
 )علیه السالم(در عزاي امام حسین ) صل اهللا علیه و آله(گریه هاي رسول خدا 

   :قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم 
  .بشرَةٌ بِنَعیمِ الْجنَّۀ فَاطمۀُ کُلُّ عینٍ باکیۀٌ یوم الْقیامۀِ إِلَّا عینٌ بکَت علَی مصابِ الْحسینِ فَإِنَّها ضاحکَۀٌ مستَیا 

  . 293: ، ص44بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، ج 
است غیر از چشمی که در مصیبت حسین گریه کند ؛ صاحب آن چشم خندان است و مژده نعمت هاي هر چشمی فرداي قیامت گریان ! اي فاطمه

  .بهشت به وي داده خواهد شد 

  

  :گریه از سنّتهاي آفرینش  عزاداري و
آمدهاي شادي آور ویا اندوهگین یکی از سنن الهی در انسان که جنبه فطري و ذاتی هم دارد عکس العمل هاي روحی وروانی او در هنگام مواجهه وبرخورد با پیش 

  .که هنگام شنیدن خبر ویا روبرو شدن با پدیده اي غیر منتظره احساسات درونی تحریک و عکس العمل متناسب از او دیده می شود. است 
  .می دارد  این حالت در برابر حوادث تلخ به مصائب ورنجها تعبیر می شود و انسان عکس العمل خود را با اشک وگریه وافسوس ابراز

  .همان گونه که در برابر حوادث و صحنه هاي خوش وخبرهاي خوشحال کننده ، حالت درونی خود را باشادي وخوشی اظهار می کند 
درونی وروحی او دارد ، ودر مرگ عزیزش بی تابی می کند نمونه اي روشن از مادري که فرزند ویا یکی از عزیزانش را از دست داده وقطرات اشکش حکایت از رنج 

  .احساسات فطري مادرانه است که نه تنها مذمت وسرزنش نمی شود ؛ بلکه تحسین برانگیز و غرورآفرین نیز می باشد 
  .است ، ونفی آن به معناي نفی فطریات خواهد بود بنابراین ، نوحه سرائی و عزاداري و مرثیه خوانی خواستگاه اصلی آن فطرت و نهاد انسان ها 

حضرت سید الشهداء علیه السالم نیز داراي ویژگی هاي است که . هریک از معصومین علیهم السالم ویژگی هاي خاصی داشته اند که دیگران از آن بی بهره بوده اند 
ران و اوصیاء بر مصائب آن حضرت اشک ریخته اند ؛ هم قبل از تولد و هم بعد از آن ، و در میان معصومان کسی به آن متصف نیست ؛ از جمله این که تمامی پیامب

  .این اشک ها را مایه مباهات و فخر خود دانسته اند 
بتوان همه آن ها را در این  روایت در این باب ، بیش از آن است که. ما در این جا به چند مورد از گریه هاي پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله و سلم اشاره می کنیم 

  .مختصر جمع کرد ، ما از باب مشت نمونه خروار چند روایت از طریق شیعه و چند روایت دیگر از کتاب هاي معتبر اهل سنت نقل می کنیم 

  

  :گریه پیامبر اسالم در روایات شیعه 
مرحوم شیخ صدوق رضوان اهللا تعالی علیه در کتاب شریف عیون . یت اشاره می کنیم روایات فراوانی از طریق شیعه در این باره نقل شده است که ما فقط به چند روا

  :اخبار الرضاء علیه السالم می نویسد 

بنی فَدفَعتُه إِلَیه فَقَالَ یا أَسماء هلُمی ا) صلی اهللا علیه و آله و سلم(و جاء النَّبِی ) علیه السالم(فَلَما کَانَ بعد حولٍ ولد الْحسینُ ... 

کَی فَقَالَتفَب رِهجی حف هضَعو رَي وسی الْیف أَقَام نَی ومالْی هی أُذُنفَأَذَّنَ ف ضَاءیرْقَۀٍ بی خقَالَ  ف کَاؤُكب می مأُم و بِأَبِی أَنْت اءمأَس

الس دلو إِنَّه ذَا قُلْتی هنلَی ابقَاع ی ثُمتشَفَاع اللَّه مي لَا أَنَالَهدعنْ بۀُ میاغئَۀُ الْبالْف فَقَالَ تَقْتُلُه ولَ اللَّهسا رۀَ یلَا تُخْبِرِي اع اءما أَسلَ ی

  ...فَاطمۀَ بِهذَا فَإِنَّها قَرِیبۀُ عهد بِوِلَادته 



  . 26ص  ، 2عیون أخبار الرضا علیه السالم ، ج 
ه علیه و آله(متولّد شد ، رسول خدا ) علیه السالم(در سال بعد حسین : اسماء گوید    اي اسماء فرزندم را بیاور ، اسماء: به سراغ او آمد و فرمود ) صلّی اللَّ

ه علیه و آل(حسین را در حالی که در پارچه سفیدي پیچیده شده بود به دست آن حضرت داد ، و ایشان   ) علیه السالم(در گوش راست او ) هصلّی اللَّ
پدر و مادرم فداي تو باد ، گریه براي چیست و از چه رو : اذان و در گوش چپش اقامه خواند ، آنگاه او را در آغوش گرفت و گریست ، اسماء گفت 

ه : میگریی ؟ حضرت فرمود  ستمکاران او را : حضرت فرمود ! نیا آمده است او هم اکنون به د! بر حال این فرزندم می گریم ، عرض کردم یا رسول اللَّ
به فاطمه نرسانید ، زیرا او ) که او را می کشند(اي اسماء این خبر را : پس از من شهید می کنند ، خدا شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند ، آنگاه فرمود 

  .تازه فارغ گشته است 
  : مرحوم شیخ مفید رحمت اهللا علیه در کتاب اإلرشاد می نویسد

وه نَا واءج نَّا طَوِیلًا ثُمع لَۀٍ فَغَابلَی نَا ذَاتنْدنْ عم خَرَج ولَ اللَّهسۀَ أَنَّ رلَمس نْ أُمولَ  عسا ری لَه ۀٌ فَقُلْتومضْمم هدیرُ وثُ أَغْبأَشْع

ع الْحسینِ و اللَّه ما لی أَراك أَشْعثَ مغْبرّاً فَقَالَ أُسرِي بِ عٍ منَ الْعرَاقِ یقَالُ لَه کَرْبلَاء فَرَأَیت فیه مصرَ ضولَۀِ إِلَی ماللَّی هذی هی ف

ا فَقَالَ خُذطَه سب ي ودی یف یا هیهف مهاءمطُ دلْ أَلْتَقز ظی بِه فَأَخَذْتُه فَإِذَا هی شبه یه و اجماعۀٍ منْ ولْدي و أَهلِ بیتی فَلَم أَ تَفح

ظْت بِها فَلَما خَرَج الْحسینُ  متَوجهاً نَحو أَهلِ الْعرَاقِ کُنْت أُخْرِج ) علیه السالم(تُرَابٍ أَحمرَ فَوضَعتُه فی قَارورةٍ و شَددت رأْسها و احتَفَ

ظُرُ إِلَیها ثُم أَبکی لمصابِها فَلَما کَانَ یوم الْعاشرِ منَ  تلْک الْقَارورةَ فی الْمحرَّمِ و هو الْیوم الَّذي قُتلَ فیه کُلِّ یومٍ و لَیلَۀٍ فَأَشَمها و أَنْ

ظَمت غَیظی مخَافَۀَ أَنْ یسمع  أَخْرَجتُها فی أَولِ النَّهارِ و هی بِحالها ثُم عدت إِلَیها آخرَ النَّهارِ فَإِذَا هی دم عبِیطٌ فَضَجِجت فی بیتی و کَ

النَّاع اءتَّی جمِ حوالْی و قْتلْوظَۀً ل افلْ حز   .قَ ما رأَیت ی ینْعاه فَحقِّأَعداؤُهم بِالْمدینَۀِ فَیسرِعوا بِالشَّماتَۀِ فَلَم أَ
، الفصل  219و إعالم الوري بأعالم الهدي ، ص . ، فصل فی فضائل اإلمام الحسین و مناقبه  130، ص 2اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهللا علی العباد ، ج 

  .الثالث فی ذکر بعض خصائصه و مناقبه و فضائله 
از ما دور شدند و این غیبت مقداري بطول انجامید ، پس از مدتی آمدند در در یکی از شب ها حضرت رسول : از ام سلمه روایت شده که وي گوید 

ه ترا غبار آلود می بینم ، فرمودند : حالی که غبار آلود و گرفته به نظر میرسیدند ، و دست خود را هم بهم گذاشته بودند ، عرض کردم  : یا رسول اللَّ
فرود آوردند ، و من در آن جا محل شهادت حسین را دیدم که با گروهی از فرزندان و اهل بیتم مرا در این شب به عراق بردند و در محلی بنام کربال 

  .در آن جا شهید خواهند شد ، و من همواره خون آن ها را جمع می کردم و اینک مقداري از آن خون ها در دست من موجود است 
ون را نگهدارید من خون را از آن جناب گرفتم ؛ در حالی که مانند خاك سرخی بودند این خ: در این هنگام پیغمبر خون ها را به من دادند و فرمودند 

را ، خون را در میان شیشه اي نگهداشتم ، هنگامی که حسین علیه السالم به طرف عراق حرکت کردند من هر روز آن شیشه را نگاه میکردم و او 
  .می بوئیدم ، و به مصیبت او میگریستم 

فرا رسید اول روز به شیشه نگاه کردم او را به حال اول دیدم و در آخر روز بار دیگر در وي نگاه کردم مشاهده کردم تبدیل بخون  روز دهم محرم که

ن بن غلیظی شده ، ناگهان فریادي کشیدم ، و لیکن از ترس دشمنان او مطلب را مخفی داشتم ، من همواره در انتظار بودم که ناگهان خبر قتل حسی
  .هما السالم را در مدینه اعالم کردند علی علی
  :و نیز می نویسد 

 ولُ اللَّهسنَا ریب ا قَالَتنْهع اللَّه یضۀَ رلَمس نْ أُمخَارِقِ عنِ الْمنِ ابع اكمي السور صلی اهللا علیه و آله و سلم(و (و سالمٍ جوی ذَات  



ئیلُ حجرِه إِذْ هملَت عینَاه بِالدموعِ فَقُلْت یا رسولَ اللَّه أَراك تَبکی جعلْت فداك قَالَ جاءنی ج فی) علیه السالم(الْحسینُ   علیه (برَ

  .اللَّه شَفَاعتی  فَعزَّانی بِابنی الْحسینِ و أَخْبرَنی أَنَّ طَائفَۀً منْ أُمتی ستَقْتُلُه لَا أَنَالَهم) السالم

  . 219و إعالم الوري بأعالم الهدي ، ص . ، فصل فی فضائل اإلمام الحسین و مناقبه  130، ص 2اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهللا علی العباد ، ج 
ناگهان چشمانش پر اشگ شد ، یکی از روزها حضرت رسول نشسته بودند و حسین علیه السالم نیز در دامن او بودند ، در این هنگام : ام سلمه گوید 
  :عرض کردم 

ه تو را گریان مشاهده می کنم  جبرئیل نزد من آمد و مرا نسبت به حسین تسلیت گفت ، و به من اطالع داد که گروهی از امت : فرمود . یا رسول اللَّ
  .من او را خواهند کشت ، خداوند آنان را از شفاعت من محروم می گرداند 

  .، فصل فی فضائل اإلمام الحسین و مناقبه  129، ص 2جج اهللا علی العباد ، ج اإلرشاد فی معرفۀ ح

  

  :گریه پیامبر اسالم در روایات اهل سنت 
  : شمس الدین ذهبی که از استوانه هاي علمی اهل سنت به حساب می آید در کتاب تاریخ اإلسالم می نویسد

اإلمام أحمد فی مسنده ثنا محمد بن عبید ثنا شرحبیل بن مدرك عن عبد اهللا بن نجی عن أبیه أنه سار مع علی وکان صاحب وقال 

مطهرته فلما حاذي نینوي وهو سائر إلی صفین فنادي اصبر أبا عبد اهللا بشط الفرات قلت وما ذاك قال دخلت علی النبی صلی اهللا 

م من عندي جبریل فحدثنی أن الحسین یقتل بشط الفرات وقال هل لک أن أشمک من تربته علیه وسلم وعیناه تفیضان فقال قا

قلت نعم فقبض قبضۀ من تراب فأعطانیها فلم أملک عینی أن فاضتا وروي نحوه ابن سعد عن المدائنی عن یحیی بن زکریا عن 

   یثرجل عن الشعبی أن علیاً قال وهو بشط الفرات صبراً أبا عبد اهللا وذکر الحد

وقال عمارة بن زاذان ثنا ثابت عن أنس قال استأذن ملک القطر علی النبی صلی اهللا علیه وسلم فی یوم أم سلمۀ فقال یا أم سلمۀ 

احفظی علینا الباب ال یدخل علینا أحد فبینا هی علی الباب إذ جاء الحسین فاقتحم الباب ودخل فجعل یتوثب علی ظهر النبی صلی 

النبی صلی اهللا علیه وسلم یلثمه فقال الملک أتحبه قال نعم قال فإن أمتک ستقتله إن شئت أریتک  اهللا علیه وسلم فجعل

   المکان الذي یقتل فیه قال نعم فجاءه بسهلۀ أو تراب أحمرقال ثابت فکنا نقول إنها کربالء

   عمارة صالح الحدیث رواه الناس عن شیبان عنه

نا أبو غالب عن أبی أمامۀ قال قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم لنسائه ال تبکوا هذا وقال علی بن الحسین بن واقد حدثنی أبی ث

الصبی یعنی حسیناً فکان یوم أم سلمۀ فنزل جبریل فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم ألم سلمۀ ال تدعی أحداً یدخل فجاء حسین 

ی اهللا علیه وسلم فقال جبریل إن أمتک ستقتله قال یقتلونه فبکی فخلته أم سلمۀ یدخل فدخل حتی جلس فی حجر رسول اهللا صل

   وهم مؤمنون قال نعم وأراه تربته رواه الطبرانی

وقال إبراهیم بن طهمان عن عباد بن إسحاق وقال خالد بن مخلد واللفظ له ثنا موسی بن یعقوب الزمعی کالهما عن هاشم بن 

م سلمۀ أن رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم اضطجع ذات یوم فاستیقظ وهو خاثر هاشم الزهري عن عبد اهللا بن زمعۀ قال أخبرتنی أ



ثم اضطجع ثم استیقظ وهو خاثر دون المرة األولی ثم رقد ثم استیقظ وفی یده تربۀ حمراء وهو یقبلها فقلت ما هذه التربۀ قال 

   أخبرنی جبریل أن الحسین یقتل بأرض العراق وهذه تربتها

  اهللا بن سعید عن أبیه عن عائشۀ أو أم سلمۀ شک عبد اهللا أن النبی صلی اهللا علیه وسلم قال لها دخل علیوقال وکیع ثنا عبد 

   البیت ملک لم یدخل علی قبلها فقال لی إن ابنک هذا حسیناً مقتول وإن شئت أریتک من تربۀ األرض التی یقتل بها 

   أنه قال أم سلمۀ ولم یشک رواه عبد الرزاق عن عبد اهللا بن سعید بن أبی هند مثله إال

   وإسناده صحیح رواه أحمد والناس

  هوروي عن شهر بن حوشب وأبی وائل کالهما عن أم سلمۀ نحو

  102ص/5تاریخ اإلسالم ذهبی ج
در حالیکه به صفین  - پس وقتی به نینوا رسید . داشت همراه علی می رفت وظرف آب حضرت را همراه ... احمد بن حنبل در مسندش گفته است که 

به نزد رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم : گفتم این چه معنی دارد ؟ فرمودند . پس صدا زد که اي ابا عبد اهللا در شط فرات صبر کن  - می رفت 
ل در کنار من ایستاد وگفت که حسین در کنار شط فرات پس به من فرمودند که جیری. می جوشید ) مانندچشمه(رفتم وحال آنکه دو چشم ایشان 

وگفت آیا می خواهی که بوي تربت وي را احساس کنی ؟ گفتم آري ، پس کفی از خاك وي را گرفته به من داد ، پس نتوانستم که . کشته می شود 
  ...جلوي اشک چشم خود را بگیرم 

از رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم اجازه ) روزي که رسول خدا در خانه وي بودند( هاز انس نقل شده است که فرشته باران در روز ام سلم... 
در این هنگام حسین علیه السالم آمد پس با اصرار . پس حضرت فرمودند که اي ام سلمه ، مراقب در باش که کسی بر ما وارد نشود . حضور گرفت 

آیا او را دوست می دارید؟ : ورسول خدا او را بوسیدند ؛ پس فرشته باران گفت.ه وسلم پرید وارد اتاق شد و بر پشت رسول خدا صلی اهللا علیه وآل

پس حضرت . اگر بخواهید مکان شهادت وي را به شما نشان خواهم داد . بدرستیکه امت تو او را بعد از تو می کشند : آري ، گفت : حضرت فرمودند 
  .ي یا خاك سرخی آورد پس وي حضرت را در کنار تپه ا. قبول فرمودند 

  .روایتهاي عماره روایات خوبی است . ما آن را کربال می گفتیم: ثابت گفت 
پس نوبت ام سلمه شده بود که جبریل . را به گریه نیندازید  - حسین  -رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم به همسرانشان فرمودند این کودك ...

پس ام سلمه اجازه داد که ایشان . پس حسین آمد و شروع به گریه کرد . ه نگذار کسی وارد اتاق شود نازل شد پس حضرت به ام سلمه فرمودند ک
حضرت پرسیدند او . پس جبریل گفت که ام تو او را خواهند کشت . پس وارد شده بر دامان رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم نشست . وارد شود 

  .گفت آري وتربتش را به حضرت نشان داد ) ایمان دارند؟ ادعاي!!!(را می کشند وحال آنکه مومنند
راحت ام سلمه به من خبر داد که رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم روزي خوابیده بودند ، پس در حالت ناراحتی بیدار شدند ، سپس دوباره است...

. یدند وبیدار شدند و در دستشان خاك سرخی بود که آن را می بوسیدند دوباره خواب.فرموده ودوباره بیدار شدند و حال آنکه گرفتگی ایشان کمتر بود 

  ...سوال کردم که این خاك چیست؟ فرمودند جبریل به من خبر داد که حسین در عراق کشته خواهد شد و این تربت وي است 
ندت حسین کشته خواهد شد و اگر بخواهی خاك پس گفت که فرز.رسول خدا به وي فرمودند که فرشته اي به نزد من آمد که تا کنون نیامده بود 

  .سندش صحیح است احمد و عده اي آن را نقل کرده اند ..... زمینی را که در آن کشته می شود به تو نشان دهم 

  :حاکم نیشابوري از علماي اهل سنت در کتاب المستدرك علی الصحیحین می نویسد 



 ببغداد ثنا أبو األحوص محمد بن الهیثم القاضی ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعی عنأبو عبد اهللا محمد بن علی الجوهري ) أخبرنا ( 

سا ری ص فَقَالَت ولِ اللَّهسلَی رع خَلَتا دأَنَّه ث ولَ اللَّه رأَیت اللَّیلَۀَ حلْماً منْکَراً أبی عمار شداد بن عبد اهللا عنْ أُم الْفَضْلِ بِنْت الْحارِ

طعت و وضعت فقَا طْعۀً منْ جسدك قُ کَأَنَّ ق تأَیر قَالَت وا هقَالَ م یدشَد إِنَّه قَالَت وا هم لَ و ولُ اللَّهسرِي فَقَالَ رجصلی اهللا (ی ح

 فَقَالَت و کَانَ فی حجرِي کَما) علیه السالم(دت فَاطمۀُ الْحسینَ خَیراً رأَیت تَلد فَاطمۀُ غُلَاماً فَیکُونُ فی حجرِك فَولَ) علیه وآله وسلم

 ولُ اللَّهسولِ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(قَالَ رسنَا ریفَاتَۀٌ فَإِذَا عی الْت  فَدخَلْت بِه یوماً علَی النَّبِی ص فَوضَعتُه فی حجرِه ثُم حانَت منِّ

ئیلُ ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(لَّه ال ) علیه السالم(تُهرَاقَانِ بِالدموعِ فَقُلْت بِأَبِی أَنْت و أُمی یا رسولَ اللَّه ما لَک قَالَ أَتَانی جبرَ

ح هتنْ تُرْبۀٍ می بِتُرْبأَتَان ذَا وی هنتَقْتُلُ ابی ستی أَنَّ أُمرَنرَاء فَأَخْبم.  

و البدایۀ والنهایۀ ، ابن کثیر ،  197 - 196، ص  14و تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج  177 - 176، ص  3المستدرك ، الحاکم النیسابوري ، ج 
  .و  258، ص  6ج 

آن حضرت . حشتناکی دیدم شرفیاب شده عرضه داشت دیشب خواب و) صلی اهللا علیه و آله و سلم(ام الفضل دختر حارث روزي حضور رسول خدا 
عرض . در عین حال باز هم خوابت را نقل کن : فرمود . کنم عرضه کرد خواب عجیبی است که از اظهار آن خودداري می. خواب خود را بگو : فرمود 

به زودي فاطمه . خوبی دیدي خواب بسیار : رسول خدا فرمود . در خواب دیدم مانند آن که قطعه از بدن شما جدا شد و در دامن من افتاد : کرد 
  .متولد شد آن حضرت در دامن من قرار گرفت ) علیه السالم(فرزندي خواهد آورد و آن فرزند در دامن تو خواهد بود و چون حسین ) علیها السالم(

حضرت نگاهی به حسین نمود و  .وارد شدم ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(در دامن من بود به ر رسول خدا ) علیه السالمم(روزي همچنان که حسین 
هم اکنون جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد امت من به : عرضه داشتم پدر و مادرم فداي شما باد چرا گریستید ؟ فرمود . دیدگانش اشک آلود شد 

  .زودي همین فرزند مرا شهید می کنند و خاکی از خاك سرخ رنگ او براي من آورد 

  :دیث می گوید حاکم نیشابوري بعد از نقل ح

  .هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
  :و باز در جاي دیگر ، می نویسد 

أخبرناه أبو الحسین علی بن عبد الرحمن الشیبانی بالکوفۀ ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا خالد بن مخلد القطوانی قال حدثنی موسی 

هاشم بن عتبۀ بن أبی وقاص عن عبد اهللا بن وهب بن زمعۀ قال أخبرتنی أم سلمۀ رضی اهللا بن یعقوب الزمعی أخبرنی هاشم بن 

عنها ان رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله اضطجع ذات لیلۀ للنوم فاستیقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استیقظ وهو حائر دون ما 

علیه (لها فقلت ما هذه التربۀ یا رسول اهللا قال أخبرنی جبریل رأیت به المرة األولی ثم اضطجع فاستیقظ وفی یده تربۀ حمراء یقب

ان هذا یقتل بأرض العراق للحسین فقلت لجبریل أرنی تربۀ األرض التی یقتل بها فهذه تربتها هذ حدیث صحیح علی ) الصالة والسالم

  .شرط الشیخین ولم یخرجاه 

  . 398، ص  4المستدرك ، الحاکم النیسابوري ، ج 
در یکی از شب ها، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خوابیده بودکه ناگهان با حالت اضطراب : ام سلمه به من خبر داد که : بن زمعه می گوید عبد اهللا 

بار اول  طولی نکشید که باز بیدار شد ؛ در حالی که اضطرابش کمتر از. دوباره دراز کشید و خواب چشمهایش را ربود . و نگرانی از خواب بیدار گشت 



مجدداً دراز کشید و خوابش برد و بیدار گشت ؛ در حالی که مقداري خاك سرخ رنگ در دستش بود و آن را می بوئید و می بوسید . به نظر می رسید 
ن عراق به شهادت را در سرزمی) علیه السالم(جبرئیل به من اطالع داد که حسین : این تربت چیست ؟ در پاسخ فرمود ! یا رسول اهللا : عرض کردم ! 

  .این تربت ، همان تربت است . از جبرئیل درخواست کردم تا از خاك سرزمینی که در آن به شهادت می رسد به من ارائه دهد . می رسانند 
  .این حدیث طبق نظر بخاري و مسلم ، از احادیث صحیح است ؛ اما آن ها روایت نکرده اند: حاکم نیشابوري می گوید 

  :در معجم کبیر و هیثمی در مجمع الزوائد و متقی هندي در کنز العمال می نویسند و نیز طبرانی 

جالسا ذات یوم فی بیتی قال ال یدخل علی أحد فانتظرت فدخل الحسین  صلی اهللا علیه وسلموعن أم سلمۀ قالت کان رسول اهللا 

والنبی صلی اهللا علیه وسلم یمسح جبینه وهو یبکی یبکی فأطلت فإذا حسین فی حجره  صلی اهللا علیه وسلمفسمعت نشیج رسول اهللا 

فقلت واهللا ما علمت حین دخل فقال إن جبریل علیه السالم کان معنا فی البیت قال أفتحبه قلت أما فی الدنیا فنعم قال إن 

یط بحسین حین قتل قال أمتک ستقتل هذا بأرض یقال لها کربالء فتناول جبریل من تربتها فأراها النبی صلی اهللا علیه وسلم فلما أح

   .أرض کرب وبالء  صلی اهللا علیه وسلمما اسم هذه األرض قالوا کربالء فقال صدق اهللا ورسوله کرب وبالء ، وفی روایۀ صدق رسول اهللا 
، ص  13الهندي ، ج  و کنز العمال ، المتقی 189 -  188، ص  9و مجمع الزوائد ، الهیثمی ، ج  290 - 289، ص  23المعجم الکبیر ، الطبرانی ، ج 

  .... و  657 - 656

مواظب باش : در یکی از روزها که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در منزل من نشسته بود ، به من فرمود : از ام سلمه نقل شده است که گفت 
ریه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بگوشم من همچنان مراقب بودم که ناگهان حسین علیه السالم وارد شد و صداي گ. احدي بر من وارد نشود 

و آله  دیدم حسین علیه السالم در دامان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله ـ یا در کنار آن حضرت ـ قرار گرفته بود و حضرت رسول صلّی اللّه علیه. رسید 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله . ه ورود او به اتاق نشدم من متوج! به خدا سوگند : پوزش خواستم و گفتم . گریه کنان دست بر سر او می کشید 

جبرئیل در این جا حضور داشت و همین که حسین علیه السالم ) از این که گفتم مواظب باش تا کسی بر من وارد نشود به این دلیل بود که: (فرمود 
   .امتت او را در سرزمینی به نام کربال شهید می کنند : جبرئیل گفت  ! .آري : آیا او را دوست می داري ؟ در پاسخ گفتم : را مشاهده کرد پرسید 

هنگامی که لشکر دشمن ، حسین علیه . آنگاه از خاك کربال مشتی برداشت و به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله نشان داد : ام سلمه می گوید 
رسول اکرم : حسین علیه السالم فرمود . کربال :این زمین چه نام دارد ؟ گفتند : ید السالم را محاصره کردند و خواستند او را به شهادت برسانند ، پرس

  .است » بال«و » کرب«صلّی اللّه علیه و آله راست فرمود که این زمین ، 
  :هیثمی بعد از نقل حدیث می گوید 

  .رواه الطبرانی بأسانید ورجال أحدها ثقات 
  :نویسند حجر عسقالنی در تهذیب التهذیب میتاریخ مدینه دمشق ، مزّي در تهذیب الکمال و ابن عساکر در مجمع الزوائد ، ابن در ، هیثمیهمچنینو

عن أم سلمۀ قالت کان الحسن والحسین یلعبان بین یدي رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فی بیتی فنزل جبریل فقال یا محمد إن 

ین فبکی رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم وضمه إلی صدره ثم قال رسول اهللا أمتک تقتل ابنک هذا من بعدك وأومأ بیده إلی الحس

صلی اهللا علیه وسلم یا أم سلمۀ ودیعۀ عندك هذه التربۀ فشمها رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم وقال ویح وکرب وبالء قالت وقال 

أن ابنی قد قتل قال فجعلتها أم سلمۀ فی قارورة ثم  رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم یا أم سلمۀ إذا تحولت هذه التربۀ دما فاعلمی

  .جعلت تنظر إلیها کل یوم وتقول إن یوما تحولین دما لیوم عظیم 



،  14و تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج  409 -  408، ص  6و تهذیب الکمال ، المزي ، ج  301 - 300، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 
   ...و  189، ص  9و مجمع الزوائد ، الهیثمی ، ج  253 -  252، ابن عساکر ، ص ) ع(اإلمام الحسین و ترجمۀ  193 -  192ص 

در این . حسن و حسین علیهما السالم در خانه من و در برابر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به بازي مشغول بودند : از ام سلمه روایت شده که گفت 
رسول خدا . شهید می کنند ) و اشاره به حسین علیه السالم کرد(پس از رحلت تو ، امتت این فرزند را ! اي محمد  :هنگام جبرئیل نازل شد و گفت 

سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تربتی را که جبرئیل از مرقد شریف . صلّی اللّه علیه و آله گریست و حسین علیه السالم را به سینه چسبانید 
آنگاه آن خاك را به دست ام سلمه سپرد و . بوي کرب و بال از آن به مشام می رسد : ورده بود در دست گرفت و بویید و فرمود حسین علیه السالم آ

   .به شهادت رسیده است ) علیه السالم(مواظب باش و بدان که هر گاه این تربت مبدل به خون گردید ، فرزندم ، حسین ! اي ام سلمه : فرمود 
روزي که به خون تبدیل گردي آن روز ، روز ! اي خاك : را در شیشه اي ریخت و هر روز به آن تربت نگاه می کرد و می گفت ام سلمه ، تربت 

  .عظیمی خواهد بود 
  :ابن حجر عسقالنی بعد از نقل این حدیث می گوید 

  .رث و غیرهم و فی الباب عن عائشۀ و زینب بنت جحش و أم الفضل بنت الحارث و أبی أمامۀ و أنس بن الحا
  .در این باره روایاتی از عایشه ، زینب بنت جحش ، ام فضل دختر حارث ، ابو امامه ، انس بن حارث و دیگران ، نیز نقل شده است 

  :و همچنین هیثمی در روایت دیگري می نویسد 

نا قال وکان یوم أم سلمۀ فنزل جبریل عن أبی أمامۀ قال قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم لنسائه ال تبکوا هذا الصبی یعنی حسی

فدخل رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم الداخل وقال الم سلمۀ ال تدعی أحدا أن یدخل علی فجاء الحسین فلما نظر إلی النبی صلی اهللا 

نه فدخل حتی علیه وسلم فی البیت أراد أن یدخل فأخذته أم سلمۀ فاحتضنته وجعلت تناغیه وتسکنه فلما اشتد فی البکاء خلت ع

جلس فی حجر النبی صلی اهللا علیه وسلم فقال جبریل للنبی صلی اهللا علیه وسلم إن أمتک ستقتل ابنک هذا فقال النبی صلی اهللا 

علیه وسلم یقتلونه وهم مؤمنون بی قال نعم یقتلونه فتناول جبریل تربۀ فقال بمکان کذا وکذا فخرج رسول اهللا صلی اهللا علیه 

حسینا کاسف البال مغموما فظنت أم سلمۀ أنه غضب من دخول الصبی علیه فقالت یا نبی اهللا جعلت لک وسلم قد احتضن 

الفداء انک قلت لنا ال تبکوا هذا الصبی وأمرتنی ان ال أدع أحدا یدخل علیک فجاء فخلیت عنه فلم یرد علیها فخرج إلی أصحابه وهم 

  .جلوس فقال إن أمتی یقتلون هذا 

 190، ص  14و تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج  286 -  285، ص  8و المعجم الکبیر ، الطبرانی ، ج  189، ص  9الهیثمی ، ج مجمع الزوائد ، 
  .... و  246 -  245، ابن عساکر ، ص ) ع(و ترجمۀ اإلمام الحسین  191 -

آن ! مواظب باشید کاري نکنید که حسین مرا به گریه درآورید : فرمود از ابو امامه روایت شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به همسرانش 
   .روز که نوبت ام سلمه بود و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله در خانه او تشریف داشت 

حسین علیه السالم . د مواظب باش کسی وارد اتاق نشو: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله به اتاق رفت و به ام سلمه سپرد که . جبرئیل نازل شد 
امام . آمد و همین که چشمش به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله افتاد ، می خواست داخل اتاقش شودکه ام سلمه او را گرفت و به سینه چسبانید 

ام سلمه او را رها کرد و به اتاق حسین علیه السالم گریست و وي سعی می کرد تا او را از گریه باز دارد ؛ ولی گریه حسین علیه السالم شدت یافت و 
   .حضرت صلّی اللّه علیه و آله داخل گشت و روي دامان پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نشست 



یه و رسول خدا صلّی اللّه عل. جبرئیل به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خبر داد که در آینده نزدیک ، امت تو همین فرزندت را به شهادت می رسانند 
آن ها وي ! آري : جبرئیل گفت ! آن ها در حالی که به من ایمان دارند ، فرزندم را شهید می کنند ؟ : به شگفت آمد و فرمود » جبرئیل«آله از سخن 

  .را شهید می نمایند 
  .رسد نی است که در آن به شهادت میاین خاك از همان سرزمی: در حالی که جبرئیل مشتی خاك به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می داد ، گفت 

پنداشتم از : ام سلمه گوید . رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در حالیکه بسیار اندوهناك بود حسین علیه السالم را به بغل گرفت و از خانه بیرون رفت 
جانم فداي شما ، خود شما ! یا نبی اهللا : مین عرض کردم آن که حسین علیه السالم را اجازه داده ام تا وارد منزل شود ، ناراحت شده است ، براي ه

توصیه کرده بودید که کاري نکنید حسین من بگرید و از سوي دیگر دستور داده بودید اجازه ندهم تا کسی بر شما وارد شود و ) همسران(به ما 
آنان . اللّه علیه و آله چیزي نگفت تا اینکه نزد اصحاب خود رسید  پیغمبر اکرم صلّی. باالخره چاره نداشتم و به حسین علیه السالم اجازه ورود دادم 

  .... امت من ، این فرزندم را شهید می کنند : حضرت فرمود . در مکانی نشسته بودند 

  

  والسالم علی من اتبع الهدي

 


