
 

  بعد از شهادت امام حسین علیه السالم در روز عاشورا ، چه اتفاقاتی در عالم افتاد ؟

زه دخالت در انتخاب امام ندارند ؛ همـان طـوري کـه    شیعیان ، اعتقاد دارند که نصب امام و جانشین پیامبر به دست خداوند است و مردم اجا
ایـن مطلـب را ثابـت    در قرآن کریم آیات بسـیاري وجـود دارد کـه     .را ندارند انتخاب پیامبر به دست خداوند است و مردم حق انتخاب نبی 

  :فرماید  خداوند کریم در باره امامت حضرت ابراهیم علیه السالم می .کند  می

  .  إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماما
  . 124/ البقره 

  !  من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم

  :فرماید  و نیز می

  .  ا لَه إِسحاقَ و یعقُوب  و کالُ جعلْنَا نَبِیاوهبنَ
  . 49/ مریم 

  ! قرار دادیم) بزرگ(ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبرى 

آیه در قرآن اما هیچ  ؛ نبوت او به دست خدا بود طبق این آیه ، جعل امامت حضرت ابراهیم به دست خدا بوده است ؛ همان طوري که جعل
  .وجود ندارد که انتخاب نبی و امام را به دست مردم سپرده باشد 

اعتقاد دارند همان طوري که پیامبران الهی براي اثبات نبوت و رسالت  نیاز به  ارائه معجزه و کرامات خـارق العـاده داشـتند ،    شیعیان و نیز 
ز کرامت و معجزه استفاده می کردند و گرنه سخن آنان پذیرفتـه نشـده و قابـل    براي اثبات امامت خویش اباید اوصیاء و جانشینان آنان نیز 

  .تصدیق نیست 
از ائمه ، سـخن آنـان را پذیرفتـه و بـه     آن ها  و ائمه اهل بیت علیهم السالم ، هر کدام داراي معجزات و کراماتی بوده اند که افراد با دیدن

  . امامت آنان تن می دادند
در زمان حیاتشان و حتی بعد از شـهادتش بـوده کـه    و کرامات زیادي  داراي معجزات ، السالم امام سوم شیعیان  حضرت سید الشهداء علیه

این معجزات ثابت می کند ، آن بزرگوار ، امام بر حق و منصوب از جانب خداوند و جانشین شایسته بعد از برادرش امام حسن علیـه السـالم   
زات و کرامات را به دست نا اهالن و مدعیان دروغین والیت الهی بسپارد و نعوذ باهللا بـا در اختیـار   است ؛ زیرا محال است خداوند این معج

  .قرار دادن این معجزات به دست آن ها زمینه هاي گمراهی مردم را مهیا سازد 
م اتفاق افتاده اسـت ، معجـزات   ما در این مختصر ، سعی می کنیم به معجزاتی از امام حسین بپردازیم که بعد از شهادت آن حضرت در عال

بی تردید ، هر یک از این معجزات براي روشـن شـدن حقیقـت بـراي حـق      . منحصر به فردي که عقل هر عاقلی را مبهوت کرده می کند 



 

بـا   پرستان و کسانی که به دنبال هدایت الهی هستند کفایت می کند ؛ البته به شرطی که تعصب هاي جاهلی را  کنار گذاشته شده و فقـط 
  .چشم دل به این معجزات نگریسته شود 

و از آن جایی که شیعیان و پیراوان اهل بیت علیهم السالم به امامت حسین بن علی علیهما السالم و معجزات و کرامات آن بزرگـوار یقـین   
اي پیـروي از ثقلـین ، دنبـال رو    طرف ما کسانی هستند که نمی خواهند والیت فرزند رسول خدا را بپذیرند و به جـ ، دیگر  جانبدارند و از 

دشمنان اهل بیت هستند ،  ما سعی می کنیم این معجزات و کرامات را فقط از معتبرترین کتاب ها و از قول برترین عالمـان و دانشـمندان   
  .آن ها نقل و ثابت کنیم تا حجت و برهان بر همه حقیقت جویان تمام شده و راه انکاري باقی نماند 

  :گان آسمان با یکدیگر برخورد ستار. 1

لما قتل الحسین مکثنـا سـبعۀ أیـام إذا صـلینا فنظرنـا إلـى الشـمس علـى أطـراف          : عن عیسى بن الحارث الکندي ، قال 

  . الحیطان کأنها المالحف المعصفرة ، ونظرنا إلى الکواکب یضرب بعضها بعضا
تـاریخ  و  312، ص  3سـیر أعـالم النـبالء ، الـذهبی ، ج     و  15، ص  5بی ، ج تاریخ اإلسالم ، الذهو  433 – 432، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  . 227، ص  14مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج 

نماز عصر  که هر گاه، تا هفت روز ، را شهید کردند ) لیه السالمع(حسین بن على  هنگامی: می گوید عیسى بن حارث کندى 

کـه بـر   سرخ است  چادر هايگویا  بید به قدري قرمز بود کهتامی ها ه رهاى خانکه بر دیوا یآفتاب را می خواندیم می دیدیم

  ) .با یکدیگر برخورد می کردند(همدیگر را می زدند  ستارگاناز  رخیبمی دیدیم که ، و آن  کشیده اند 

  :آسمان خون گریه کرد .  2

 ۀِ قَالَتیدنْ نَضْرَةَ الْأَزع :یسلَ الْحا أَنْ قُتکُلُّ  )لیهما السالمع(بن علی نُ لَم و تحبماً فَأَصد اءمالس ت   مطَرَ

ما شَیلْآنُ دلَنَا م ء .  
تـاریخ مدینـۀ   و  487، ص  5الثقات ، ابـن حبـان ، ج   و  313،  312، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج و  433، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  . 228 – 227، ص  14دمشق ، ابن عساکر ، ج 

الم ماعلیه(بن علی که حسین  هنگامى:  نضره ازدیه گوید همچنـان مـی دیـدیم    آسمان خون بارید و ما ، شهید شدند  )الس

  . استخون  و اسباب ما مملو از تمام اشیاء که 

البیـوت والجـدر قـال    جعفر بن سلیمان قال حدثنی خالتی أم سالم قالت لما قتل الحسین بن علی مطرنا مطرا کالدم على 

  . وبلغنی أنه کان بخراسان والشام والکوفۀ



 

و  16ص ،  5تاریخ اإلسـالم ، الـذهبی ، ج   و  313 – 312، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج و   434 – 433، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  . 229 – 228، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج 

،  بـه شـهادت رسـید    )علیه السـالم (هنگامى که امام حسین :  ، گفت لما، ام س ام روایت کرده که خاله ، جعفر بن سلیمان

شـام و   ، ، در خراسـان  همـین بـاران خـون    به من خبر داند کـه : و گفت  . بارانی همانند خون بر دیوارها و خانه ها می بارید

 .نیز باریده است کوفه 

  :اشک ریختن آسمان .  3

  . رین قال لم تبک السماء على أحد بعد یحیى بن زکریا إال على الحسین بن علیعن ابن سی
  . 226 – 225، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  312، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج 

  .ده است گریه نکر) علیهم السالم(آسمان براي هیچ کسی جز یحیی بن زکریا و حسین بن علی : ابن سیرین گفت 

  :تاریک شدن دنیا .  4

لما قتل الحسین اسودت السماء ، وظهرت الکواکب نهارا حتـى رأیـت الجـوزاء عنـد     : حدثنا خلف بن خلیفۀ ، عن أبیه ، قال 

  . العصر وسقط التراب األحمر
   226، ص  14دینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج تاریخ مو  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج و   432 – 431، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

به شهادت رسـید ، آن قـدر آسـمان    ) علیه السالم(زمانی که امام حسین : خلف بن خلیفه از پدرش نقل می کند که گفت 

که هنگام ظهر ستاره هاي آسمان ظاهر شدند ؛ تا جائی که ستاره  جوزا در عصر دیده شده و خاك سرخ از آسمان  تاریک شد

  .خت فرو ری

  لما قتل الحسین کنت جاریۀ شابۀ ، فمکثت السماء بضعۀ أیام بلیالیهن : وقال علی بن مسهر ، عن جدته : وقال 

  . کأنها علقۀ
  . 226، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  432، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

نوجـوان بـودم،    دختري مام حسین به شهادت رسید منهنگامی که ا: علی بن مسهر از جده اش نقل می کند که می گفت

  . آسمان چند شبانه روز درنگ نمود که گویا لخته خون بود



 

  :سرخ شدن آسمان .  5

احمرت آفاق السـماء بعـد قتـل الحسـین     : وقال علی بن محمد المدائنی ، عن علی بن مدرك ، عن جده األسود بن قیس 

: ما أنت من األسـود ؟ ، قلـت   : فحدثت بذلک شریکا ، فقال لی : قال . نها الدم بستۀ أشهر ، نرى ذلک فی آفاق السماء کأ

  . أم واهللا إن کان لصدوق الحدیث ، عظیم األمانۀ ، مکرما للضیف: هو جدي أبو أمی قال 
  تاریخ مدینۀ و  312، ص  3، ج سیر أعالم النبالء ، الذهبی و  15، ص  5تاریخ اإلسالم ، الذهبی ، ج و  432، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  . 227، ص  14دمشق ، ابن عساکر ، ج 

پهنه آسمان پس از شهادت امـام حسـین بـه مـدت     :  علی بن مدرك از پدر بزرگش اسود بن قیس نقل می کند که گفت

ال ، علی بن محمـد مـدائنی از وي سـؤ   شش ماه سرخرنگ شده بود که ما آن را شبیه خون در آسمان مشاهده می کردیم 

بـه خـدا سـوگند کـه او راسـتگو وامانتـداري بـزرگ        :  او جد مادري من اسـت گفـت  :  ؟ گفت چه نسبتی با اسود داري:  کرد

  . ومیهمان نواز بود

قتـل الحسـین ولـی أربـع     : حدثنا جریر ، عن یزید بن أبی زیـاد ، قـال   : وقال عباس بن محمد الدوري ، عن یحیى بن معین 

ي کان فی عسکرهم رمادا واحمرت آفاق السماء ونحروا ناقۀ فی عسکرهم فکـانوا یـرون فـی    عشرة سنۀ ، وصار الورس الذ

  . لحمها النیران
تاریخ و  313، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج و  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج و  435 – 434، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  .230، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  15، ص  5اإلسالم ، الذهبی ، ج 

من چهارده ساله بودم که حسین بن علی به شهادت رسید گیاه ورس در بین لشـکر بـه خاکسـتر    : یزید بن ابی زیاد می گوید

  . گوشتش زبانه می کشید تش ازآتبدیل شد و پهنه آسمان قرمز رنگ شد شتري را لشکریان ذبح کردند 

  . د قال تعلم هذه الحمرة فی األفق مم هو فقال من یوم قتل الحسین بن علیعن هشام عن محم
  . 228، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  15، ص  5تاریخ اإلسالم ، الذهبی ، ج  و 312، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج 

؟ از روزي که حسین بن علی به شهادت رسید  چه زمانی بودهسرخی افق از می دانی : هشام از محمد نقل می کند که گفت 

  . این سرخی در افق دیده شد

  :دیوار دار اإلماره خون گریه کرد .  6

حدثنی بواب عبید اهللا بن زیاد أنـه  : سمعت مروان مولى هند بنت المهلب ، قال : حدثنی أبو یحیى مهدي بن میمون قال 

  . ، رأیت حیطان دار االمارة تسایل دمالما جئ برأس الحسین فوضع بین یدیه 



 

  . 229، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  434 – 433، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  ، دیدم که از دیوارهاى داراالماره خون  هنگامى که سر مبارك امام حسین علیه السالم را در برابر ابن زیاد نهادند

  .  گشت جارى مى

  :خورشید  گرفتن.  7

ت الْکَواکب نصف النَّهارِ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّها هی )لیه السالمع(أَبو قَبِیلٍ لَما قُتلَ الْحسینُ بنُ علی عن  دفَۀً بکَس سالشَّم فَتکُس  .  
السـنن  و  84، ص  5تلخیص الحبیر ، ابن حجـر ، ج  و  228 ، ص 14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و   433، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

  . 337، ص  3الکبرى ، البیهقی ، ج 

هـاى   هنگامى که امام حسین علیه السالم به شهادت رسید، خورشید گرفت و آن قدر تاریـک شـد کـه هنگـام ظهـر سـتاره      

  ! از این اتفاق چنین پنداشتم که قیامت برپا شده است.  آسمان ظاهر گردیدند

  :جاري شدن خون تازه از زیر سنگ ها .  8

هرِي تَکَلَّم فـی مجلـسِ   ) وقال (  یعقوب بن سفیان ثنا سلیمان ابن حرب ثنا حماد بن زید عن معمر قال َ أَولُ ما عرِف الزُّ

هرِي بلََغنـی  الْولید بنِ عبد الْملک فَقَالَ الْولید أَیکُم یعلَم ما فَعلَت أَحجا ر بیت الْمقْدسِ یوم قُتلَ الْحسینُ بنُ علی فَقَالَ الزُّ

  . أَنَّه لَم یقْلَب حجرا إِلَّا و تَحتَه دم عبِیط
تـاریخ  و  314، ص  3، ج  سـیر أعـالم النـبالء ، الـذهبی     و  434، ص  6تهذیب الکمـال ، المـزي ، ج   و  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 

  . 229، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  16، ص  5اإلسالم ، الذهبی ، ج 

هـاى بیـت المقـدس در روز کشـته شـدن       ابو بکر بیهقى از معروف روایت کرده که ولید بن عبد الملک از زهرى پرسید سنگ

من خبر دادند که در روز شهادت حسین بن علی هر سنگى را کـه از   به:  گفت  ، زهرى حسین بن على چه حالتى به خود گرفتند

  . دیدند داشتند در زیر او خون تازه می زمین بر می

ْظلَمت علَینَا ثَلَاثاً و لَم یمس أَحد منْ زعفَرَانهِ ئاً فَجعلَه ععنْ أُم حیانَ قَالَت یوم قُتلَ الْحسینُ أَ شَی م   تَـرَقَ وإِلَّـا اح هِهجلَى و

سِ إِلَّا أَصقْدالْم تیرٌ بِبجح قَلَّبی بِیطا یبلَمماً عد تَهتَح  
  ...و  229، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  434، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

ه روز تاریک شد وهـر کـس دسـت بـه زعفـران مـی زد       روز شهادت حسین اسمان سه شبان:  از ام حیان نقل است که گفت

  . زیر هر سنگی در بیت المقدس خون دیده می شد دستش می سوخت و

  محمد بن عمر بن علی عن أبیه قال أرسل عبد الملک إلى ابن رأس الجالوت فقال هل کان فی قتل الحسین عالمۀ 



 

  . قال ابن رأس الجالوت ما کشف یومئذ حجر إال وجد تحته دم عبیط
  . 230 – 229، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  16، ص  5تاریخ اإلسالم ، الذهبی ، ج 

یا  نشانه اي از کشته شـدن حسـین درعـالم دیـده     آعبد الملک شخصی را نزد پسر راس الجالوت فرستاد تا از وي بپرسد که 

  . نشد مگر اینکه خون تازه دیده می شد هیچ سنگی از زمین بر داشته:  او در پاسخ گفت، شده است یا نه 

  ) :اسپرك(خاکستر شدن گیاه ورس .  9

  ابن معین حدثنا جریر ثنا یزید بن أبی زیاد قال قتل الحسین ولی أربع عشرة سنۀ وصار الورس الذي فی ) وقال ( 

  . عسکرهم رمادا
تاریخ و  313، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج و  435 – 434ص  ، 6تهذیب الکمال ، المزي ، ج و  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 

  . 230، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  15، ص  5اإلسالم ، الذهبی ، ج 

  من چهارده ساله بودم که حسین بن علی به شهادت رسید گیاه ورس در بین لشکر به :  یزید بن ابی زیاد می گوید

  . دخاکستر تبدیل ش

الحمیدي عن أبن عیینۀ عن جدته أم أبیه قالت لقد رأیت الورس عاد رمادا ولقد رأیت اللحم کـأن فیـه النـار حـین     ) وقال ( 

  . قتل الحسین
تـاریخ  و  313، ص  3سـیر أعـالم النـبالء ، الـذهبی ، ج     و  435، ص  6تهـذیب الکمـال ، المـزي ، ج    و  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 

  . 16، ص  5سالم ، الذهبی ، ج اإل

هنگام شهادت حسین گیاه ورس را دیدم که تبـدیل بـه خاکسـتر    :  ابن عیینه از مادر بزرگ پدري اش نقل می کند که گفت

  . تش می دیدمآ گوشتها در شد و

سـا فهـوى قتـل    أن حماال کان یحمـل ور : حدثتنی جدتی أم عیینۀ : وقال محمد بن المنذر البغدادي ، عن سفیان بن عیینۀ 

  . الحسین ، فصار ورسه رمادا
  . 231، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  435، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

شخصی در حال حمل گیاه ورس بود به ذهنش افتاد که بـراي جنـگ باحسـین او هـم شـرکت کنـد کـه        :  ام عیینه می گوید

  . ناگهان گیاه تبدیل به خاکستر شد

  برنا أبو محمد السلمی أنا أبو بکر الخطیب وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بکر قاال أنا أبو الحسین أخ

  أنا عبد اهللا نا یعقوب نا أبو نعیم نا عقبۀ بن أبی حفصۀ السلولی عن أبیه قال إن کان الورس من ورس الحسین 



 

  . یقال به هکذا فیصیر رمادا
  . 231 – 230، ص  14ساکر ، ج تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن ع

ها استفاده  هاى سبز رنگ که از رنگ آن براى رنگ کردن لباس همان اسپرك است که گیاهى است شبیه به کنجد با برگ:  ورس
  . ، لباس سرخ رنگ را گویند روید و لباس ورسى شود و در یمن زیاد مى مى

  :شتر غنیمت گرفته شده از امام  گوشت تلخ شدن.  11

ا فی عسکَرِ الْحسینِ  عنْ ت مثْلَ الْعلْقَـمِ   )لیه السالمع(جمیلِ بنِ مرَّةَ قَالَ أَصابوا إِبِلً ارا قَالَ فَصخُوهطَب ا ورُوهلَ فَنَحقُت موی

ئا ا شَینْهیُغوا مسوا أَنْ یتَطَاعا اسفَم .  
تـاریخ  و  16، ص  5تـاریخ اإلسـالم ، الـذهبی ، ج    و  436 – 435، ص  6ب الکمال ، المزي ، ج تهذیو  306، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 
  . 231، ص  14مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج 

و طـبخ   ه، و سـپس او را نحـر کـرد    شترى از لشکرگاه حسین بن علی را در روز شهادت او غارت گرفتنـد :  جمیل بن مره گوید

  . آنان نتوانستند از آن گوشت استفاده کنند آن چنان تلخ شد که اوگوشت :  ، راوى گوید نمودند

  :دیده شدن آتش درگوشت شتر غنیمت گرفته شده .  12

حـدثنا ، أبـو نمیـر عـم     : حدثنا أبو غسـان ، قـال   : حدثنا أحمد بن یحیى الصوفی ، قال : وقال محمد بن عبد اهللا الحضرمی 

ننحر أو نبیع : کنت فی خزاعۀ فجاؤوا بشئ من ترکۀ الحسین فقیل لهم : قال الحسن ابن شعیب ، عن أبی حمید الطحان ، 

  . فجعل على جفنۀ فلما وضعت فارت نارا: انحروا ، قال : فنقسم ؟ قالوا 
  . 231، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  435، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج 

ه خزاعه بودم، از جمله چیزهائى که از امام حسین علیه السالم چپاول شده بـود  که در قبیلشده است از حمید طحان روایت 

؟ کسى که شـتر   این شتر را نحر کنیم و یا معامله نمائیم:  مردم آن قبیله گفتند. و به آن قبیله آورده بودند، یک شتر بود

  . خواهم آن را نحر کنید مى:  را آورده بود گفت

، همین که شتر را خوابانیده و سپر را به زمین گذاشتم و آماده  کردن آن حیوان آماده ساختمسپر را براى نحر :  حمیدگفت

  ! کشتن آن بودیم، ناگهان آتشى از آن سپر مانند آب فوران کرد

نَۀً و صار الْورس رمـاداً الَّـذي کَـانَ    زید بنِ أَبِی الزِّنَاد قَالَ قُتلَ الْحسینُ و لی أَربع عشْرَةَ س ابن معین حدثنا جریر ثنا) وقال ( 

ت آفَاقُ السماء و نَحرُوا نَاقَۀً فی عسکَرِهم فَکَانُوا یرَونَ فی لَحمها النِّی   .  رَانفی عسکَرِهم و احمرَّ
  و  313، ص  3سیر أعالم النبالء ، الذهبی ، ج و  435 – 434، ص  6تهذیب الکمال ، المزي ، ج و  305، ص  2تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 



 

  . 230، ص  14تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، ج و  15، ص  5تاریخ اإلسالم ، الذهبی ، ج 

، من  سالى که امام حسین علیه السالم به شهادت نائل آمد:  کند که او گفت ابن معین از جریر از یزید بن زیاد روایت مى

 ، از جمله آن و همان روزها شنیدم که آثارى در پى شهادت آن حضرت در لشکر مخالفان ظاهر گردیده( داشتم  چهارده سال

، و در لشکرگاه شترى را نحر کردند ولى مثل ایـن   گون گردید ، و آسمان سرخ گیاهان ورس در لشکرگاه آنها خاکستر شد )که

  ! بود که آتش در آن نهاده بودند


