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چکيده
همواره برای انسان ها جذاب بوده که هر کاری را برای نخستین بار چه کسی انجام داده یا 
اولین گویندۀ هر سخنی چه کسی بوده است. »علم اوائل« به شناسایی و معرفی اولین ها 
در ه��ر موضوعی می پ��ردازد. اصول و مبادی این دانش در دوره های آغازین اس��المی به 

دست دانشمندان مسلمان تدوین و تبیین شد.
یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ تش��یع، واقعۀ کربال در س��ال 61 هجری است که 
به ش��هادت امام حس��ین7 و اهل بیت: و یارانش در روز عاشورای این سال انجامید. 
این واقعۀ جانگداز به قدری منحصربه فرد بود که بسیاری از اتفاقات آن هیچ گاه در تاریخ 

تکرار نشد.
ازآنجاک��ه عل��م اوائل به اولین ها در هر موضوعی می پ��ردازد، ماجرای کربال از اهمیت 

بسزایی در این زمینه برخوردار است و سوژۀ بی نظیری برای آن به شمار می رود.
این نوش��تار در سه بخش »اولین ها پیش از عاشورای سال 61 هجری«، »اولین ها در 
عاش��ورای سال 61 هجری« و »اولین ها پس از عاشورای سال 61 هجری« تنظیم شده و 
در آن از اولین دعای امام حسین7 در روز عاشورا، اولین شهید از اهل بیت: در روز 
عاش��ورا، اولین عزاداری در شهر مدینه و کربال، اولین سازندگان مرقد امام حسین7 و... 

سخن رفته است.

واژگان کليدی: کربال، امام حسین7، علم اوائل، اولین ها.

اّولين ها در کـربال
فاضل عرفان

مترجم: محمدحسین خوشنویس
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مقدمه
»علم اوائل« ش��اخه ای از علم تاریخ است که به شناسایی اّولین ها در هر موضوعی می پردازد. 
انس��ان ها معموالً دوس��ت دارند افراد پیش گام در هر پدیده ای را بشناس��ند و در واقع یکی از 
مهم ترین و جّدی ترین پرس��ش  های آدمی این اس��ت که اّولین انجام دهنده کاری یا گوینده 

سخنی یا کاشف چیزی را بشناسد.
مورخان در گذش��ته و حال، اهتمام بسیاری در تدوین مقاالت و کتاب هایی در این زمینه 
داش��ته اند. در دوره های ابتدایی اسالمی این دانش��مندان مسلمان بودند که اصول و مبانی این 
علم را تدوین کردند و آنها را به ش��کلی دقیق تبیین نمودند. آنها به ثبت اّولین ها در هر امری 

پرداختند و مبادله این مطالب، نقل هر محفل و مجلسی گردیده بود.
»کربال« و موضوعات و مس��ائل مرتبط با این شهر مقّدس می تواند سوژه  خوبی برای این 
موضوع باش��د؛ هم از جهت اهمیتی که دارد، هم از جهت ابعاد گوناگون آن و هم از جهت 
اتّفاقات منحصر به فردی که در این سرزمین ُرخ داده است که مانندش نخواهد آمد. آنچه در 

این مجال می آید، تنها نمونه  هایی است که به خوانندگان محترم تقدیم می شود.

اّولین ها پیش از عاشورای سال 61 هجری
1. اّولین خاک و اولین آبی که خداوند به آنها برکت داده و تقّدس بخشیده، خاک کربال و آب 
فُرات است.1 شاید به همین دلیل است که بسیاری از روایات و احادیث از کربال به »ُقّبةاالسالم« 
یاد می کنند. این سرزمین همان جایی است که کشتی حضرت نوح به اذن خداوند در آن آرام 
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گرفت. خاک کربال به فرموده امام صادق7 تقّدسش را از ذات باری تعالی وام دارد.
2. سرزمین کربال اّولین زمینی است که به پیامبری حضرت ختمی  مرتبت محّمد مصطفی9 

شهادت داد و به همین سبب خداوند »شفا« را در خاکش قرار داد.2
3. اّولین کسی که در این سرزمین توقّف کرد و سال ها پیش از عاشورای 61 هجری، خبر 

واقعه خونین کربال را داد، أمیر مؤمنان علی7 بود.
4. اّولین فاتح منطقه کربال »عبداهلل بن عرفطه« به هنگام فتح عراق در دوره خلیفه دوم بود. 
هم��و ب��ود که برای اولین بار این منطقه را به یک پایگاه نظامی مبّدل نمود، ولی پس از مّدتی 

این پایگاه به کوفه منتقل شد.3

اّولین ها در عاشورای سال 61 هجری
1. اّولین دعای امام حس��ین7 در روز عاش��ورا زمانی بود که حضرت به جمعیت دشمن که 
به مانند س��یلی خروشان پیش می آمدند، نگریست و دست به آسمان بلند کرد و به پروردگار 

چنین عرضه داشت:
خدای��ا!  تو در هر مصیبتی پناهگاه من هس��تی و تو بودی ک��ه لحظه به لحظه بر 
قلب من آرامش را فرو فرس��تادی! چه بس��یار نگرانی که دل را تُهی و راه چاره 
را می بندد و دوس��ت را ذلیل و دش��من را ُخرسند می کند. به تو پناهنده می شوم 
و ش��کایتم را به نزد تو می آورم. از هر آنچه غیر توس��ت بیزارم. پس س��ختی و 

گرفتاری را از من دور کن که تو منشأ هر نعمت و آرزوی هر آرزومندی.4
2. اّولین خطیب روز عاشورا امام حسین7 بود؛ آن گاه که به سپاه ابن  زیاد چنین فرمود:

ای مردم! حرف مرا بش��نوید و در تصمیم گیری عجله نکنید تا شما را به آنچه به 
نفع تان است ارشاد نمایم و علّت آمدنم به این سرزمین را برای شما بگویم. اگر 
عذرم را پذیرفتید و مرا تصدیق کردید، راه درس��ت را رفته اید و اگر از انصاف 

دور شوید و سخنم را نپذیرید، خدا ولّی من است.5
3. اّولی��ن خطیب از اصحاب امام حس��ین7 در روز عاش��ورا »زهیر ب��ن قین بجلی« بود؛ 

آن  هنگام که به سوی سپاه ابن  زیاد حرکت کرد. او در برابر آنان ایستاد و گفت:
ای اهل کوفه! وای بر ش��ما؛ می دانید چه می کنید؟! حّق مس��لمان بر مسلمان این 
است که او را نصیحت کند. ما یک دین داریم، امّا این تا زمانی است که بین ما 

شمشیر حاکم نشده باشد.6
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4. اّولین کس��ی که به س��وی س��پاه حضرت حس��ین7 تیراندازی کرد »عمر بن سعدبن 
ابی  وقّاص« فرمانده لش��کر عبیداهلل بن زیاد بود. او می گفت: »نزد امیر ش��هادت دهید که من 
اّولین تیر را پرتاب کردم و دیگران پس از من بودند.« در منابع تاریخی آمده اس��ت که هیچ 

یک از اصحاب امام7 نبود، مگر این که مورد اصابت تیری از سوی دشمن قرار گرفت.7
5. اّولین ملعون از لشکر عمر سعد که در روز عاشورا کشته شد »عبداهلل بن حوزه تمیمی« 
بود. او با گروهی به س��مت خیمه گاه آمد و فریاد کش��ید: آیا حس��ین در میان شماس��ت؟ اما 
پاس��خی نشنید. برای بار دوم که پرسید، باز پاسخی نیامد. بار سوم اصحاب گفتند: این حسین 
است؛ از او چه می خواهی؟ گفت: ای حسین! تو را به دوزخ بشارت می دهم. حضرت فرمود: 
دروغ می گوی��ی؛ بلکه م��ن به نزد پروردگار کریم و بخش��نده می روم. تو کیس��تی؟ گفت: 
ُه إلی  ابن  حوزه ام. حضرت دستش را به آسمان باال برد و او را نفرین کرد و فرمود: »اللهمَّ ُحزَّ
النّار.« عبداهلل عصبانی شد و با اسبش به سوی حضرت تاخت. بین ایشان نهر آبی بود و هنگام 
پریدن از آن، کنترل خود را از دست داد و بر زمین افتاد، اما پایش در رکاب اسب گیر کرد 

و آن قدر بر زمین کشیده شد تا هالک گردید.8
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6. اّولین ش��هید از اهل بیت7 در روز عاش��ورا علی بن الحسین7 ملّقب به علی اکبر بود 
که 27 س��ال از عمر شریفش می گذشت. به فرموده امام حس��ین7 شبیه تریِن مردم به رسول 
خدا9 بود. امام در نَقلی می فرماید: »هرگاه مش��تاق زیارت رسول خدا9 می شدیم، به علی 

اکبر نگاه می کردیم«.9
7. اّولین شهید از اصحاب امام حسین7 حّر بن یزید ریاحی بود؛ پس از آن که پشیمان به 

حضور حضرت شرفیاب شد و امام توبه اش را پذیرفت.10
8. اّولین شاهد واقعه کربال از عالم باال، پیامبر اسالم حضرت محمد9 بوده است.

9. اّولین بانوی شهیده در عاشورای 61 ه. امّ  وهب همسر عبداهلل بن عمیر کلبی بود. زمانی 
که ش��وهرش روی خاک افتاد، س��رش را به دامن گرفت و خون و خاک از چهره اش پاک 
کرد و به او گفت: »بهشت گوارایت باد. از خدا می خواهم که مرا در بهشت هم جوار تو قرار 
دهد.« در این جا ش��مر بن ذی الجوش��ن به غالمش ُرستم دستور داد تا عمود بر سر این بانوی 

گرامی بکوبد. او نیز چنین کرد و او را به فیض عالی شهادت رساند.11

اّولین ها پس از عاشورای سال 61 هجری
1. اّولین عزاداری در ش��هر مدینه منوره توّس��ط امّ  سلمه همس��ر گرامی رسول خدا9 منعقد 
ش��د. پیامبر خدا9 ظرف شیش��ه ای کوچکی به او داده بود که مق��داری از خاک کربال در 
آن قرار داش��ت. پیامبر9 به اّم سلمه چنین فرموده بود که برادرم جبرئیل به من خبر داده که 
امتم، ُحس��ینم را می کش��ند و این خاک را به من داده و س��فارش کرده که هرگاه این خاک 
به خون تبدیل ش��د، بدان که حس��ین کشته شده. این ظرف نزد اّم س��لمه بود و او هر روز به 
آن می نگریس��ت ت��ا این که روزی می بیند خاک درون آن به خون پُررنگ برگش��ته اس��ت. 
این جاس��ت که فریاد می کش��د: »وا حسیناه...« س��پس ش��یون و ناله در میان تمام زنان مدینه 
 ب��ه راه می افت��د، تا جایی که در ش��هر صدایی بلند می ش��ود که تا آن زمان مانند آن ش��نیده

نشده بود.12
2. اّولین کس��ی که عزای حس��ینی را در خود کربال اقامه کرد »ُرباب« همسر گرامی امام 
حس��ین7 بود. از امام صادق7 نقل ش��ده است: آن گاه که حس��ین7 کشته شد، همسرش 

ُرباب که از طایفه بنی کلب بود، در کربال ماند و یک سال تمام بر حسین7 گریست.13
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3. اّولین زائِر پشیمان »عبداهلل بن حّر ُجعفی« بود که وقتی به کربال رسید که دید کار تمام 
شده و دیر رسیده است. پس در کنار قبور شهدا ایستاد و این مرثیه برای آنان خواند:

فَکاَد الَحشی ینَْفضُّ َوالَعیُن ساِحبة َوقَْفُت َعلی اَْجداثِهم َوَمحالِّهم  

ایستادم در کنار قبور شهدا و مقتِل آنان. نزدیک است )که از غم( آنچه در میان دارم، از 
هم بپاشد، در حالی که چشم اشکبار است.

و در بیت دیگر می گوید:
»پش��یمانم از این که چرا از یاری کنندگاِن حسین7 نبودم! این حسرتی است که هیچ گاه 

از من جدا نخواهد شد«.14
4. اّولین بیماری که با تبّرک جس��تن از خاک کربال شفا یافت »محمد بن مسلم« از یاران 

گران قدر امام محمدباقر7 بود.15
5. اّولین کسی که سرزمین کربال را َحَرم امن نامید، امام علی بن الحسین زین العابدین7 

بود.16
6. اّولین کس��ی که در مصیبت امام حسین7 شعر سرود »عقبۀ بن عمرو« از قبیله بنی  سهم 

بود. در بخشی از قصیده او آمده است:

َمَرْرُت َعلی َقْبر الُحَسیِن بَِکْرباَل        َففاَض َعَلیِه ِمْن ُدُموِعی َغِزیُرها
��الُم ی�ُزوُره�ا َس�الٌم َع�لی َأْهِل الُقُبوِر بَِکْرباَل        َولَ�ها ِمّن�ی السَّ

از کنار مرقد حس��ین7 در کربال گذش��تم، در حالی که سیل اش��کم برای ایشان جاری 
است. سالم بر اهل قبور در کربال و این سالم به نیابت از من به زیارِت آنان می رود.17

7. اّولین معترض بر قتل امام حس��ین7 »عبداهلل بن عم��ر بن َخّطاب« بود. آن گاه که خبر 
فاجعه کربال و آن اتفاقات هولناک به ش��هر پیامبر یعنی مدینه رسید، فرزند خلیفه دوم نامه ای 

به یزید در اعتراض به این جنایت نوشت. در بخشی از این نامه آمده است:
»مصیبتی بزرگ به وقوع پیوست و در جهان اسالم واقعه ای سخت محّقق شد...«.

 یزید در پاس��خ به عبداهلل نوش��ت: »ای احمق! ما به کاخ آبادی با فرش های گس��ترده و 
پُش��تی های آماده وارد ش��دیم و ب��ه خاطرش جنگیدیم. اگ��ر حق با ما بوده ک��ه هیچ و اگر 
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ح��ق با آنان بوده، پس پدر تو )عمر بن خّطاب( اّولین کس��ی بود که س��نگ بنای این ظلم را 
گذاشت«.

وقتی پاس��خ نامه یزید به عبداهلل رس��ید، او با فریاد و آه و ناله از خانه بیرون آمد و بر سر و 
صورت می زد و گریبان خود را درید و گفت:

»ای بنی  هاش��م! ای قریش! ای مهاجر و انصار! آیا درس��ت است که اهل  بیت رسول خدا 
خونشان چنین ریخته شود و شما زنده باشید و راه بروید و بخورید و بخوابید؟!«.

نقل است که در تاریکی شب به بیرون مدینه می رفت و در دل صحرا فریادی از عمق جان 
می کشید و گاهی با مردم علیه یزید و حکومتش سخن می گفت.18

8. اّولین کسانی که شعار »یا لَثارات الحسین« را سر دادند »حکیم بن منقذ کندی« و »ولید 
بن عصید کنانی« بودند. آن هنگام که سلیمان بن ُصرد خزاعی به سوی نخیله حرکت کرد و 
تعداد یارانش را اندک یافت، این دو را به کوفه فرس��تاد تا این شعار را فریاد کنند و مردم را 

به حضور در نُخیله تشویق کنند.19
9. اّولین عزاداری عمومی از س��وی کوفیان در کنار مرقد امام حس��ین7 توّس��ط »گروه 
تّوابین« به فرماندهی س��لیمان انجام شد. آنان یک شبانه روز در کنار این مضجع شریف بودند 

و سپس به سوی میدان نبرد حرکت کردند.20
10. اّولی��ن جنگ به عنوان خون خواهی از قاتالن امام حس��ین7 و اصحاب و فرزندانش 
در منطق��ه »عی��ن ال��ورده« میان س��پاه ُس��لیمان بن ُص��رد خزاعی و س��پاه ابن  زی��اد صورت 

 

گرفت.21
11. اّولی��ن س��ازندگان مرقد امام حس��ین7 »طایفه بنی  اس��د«22 بودند. زائ��ده می گوید: 
»تع��دادی از این امّت هس��تند که خداون��د از آنان میثاق مخصوصی گرفته اس��ت. آنها میان 
آسمانیان معروف ترند تا میان اهل زمین!  آنها این اعضای جدا شده از بدن و پیکرهای چاک 
چاک و به خون غلتیده را جمع کرده و به دل خاک می سپارند و در این صحرا نشانه ای برای 

قبر سیدالشهدا می گذارند که اثرش هیچ گاه کهنه و فراموش نخواهد شد«.
سید بن طاووس در کتاب اقبال می نویسد: »بنی  اسد در این صحرا نشانه ای گذاشتند که تا 

ابد نشان اهل حّق و حقیقت خواهد بود«.
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12. اّولین سازنده گنبد و بارگاه بر روی مرقد امام حسین7 »مختار ثقفی« بود. مسعودی 
می نویسد:

زمانی که حکومت کوفه به دس��ت ابوعبیده مختار ثقفی افتاد، دس��تور داد تا بر 
روی قبر امام حسین7 اتاقکی ساخته شود. ساخت این اتاقک با آجر و گچ به 
پایان رسید. مسجدی نیز در کنار آن برای محّل نشستن و عبادت زائران بنا شد... 
در همان زمان نیز به دستور مختار، گنبدی بر روی این اتاق ساخته شد و روایات 

مربوط به نحوه زیارت حضرت اشاره به این اتاق و گنبد دارد.23

ای��ن بنا چندین مرتبه مورد مرمت و بازس��ازی قرار گرفت. »موس��ی بن عباس هاش��می« 
و »منتصر عباس��ی« پس��ر متوّکل و »معتضد عباسی« نامش��ان در زمره این افراد دیده می شود. 
حتی معتضد با بازس��ازی َحَرم امی��ر مؤمنان علی7 نیز موافقت کرد. ش��خصی به نام محّمد 
ب��ن زید معروف به »داعی صغیر« نیز اموال و عطاهای فراوانی از ایران به همین قصد به عراق 
فرس��تاد و معتضد به تشویق و پیشنهاد او دست به این بازسازی ها زد. »عضدالدوله بویهی« نیز 
در س��ال 369 ق گنبد جدیدی برای حرم حس��ینی نصب کرد و داخل حرم را بسیار آراست 
و آزی��ن بس��ت و پارچه ای از حریر ب��ر روی ضریح چوبی آن حض��رت انداخت و خدمات 
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 بس��یاری به مردم کربال داش��ت؛ از جمله طرح آب رس��انی
 به کربال.24

13. اّولین کس��ی که برای حرم حس��ینی رواق س��اخت 
»عم��ران ب��ن ش��اهین« امی��ر وقت حج��از ب��ود و رواقی که 
س��اخت، به »رواق عمران« معروف ش��د که پس از مدتی به 
رواق »ابراهی��م مُجاب« تغیر نام یافت. او این بنا را به دس��تور 
عضدالدوله بُویهی ساخت. وی بعدها بانی ساخت چند رواق 

دیگر شد.25
14. اّولین کس��ی که به عنوان جهانگرد وارد کربال ش��د 
»ابن بَطوطه« مراکش��ی بود که در س��ال 727ق )1326 م( به 
این امر هّمت گماش��ت. او مشاهداتش از این شهر مقّدس را 
در سفرنامه اش نوشته اس��ت. در بخشی از این سفرنامه آمده 

است:
به ش��هر کربال مشهد حس��ین بن علی7 مسافرت کردم. 
ش��هر کوچکی که نخلس��تان ها آن را دربرگرفته است و 
منبع آب آن نهر فرات است. حرم مطهر در میان شهر قرار 
گرفته اس��ت. در کنار حرم، مدرسه ای بزرگ واقع شده و 
اتاقک��ی دارد که به زائرین غ��ذای گرم می دهند. خادمان 
در کنار درب ورودی حرم ایستاده اند و افراد را راهنمایی 
می کنن��د. مردم هنگام ورود به این مکان، عتبه نقره ای آن 

را می بوسند.26
15. اّولین مناره ای که در حرم حس��ینی ساخته شد »مناره 
َعبِد« و بانی آن »امین  الدین اولجیائی« بود. او از طرف »سلطان 
اویس« ایلخانی در س��ال 767ق به والیت بغداد رس��یده بود. 
مناره َعبد با کاشی معرق تزئین شد. شاه طهماسب صفوی دو 
قرن بعد یعنی در س��ال 982ق آن را بازس��ازی و تعمیر نمود. 

اّولی��ن کس��ی ک��ه ب��رای حرم 
حسینی رواق س��اخت »عمران 
بن ش��اهین« امی��ر وقت حجاز 
ب��ود و رواق��ی که س��اخت، به 
»رواق عمران« معروف شد که 
پ��س از مدتی به رواق »ابراهیم 

ُمجاب« تغیر نام یافت.
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در س��ال 1308 قمری »اوغربالط عثمانی« به بازس��ازی دوباره این مناره هّمت گماشت و در 
سال 1357ق »یاسین هاشمی« نخست وزیر وقت عراق به بهانه احتمال سقوط، دستور تخریب 

آن را صادر کرد.27
16. اّولی��ن کس��ی ک��ه مرقد مطه��ر امام حس��ین7 را تخریب ک��رد، منص��ور دوانیقی 
و پ��س از او ه��ارون الرش��ید )در 193ق( بود. هارون دس��تور داد تا زمین را ش��خم بزنند و 
درخت س��در نزدیک مرقد را قطع کرد تا نش��انه این قبر ش��ریف هم از بین برود.28 متوّکل 
در س��ال 236ق دوباره دس��ت ب��ه تخریب این حرم مطه��ر زد و خانه های اط��راف را ویران 
ک��رد و آب در زمی��ن و محل قبر مطهر رها ک��رد و مردم را از زیارت آن بازداش��ت.29 نقل 
اس��ت که متوّکل عباس��ی تا چهار بار دس��تور تخریب ح��رم مطهر امام حس��ین7 را صادر 
ک��رد ک��ه اّول بار در س��ال 233ق ب��وده؛ آن  هنگام که س��راغ یک��ی از زن��ان آوازخوانش 
 را می گی��رد و ب��ه او می گوین��د ک��ه ب��رای درک زیارت ش��عبانیه امام حس��ین7 به کربال

 رفته است.30
17. اّولین خانواده علوی س��اکِن کربال، خانواده س��ید ابراهیم مُجاب یا همان سید ابراهیم 
کوفی بودند. س��ید ابراهیم، از نس��ل امام موس��ی بن جعفر7 بود که در قرن س��وم هجری 
می زیسته است. پیش از وی سادات و علویان به سبب ترس از سرکوب شدن نمی توانستند در 
کربال ساکن شوند. شاید علّت ملّقب شدن فرزندان سید ابراهیم به »حائری« نیز سکونِت آنان 

در کنار حائر حسینی بوده باشد.31
18. اّولین بار که ش��یعیان توانستند آزادانه به زیارت امام حسین7 بروند، در زمان امامت 

علی بن موسی الرضا7 و پس از پذیرش والیت عهدی از سوی آن حضرت بود.
19. اّولین حاکمی که زیارت امام حس��ین7 را ُجرم اعالم کرد و برای آن مجازات قرار 

داد، متوّکل عباسی بود )236 ق(.32
20. اولین نقیب33 کربال »ابوجعفر احمد بن ابراهیم« نوه س��ید ابراهیم مُجاب بود. اس��امی 
نُقباء که سرپرس��ت سادات بودند در کتاب »عمدۀ الطالب« اثر »احمد بن مهنای داودی« نقل 
شده است. در اواخر قرن سوم هجری بود که حضور پرشمار سادات در کربال موجب پیدایش 

چنین منصبی شد. این منصب پس از احمد به شخصی به نام »ابو فُویره« رسید.34
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21. اّولی��ن طالکاری در حرم حس��ینی ب��ه تاریخ 914ق 
بازمی گردد. به دستور شاه اس��ماعیل صفوی حواشی ضریح 
مطهر امام حس��ین7 طالکاری شد. شاه اسماعیل نیز دوازده 

قندیل طال به حرم مطهر هدیه کرد.
22. اّولی��ن ضریح نقره  فام مرقد مطهر امام حس��ین7 در 
س��ال 932ق به دستور »شاه اسماعیل صفوی« نصب شد. البته 

بعدها این ضریح دوباره به صورت چوبی درآمد.
23. اّولین بانی طال شدن گنبد حرم امام حسین7 »سلطان 
آقا محمدخان قاجار« بود. او اصالحات وسیعی در حرم مطهر 
امام حس��ین7 در سال 1207ق یعنی 9 س��ال پیش از حمله 

وّهابی های نَجد انجام داد.
24. اّولین بانی طال ش��دن دو گلدس��ته َح��َرم مطهر امام 

حسین7 همسر آقا محمدخان قاجار بود.35
25 اّولین خادم حرم حس��ینی »علی بن داود« منس��وب از 
سوی »اّم موس��ی« مادر هارون الرشید بود. این بانوی گرامی 
حق��وق ماهانه ای برای اب��ن  داود قرار داد؛ امّ��ا پس از مّدتی 
هارون ح��رم مطهر را تخری��ب کرد و بنی اس��د خود متعهد 
حفظ و حراس��ت از آن ش��دند و در کربال ُس��کنی گزیدند. 
تا اواس��ط قرن س��وم یعنی دوران خالفت معتضد، این وضع 
ادامه داش��ت، تا این که او افتخار خدمت به زائران حسینی را 

به علوی ها داد.
26. اّولین کلیددار حرم امام حس��ین7 از نوادگان س��ید 
ابراهیم مُجاب بود. پس از او ابراهیم مرتضی از نسل حضرت 

امام موسی بن جعفر7 متصّدی این امر شد.36

اّولین طاکاری در حرم حسینی 
به تاری��خ 914ق بازمی گردد. 
به دس��تور شاه اسماعیل صفوی 
حواش��ی ضری��ح مطه��ر ام��ام 
شاه  حس��ین7 طاکاری شد. 
اسماعیل نیز دوازده قندیل طا 

به حرم مطهر هدیه کرد.
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27. اّولین غارت اموال خزانه حرم امام حس��ین7 توّسط متوّکل عباسی صورت گرفت. 
متوکل می گفت: »قبر نیاز به مال و خزانه ندارد!« پس از او مسترش��د عباس��ی در سال 536ق 

مرتکب این عمل شنیع شد.
28. اّولین کسی که مسروقات را به خزانه بازگرداند، منتصر فرزند متوّکل بود )247 ق(.37

29. اّولین س��ارق موقوفات حرم امام حس��ین7 »ضبّۀ بن محمد اس��دی« بود. او به شیوه 
دزدان و راهزن��ان همراه با برخی بیماردالن به کربال حمله کرد و خزانه را تخریب و اموال و 

اشیاء وقفی در حرم مانند فرش و چراغ ها را با خود بُرد.38
30. اّولی��ن حاکم��ی که کربال را تح��ت الحفظ حکومت ق��رار داد »عضدالّدوله بویهی« 
ب��ود )369 ق(. او پس از حمل��ه ضبّۀ به کربال چنین تصمیمی گرفت. »عضدالدوله« س��پاهی 
را به »عین تمر« مقّر فرماندهی ضبّۀ فرس��تاد و آنان ش��بانه او را دس��تگیر کردند؛ امّا کاری با 

خانواده اش نداشتند. ضبّۀ نیز اموال مسروقه و غارت شده را بازگرداند.39
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31. اّولی��ن کس��ی ک��ه بانی س��اخت یک خزان��ه قفل و 
بس��ت دار و محکم برای حرم امام حسین7 شد، عضدالدوله 

بویهی بود.40
32. اّولی��ن حمل��ه وّهابی ها به کربال که هزاران کش��ته و 
مجروح در پی داش��ت، در س��ال 1216ق واقع شد. »مسعود 
بن عبدالعزیز« وّهابی نجدی سپاهی از منطقه نجد فراهم کرد 
و به س��وی کربال گسیل داش��ت. این سپاه متشکل از ششصد 
پیاده نظام و چهارصد سواره نظام بود که با آنها به عراق حمله 
کرد و ش��هر کربال را محاصره نمود. در این روز بیشتر مردم 
برای بزرگداش��ت هجدهم ذی  الحّجه )عی��د غدیر( به نجف 
رفته بودند و ش��هر خلوت بود. مس��عود بین چهار تا پنج  هزار 
نف��ر از مردم را اعم از پیر و ج��وان و زن و مرد و کودک به 
شهادت رساندند. فقط کسانی نجات یافتند که توانسته بودند 
ف��رار کنند ی��ا در پناهگاهی خود را پنه��ان کنند. حرم مطهر 
امام حسین7 صدمه جّدی دید و اموال حرم به غارت رفت. 
ضریح چوبی را شکس��تند و از سوزاندن چوبش برای ُدرست 
کردن قهوه اس��تفاده کردند. سربازان با اسب به داخل حرم و 
حتّی روضه منوره رفت و آمد داش��تند و برخی اسب ها را در 

صحن مطهر رها کردند.
پس از این جنایات، تعمیرات بسیاری در َحَرم انجام شد. 
سلطان فتحعلی ش��اه قاجار به ارشاد و راهنمایی مرجع بزرگ 
شیخ جعفر کاشف  الغطاء اقدامات وسیعی برای بازسازی این 

مکان مقّدس انجام داد.
33. اّولین کس��ی که برای شهر کربال بُرج و بارو ساخت 
»آیت  اهلل س��ید علی طباطبائی« )صاحب ری��اض( بود. وی به 

اّولین کسی که برای شهر کربا 
بُرج و بارو ساخت »آیت  اهلل سید 
علی طباطبائی« )صاحب ریاض( 
بود. وی به سال 1217ق و پس 
از حمل��ه گس��ترده وّهابی ها به 

کربا این طرح را اجرا کرد.
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این طایفه در قرن هشتم )545 ق( منقرض شده  است.
. کربال، ش��هر حس��ین، ص17 و 21، به نقل از کنز المصائب اثر ابن قولویه و کتاب المزار اثر شیخ مفید   23
روایت��ی از ابی حمزه ثمالی و دیگری به نقل از صفوان بن مهران َجّمال نقل کرده که می گویند: »هرگاه 
خواستی قبر حسین7 را زیارت کنی )زیارت بخوانی( از زیر سقف بیرون برو و چنین بگو...« یا روایتی 

که می گوید: »در کنار درب شرقی حرم بایست و تکبیر بگو...«.
. موسوعه عتبات، ج8، ص259.  24

. همان؛ کربال شهر حسین، ص37.  25
. سفرنامه ابن بطوطه، ص233.  26

. کربال شهر حسین، ص34.  27
. سید محسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج4، ص304؛ بحاراالنوار، ج10، ص294.  28
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. تاریخ طبری، حوادث سال 236ق.  29
. موسوعه عتبات، ج8، ص258. در صفحه 199 از کتاب »کربال شهر حسین« آمده است: اولین کسی که   30
قبر مطهر امام حس��ین7 را از روی دشمنی »نبش« کرد، موسی بن عباس هاشمی، امیر کوفه بوده است. 

)فیه تأمّل(
. سید حسین صدر، نزهة الحرمین، ص36.  31

. موسوعه عتبات، ج8، ص258.  32
. از جمله ش��رایط نقیب، این اس��ت که به انساب سادات نسلی پس از نسلی دیگر مطلع باشد و خیرات و   33
موقوفات را میان فقرای از سادات توزیع کند. نقیب دفتر مخصوصی داشت که اسامی تمامی سادات در 

آن ثبت شده بود.
. کربال شهر حسین، ص92.  34

. تاریخ کربال، ص435.  35
. کربال شهر حسین، ص65.  36

. میرزا محمدتقی سپهر، ناسخ التواریخ، ص438.  37
. تاریخ کربال، ص113.  38

. کامل ابن اثیر، حوادث سال 369ق.  39
. همان.  40

. موسوعه عتبات، ج8، ص259.  41
. کربال شهر حسین، ص15.  42

. همان، ص37.  43
. در نقلی آمده اس��ت که پسرش به علوی های ساکن کربال نوشت که در ازای پانصدهزار دینار قبری را   44
به او بفروشند تا جسد پدرش را در آن دفن کند؛ امّا پاسخ علوی ها این بود که این مرد به جّد ما پناهنده 
ش��ده و ما در ازای آن قبر، پولی از ش��ما نمی خواهیم و حتّی مقداری از خاک کربال را نیز برای پس��ر 

ابوعبّاس فرستادند.
. ت��ا این اواخر نیز علمای کربال همچون ش��یخ ُزبی��دی نمایش های دینی مانند بازس��ازی غدیر یا بعثت   45

پیامبر9 را در کربال اجرا می نمودند و خود کارگردانی آن را بر عهده داشتند.




