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آيا اهل بيت امام حسين سلام الله عليه در اولين اربعين به کربلا 

 رسيدند؟

 طرح بحث:

بيستم  شود که بابه چهلمين روز شهادت سيد الشهداء سلام الله عليه اطلاق مي نياربع در فرهنگ شيعي،

 صفر مصادف است.

با دقت در روايات و منابع حديثي، در ميابيم که زيارت سيد الشهداء سلام الله عليه مورد تاکيد اهل بيت 

ر روايتي از امام حسن عسکري عليهم السلام بوده و از نشانه هاي يک فرد مومن شمرده شده است. براي مثال د

 سلام الله عليه چنين آمده است:
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ربعين لام به کربلا( يعني ازيارت او )امام حسين سيدالشهداء سلام الله عليه( در آن روز )روز بازگشت اهل بيت عليهم الس

مستحب است و از ابي محمد، حسن بن علي عسکري عليهماالسلام روايت است که فرمودند: علامت مؤمن پنج چيز است: پنجاه 

و يک رکعت نماز خواندن، زيارت اربعين، انگشتر به دست راست کردن، نهادن پيشاني بر خاک و بلند گفتن بسم الله الرحمن 

 الرحيم.

 م صادق سلام الله عليه نيز در روايتي ديگر فرمودند :و اما

مفضل بن عمر مي گويد: امام صادق سلام الله عليه نشسته بودند ... ابونصير و صفوان جمال به نزد ايشان آمدند و عرضه 

داشتند: فدايت شويم، ما را به )نشانه( شيعيانتان راهنمائي بفرما. آن حضرت پاسخ دادند: شيعيان ما نشانه هاي مختلفي دارند. به 

ايت شوم به چه نشانه اي شناخته اي مي شوند؟ )حضرت ضمن شمردن چند نشانه( فرمودند: به سخاوت حضرت عرضه کرد: فد

 ... و زيارت اربعين.

اهميت زيارت آن حضرت تا جائي است که حتي زيارت نامه مخصوصي براي آن از جانب معصومين سلام 

 سلام الله عليه چنين نقل مي کند: الله عليهم اجمعين وارد شده است. صفوان بن مهران از قول حضرت صادق
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مولايم امام صادق سلام الله عليه پيرامون زيارت اربعين چنين فرموند: هنگامي که وسط روز شد، بگو: سلام بر حبيب و 

 ولي خدا، سلام بر دوست و برگزيده خدا، سلام بر منتخب خدا و فرزند منتخب.

بيت عليهم  هـ ضمن اشاره به رسيدن اهل 666طبق نقل سيد بن طاووس رضوان الله تعالي عليه متوفاي

 السلام در اولين اربعين، تفصيل قضيه را چنين بيان مي کند:

د و جمعى از بنى هاشم و مردانى از آنها را يافتن جابر بن عبد الل َّه انصارىاهل بيت عليهم السلام چون به قتلگاه رسيدند، 

رت قبر حسين عليه الس لام فرا رسيده بودند، همگان در يک زمان به عزادارى و نوحه سرايى پرداختند و سوگوارى که براى زيا

 جگرسوزى بر پا نمودند، و زنان آن آبادى نيز با ايشان به عزادارى پرداختند و چند روز در کربلا اقامت کردند.

 بيت عليهم السلام از شام را چنين بيان مي کند:هـ نيز قضيه برگشت اهل 664ىامتوف أبو ريحان بيروني 

–

و در روز بيستم ماه صفر، سر نوراني امام حسين عليه السلام به بدن مبارک او برگشت داده شد تا اينکه با بدن او دفن شد 

 ز شام به زيارت آن حضرت آمدند.و در آن روز، زيارت اربعين است در حالي اهل بيت او بعد از برگشت ا

هـ در مقام بيان بيستم ماه صفر و آمدن جابر و اهل بيت عليهم السلام به سرزمين 1431شيخ بهائي متوفاي 

 کربلا چنين مي نويسد:
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ي چهل روز بعد از شهادت امام حسين عليه السلام جابر بن عبدالله انصاري رضي الله عنه به زيارت آن و در اين روز يعن

حضرت آمد و اتفاقا در اين روز حرم امام حسين عليه السلام )منظور اهل بيت عليهم السلام( که از شام به کربلا آمدند در حالي که 

 عازم مدينه بودند به زيارت آن حضرت آمدند.

حوم علامه مجلسي رضوان الله تعالي عليه قضيه زيارت قبر مطهر و منور آن حضرت را از قول عطيه مر

 عوفي چنين مي نويسد:

با جابر بن عبدالله انصاري به قصد زيارت قبر حسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام خارج شديم و هنگامي که وارد 

 کربلا شديم، جابر به ساحل رود فرات نزديک و غسل کرد.

م السلام از هراس تأثير گذاري اين گردهمايي عظيم بر اي از مخالفان اهل بيت عليهاز طرف ديگر عده

کنند با رود، تلاش ميترين راهپيمايي گروهي و بزرگترين اجتماع ساليانه جهان به شمار ميجهانيان که طولاني

کردن اين ديدگاه، حضور مردم در اين گردهمايي را کمرنگ کنند. در اين نوشته به نحو اختصار و به صورت پررنگ

 ا و با استناد به منابع معتبر شيعي و اهل تسنن، امکان چنين سفري ثابت شده است.گذر
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 تشريح سفر کربلا تا کربلا:

مهمترين دليل مخالفان، دور بودن مسير کوفه تا شام و از شام تا کربلا است؛ اما تشريح دقيق اين سفر و 

 آن ثابت خواهد کرد. مشخص شدن روزهاي اقامت در کوفه و شام، امکان و حتي قطعي بودن

عمر بن سعد، در عصر عاشورا سر مقدس سيد الشهداء سلام الله عليه را توسط خولي به کوفه فرستاد، او 

خود را شبانه به کوفه رساند؛ اما دروازه قصر را بسته ديد و مجبور شد، شب را در خانه خودش بماند و فردا، سر 

 مقدس را نزد ابن زياد ببرد.

م ي حمير و حميد بن مسلسين عليه السلام را در روز عاشورا، همراه خولي بن يزيد اصبحي از قبيلهعمر بن سعد سر ح

 .ازدي به نزد ابن زياد فرستاد. آنها شبانه به کوفه رسيد ديدند درب قصر بسته بود، خولي سر امام را به منزلش آورد

 کوفه رسيد: و طبق تصريح شيخ مفيد، فرداي آن روز )سيزدهم( کاروان اسرا به

اران خود دستور داد تا آماده کوچ کردن به يتا اول ظهر در کربلا بود آنگاه به عمر سعد عصر روز عاشورا و روز يازدهم را 

دنبالش ابن سعد فرداى آن روز با دختران امام ه و چون سر مطهر امام حسين عليه السلام به کوفه رسيد و ب...  طرف کوفه شوند

 .حسين عليه السلام و خاندان آن حضرت وارد شد
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پس از دو روز اقامت در کوفه )پانزدهم(، به دستور ابن زياد، اسراء به سوي شام فرستاده شدند. چنان چه  

 ابن جوزي مي نويسد:ط سب

د سر ها را در روز دوم پايين آورده و آن ها را همراه با اسيران مجهز و به سمت شام نزد يزيد بن معاويه به تحقيق ابن زيا

 فرستاد.

خاندان نبوت، به  اي براي نجاتکرد و هر لحظه ممکن بود عدهرا تهديد ميبا توجه به خطري که کاروان 

اند. کاروان در روز اول صفر به هاي تندرو و با سرعت زياد حرکت دادهکاروان حمله کنند، قطعا اسرا را با مرکب

 شام رسيد:

 وارد شام شد و آن روز عيد بني اميه بود.در اول )ماه صفر( سر مبارک امام حسين عليه السلام 

آور امام پس از آن که کاروان وارد شام شد، مردم شام جشن گرفتند؛ اما اين شادي با سخنراني اعجاب 

 سجاد سلام الله عليه، تبديل به کابوسي عليه يزيد شد.

در  عليه سه روز همچنين ذهبي از علماي اهل سنت تصريح مي کند که سر مبارک امام حسين سلام الله

 شام آويزان بود:
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 سه روز در دمشق آويزان بود. ه السلام[ي]عل نيده شد که سر ]امام[ حسيد

يزيد بن معاويه به منظور کاستن از گناه خود و مقصر جلوه دادن ابن زياد، به ظاهر اظهار پشيماني کرده و  

 دستور داد که پس از سه روز عزاداري، کاروان را برگردانند چنان چه ذهبي مي نويسد:

 زنان بر ]امام[ حسين ]سلام الله عليه[ سه روز اقامه عزا کردند.

از شام خارج شد چنان چه مرحوم علامه مجلسي رضوان الله تعالي و سر انجام در روز هشتم صفر، کاروان 

 عليه مي نويسد:

کردند، السلام قبول ن هميعل تيآنها را فرا خواند و از آنها خواست که در آنجا بمانند و اهل ب ديزي ديروز هشتم فرا رس يوقت

 .بر گردند نهيو خواستند که به مد

هشتم صفر تا بيستم آن، سيزده روز فرصت بوده است که کاروانيان خود را به کربلا برسانند. با توجه به از 

ي تري به شام دارد، به راحتروز طول کشيده و با در نظر گرفتن اين که کربلا مسير نزديک15اين که مسير رفت 

عين، شند. با توجه به استحباب مؤکد زيارت اربتوان باور کرد که کاروان در روز بيستم صفر به کربلا رسيده بامي

 طبيعي است که کاروانيان براي رسيدن به اين فيض عظيم، با اشتياق و شتاب بيشتر خود را به کربلا رسانده باشند.
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د و سرها ها برنگشتننويسد که تا زماني که زنشيخ صدوق رضوان الله تعالي عليه در کتاب امالي خود مي

 شد:داشتند، خون تازه از زير آن جاري ميملحق نشد، هر سنگي را برميبه بدن مقدس 

ندانى جا را با امام بيمار در ز عليه السلام زنان حسينتا سپس يزيد دستور داد  :گفت معليه السلا حسينامام فاطمه دختر 

و در بيت المقدس سنگى برنداشتند جز آنکه خون تازه  انداختپوست هايشان دادند که از سرما و گرما جلوگيرى نداشت تا چهره

رون شد و سر با زنان بي عليهماالسلام تا على بن الحسين گيند مانند پتوهاى رنندم خورشيد را بر ديوارها سرخ ديدزيرش بود و مر

 کربلا برگرداند.ه را بعليه السلام حسين 

از طرف ديگر روايات فراواني در منابع شيعه و سني وجود دارد که اين اتفاقات تا چهل روز ادامه داشته 

 :چنان چه ابن قولويه قمي رحمة الله عليه مي نويسد  است
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ه فرمودند: اى زراره آسمان تا چهل روز بر حسين بن على عليهما الس لام خون باريد و زمين تا يامام صادق سلام الله عل

خورشيد تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود و کوهها تکه تکه شده و پراکنده گشتند و درياها روان چهل روز تار و تاريک بود و 

 گرديده و فرشتگان تا چهل روز بر آن حضرت گريستند.

شود که در روز چهلم شهادت و دقيقا روز با کنار هم گذاشتن اين  دو دسته روايت به روشني ثابت مي

 رسيده و سر مقدس به بدن سيد الشهداء عليه السلام ملحق شده است.بيستم صفر ، کاروان به کربلا 

 هاي کمترسفرهاي مشابه با زمان

هاي در منابع تاريخي مستنداتي وجود دارد که در همان دوران، افرادي از کوفه تا شام و يا برعکس، با زمان

 کنيم:اند. به اختصار به چند مورد اشاره ميبسيار کمتري مسافرت کرده

در قضيه خروج مردم کوفه بر سعيد بن العاص، خود را از حمص، از  . طبق نقل طبري، مالک اشتر1

 اند.شهرهاي سوريه( به کوفه هفت روزه و ساير مردم ده روزه رسانده

 طبري در اين مورد چنين مي نويسد:

 مالک اشتر مسير را هفت روز طي کرد و مردم آن مسير را ده روزه طي کردند.

 :عراق تا روم را طي کرده است مسير نويسد که خالد بن وليد به همراه لشکرش، هشت روزه. يعقوبي مي2

–
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 خالد در بيابان و صحرا در طول هشت روز مسير را طي کرد.

 غداد تا دمشق هفت روز طول کشيده است.، از بماذرائيم بن أحمد يإبراه. به گفته طبري، سفر 3

 ابراهيم از بغداد تا دمشق را در هشت رو گذراند.

نويسد که شخصي به نام حماد الراويه، سوار بر شتر، دوازده روزه خود را از کوفه به قوت حموي مي. يا6

 دروازه قصر هشام بن عبد الملک در دمشق رسانده است.

–

 در مدت دوازده شب سير کردم تا اينکه به درگاهِ قصرِ هشام رسيدم.

. در رجال کشي نيز آمده است پيکي که حامل خبر مرگ معاويه بود، پس از يک هفته از شام به کوفه 5

 ده است:رسي
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ابو خالد تمار مي گويد که در روز جمعه با ميثم تمار در ]کنار[ فرات بوديم ... گفت: ... الان معاويه از دنيا رفت ... گفت: 

جمعه گذشته بريد از شام آمد و گفت: اميرالمؤمنين )مراد معاويه است( از دنيا رفت و مردم با يزيد بيعت کردند. گفت: در چه روزي 

 وفات کرد؟ گفت: روز جمعه. 

شود که خيران اسباطي از سامرا تا مدينة ده روزه خدمت امام هادي سلام الله . از روايت کافي استفاده مي6

 است:عليه رسيده 

گويد: در مدينه خدمت حضرت ابو الحسن )امام دهم( عليه السلام رسيدم، به من فرمود: از واثق چه  يخيران اسباطى م

خبر دارى؟ عرض کردم: قربانت شوم، وقتى از او جدا شدم با عافيت بود، من از همه مردم ديدارم به او نزديکتر است، زيرا ده روز 

ا رفت ... عرض کردم: قربانت شوم، چه وقت؟ فرمود: شش ين! واثق از دنرايخ ي... سپس حضرت فرمودند: ا امپيش او را ديده

 روز پس از بيرون آمدن تو از سامراء.

 با اين که فاصله سامرا تا مدينه، قطعا از فاصله کوفه تا شام بيشتر است. 

 نتيجه:

توان مي راحتي هاي کمتر، بهبا تشريح دقيق سفر کاروان اسيران و همچنين اثبات سفرهاي مشابه با زمان

هـ به کربلا آمده و به فيض عظيم زيارت سيد الشهداء سلام الله 61باور کرد که خاندان رسالت در روز اربعين سال 

مندان ه علاقهاي است که نائل شده باشند. البته اثبات وقوع اين سفر، نيازمند پژوهش بيشتر و مقاله جداگانهيعل

 پژوهشگر،علامه  نوشته« هيا سلام الله علالشهد ديحضرت س نياربع نيباره اول در قيتحق»توانند به کتاب وزين مي

 باشيدموفق       ( مراجعه فرمايند.افزون بر هشتصد صفحه است کهيي طباطبا يقاض يمحمد عل ديس


