک باقی 
می ماند. از این رو به آن محل، »حائر« گفته ش��ده است. از 
مرحوم ش��هید هم نقل شده اس��ت که در این منطقه،  آب 
جمع می ش��د؛ آن گاه ک��ه متوکل دس��تور داد آب به قبر 
حس��ین ببندند تا محو ش��ود، ولی آب به قبر آن حضرت 

نمی رسید.4
3. »با« و »کربا« چه در اشعار و ادبیات، چه در متون تاریخی 
و حدیثی، با هم آمده است. »با« هم به معنای آزمون و امتحان 
و ابتاس��ت، و هم گرفتاری و رنج و غم که هر دو در کربا 
وجود داشت؛ هم صحنه آزمایش بود، هم عرصه رنج و با. 

در  چ��ه  »کرب��ال«  و  »ب��ال« 
اشعار و ادبیات، چه در متون 
تاریخی و حدیثی، با هم آمده 
اس��ت. »ب��ال« هم ب��ه معنای 
آزمون و امتحان و ابتالست، 
و هم گرفتاری و رنج و غم که 
هر دو در کربال وجود داشت؛ 
هم صحنه آزمایش بود، هم 
عرصه رنج و ب��ال. وقتی امام 
حس��ین7 به این س��رزمین 
رس��ید و نامش را پرس��ید، 
گفتن��د: این ج��ا را »کرب��ال« 
ه��م می گویند؛ فرم��ود: پناه 
می ب��رم به خدا از کرب و بال، 
و فرم��ود: »هذا موضع کرٍب 

و بالِء«.
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وقتی امام حسین7 به این سرزمین رسید و نامش را پرسید، گفتند: این جا را »کربا« هم می گویند؛ 
فرمود: پناه می برم به خدا از کرب و با، و فرمود: »هذا موضع کرٍب و بالِء«.5

4. متوکل عباس��ی، در نزدیکی کربا پاس��گاهی قرار داده و به س��ربازانش فرمان داده بود تا 
هرکس را که به قصد زیارت حسین7 از آن جا می گذرد، بکشند.6 از این رو در عصر امویان 
و عباس��یان زی��ارت قبر آن حضرت ممنوع بود و زائران در ه��راس و ناامنی. متوکل که کینه 
ش��دیدی نسبت به شیعیان داشت، هفده بار دستور داد قبر امام حسین7 را خراب کردند و با 

خاک یکسان ساختند.
در یکی از این تخریب  ها به »دیَزج« یهودی دس��تور داد تا قبر را تخریب و آن محل را تماما 
تغییر و تبدیل کنند. او هم با غامان خویش به آن مدفن شریف حمله برد و حتی قبر مبارک 
را ش��کافت و به حصیر و پیکر امام که در میان آن بود، رس��ید که از آن بوی مشک می آمد. 
پ��س دوباره خاک روی آن ریختند و و آن منطقه را به آب بس��تند که آب برمی گش��ت، او 

خواست که زمین را شخم بزند، اما حیوان جلو نرفت.7
5. در روز 8 ذی  قعده 1411، در پی حمات س��پاه صدام به ش��هر نجف و کربا و تخریب و 
توهین نسبت به حرم حسینی و حرم حضرت اباالفضل7، این روز از سوی مقام معظم رهبری 

به عنوان عزای عمومی اعام شده و به سوگ نشستند. در بخشی از پیام رهبری آمده بود:
با یورش وحش��یانه به نجف و کربا، آن کردند که قلم از شرح آن عاجز است 
و بر عتبات عالیات و مس��لمانان و مردم عراق و حوزه های علمیه، آن روا داشتند 
که طواغیت ستمگر و خون  آش��امان بنی  امیه و بنی  عباس هم روا نداشته بودند و 
چنان ضایعه و جراحتی بر قلب دوستان اهل بیت وارد کردند که سنگینی آن را 

با هیچ فاجعه ای در این زمان نتوان قیاس کرد.8
6. گرچه خوردن خاک، حرام اس��ت، اما خوردن اندکی از خاک قبر سیدالش��هدا7 به نیت 
ش��فا گرفتن، استثنا ش��ده و جایز، بلکه مورد تأکید و مستحب است و آداب و حدودی دارد. 
روایت اس��ت که از فضیلت های ویژه حس��ین بن علی7 این است که در تربت او شفاست و 

دعا در زیر قبّه حرم او مستجاب است و امامان از ذریه اویند.9
7. حضرت زهرا3 از تربت حمزه شیدالش��هدا تسبیحی ساخته و با آن ذکر تسبیحات می گفت. 
مردم هم  چنان کردند و این رسم ادامه داشت،  تا آن  که امام حسین7 به شهادت رسد. از آن پس، 
این کار به سبب مزیت و فضیلت تربت او، با تربت قبر امام حسین7 انجام می شود.10 در حدیثی 
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از امام صادق7 آمده اس��ت: هرکس تسبیحی از تربت قبر 
امام حسین7 داشته باشد، »تسبیح گوی« به شمار می آید؛ هر 

چند که با آن تسبیح نگوید.11
8. امام صادق7 فرمود: حریم قبر حسین بن علی7 پنج 
فرس��خ در پنج فرس��خ از هر چهار طرف قبر است. حرم 
امام حس��ین7 که آن حضرت زمین آن را خرید، چهار 
می��ل بود. این محدوده، برای فرزندان او و دوس��تداران و 
شیعیانش حال اس��ت و بر مخالفان آن حضرت حرام، و 

در این سرزمین، برکت است.12
9. خیمه های امام حسین7 و همراهان ایشان در کربا به 
صورت نیم  دایره برپا شده بود و چندین قسمت داشت: 1. 
خیمه فرمان دهی؛ 2. خیمه امدادگران؛ 3. خیمه سقاخانه و 
آب رسانی؛ 4. خیمه شهدا؛ 5. خیمه انبار؛ 6. خیمه نظافت 
و پاکیزگ��ی؛ 7. خیمه س��نگری که تنها به عنوان س��نگر 
استفاده می شد؛ 8. خیمه حضرت سجاد7؛ 9. خیمه های 
یاران امام؛ 10. خیمه های بنی هاشم؛ 11. خیمه های زنان و 

کودکان؛ 12. خیمه حضرت زینب3 .13
10. یک��ی از ارزش های مؤمن، دفن ش��دن در س��رزمین 
مقدس کرباست. رحمت الهی شامل حال کسانی می شود 
که در حائر حس��ینی و کربا دفن شوند. از این رو بسیاری 
از بزرگان، علما، امرا و م��ردم عادی وصیت می کرده اند 
که آن جا دفن ش��وند و حتی کسانی پس از مدفون شدن 
در جای دیگر، جسدش��ان را به کربا منتقل کرده اند؛ از 
جمله پدر س��یدرضی )گردآورن��ده نهج  الباغه(.14 پیکر 

سیدمرتضی و سیدرضی نیز به کربا نقل داده شد.
11. امام سجاد7 فرمود: خداوند سرزمین کربا را حرمی 
امن و مبارک قرار داده اس��ت. آن گاه که خداوند متعال، 

یک��ی از ارزش ه��ای مؤمن، 
س��رزمین  در  ش��دن  دف��ن 
رحمت  کربالس��ت.  مق��دس 
اله��ی ش��امل ح��ال کس��انی 
می ش��ود که در حائر حسینی 
و کربال دفن شوند. از این رو 
بس��یاری از ب��زرگان، علم��ا، 
ام��را و مردم ع��ادی وصیت 
می کرده ان��د ک��ه آن جا دفن 
ش��وند و حتی کسانی پس از 
مدفون ش��دن در جای دیگر، 
جسدشان را به کربال منتقل 

کرده اند.
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زمین را دچار زلزله و جابه  جایی می کند، کربا سرزمینی نورانی و بلند خواهد بود و بوستانی 
از بوس��تان های بهشت خواهد گش��ت؛ جایی که جز پیامبران و رسوالن در آن ساکن نشوند. 
س��رزمین کربا در میان باغ های بهشتی می درخشد؛ آن گونه که ستاره درخشان برای زمینیان 
می درخش��د و می گوید: منم س��رزمین طیب و پربرکت خدا، که سیدالشهدا و سرور جوانان 

بهشت را در بر دارم.15
12. ابوالعباس ضبی که در ماه صفر س��ال 398 هجری درگذش��ت، وصیت کرده بود که در 
کربا دفن ش��ود. فرزندش کس��ی را پیش ابوبکر خوارزمی، بزرگ حنفی ها فرستاد تا زمینی 
برای دفن پدرش از او بخرد. پانصد دینار مغربی هم به عنوان بهای زمین فرستاده بود. گفت: 
او مردی اس��ت که به جوار جّدم پناه آورده اس��ت؛ پس من برای مدف��ن او پولی نمی گیرم. 
تابوت او را از بغداد بیرون آوردند و همراه بزرگان تش��ییع باشکوهی شد و در مسجد براثا بر 

او نماز خواند و همراه پنجاه نفر از نگهبانان خودش او را به کربا فرستادند.16
13. در یکی از دائرة  المعارف های غربی آمده اس��ت که در س��ال 1802م، وقتی بیش��تر مردم 
کرب��ا برای زیارت به نجف رفته بودند، دوازده  هزار وهابی به ریاس��ت امیر س��عود به کربا 
هجوم آوردند و بیش از سه  هزار نفر از ساکنان آن را قتل عام کرده و خانه ها، بازارها و وسایل 
نفیس حرم حس��ینی را به غارت بردند و طاهای حرم را کندند و بردند و ضریح را تخریب 
کردن��د. ولی پس از آن حادثه دردناک، دوباره عاقه مندان اهل بیت، از تمام جهان اس��ام، 

هدایا و تبّرعاتی را به عتبه مقدسه امام حسین7 اهدا کردند.17
14. به نقل تاریخ، آنان که حسین بن علی7 را به خاک سپردند، نشانه و عامتی و بنایی برای 
قبر او برپا کردند تا فراموش و خراب نشود و محو نگردد. در دوران بنی  امیه، از طرف حاکمان، 
پاسگاه ها و ایستگاه هایی برای جلوگیری از دست یابی زائران به قبر آن حضرت برپا کرده بودند 
که مردم را کنترل می کردند و اطراف قبر در محاصره آن پاسگاه های انتظامی بود. اولین کسی 
ک��ه به کربا رس��ید، »عبیداهلل بن حّر ُجعفی« بود؛ چون مح��ل او به کربا نزدیک بود. وقتی به 
آن  جا رس��ید و چشمش به آن قبرها افتاد، اشک در دیدگانش جمع شد و قصیده معروف خود 

را یعنی »یقول امیٌر غادٌر و ابُن غادٍر ...« سرود.18
15. ابوبصیر گوید: ش��نیدم امام صادق7 فرمود: هرکس دوس��ت دارد بهشت جایگاهش و 
مأوایش باش��د، پس زیارت »مظلوم« را رها نکند. عرض کردم: مظلوم کیست؟ فرمود: حسین 
بن علی، صاحب کرباس��ت. هرکس از روی ش��وق و محبت نسبت به او و رسول خدا9 و 
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فاطمه3 و امیرمؤمنان: به زیارت او برود، خداوند وی 
را بر مائده های بهشتی می نشاند که با آنان مشغول خوردن 
از نعمت های بهش��ت اس��ت؛ در حالی که هنوز مردم در 

محشر مشغول حساب رسی  اند.19
16. مهاتم��ا گاندی )رهبر اس��تقال هند( گفته اس��ت: من 
زندگی امام حسین7، آن ش��هید بزرگ اسام را به دقت 
خوان��ده ام و توجه کافی به صفح��ات »کربا« نموده ام و بر 
من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور 

پیروز گردد، بایستی از مشق امام حسین7 پیروی کند.20
17. امام خمینی)ره( می فرماید:

اکنون هزار و چهارصد س��ال است که با این منبرها، با 
این روضه ها و با این مصیبت ها و با این سینه زنی ها، ما را 
حفظ کرده اند، تا حاال آورده اند اسام را... هر مکتبی 
تا پایش س��ینه  زن نباش��د، تا پایش گریه کن نباشد، تا 
پایش س��ر و سینه زن نباش��د، حفظ نمی شود... ما باید 
برای یک ش��هیدی که از دس��تمان می رود، َعلَم به پا 

کنیم؛ نوحه  خوانی کنیم؛ گریه کنیم؛  فریاد کنیم.21
18. یکی از نام های کربا »عمورا« است. امام حسین7 در 
یکی از خطبه های خویش در ش��ب عاشورا که از شهادت 
خ��ود به یاران خبر داد، آن را ب��ه کار برد و فرمود: از جدم 
رسول خدا9 شنیدم که مرا به سرزمین عراق فرا می خوانند 
و در س��رزمین کرب��ا ف��رود می آیم؛ س��رزمینی که به آن 
»عمورا« و کربا هم گفته می ش��ود و من آن جا به شهادت 

می رسم.22
19. ف��رات، نهری مقدس و پربرکت اس��ت و در روایات 
آمده اس��ت که مهریه حضرت زهرا3 است23 و مستحب 
است برای زیارت امام حسین7 با آب فرات غسل کنند. 

و  مق��دس  نه��ری  ف��رات، 
پربرکت اس��ت و در روایات 
آمده است که مهریه حضرت 
زه��را3 اس��ت و مس��تحب 
ام��ام  ب��رای زی��ارت  اس��ت 
حسین7 با آب فرات غسل 
کنند. نوشیدن  آب فرات هم 

مطلوب است.
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نوشیدن  آب فرات هم مطلوب است و به فرموده امام صادق7: هر کس از آب فرات بنوشد، 
یا هر نوزادی که کام او را با آب فرات بردارند، دوس��تدار اهل بیت خواهد ش��د: »من شرب 
م��ن ماء الفراِت و حّن��ک به فانّه یحّبنا اهل البیت«،24 نیز در احادی��ث، از فرات به عنوان نهر 
مؤمن و نهر بهش��تی یاد ش��ده و این که دو ناودان بهشتی بر آن می ریزد. فرات از ترکیه و در 
نزدیکی رود ارس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از عراق، در نزدیک خلیج فارس با دجله 
یکی می ش��ود و به خلیج فارس می ریزد. طول آن نزدیک به2900 کیلومتر است و از عوامل 

حاصلخیزی خاک عراق و جذب جمعیت و آبادانی است.25
20. حضرت علی7 پس از جنگ صفین، در بازگشت به کوفه، هنگام عبور از کربا همراه 
برخی از همراهان، چش��مانش پر از اش��ک شد و فرمود: »... مصارع عشاٍق شهداء ال تسبقهم 
من کان قبلهم و ال یلحقهم َمن بَعدهم«؛26 این جاست محل فرود آمدنشان؛ این جاست شهادتگاه 

عاشقان بی نظیر که در گذشته و  آینده نظیر و نمونه ندارند.
21. امام حس��ین7 هنگام ورود به س��رزمین کربا، نواحی اطراف قبر خویش را از اهل نینوا 
و غاضریّه به مبلغ ش��صت  هزار درهم خرید و به خود آنان صدقه داد و با آنان ش��رط کرد که 
مردم را به جایگاه قبرش راهنمایی کنند و هر که را به زیارت آن حضرت آید، سه روز مهمان 

کرده، پذیرایی نمایند.27
22. یکی از نویس��ندگان محقق می نویس��د: ما یقین داریم که اگر حسین7 در زمان ما بود، 
از قدس، جنوب لبنان و بیش��تر مناطق اس��امی، کربای دومی می ساخت و همان موضعی را 

می گرفت که در برابر معاویه و یزید ایستاد.28
23. امام خمینی)ره( می فرماید:

این کلمه »کّل یوم عاش��ورا و کّل ارٍض کربا« یک کلمه بزرگی اس��ت... همه 
روز باید ملت ما این معنی را داش��ته باش��د که امروز روز عاشوراست و ما باید 
مقابل ظلم بایس��تیم و همین  جا هم کرباست و باید نقش کربا را ما پیاده کنیم. 
انحصار به یک زمین ندارد. انحصار به یک افراد نمی ش��ود. قضیه کربا منحصر 
به یک جمعیت هفتاد و چند نفری و یک سرزمین کربا نبوده؛ همه زمین ها باید 

این نقش را ایفا کنند.29
24. قی��ام کربا چهار بعد داش��ت: 1. ویران کردن بس��اط امویان که به اس��م دین، کاخ های 
عیاشی بنا کرده بودند؛ 2. ساختن و دمیدن روح شهامت و بیداری در امت اسامی؛ 3. تجدید 
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و بازس��ازی ارزش های اس��امی که با توطئه های بنی امیه 
کهنه و فراموش ش��ده بود؛ 4. آفری��دن نمونه های زنده و 

قهرمانان بزرگ برای بشریت.30
25. ام��ام صادق7 فرم��ود: هرکس در تم��ام عمرش به 
زیارت قبر حس��ین7 نرود، ایمانش و دینش ناقص است 
و اگر هم به بهشت برود، جایگاهش در بهشت، پایین تر از 
مؤمنان است.31 نیز فرمود: هرکس به زیارت قبر حسین7 
نرود، در حالی که می پندارد شیعه ماست، تا آن که از دنیا 
برود، او شیعه ما نیست و اگر اهل بهشت هم باشد، مهمان 

بهشتیان است.32
25. منزلگاه های بین مکه و کربا که امام حسین7 آن ها 

را طی کرد )طبق نقل معجم البدان( عبارت بودند:
صفاح، ذات عرق، حاجز، خزیمّیه، زرود، ثعلبّیه، ش��قوق، 
زباله، ش��راف، ذوحس��م، بیضه، رهیمه، قادس��یه، عذیب 

الهجانات، قصر بنی  مقاتل، نینوا، کربال.33
نام منزلگاه های بین کوفه تا ش��ام که اه��ل بیت به عنوان 

اسیر از آن ها گذشتند عبارت بود از:
قادس��یه، تکریت، موصل، تّلعفر، دیر عمروه، صلیا، وادی 
نخل��ه، ارمین��ا، لین��ا، کحیل، جهین��ه، نصیبی��ن، دعوات، 
کفر طائب، س��یپور، معرة النعمان، ش��یزر، حماة، بعلبک، 

عسقالن، دمشق.34

امام حسین7 هنگام ورود 
ب��ه س��رزمین کرب��ال، نواحی 
اط��راف قب��ر خوی��ش را از 
اهل نینوا و غاضریّه به مبلغ 
ش��صت  هزار دره��م خرید و 
به خود آن��ان صدقه داد و با 
آنان شرط کرد که مردم را به 
جایگاه قبرش راهنمایی کنند 
و ه��ر ک��ه را ب��ه زی��ارت آن 
حضرت آید، س��ه روز مهمان 

کرده، پذیرایی نمایند.
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