اسناد و شواهد
زيارت اربعين

محمدرضا جواهري٭

چکيده
زيارت اربعين عظيم ترين اجتماع انسان ها در سراسر جهان و بزرگ ترين مراسم مذهبي شيعيان به
شمار مي رود که نقش ارزنده اي در نمايش قدرت شيعه و گسترش اهداف اسالم شيعي در ميان ملت ها
دارد؛ ازاين رو دشمنان شيعه از همة گروه ها و مکتب هاي ديني و سياسي مي کوشند با ايجاد شبهه و
ترديد و بدعت خواندن اين مراسم عبادي  -سياسي ،شيعيان را در انجام آن دلسرد کنند.
ارائة اسناد و شواهد علمي و تاريخي دقيق ،متقن و معتبر در اثبات اصالت و حقانيت اين مراسم
معنوي مي تواند ضمن آشکار کردن نيرنگ و فريب دشمنان تشيع و اهل بيت :زمينه ساز برگزاري
هرچه باشکوه تر اين اجتماع عظيم دوست داران سيدالشهدا 7باشد.
اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي کوشيده اسناد و شواهدي از حديث ،تاريخ و سيرة معصومان:
ارائه دهد تا دوست داران امام حسين 7و اهل بيت :با بهره گيري از آنها بتوانند به شبه افکني و توطئة
بدخواهان و کج انديشان پاسخ دهند.
در همين راستا اين نوشتار ضمن ارائة اسناد و شواهد تاريخي و حديثي ،به ذکر سند روايي زيارت
اربعين و بخشي از متن آن پرداخته ،سپس به نقش جابربن عبداهلل انصاري در نخستين زيارت اربعين
اشاره کرده و در پايان ،نتايج پژوهش را پيش چشم خواننده قرار داده است.
واژگان کليدي :امام حسين ،7زيارت اربعين ،شبهات ،اسناد ،شواهد.

٭ .عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد (.)javaheri@ferdowsi.um.ac.ir
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مقدمه
اربعين در صدر فهرس��ت بزرگ ترين اجتماعات مس��المت آميز جهان قرار دارد .اربعين
با ش��کوه ترين مراس��م مذهبي در سراسر کره زمين است .اربعين صداي عقالنيت و حقانيت
تشيع در جهان است و به طور طبيعي در راستاي تقويت تشيع قرار دارد و زمينهساز گسترش
اهداف اسالم شيعي در ميان ملتهاست .اربعين نشاندهنده صراط مستقيم هدايت به جهانيان
و زيباترين گردهمايي جهاني آزادي خواهان و حقطلبان است .اين نقش بزرگ و اثر جهاني
زيارت اربعين را بايد شناخت و شناساند .همين جايگاه عالي و بينظير است که دشمنان اسالم
و اهل بيت :را به ابهامآفريني و ش��بههپراکني درباره مراسم اربعين کشانده است .ازاينرو
شايس��ته است ريش��هها و مدارک و تاريخ و اسناد آن روشن گردد و اعتبار و ارزش ديني آن
آش��کار ش��ود .بايد به اين پرسشها دربارة زيارت اربعين پاس��خ داد :مدارک حديثي زيارت
اربعين چيست؟ منابع تاريخي درباره زيارت اربعين چه نوشتهاند؟ اسناد ديني زيارت اربعين
کدام است؟ شواهد تاريخي زيارت اربعين کجاست؟ اصول کالمي زيارت اربعين چيست؟ آيا
زيارت اربعين بدعت و پديدهاي جديد نيست؟ داليل اعتبار و مشروعيت مشروعيت زيارت
اربعين چيست و از چه راههايي ثابت ميگردد؟ داليل قداست و استجاب زيارت اربعين کدام
است؟ جايگاه اربعين در متون کهن ما چيست؟ دليل بزرگداشت اربعين چيست؟ آيا زيارت
اربعين ريشهدار است؟ نخستين زيارت اربعين در چه زماني انجام شد و چه کساني به زيارت
اربعين رفتهاند؟ پاس��خ همه اين پرسشها در اين پژوهش درون ديني داده ميشود و روشن
خواهد ش��د که زيارت اربعين در وحي الهي و تاريخ صدر اسالم ريشه دارد .سرچشمه زالل
زيارت اربعين ،حديث و کالم پيامبر خدا 9اس��ت .زيربناي پيدايش زيارت اربعين ،دس��تور
خاتماالنبياء و امامان :بوده و همه چيز با بيان رسول اهلل و عترت شکل گرفته است .زيارت
اربعين پديدهاي الهي و ديني و مبتني بر گفتار پيامبر و رفتار و گفتار اهل بيت است و شواهد
تاريخي و اصول کالمي دارد .در اين پژوهش بنيادي و توصيفي تحليلي کوش��ش شده است
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«مسئله زيارت اربعين» بر اساس حديث و تاريخ و سيره معصومين تبيين گردد.

شواهد مستقيم و صريح حديثي و تاريخي زيارت اربعين
با تأمل در متن احاديث صحيح فراواني که در ستايش زيارت امام حسين 7و پاداش آن
و نکوه��ش ترک و کوتاهي در زيارت وج��ود دارد و با درنگ در احاديث معتبري که بيانگر
ارزش تکرار و کثرت زيارت سيدالش��هدا 7بود و تحليل و تبيين ش��د ،مش��روعيت زيارت
اربعين آشکار گرديد .نصوص زيارت قبر امام حسين 7آنقدر محکم و معتبر است که حتي
با نگاهي سريع و سطحي به محتواي آنها حقيقت زيارت اربعين ثابت ميشود.
افزون بر عمومات و اطالقات احاديث زيارت که زيارت اربعين را نيز ش��امل ميش��ود،
احاديثي هم وجود دارد که خاص زيارت اربعين است و به صراحت مشروعيت زيارت اربعين
را ثابت ميکند.

حديث نشانههاي مومن
امام حسن عسگري 7در تبيين نشانههاي اهل ايمان فرمودهاند:
عالم�ات املومن مخس :صاله احدي و اخلمسين و زيارة االربعين و التختم باليمني

و تعفري اجلبني و اجلهر ببس�م اهلل الرمحن الرحيم (ش�يخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص52؛
مجلس�ي1403 ،ق ،ج ،75ص 75و ج ،98ص 348و ج ،101ص106؛ وس�ائل الش�يعه،

ج ،10ص373؛ مصباح المتهجد ،ص551؛ ابن فتال نيشابوري1375 ،ش ،ج ،1ص195؛
ابن مش�هدي1419 ،ق ،ص352؛ س�يد بن طاووس1356 ،ش ،ج ،3ص100؛ مجلس�ي،
1406ق ،ج ،2ص302؛ فيض کاش�اني1406 ،ق ،ج ،4ص 177و ج 4و ص1479؛ شيخ
مفي�د1403 ،ق ،ص53؛ ش�يخ حر عامل�ي1414 ،ق ،ج ،2ص 15و ص137؛ مجلس�ي،
1423ق ،ص229؛ مازندراني1429 ،ق ،ج ،3ص 64و ج ،5ص720؛ مجلس�ي1406 ،ق،
ج ،9ص125؛ عالمه حلي1412 ،ق ،ج ،13ص .)295نش�انهاي مؤمن پنج چيز اس�ت:
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 51رکعت نماز ،و زيارت اربعين ،و انگشتر به دست راست کردن ،و گذاشتن پيشاني
و سجده بر خاک ،و بسم اهلل الرحمن الرحيم را بلند گفتن.

منظ��ور از واژه «موم��ن» ،با توجه به موارد ديگري که به عنوان نش��انههاي مؤمن در اين
حديث ذکر شده است ،قطعًا مسلمان شيعي است .مراد از  51رکعت نماز همان هفده رکعت
نماز واجب روزانه به اضافه نمازهاي مستحبي نافله است که افزون بر نمازهاي فريضه است
و نقص و ضعفهاي آنها را جبران ميکند.
س��ند مهم و بزرگ زيارت اربعي��ن در اين حديث ،جمله «زي��ارة االربعين» در کالم امام
يازدهم اس��ت .بيترديد منظور از اين جمله ،ديدار چهل مؤمن نيست؛ چون اين کار به شيعه
اختصاص ندارد .قطعًا منظور امام حسن عسکري 7همان اربعين معروف و معهود نزد مردم
بوده اس��ت .همرديف ش��دن زيارت اربعين با نمازهاي واجب و نافل��ه يوميه ،اعتبار زيارت
اربعين را در س��طح نماز باال ميبرد .نش��انههاي مؤمن و ش��يعه نخست نماز و سپس زيارت
اربعين است .بنابراين همان طور که نماز ستون دين و شريعت ،و از فروع دين است .زيارت
اربعين نيز در عرض آن يک ستون ديگر دين و واليت و امامت است و به همان ميزان ارزش
و اعتبار و احترام دارد .اين روايت ،نص معتبري براي اثبات حقانيت و جايگاه زيارت اربعين
در فرهنگ اس�لامي اس��ت .جمله «زيارة االربعين» در اين حديث نشان ميدهد در عصر امام
يازدهم زيارت اربعين در تقويم مذهبي شيعيان وجود داشته است .اين حديث تاريخ اربعين
را تا زمان امام حس��ن عسکري 7بيش ميبرد و نش��ان ميدهد ،در عرف جامعه ،در هنگام
صدور اين حديث ،زيارت اربعين رواج داش��ته است .بنابراين زيارت اربعين در عصر غيبت
پديد نيامده است و بدعت نيست .بيشک اربعين در تاريخ زندگاني امام يازدهم براي عموم
مردم شناخته شده بوده است و امام نيز همان زيارت اربعين جاري در سيره شيعيان را عالمت
مؤمن دانس��تهاند .اين حديث مستند اصلي و مدرک مهم براي اثبات وجود زيارت اربعين در
آموزههاي اصيل ديني است.
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آراي علما در ارتباط با حديث عالمات مؤمن
بسياري از انديشمندان و علماي شيعه ،حديث «عالمات مؤمن» را در آثار خويش آوردهاند
و معيار ارزش و اعتبار روز اربعين سيدالشهدا قرار دادهاند .شيخ طوسي در تهذيب االحکام در
باب «فضل زيارة الحسين »7در اثبات مشروعيت و فضيلت زيارت امام حسين 7به همين
حديث عالمات مؤمن تمسک کرده است (شيخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص .)52وي در کتاب
مصباح المتهجد و سالح المتعبد روز بيستم ماه صفر را روز ورود جابر به کربال براي زيارت

امام حس��ين 7ميداند و مينويسد« :يس�تحب زيارته فيه و هي زيارة االربعني»؛ «در روز بيستم
ماه صفر زيارت امام حسين 7مستحب است و اين زيارت ،همان زيارت اربعين است» .وي
س��پس براي اثبات اس��تحباب زيارت اربعين ،حديث عالمات مؤمن را ذکر ميکند (مصباح
المتهجد و س�لاح المتعبد ،اعمال ماه صفر ،ص .)551ش��يخ مفيد در کتاب المزار بعد از باب
«فضل زيارت امام حسين 7در روز عاشورا» در باب «فضل زيارة االربعين» همين حديث را
ذکر کرده و دليل فضيلت زيارت اربعين ميداند (شيخ مفيد1403 ،ق ،ص.)53
ابن مشهدي در المزار الکبير در عنوان فصل زيارت سيدالشهدا 7در باب يازده مينويسد:
فض��ل زيارته 7في االربعين .وي براي فضيلت زيارت اربعين تنها حديث عالمات مؤمن را
آورده اس��ت (ابن المش��هدي1419 ،ق ،ص .)352سيد بن طاووس در کتاب االقبال باالعمال
الحس��نه در عنوان فصل پنجم مينويسد« :فيام نذکره من فضل زيارة احلسني 7يوم العرشين من

صفرو الفاظ الزيارة بام نروبه من اخلرب» .براي نشان دادن فضيلت زيارت امام حسين 7در روز
بيستم ماه صفر همين حديث را آورده و در پايان حديث مينويسد:
ميگوي�م اگر گفته ش�ود چگونه روز بيس�تم ماه صفر روز اربعين اس�ت ،زماني که
شهادت امام حسين 7روز دهم محرم باشد ،روز دهم نيز شمرده ميشود و بنابراين 41
روز ميگردد ،گفته ميشود شايد ماه محرمي که امام حسين 7در آن شهيد شدهاند،
 29روزه و ناقص بوده اس�ت ،يا ماه تمام بوده اس�ت ولي روز شهادت امام حسين7
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در عدد اربعين حساب نشده است؛ چون شهادت امام اواخر روز بوده است و آن روز
در عدد چهل روز جاي نگرفته است و اين تأويل براي عارفان کافي است و آنان به
رازهاي پروردگار جهانيان در اوقات زيارت ائمه طاهرين آگاهترند (سيد بن طاووس،
1356ش ،ج ،3ص.)100

ش��يخ حر عاملي در کتاب وس��ائل الش��يعه در عنوان بابي که اين حديث را در آن آورده،

چنين نوشته است« :باب تاکّد استجاب زيارة احلسني 7يوم االربعني من مقتله و هويوم العرشين

من صفر»؛ باب مستحب مؤکد بودن زيارت امام حسين 7در چهلمين روز شهادت امام ،و آن
روز ،بيستم ماه صفر است» .در واقع عناوين بابهاي اين کتاب نشاندهنده فتاواي شيخ حر
عاملي است .بنابراين شيخ حر عاملي زيارت اربعين را مستحب مؤکد ميشمارد و اين حقيقت
را از همين حديث عالمات مؤمن استنباط کرده است.
عالمه محمدتقي مجلسي در روضه المتقين في شرح من اليحضره الفقيه ،در فضل زيارت
سيدالشهدا در روز اربعين به همين حديث تمسک ميکند (مجلسي1406 ،ق ،ج ،5ص.)388
عالمه محمدباقر مجلس��ي در بحار االنوار در فصل اعم��ال ماه صفر براي نگارش همين

حديث بابي گشوده است و در عنوان آن باب چنين نوشته است« :اعامل خصوص يوم االربعني

و هو يوم العرشين من هذا الشهر»؛ «اعمال ويژه روز اربعين و آن روز بيستم اين ماه (ماه) صفر

اس��ت» (مجلس��ي1403 ،ق ،ج ،98ص .)348وي در باب فضل زيارت اربعين نيز فقط همين
حدي��ث را آورده و مدرک فضيلت و اهميت زيارت اربعين قرار داده اس��ت (همان ،ج،101
ص .)106وي در کتاب ديگرش ،زاد المعاد يا مفتاح الجنان ذيل عنوان في بيان زياره االربعين
و کيفيتها المخصوصه ،روز بيستم ماه صفر را روز اربعين ميداند و نخست همين حديث را
ذکر کرده و سپس زيارت را نوشته است (همو1423 ،ق ،ص.)529
شهيد اول در کتاب المزار ميگويد« :منها زياره االربعني و يوم هو العرشون من صفر» .سپس
در ادام��ه ،همين حديث را م��يآورد (ش��هيد اول1410 ،ق ،ص .)186عالمه حلي در منتهي
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المطلب في تحقيق المذهب مينويسد:
و تستجب زيارته يوم االربعني من قتله و هو العرشون من صفر.
زيارت امام حس�ين 7در روز اربعين از زمان شهادت امام مستحب است و آن ،روز
بيستم ماه صفر است.

س��پس همين حديث را بيان ميکند (عالمه حل��ي1412 ،ق ،ج ،13ص .)295کفعمي در

باب اعمال ماه صفر ميگويد« :يستحب بالعرشين منه زياره احلسني 7و هي زياره االربعني»؛ «در
بيستم ماه صفر ،زيارت امام حسين 7مستحب است و آن ،زيارت اربعين ميباشد (کفعمي،
1403ق ،ص.)274
پيام حديث امام حسن عسکري7

حديث امام حس��ن عس��کري 7در موضوع عالمات مؤمن ،دومين نشانه مؤمن و شيعه
را پ��س از نم��از ،زيارت اربعين اعالم ميکند .همين حديث مهمترين س��ند اثبات اهميت و
اس��تجاب زيارت روز اربعين در بيس��تم ماه صفر هر سال اس��ت .پيش از عاشوراي سال 61
قمري ،اربعين جلوهاي نداش��ته است و اربعين در پاسداشت چهلمين روز حماسه حسيني و
قيام و ش��هادت س��يد الشهداء 7و اهل بيت و اصحاب باوفاي امام پديد آمده و مبدأ و دليل
گس��ترش آن ،گفتار و رفتار اهل بيت ،به ويژه حديث عالمات مؤمن بوده است .سالها پيش
از صدور اين حديث ،زيارت اربعين بين ش��يعيان رواج داشته و معهود و مرسوم شده است.
اين سنت تنها براي ساالر شهيدان ،امام حسين 7مرسوم و مورد توصيه و تأکيد بوده است تا
آنجا که از سوي امام يازدهم نشانه ايمان معرفي شده است.
اربعين در عصر امام جعفر صادق 7در سرفصلهاي فرهنگ زيارت ميان عموم شيعيان قرار
داشته است و امام صادق 7نيز متن زيارتي را براي آن روز به پيروان اهل بيت آموزش دادهاند.
الف و الم در «زيارة االربعين» در حديث امام يازدهم ،بيانگر همان عهد و رس��م ديرپاي
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جاويدان بين شيعيان است .در اين حديث شريف نشانههاي رايج در جامعه اسالمي شيعي را
گزارش ميکند .نام بردن از زيارت اربعين پس از نماز که س��تون دين اس��ت براي نشان دادن
ستون واليت و امامت است که پس از عاشوراي سال  61قمري پديد آمد .زيارت اربعين مثل
نماز نش��انة مؤمن اس��ت .بايد نقش  هاي مثبت و سازنده اين نشانه ايمان را شناخت و در راه
آراستگي به سبک زندگي اهل بيت از آن بهرهبرداري کرد.
اما زيارت اربعين چرا و چگونه نشانه مؤمن است؟ در زيارت اربعين آثار سودمند فراوان
معنوي نهفته اس��ت که بر اساس آنها زيارت اربعين س��تون ايمان معرفي شده است .زيارت
اربعين چگونه انسان را متدين و مؤمن ميکند؟ برپايي زيارت اربعين در کربال جلوههاي ايمان
به خدا را به جهانيان نش��ان مي دهد .زائران در زيارت اربعين با رفتار و گفتار امام حس��ين7

آش��نا ميش��وند و از مکتب اهل بيت درس زندگي ميگيرند .مؤمن حقيقي هرگز حماس��ه
حسيني را فراموش نميکند .او همواره ميکوشد سيره و اهداف سيدالشهدا 7و سبک زندگي
آن حضرت را بشناسد و به ايشان نزديک شود و اين از ايمان او برميخيزد.
مراس��م اربعين تنها به امام حس��ين 7اختصاص دارد و در اربعين رحلت کس ديگري
برنامه مذهبي خاصي وجود ندارد .بنابراين زيارت اربعين يکي از «خصائص الحسينيه» است
که از اربعين س��ال  61قمري تا امروز پيوس��ته برگزار شده اس��ت و تا روز قيامت هم برپا
خواهد شد.

متن زيارت اربعين از امام صادق 7سند اعتبار مراسم اربعين
صفوان بن مهران جمال گفته است:
ق�ال يل م�والي الصادق 7يف زي�اره االربعني :تزور عند ارتفاع النهار و تقول :السلام
عيل ويل اهلل و حبيبه ...فمعکم معکم المع عدوکم صلوات اهلل عليکم و عيل ارواحکم
و اجسادکم و شاهدکم و غائبکم و ظاهرکم و باطنکم آمني رب العاملني و تصيل رکعتني
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و تدعو بام احببت و تنـرصف ان شاء اهلل (شيخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص113؛ مصباح
المتهجد ،ص553 551؛ ابن مش�هدي1419 ،ق ،ص314؛ ش�هيد اول1410 ،ق ،ص57

58؛ سيد بن طاووس1356 ،ش ،ج ،3ص103 101؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،101ص331
332؛ س�يد بن طاووس1416 ،ق ،ص ،151ص152؛ وس�ائل الشيعه ،ج ،10ص373؛شيخ حر عاملي ،بيتا ،ص317؛ محمد باقر مجلسي1406 ،ق ،ج ،9ص.)303
موالي�م ام�ام صادق 7در زيارت اربعين به من فرمود« :زمان باال آمدن روز ،زيارت
ميکن�ي و ميگوي�ي ...و دو رکع�ت نماز ميگذاري و به آن چه دوس�ت داري دعا
ميکني و برميگردي ان شا اهلل.

صف��وان تصريح ميکند که امام صادق 7براي زيارت اربعين اين متن را به وي آموزش
دادهاند .همين تعليم دادن نشانه بزرگداشت و مشروعيت الهي و مقبوليت زيارت اربعين نزد
اهل بيت :اس��ت .اين کالم امام و همين آموزش ،استجاب زيارت اربعين را ثابت ميکند.
اين زيارتنامه در ش��ناخت ريشههاي اعتقادي و ديني مراسم زيارت اربعين راهگشا و بيدارگر
اس��ت .واژه «تزور» در اين حديث يعني روز اربعين زيارت ميکني و اين ،نش��ان ميدهد که
امام صادق 7روز اربعين را به عنوان روز زيارتي سيدالش��هدا به رس��ميت شناخته و سپس
متن زيارتنامه را به صفوان آموزش دادهاند .اين زيارتنامه س��نت زيارت اربعين بين اماميه در
عصر امام صادق 7وجود داش��ته اس��ت .ازاينرو شيعيان دوست داشتهاند متن زيارت ويژه
براي اربعين ،از امامان :دريافت کنند و امام صادق 7به صفوان جمال متن زيارت اربعين
را آموختهاند تا در روز اربعين قرائت کند .محتواي اين زيارتنامه اصول و درسهاي بسياري
براي جهانيان دارد که بايد آنها را فهميد و به آنها دست يافت.

سند زيارتنامه
اين حديث مسند است و سلسه راويان تا صفوان جمال و امام صادق 7وجود دارد و از
نظر علم رجال صحيح و داراي اعتبار است .شيخ طوسي در کتاب تهذيب االحکام ،که يکي
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از کتب اربع با درجه باالي اعتبار نزد پيروان اهل بيت است ،و نيز در کتاب مصباح المتهجد،
اين حديث را همراه راويان آن آورده اس��ت (ش��يخ طوس��ي1407 ،ق ،ج ،6ص113؛ مصباح
المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،2ص .)788ابن مشهدي ،سيد بن طاووس ،فيض کاشاني ،شهيد
اول ،عالمه مجلسي و شيخ حرعاملي در آثار خويش اين زيارتنامه را ثبت کردهاند.
چهل روز گريه جهان بر مصيبت امام حسين7
جهان چهل روز بر سيدالشهدا 7گريست .اين حقيقت در احاديث صحيح اهل بيت:

گزارش شده و همين احاديث ،يکي از داليل اهميت بزرگداشت و جايگاه اربعين است .زراره
گفته است امام صادق 7فرمود:
ي�ا زراره ان السماء بک�ت عيل احلسين اربعني صباح�ا بال�دم و ان االرض بکت اربعني

صباح�ا بالس�واد و ان الش�مس بک�ت اربعين صباحا بالکس�وف و احلم�ره و ان اجلبال

طعت و انتثرت و ان البحار ت ّفجرت و ان املالئکه بکت اربعني صباحا عيل احلسني7
تق ّ

رجلت حتي اتانا رأس عبيداهلل بن
و ما اختضبت منا امراه و ال ا ّدهنت و ال اکتحلت و ال ّ
زي�اد و مازلن�ا يف عربه بعده و کان ج�دّ ي اذا ذکره بکي حتي متال عيناه حليته و حتي يبکي

لبکائه رمحه له من راه و ان املالئکه الذين عند قربه ليبکون فيبکي لبکائهم کل من يف اهلواء

و السماء م�ن املالئکه (ابن قولويه قمي1381 ،ش ،ص256؛ مجلس�ي1403 ،ق ،ج،45
ص26؛ بحراني1413 ،ق ،ج ،4ص167؛ بحراني اصفهاني ،بيتا ،ج ،17ص426؛ نوري،
1408ق ،ج ،10ص.)313
اي زراره ،آس�مان ت�ا چهل روز بر حس�ين 7خ�ون باريد ،و زمين ت�ا چهل روز
گريست و تار و تاريک گشت ،و خورشيد تا چهل روز گريست و گرفت و نورش
س�رخ بود ،و کوهها تکهتکه ش�دند و پراکنده گش�تند ،و درياها روان گرديدند ،و
فرشتگان تا چهل روز بر امام حسين 7گريستند ،و هيچ زني از ما اهل بيت خضاب
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نکرد و روغن به خود نماليد و س�رمه نکش�يد و موهايش را ش�انه نزد ،تا وقتي سر
عبيداهلل بن زياد را نزد ما فرستادند ،و پيوسته بعد از شهادت امام ،چشمان ما اشکبار
بود و هرگاه جدم ياد امام ميکرد ،محاس�نش از اش�ک خيس ميشد ،به طوري که
هرکس ايش�ان را ميديد به حالش ترحم ميکرد و از گريهاش به گريه ميافتاد ،و
فرش�تگان ،که نزد قبر آن حضرت هس�تند ،همگي ميگريند و از گريه آنان ،تمام
فرشتگان در آسمان و زمين ميگريند.

در اين حديث چهار بار واژه «اربعين» آمده اس��ت و امام معصوم از چهل روز گريس��تن
آس��مان و زمين و خورش��يد و فرشتگان خبر داده اس��ت .بنابراين از شهادت امام حسين7

تا اربعين ايش��ان جهان س��وگوار بوده است .بيان مرز عزاداري و س��وگواري براي اباعبداهلل
الحسين 7از عاشورا تا اربعين از اسناد رسميت داشتن عزاداري در روز اربعين است .جهان
تکوين در نکوهش جنايتهاي سياه يزيد و عبيداهلل بن زياد و عمر سعد ،و فداکاري و شهادت
امام تا اربعين گريس��ت .بنابراين بايد در جهان تش��ريع نيز قانون عزاداري و حزن و گريستن
تا روز اربعين بين انس��انها جاري باشد .پيروان اهل بيت :با آگاهي و معرفت ،عزاداري و
گريستن تا روز اربعين را برگزيدند .جابر بن عبداهلل انصاري گفته است امام باقر 7فرمود:
ما بکت السماء عيل احد بعد حييي بن زکريا اال عيل احلسين بن عيل 8فاهنا بکت عليه

اربعني يوما( .ابن قولويه قمي1381 ،ش ،ص289؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)211
پس از حضرت يحيي بن زکريا 8آس�مان بر احدي نگريس�ت جز بر حس�ين بن
علي8؛ چه آنکه چهل روز بر امام حسين 7گريه کرد.

در اين حديث بر گريس��تن آسمان از عاش��ورا تا اربعين تصريح شده است .به حکم اين
حديث ،آس��مان که ب��دون اراده و اذن خالق ،هيچ کاري نميکند ،بر مصيبت سيدالش��هدا تا
اربعين گريسته است .پس مراسم روز اربعين براي هماهنگي عالم تشريع با تکوين ايجاد شده

است .عبداهلل بن هالل گفته است که شنيدم امام صادق 7فرمود« :ان السامء بکت عيل احلسني
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بن عيل و حييي بن زکريا و مل تبک عيل احد غريمها»؛ «همانا آسمان بر حسين بن علي 8و يحيي
بن زکريا 8گريست و به هيچ کس غير آنها گريه نکرده است» .عرض کردم« :گريه آسمان
چيست و چگونه گريسته است؟» امام فرمود:
مکثوا اربعني يوما تطلع الشمس بحمره و تغرب بحمره .قلت :فذاک بکائها؟ قال :نعم
(ابن قولويه قمي1381 ،ش ،ص295؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)210
تا چهل روز و تا اربعين سيدالش�هدا 7در س�رخي طلوع ميکرد و در سرخي غروب
ميکرد .گفتم« :گريه آسمان همين بود؟» امام فرمود« :آري».

واژه اربعين در اين حديث ،الهامبخش ش��يعيان در بزرگداشت اربعين بوده است .تصريح
بر گريه آس��مان تا اربعين در عزاي امام حس��ين ،7باعث ترويج مراس��م اربعين شده است.
اماميه از درون اين احاديث با واژگان اربعين در ارتباط با امام حس��ين 7آش��نا شدهاند .پيش
از امام حسين 7واژه اربعين براي هيچ کس به کار نرفته و شناختهشده نبوده است .پاسخ به
چگونگي پيدايش اربعين در اين احاديث نهفته است و بايد از همين نصوص اهل بيت منشأ
و هويت اربعين و دليل اعتبار آن را به دست آورد.
ش��هيد آيت اهلل سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي با استناد به حديث زراره از امام صادق7

ميگويد:
ش�ايد از وجوهي که براي تاسيس روز اربعين براي سيدالشهدا 7از سال  61هجرت
و از آن زم�ان ت�ا حال که ش�يعه بر اين امر هميش�ه قيام و اقدام ک�رده و آن را زنده
نگهداش�تهاند ،آن اس�ت که براي سيدالش�هدا 7زمين و آس�مان تا چهل روز گريه
کرده . ...از اين حديث شريف که در صحيحترين کتب حديث شيعه (کامل الزيارات)
نقل شده ،استفاده ميشود که بکاي آسمان و زمين و مالئکه و آفتاب بر سيدالشهدا7

تا چهل روز ،طريقه و عادتي را که در ميان مردم يک حال اس�تمراري پيدا کرده و
ب�ر س�يد مظلومان ،اربعين نگاه ميدارند ،نش�ان ميدهد .حتي در مي�ان مردم در زمان
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فوت کسان خودشان نيز اين رويه معمول شده و اين سيره مستمره را انجام ميدهند و
احترام آنها را که از دنيا رفتهاند نگاه ميدارند ،و شيعه تا اربعين آن حضرت از شادي
و خشنودي و سرور ،خودداري ميکند . ...بايد مسلمين عمومًا و شيعيان خصوصًا در
زنده نگه داشتن تاريخ واقعه جانگداز کربال ،و در احياي آثار آن دشت پربال اهتمام
تمام به کار ببريد و يکي از مراس�مي که بايد هر س�ال تجديد ش�ود ،موضوع اربعين
اس�ت .کيس�ت که از سيد مظلومان اليقتر باشد که هر سال تا اربعين او آثار و مآثر
او را زن�ده نگاه داش�ت و در تمامي روزهاي زيارت�ي ،تظاهر به زيارت قبر مبارکش
برپا نمود؟ و اربعين او را هر سال تجديد کرد؟ تا معلوم نمود چنانچه تا کنون معلوم
ش�ده ،نهضت سيدالش�هدا« 7غالبية يف صورة املغلوبية» است و البته فقط به قدرداني

از سيدالش�هدا 7اکتفا نکرد؛ بلکه عمده آن اس�ت که در هدف با آن حضرت قدم
برداشت و در هر زمان شرکت کرد و سرمشق اخذ نمود. ...
ناگفته نماند اگر ساير مردم بر اموات خودشان در زمان وفات آنها اربعين نگه ميدارند
و در س�الهاي ديگر از آن رويه دس�ت بر ميدارند ،چون مزايا و نتايج زندگاني آنها
محدود اس�ت و آثارش هميش�گي نيس�ت و در اندک مدت ،هر قدر کار بزرگي را
انجام داده باش�ند ،باالخره منقضي شده و دائمي نيست .بر خالف آثار و نتايج نهضتي
را که سيدالش�هدا 7برپا نموده که مزاياي آن تمام ش�دني نيس�ت و درس عبرتي
است بر آيندگان و سرمشق نهضتي است بر از جان گذشتگان؛ بر آنهايي که در راه
دين و در احياي ش�ريعت سيدالمرس�لين ،جان خود را نثار ميکنند و نفسهاي خود
را قرباني ميدهند . ...لذا ش�يعه هميش�ه در تمامي روزهاي اربعين سوگواري حضرت
سيدالشهدا 7و از آنهاست روز اربعين آن حضرت ،در تظاهر به زيارت و اقامه ماتم
و عزاداري کوتاهي نکرده و نبايد بکنند و از اينجاس�ت که امام حس�ن عسکري7

زيارت اربعين را از عالئم ايمان شمرده؛ چون مومن واقعي کسي است که نگذارد آثار
و نهضت حسيني فراموش شود و در قدرداني و شرکت در هدف آن حضرت کوتاهي
نورزد (قاضي طباطبايي1389 ،ق ،ص.)390 386
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مي توان از احاديث گريه آس��مان و زمين و خورش��يد و فرش��تگان ،برداشت تاريخي
داش��ت .امام معصوم در گفتار و رفتار همواره از اش��تباه و دروغ و گزارش هاي غيرواقعي
پاک اس��ت .امام صادق و امام باقر 8از وقايعي در س��ال  61قمري خبر داده اند و قطعًا
اين گريه اتفاق افتاده اس��ت و جهانيان و به ويژه مس��لمانان و ش��يعيان مشاهده کرده اند.
گريه آسمان و زمين و خورشيد محسوس و قابل مشاهده بوده است .اين گريه ،نمادين و
سمبليک و غير واقعي نبوده است .براي مسلماناني که از حماسه حسيني و واقعه عاشورا
در کربال باخبر بودند ،امکان درک پيوند اين وقايع با سيدالش��هدا 7وجود داش��ته است.
ش��يعيان و پيروان اهل بيت و کاروان اس��يران اهل بيت که س��وگوار و عزادار سيدالشهدا
بوده اند اين وقايع و ربط آن را مي فهميده اند .اربعين از همين احساس و شعور پديد آمده
است .گريه آسمان و زمين و خورشيد تا اربعين ،منشأ تأسيس روز اربعين در تاريخ اسالم
و تقويم شيعه گرديده است.

بازگرداندن سرمبارک سيد الشهداء 7به کربال و الحاق به بدن در روز اربعين
يکي از مدارک بزرگداش��ت روز اربعين ،ش��هرت بازگرداندن سر مبارک امام حسين7

توس��ط اهل بيت به کربال و دفن درکنار بدن در بيستم ماه صفر است .عالمه مجلسي يکي از
وجوه احتمالي استحباب زيارت اربعين را با استناد به قول مشهور ،همين الحاق سر ابا عبداهلل
الحسين 7به بدن به دست امام سجاد 7بيان کرده و نوشته است:
واملش�هور بني االصح�اب ان العله يف ذلک رجوع حرم احلسين 7يف مث�ل ذلک اليوم
ايل کربلا عند رجوعهم من الش�ام و احلاق عيل بن احلسين صل�وات اهلل عليه الرووس

باالجساد (مجلسي1403 ،ق ج ،101ص.)334

مشهور نزد اصحاب اين است که علت بزرگداشت اربعين ،ورود حرم امام حسين7

در مثل اين روز ،هنگام بازگشت آنان از شام به کربال و ملحق ساختن سرهاي شهيدان
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به جسدها ،توسط علي بن الحسين 8است.

حارث بن کعب از فاطمه دختر امام علي 7از تحوالت تکويني در جهان و ادامه آن پس
از شهادت امام حسين 7خبر داده و گفته است:
ايل ان خ�رج علي بن احلسين 8بالنس�وه و ر ّد رأس احلسين 7ايل کربال (مجلس�ي،

1403ق ،ج ،45ص140؛ ابن قتال نيشابوري1375 ،ش ،ص.)192

تا اينکه علي بن حس�ين 8همراه زنان از ش�ام خارج شد و سر امام حسين 7را به
کربال بازگرداند.

در اين گزارش تاريخي از الحاق سر به بدن در کربال توسط امام زينالعابدين 7خبر داده
شده است .قول مشهور در ميان علماي اماميه همين است که سر مطهر امام به وسيله امام زمان
و امام سجاد 7به بدن ملحق شد و در کنار بدن دفن گرديد .عالمه مجلسي اقوال مختلف را
درباره دفن سر امام حسين 7آورده و سپس نوشته است:
املش�هور بني علامئنا االماميه انه دفن رأس�ه مع جس�ده رده عيل بن احلسني( 8مجلسي،
1403ق ،ج ،45ص)145

مش�هور بين علماي اماميه اين اس�ت که سر امام با بدن دفن شد و علي بن الحسين7

سر را به بدن برگرداند.

سيد مرتضي در اينباره ميگويد:
ان رأس احلسين 7رد ايل بدنه بکربال من الش�ام وضم اهلل (شريف مرتضي1405 ،ق،
ج ،3ص)130

س�ر امام حس�ين 7از شام به بدن امام در کربال برگشت و دفن شد و به بدن ضميمه
گرديد.

فضل بن حس��ين طبرسي ،نظر س��يد مرتضي را نقل کرده است (اعالم الوري با عالم
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الهدي ،ص )250و احمد بن علي طبرسي مي گويد« :برخي از اصحاب ما گفته اند که سر
از ش��ام بازگردانده شد و به بدن ملحق گرديد» (تاج المواليد في مواليد االئمه و وفيا تهم،
ص .)33اين شهر آشوب قول سيد مرتضي را آورده و سپس نوشته است« :و قال الطويس:

و منه زيارة االربعني»؛ «ش��يخ طوسي گفته است به همين سبب (الحاق سر به بدن) ،زيارت
اربعي��ن پديد آمده اس��ت» (مناقب آل ابي طالب ،ج ،4ص85؛ مجلس��ي1403 ،ق ،ج،44
ص.)199
س��يد بن طاووس نوشته اس��ت« :اما سر امام حس��ين 7روايت کردهاند که برگردانده و
درکربال با جس��د ش��ريفش دفن شد و عمل اصحاب هم مطابق با همين است» .ابن نما حلي
نيز نوشته است« :آنچه در ميان اقوال ميتوان به آن اعتماد کرد ،اين است که بعد از آنکه سر
امام در ش��هرها گردانده ش��د ،به بدن بازگردانده و با جسد دفن شد» (ابن نما حلي1406 ،ق،
ص .)107مال حسين واعظ کاشفي نوشته است« :امام زينالعابدين 7سر پدر بزرگوار خود
را با س��رهاي ديگر تحويل گرفت و به کربال رفت و در بيس��تم ماه صفر سر آن سرور به بدن
انضمام يافت» (کاشفي1341 ،ش ،ص .)391شهيد سيد محمدعلي قاضي طباطبايي در کتابي
که براي رد ش��بهات منکران حضور اهل بيت در اولين اربعين در کربال نوش��ته است در اين
موضوع ،چنين عنواني دارد« :ملحق کردن امام سجاد 7سر اطيب سيد الشهداء 7را به جسد
مبارک بعد از چهل روز» .ايشان در آنجا ميگويد:
و از ش�واهد آمدن اس�راي خاندان نبوت در بيستم ماه صفراء هجرت در اربعين اول به
کربال عبارت از ملحق ساختن سر مبارک سيد الشهداء 7به جسد اطيب و انورش در
کربالس�ت که جمعي تصريح کردهاند رأس مطهر بعد از چهل روز از ش�هادت ملحق
به بدن اطهر ش�ده اس�ت .مش�هور ميان علماي اماميه رضوان اهلل عليهم آن اس�ت که
رأس اطهر و اطيب سيد الشهداء 7را در اربعين اول ،بيستم ماه صفر  61ق ،حضرت
س�جاد 7با س�اير اهلبيت از ش�ام وارد کربال نموده و س�رهاي مقدس ش�هدا را به
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بدنهاي آنها ملحق کرده است (قاضي طباطبايي1398 ،ق ،ص.)305 - 304

در ميان مورخان اهل سنت نيز برخي همين ديدگاه را برگزيدهاند .ابوريحان بيروني نوشته است:
ويف العرشين رد رأس احلسين 7ايل جثته حتي دفن مع جثته و فيه زياره االربعني وهم
حرمه بعد انرصافهم من الشام (اآلثار الباقيه عن القرون الخاليه ،ص.)331

در روز بيستم صفر ،سر حسين 7به بدنش ملحق ،و در همان مکان دفن شد و زيارت
اربعين نيز در اين روز (بيس�تم صفر) بوده است و آنان چهل نفر از اهلبيت او بودند
که پس از بازگشت از شام ،قبر امام را زيارت کردند.

بيروني در اين گزارش ،وجه نامگذاري اربعين را بازگرداندن سر امام حسين 7از شام و
دفن با بدن ميداند.
سبط ابن جوزي مشهورترين قول را گفته هشام کلبي و غير او دانسته که معتقدند سر را
با اس��را به مدينه بردند و س��پس به کربال بازگرداندند (تذکره الخواص ،ص .)265قرطبي در
اينباره نوشته است:
اماميه ميگويند سرحس�ين 7پس از چهل روز به کربال بازگردانده و به بدن ملحق
شد و اين روز نزد آنان معروف است و زيارت در آن روز را زيارت اربعين مينامند
(قرطبي ،بيتا ،ج ،2ص.)668

قزويني نوشته است:
روز اول ماه صفر ،عيد بني اميه اس�ت چون در آن روز س�ر حس�ين 7را به دمشق
وارد کردند .در روز بيس�تم آن ماه س�ر او به بدن بازگردانده شد (قزويني ،بيتا ،ج،1
ص.)109

نويري نيز قول الحاق سر به بدن را در ميان اقوام ديگر ذکر کرده و افزوده است که قائالن
به الحاق ،دو دستهاند :گروهي معتقدند که يزيد پس از چهل روز سر را به بدن بازگرداند ،و
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گروه ديگر بر اين باورند که اين الحاق در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز بوده است (ر.ک:
نويري1424 ،ق ،ج ،20ص.)300
من��اوي در فيض القدي��ر (من��اوي1415 ،ق ،ج ،1ص )265ش��براوي در االتحاف بحب
االش��راف (ش��براوي ش��افعي1423 ،ق ،ص ،)127ابن صبان در اس��عاف الراغبين في سيره
المصطفي وفضائل اهل بيته الطاهرين( ،صبان1290 ،ق ،ص )198و ش��بلنجي در نوراالبصار
في مناقب آل بيت النبي المختار (شبلنجي1290 ،ق ،ص )133نوشتهاند« :اماميه ميگويند پس
از چهل روز از شهادت ،سر به بدن بازگردانده شد و در کربال دفن گرديد».
گرچه اقوال درباره س��ر امام حسين 7مختلف است ،اما چنانکه مالحظه شد ،براساس
گزارشهاي يادشده ،قول دفن امام در کربال ،مشهورترين قول ميان شيعيان و اهل سنت است.
ي��ک وجه و دليل اس��تحباب زيارت اربعين و يک س��ند براي بزرگداش��ت اربعين امام
حسين 7همين بوده است که سر اباعبداهلل الحسين 7به دست امام سجاد 7در روز اربعين
به کربال بازگردانده شد و به بدن ملحق ،و با بدن دفن شد و اين روز «مر ّد الراس» ناميده شده
اس��ت .گرچه در برخي منابع نامِ آوردنده س��ر و دفنکننده آن ذکر نشده ،تاريخ بازگشت سر

و الحاق آن به بدن را بيس��تم صفر ميدانند؛ چون دفن امام معصوم جز به دست امام معصوم
انجام نميشود و دفن سر مطهر امام معصوم نيز همچون دفن بدن مطهر است ،پس بازگردان
س��ر و دفن آن در کنار بدن ،به دست فرزند امام حسين ،7حضرت زينالعابدين ،7تحقق
يافته اس��ت ،و چون در غير از اربعين س��ال  61قمري آمدن امام سجاد 7به کربال ذکر نشده
است ،بنابراين الحاق سر امام حسين 7به بدن ،در بيستم صفر (روز اربعين) در کربال توسط
امام چهارم اتفاق افتاده است.
در مجموع از آنچه گذشت ،روشن شد که روز الحاق سر امام حسين 7به بدن در کربال،
روز اربعين بوده است و الحاق سر به بدن نيز به دست امام معصوم انجام شده است .اين واقعيت
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تاريخي نيز از اسباب و اسناد ارزش و اعتبار زيارت اربعين ،و مالک استحباب آن است.

زيارت اربعين اهل بيت در بيستم صفر سال  ،61سند استحباب زيارت اربعين
اه��ل بيت امام حس��ين 7با همراهي امام س��جاد و امام باق��ر 8و زينب کبري ،3در
اربعين اول امام حسين ،7در بيستم صفر سال  61قمري ،به زيارت سيد الشهدا 7در کربال
رفتهاند .همين رخداد تاريخي بزرگ ،دليل و علت استحباب زيارت اربعين است .گرچه برخي
دانشمندان شيعه نظريه ورود اهل بيت به کربال را در اربعين اول بعيد يا محال شمردهاند ،اما با
توجه به اسناد و مدارک تاريخي و شواهد و قرايني که براي حضور اهل بيت در کربال وجود
دارد ،اين ترديد و اس��تبعاد و محال ش��مردن ،رد ميشود و بايد پذيرفت که اهل بيت در روز
بيس��تم صفر س��ال  61قمري به زيارت امام حسين 7موفق شده  اند (ر.ک :قاضي طباطبايي،
1398ق؛ پيشوايي و ديگران1395 ،ش ،ج ،2ص279ـ.)310
سيد بن طاووس نوشته است:
ملارجع نس�اء احلسين 7و عياله من الش�ام وبلغوا ايل العراق ،قالوا للدليل :مر بنا عيل
طري�ق کربالء .فوصلوا ايل موضع املصرع ،فوجدوا جابربن عبداهلل االنصاري و مجاعه

م�ن بن�ي هاش�م و رجاال م�ن آل الرس�ول وردوا لزياره قرباحلسين 7فواف�وا يف وقت

واح�د ،وتالقوا بالب�کاء واحلزن و اللطم ،واقاموا املاتم املقرحه لالکباد و اجتمعت اليهم

نس�اء ذلک الس�واد ،واقاموا عيل ذلک اياما (سيد بن طاووس ،بيتا ،ص325؛ مجلسي،

1403ق ،ج ،45ص.)146

چون اهلبيت امام حسين 7و زنان و عيال امام از شام به عراق رسيدند ،به راهنماي
کارروان گفتند« :ما را از راه کربال عبور بده» .هنگامي که اهلبيت به قتلگاه رسيدند،
جابر بن عبداهلل انصاري و جمعي از بني هاش�م و مردان خاندان رس�ول خدا را مالقات
کردند که براي زيارت قبر امام حسين 7آمده بودند .همه شروع به گريه و اندوه و
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ناله کردند و به صورتهايشان ميزدند و به گونهاي عزاداري و نوجهسرايي ميکردند
ک�ه جگره�ا را آتش ميزد .زنان منطقه عراق نيز نزد اهلبيت آمدند و آنان نيز چند
روزي عزاداي کردند.

همي��ن گزارش را ابن نما حلي به اختصار نقل کرده اس��ت (اب��ن نما حلي1406 ،ق،
ص .)107عالمه محسن امين نيز همين بيان را پذيرفته و در کتاب خود آورده است (امين،
1403ق ،ج ،2ص )617و محمدج��واد ذهني تهراني نيز همين بخش از تاريخ را گزارش
نموده است (ذهني تهراني1387 ،ش) محدث متتبع ،حاج مالباقر بهبهاني ،گزارش حضور
اهل بيت درکربال را به تفصيل آورده اس��ت (الدمعه الس��اکبه في احواالت س��يد الشهدا،
ص291؛ قاض��ي طباطبايي1398 ،ش ،ص297ـ  .)298گرچه در اين گزارش از زمان اين
زيارت ياد نش��ده اس��ت ولي ترديدي نيس��ت که زيارت جابر در روز اربعين بوده است،
پس اين زيارت و مالقات جابر و کاروان اهل بيت نيز در روز اربعين انجام ش��ده اس��ت.
همان طور که پيش از اين آمد ،ابوريحان بيروني به رسيدن حرم امام حسين 7از شام به
کربال تصريح کرده است و همان را وجه تسميه زيارت اربعين مي داند و از ظاهر عبارت
وي بر مي آيد که مقصود وي ،بيس��تم صفر  61قمري بوده است (االثار الباقيه عن القرون
الخاليه ،ص.)331
مستوفي هروي از مورخان قرن هشتم و مترجم کتاب الفتوح ابن اعثم بر اين باور است که
علي بن الحس��ين 8با ساير اهل بيت در روز بيستم صفر در کربال حضور داشته است (ابن
اعثم1372 ،ش ،ص.)916
مؤلف نور العين بر آن اس��ت که اهل بيت امام ،روز بيس��تم صفر در کربال حضور داشته
و در آنجا جابر و گروهي از اهل مدينه را مالقات کردهاند (نورالعين في مش��هد الحسين،7
ص .)72شيخ بهايي ميگويد:
روز نوزدهم (بيستم) از صفر ،زيارت اربعين اباعبداهلل الحسين 7است و اين روز که
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چهل روز از شهادت امام ميگذشت ،روز ورود جابر بن عبداهلل انصاري براي زيارت
قبر حضرت است و آن روز با روز ورود اهلبيت امام از شام ،يکي شده است؛ درحالي
که آنان آهنگ رفتن به مدينه داشتند (بهائي عاملي1406 ،ق ،ص6ـ.)7

ميرزا محمد اش��راقي معروف به ارباب ،پس از بيان گزارش طبري در بش��ارة المصطفي
لشيعة المرتضي ،درباره زيارت جابر مينويسد:
در اين خبر معتبر مذکور نيست که زيارت جابر در روز اربعين بوده يا روز ديگر و
نيز ذکر نشده که زيارت جابر در سال اول شهادت بوده يا بعد؛ لکن مذکور در کتب
شيعه ،تحقق دو امر (زيارت جابر در اربعين سال اول) است .در هر حال بسياري ورود
اهلبي�ت را ب�ه کربال در روز اربعين ذکر کردهاند ،از عامه و خاصه .... ،و در س�يره
و تاريخ محفوظ اس�ت که بعد از سال ش�هادت ،اهلبيت مسافرتي به عراق ننمودهاند
(اشراقي1379 ،ش ،ص.)205

شهيد سيد محمدعلي قاضي طباطبايي ،همه شبهات محدث نوري را که رسيدن اهل بيت
را به کربال در روز اربعين انکار کرده اس��ت ،پاس��خ علمي و منطقي داده و داليل زيادي براي
امکان ورد اهل بيت در اربعين س��ال  61قمري به کربال آورده اس��ت (ر.ک :قاضي طباطبايي،
1398ق).
س��فر زيارتي کاروان اهل بيت :از ش��ام به کربال براي زيارت اربعين سيد الشهدا ،سند
و ش��اهد اساسي استحباب زيارت اربعين است؛ چون در آن کاروان ،امام زمان در  61قمري،
امام زينالعابدين 7حضور داشتهاند .آمدن امام معصوم در اول اربعين به کربال ،نشاندهنده
اس��تحباب زيارت اربعين است .عمل و سيره معصومين :همچون قول و گفتارشان حجت
شرعي اس��ت .بيترديد امام سجاد 7و امام باقر 7وزينب کبري 3در کاروان اسراي اهل
بي��ت بودهان��د و همپاي هم درکوفه و ش��ام و کرب�لا ،در همه منازل حضور داش��تهاند .امام
سجاد 7با کاروان اهل بيت روز بيستم ماه صفر  61قمري در اربعين اول به کربال آمدهاند و
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زيارت اربعين از آن پديد آمده و س��نت ش��ده است .حضور اهل بيت در اول اربعين درکربال
سند و منشأ اعتبار و حقانيت و اصالت زيارت اربعين است .پس زيارت اربعين از نظر تاريخي
در قرن اول قمري ريشه دارد و زيارتي ديرپا و ابدي است.

نقش جابربن عبداهلل انصاري در زيارت اربعين
سفر زيارتي جابر بن عبداهلل انصاري در اربعين امام حسين 7از مدينه به کربال در تاريخ
اسالم و تقويم شيعه ،از رخدادهاي مشهور پس از عاشوراي سال  61قمري است.
جابر از اصحاب بزرگ و برجس��ته رسول خدا 9و از پيشگامان تشيع و از اصحاب پنج
امام معصوم ،از اميرالمؤمنين 7تا امام محمد باقر ،7بوده است (معجم رجال الحديث ،ج،4
ص .)330ذهبي جابر را فقيه و مفتي مدينه در زمان خود معرفي کرده است (ذهبي1409 ،ق،
ج ،4ص.)100
عطيه بن سعد بن جناده عوفي يکي از تابعان و محدثان و مفسران بزرگ شيعه است .وي
توفيق همراهي جابر را در زيارت قبر امام حس��ين 7داش��ته است .او در زمان خالفت امير
مؤمنان ديده به جهان گش��ود .درباره انتخاب نامش گفتهاند پدرش از امام علي 7خواس��ت
نامي براي او انتخاب کند .حضرت فرمود« :هذا عطيه اهلل»؛ «او هديه خداوند اس��ت» .ازاينرو
نام او را عطيه گذاش��تند .او در زمان حجاج بن يوس��ف ،حاضر نشد امام علي 7را لعن کند
و شالق خورد و موي سر و ريشش را تراشيدند (ابن سعد1414 ،ق ،ج ،6ص304؛ طبرسي،
1358ق ،ص .)128عطيه تفس��ير قرآني داش��ته اس��ت که در پنج جزء گرد آم��ده بوده .وي
ميگويد« :من سه بار تفسير قرآن ،و هفتاد بار قرائت قرآن را بر ابن عباس عرضه داشتم» (شيخ
عباس قمي1416 ،ق ،ج ،6ص.)296
زيارت اربعين صحابي رس��ول خدا ،9جابر بن عبداهلل انصاري در روز بيستم صفر سال
 61قمري را شيخ مفيد (مسارالشيعه ،ص ،)64شيخ طوسي (مصباح المتهجد ،ص )55و عالمه
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حلي (العدد القويه ،ص )219پذيرفته و در تاريخ روز بيستم ماه صفر سال  61قمري نوشتهاند:
هوالي�وم ال�ذي ورد في�ه جابر بن عبداهلل انصاري صاحب رس�ول اهلل 9م�ن املدينه ايل
کربالء لزيارة قرب ايب عبداهلل 7فکان اول من زاره من الناس و يستحب زيارته فيه وهي

زيارت االربعني.

در اين روز جابر بن عبداهلل انصاري از مدينه به کربال وارد ش�د و او نخس�تين کس�ي
از مردم بود که قبر امام حس�ين را زيارت کرد و زيارت امام حس�ين 7در اين روز
مستحب است و آن زيارت اربعين است.

گزارش زيارت اربعين سيدالشهدا 7از سوي جابر بن عبداهلل انصاري با دو روايت آمده
اس��ت :نخست نقل ابوجعفر محمد بن ابوالقاسم طبري امامي ،از دانشمندان قرن ششم است
که درکتاب بشارة المصطفي لشيعة المرتضي به تفصيل و به طور مسند ،داستان زيارت جابر
و عطيه عوفي را نقل کرده است .اما در آن سخني از مالقات وي با اهل بيت امام حسين7

نيست؛ روايت دوم ،گزارش سيد بن طاووس است که زيارت جابر و جمعي از بني هاشم را
به اختصار آورده؛ اما جريان مالقات جابر را با اسراي اهل بيت ،که از شام بازميگشتند ،به آن
افزوده است (پيشوايي و ديگران1395 ،ش ،ج ،2ص.)380
ابوجعفر محمد بن ابيالقاسم طبري با سندش از عطية بن سعد بن جناده عوفي چنين نقل
کرده است:
خرجت مع جابر بن عبداهلل االنصاري زائرين قرب احلسين عيل بن ايب طالب ،فلام وردنا

کربال دنا جابر من ش�اطي الفرات (طبرس�ي امامي1383 ،ق ،ص74ـ75؛ شيخ عباس

قمي1416 ،ق ،ج ،7ص.)393

ب�ا جابر بن عبداهلل انصاري به قصد زيارت قبر حس�ين ب�ن علي بن ابي طالب به راه
افتاديم .چون به کربال رس�يديم ،جابر به س�وي فرات رفت و غس�ل کرد؛ س�پس
پارچهاي به کمر بست و پارچهاي به دوش انداخت و عطر زد و آنگاه ذکرگويان
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به س�وي قبر امام رفت .وقتي نزديک قبر ش�د گفت« :دس�تم را بگير و روي قبر
بگذار» .من دس�تش را روي قبر گذاش�تم .جابر خود را روي قبر انداخت و آنقدر
گريه کرد که بيهوش ش�د .من بر او آب پاش�يدم تا به هوش آمد .آنگاه س�ه بار
گفت« :يا حس�ين» .سپس گفت« :دوست پاس�خ دوستش را نميدهد؟» .بعد ادامه
داد« :اما چگونه پاسخ دهي ،درحاليکه رگهاي گردنت را بريده و بين سر و بدنت
جدايي انداختهاند .گواهي ميدهم که تو فرزند خاتم پيامبران و پس�ر سرور مؤمنان
و همپيمان تقوا و از نس�ل هدايت و پنجمين نفر از اصحاب کس�ايي؛ فرزند س�رور
نقيبان و پسر فاطمه 3سرور زناني ،و چرا چنين نباشي که ساالر پيامبران با دست
خويش غذايت داده و در دامان متقين تربيت شدهاي و از سينة ايمان شيرخوردهاي و
از دامان اسالم برآمدهاي .خوشا به حالت در زندگاني و در مرگ .اما دلهاي مؤمنان
در فراق تو ناخشنودند ،اما شک ندارند که آنچه بر تو گذشت ،خير بوده است .سالم
و خش�نودي خدا برتو باد .ش�هادت ميدهم که تو همان راهي را رفتي که برادرت
يحيي بن ذکريا پيموده.
آن گاه نگاه�ي به اطراف قبر افکند و گفت« :سلام بر ش�ما اي جانهاي پاک که
در آس�تان حسين فرود آمديد .گواهي ميدهم که ش�ما نماز را برپا داشتيد و زکات
پرداختي�د؛ ام�ر به معروف و نهي از منک�ر کرديد و با ملحدان جه�اد نموديد و خدا
را پرس�تيديد تا آنکه مرگ ش�ما فرارسيد .س�وگند به خدايي که محمد 9را به حق
فرستاد ،ما در راهي که رفتيد ،شريک شماييم».
به جابر گفتم« :چگونه با آنان ش�ريکيم ،درحالي که نه با آنان دش�تي پيموديم و نه
از بلندي و کوهي باال رفتيم و نه شمش�ير زديم؛ اما اينان س�ر از پيکرهايشان جدا شد؛
فرزندانشان يتيم ،و همسرانشان بيوه شدند؟».
جابر گفت« :اي عطيه ،از حبيبم رسول خدا 9شنيدم که ميفرمود« :هرکس گروهي
را دوس�ت بدارد ،در عمل آنان ش�ريک است .سوگند به آنکه محمد 9را به حق به
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پيامبري فرس�تاد ،نيت من و نيت يارانم ،همان اس�ت که امام حس�ين 7و اصحابش
داش�تند .م�را به س�وي خانههاي کوفيان ببر» .چ�ون مقداري راه رفتي�م ،جابر به من
گفت« :اي عطيه ،به تو وصيتي بکنم؟ گمان نکنم پس از اين سفر ،ديگر تو را ببينم.
دوستدار خاندان محمد 9را دوست بدار ،تا وقتي در دوستي باقي است .دشمن خاندان
محمد 9را نيز تا زماني که دش�مني ميکند ،دش�من بدار ،هرچند اهل نماز و روزه
بس�يار باش�د .با دوستدار آل محمد 9مدارا کن ،که هرچند به سبب گناهانش گامي
بلغزد ،گام ديگرش با محبت اين خاندان ثابت ميماند ،دوستدار آل محمد 9به بهشت
ميرود و دشمنشان به دوزخ.

عمل جابر ،صحابي موثق و مورد اعتماد رسول اهلل 9و پنج امام ،:براي اعتباربخشي به
زيارت اربعين سند و مدرک بسيار بزرگي است .جابر از سيره نبوي و علوي و اهل بيت آگاه
بود و احاديث زيادي را از معصومين :نقل کرده اس��ت و عمل و گفتار وي از کار بيهوده
پاک بوده اس��ت .او با حجت شرعي کار ميکرد ازاينرو عمل او در زيارت اربعين ،روشنگر
اصالت اين زيارت اس��ت .گامهاي اين صحابي و تابعي در زيارت اربعين ،راهنماي ش��يعيان
و پيروان اهل بيت :شده است و اين زيارت وي شاهدي بر حقانيت زيارت اربعين است.
او در تاريخ زندگياش پس از اين زيارت به محضر امام س��جاد 7و امام باقر 7رس��يده و
همواره از وفاداران اهل بيت مانده اس��ت .اينها درس��تي کار وي و قابليت اسوه شدن رفتار او
را نشان ميدهد .زيارت اربعين از نام جابر جداييناپذير است .او با الهام از امامان در تأسيس
اين زيارت نقش داش��ته است .همزماني زيارت اربعين جابر با زيارت اهل بيت ،به ويژه امام
زينالعابدين ،7درس��تي تصميم وي را آشکار ميسازد .او از مدينه ،و امام سجاد 7از شام
براي زيارت سيد الش��هداء :به کربال آمدند .اين هماهنگي ارزش فراوان زيارت اربعين را
نش��ان ميدهد .بنابراين زيارت اربعين س��نت و مستحب است و روز بيستم ماه صفر (اربعين
حسيني) روز زيارتي پايدار است.
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نتايج تحقيق
با مطالعات حديثي و تاريخي در حوزه زيارت اربعين ،روشن شد که اين زيارت در قرن
اول هجري قمري پديد آمده اس��ت و در قرآن و حديث و س��يره معصومين :و اصحاب
رس��ول اهلل 9ريشه دارد .اسناد و شواهد اصالت و ارزش و اعتبار زيارت اربعين زياد است.
براي اثبات زيارت اربعين اس��ناد و ش��واهد عام ،و مدارک و شواهد خاص وجود دارد .آيات
اعتب��ار زيارت در قرآن ،و آيات و احاديث ارزش پيادهروي در حج و زيارت بيتاهلل الحرام،
و جايگاه عالي قبر سيدالشهدا 7و کربال و برتري آن بر کعبه ،و احاديث روشنگر فضيلتها
و امتي��ازات زيارت امام حس��ين 7در کالم پيامبر خدا ،9و احاديث ف��راوان اهل بيت در
فضيلت زيارت امام حسين ،7و احاديث ارزش تکرار و تکثير زيارت ساالر شهيدان اباعبداهلل
الحس��ين ،7و احاديث نکوهش و تقبيح ترک زيارت قبر امام حس��ين 7و کوتاهي در آن،
و احادي��ث فراوان بيانگر اجر و پاداش فراوان زيارت پياده امام حس��ين 7همه از مدارک و
شواهد عمومي اعتبار و اصالت زيارت اربعين است.
تحقيقات نشان داد اسناد و شواهد صريح و مستقيم نيز در خصوص زيارت اربعين وجود
دارد« .حديث امام حس��ن عس��کري 7در تبيين عالمات مؤمن» ،و «تعليم زيارت اربعين از
سوي امام صادق 7به صفوان جمال»« ،حوادث تکويني گريستن آسمان و زمين و خورشيد
و فرش��تگان از عاش��ورا تا اربعين»« ،الحاق رأس الحس��ين 7به دست امام سجاد 7به بدن
در کرب�لا در اربعي��ن» و «آمدن اهل بيت در نخس��تين اربعين به کربال ب��راي زيارت اربعين
سيدالشهدا »7و «آمدن صحابي پيامبر 9و چهار امام ،:جابر بن عبداهلل انصاري ،و عطيه
در اربعين اول به کربال براي زيارت قبر سيدالش��هدا »7شش سند و مدرک مهم براي اثبات
استحباب زيارت اربعين و ارزش و احترام آن است .بنابراين نکوداشت اربعين و برپايي آيين
اربعين ميان ش��يعيان در منابع ديني ريش��ه دارد و نه تنها بدعت نيس��ت ،بلکه دستور دين و
پيشوايان ديني است.
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زي��ارت اربعين عام��ل احياي ارزشه��اي ديني و پاي��داري درسهاي عاش��ورا و قيام
سيدالشهداس��ت .با زيارت اربعين ،آموزههاي اهل بيت :و پيام و فلس��فه انقالب کربال به
جهانيان ميرسد و در زندگي مردم جريان مييابد .اين آيين بينظير جهاني را بايد پاسداشت
و در بزرگداشت آن کوشش کرد .زائران اربعين ،به ويژه زائران پياده ،اسوههاي اظهار محبت و
عشق به اهل بيتاند .آنان براي احترام و محبت به رسول اهلل ،9و امير مؤمنان ،امام علي7

و فاطمه الزهراء 3و امامان :و امام مهدي[ ،از س��رزمينهاي دور و نزديک ،به ويژه از
نجف ،به کربال ميروند تا راه و رسم اباعبداهلل الحسين 7زنده و پايدار بماند.
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منابع و مآخذ
 .1ابن اعثم ،ابومحمد احمدبن ميثم (1372ش) ،الفتوح ،ترجمه محمد بن احمد مس��توفي ،تصحيح
غالمرضا طباطبايي محمد ،تهران ،انتشارات آموزش و پرورش انقالب اسالمي.

 .2ابن س��عد بن منيع (1414ق) ،الطبقات الکبري ،تصحيح محمد بن صامل س��لمي ،طائف ،مکتب
الصديق.

 .3ابن فتال نيش��ابوري ،محمد ابن احمد (1375ش) ،روضة الواعظين و بصيره الواعظين ،با مقدمه
سيدمحمدمهدي خرسان ،قم ،شريف رضي.

 .4ابن قولويه قمي ،ابوالقاسم جعفربن محمدبن جعفر بن موسي (1381ش) ،کامل الزيارات ،ترجمه
سيد محمدجواد ذهني تهراني ،قم ،گنجينه ذهني.

 .5ابن مش��هدي ،محم��د بن جعفر (1419ق) ،الم��زار الکبير ،تصحيح جواد قيوم��ي اصفهاني ،قم،
انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 .6ابن نما حلي ،نجم الدين جعفر بن محمد (1406ق) ،مثير االحزان ،قم ،مدرسه امام مهدي.7
 .7اشراقي ،ميرزا محمد (1379ش) ،االربعين الحسينيه ،تهران ،اسوه.

 .8امام خميني (1381ش) ،مناسک حج ،با حواشي مراجع معظم تقليد ،قم ،مشعر ،چاپ ششم.

 .9امين ،محسن (1403ق) ،اعيان الشيعه ،تحقيق حسن امين ،بيروت ،دار التعارف المطبوعات (قطع
رحلي).

 .10بحراني ،س��يد هاشم بن س��ليمان (1413ق) ،مدينة معاجز االئمه االثني عشر ،:قم ،مؤسسة
المعارف االسالميه ،چاپ اول.

 .11بحران��ي اصفهان��ي ،عبداهلل بن نوراهلل (بيتا) ،عوالم العل��وم و المعارف و االحوال من االيات
و االخبار و االقوال ،تحقيق محمد باقر موحد ابطحي اصفهاني ،قم ،مؤسسة االمام مهدي[.

 .12بهايي عاملي ،بهاء الدين محمد (1406ق) ،توضيح المقاصد ،به اهتمام سيد محمود مرعشي ،قم،
کتابخانه آيت اهلل العظمي مرعشي نجفي.

 .13پيش��وايي ،مهدي و گروهي از تاريخ پژوهان (1395ش) ،تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشهدا
عليه الشهدا ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه.
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 .14حلي ،رضي الدين علي بن يوس��ف بن مطهر (1408ق) ،العدد القويه و رفع المخاوف اليوميه،
تحقيق مهدي رجايي ،قم ،مکتبه آيت اهلل العظمي المرعشي النجفي.

 .15ذهبي ،شمس الدين محمد (1409ق) ،سير اعالم النبالء ،تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا ،بيروت،
دار الکتب العلميه.

 .16ذهني تهراني ،س��يد محمد جواد (1387ش) ،مقتل الحس��ين 7از مدينه تا مدينه ،تهران ،پيام
حق ،چاپ چهارم.

 .17رضايي ،رضا ( .)1393فرهنگ اصطالحات سياسي معاصر در رسانههاي خبري ،عربي فارسي،
مشهد ،مرنديز و دانشگاه سيستان و بلوچستان ،چاپ اول.

 .18س��يد بن طاووس ،علي بن موس��ي (1418ق) ،االقبال باالعمال الحسنه ،تصحيح جواد قيومي
اصفهاني ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي.

 .19س��يد بن طاووس ،علي بن موس��ي (1416ق) ،مصباح الزائر و جناح المسافر ،قم ،مؤسسة آل
البيت الحياء التراث.

 .20شبراوي شافعي ،عبداهلل بن محمد (1423ق) ،االتحاف بحب االشراف ،تحقيق سامي الغريري،
قم ،دار الکتب االسالميه.

 .21شبلنجي ،سيد مؤمن بن حسن (1290ق) ،نور االبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ،قاهره،
نشر عبدالحميد احمد حنفي.

 .22شريف مرتضي ،ابوالقاسم علي بن طاهر ( 1405ق) ،رسائل الشريف المرتضي ،تحقيق سيداحمد
حسيني ،قم ،دارالقرآن الکريم.

 .23شهيد اول ،محمدبن مکي عاملي ( .)1410المزار في کيفيه زيارات النبي و االئمه ،:تحقيق
محمدباقر ابطحي اصفهاني ،قم ،مدرسه امام مهدي./

 .24ش��يخ حر عاملي ،محمد بن حس��ن (1404ق) ،هدايه االمه الي احکام االئمه ،:مشهد ،بنياد
پژوهشهاي آستان قدس رضوي.

 .25ش��يخ حر عاملي ،محمد بن حس��ن (بيتا) ،االيقاظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعه ،تصحيح
سيدهاشم رسولي محالتي ،تهران ،نويد.
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 .26ش��يخ صدوق ،ابوجعفر ،محمد بن علي بن حس��ين بن بابويه قمي (1431ق) ،ثواب االعمال و
عقاب االعمال ،قم ،طليعه نور.

 .27ش��يخ طوسي ،محمد بن الحس��ن (1407ق) ،تهذيب االحکام ،تحقيق حسن موسوي خرسان،
تهران ،دارالکتب االسالميه.

 .28شيخ مفيد ،محمد بن محمد (1403ق) ،المزار يا مناسک المزار ،تصحيح محمدباقر ابطحي ،قم،
کنگره جهاني شيخ مفيد.

 .29صب��اّن ،محمد بن علي (1290ق) ،اس��عاف الراغبين في س��يرة المصطفي و فضائل اهل بيته
الطاهرين( ،چاپ شده در حاشيه کتاب نور االبصار في مناقب آل بيت النبي المختار) ،قاهره ،نشر
عبدالحميد احمد حنفي.

 .30طبرس��ي ،ابو علي فضل بن حس��ن (1399ق) ،اعالم الوري باع�لام الهدي ،تصحيح علي اکبر
غفاري ،بيروت ،دار المعرفه.

 .31طبرسي ،ابو منصور احمدبن علي (1406ق) ،تاج المواليد في مواليد االئمه و وفياتهم ،:قم،
مکتبه آيتاهلل العظمي مرعشي نجفي.

 .32طبري ،ابوجعفر محمد بن جرير (1358ق) ،المنتخب من کتاب ذيل المذيل ،بيروت ،مؤسس��ه
االعلمي.

 .33طبري امامي ،ابوجعفر محمد بن ابي القاسم علي (1383ق) ،بشارة المصطفي لشيعة المرتضي،
نجف ،مکتب الحيدريه.

 .34عالمه حلي ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدي (1412ق) ،منتهي المطلب في تحقيق المذهب،
مشهد ،مجمع البحوث االسالميه ،چاپ اول.

 .35فيض کاش��اني ،محمدمحسن بن ش��اه مرتضي (1406ق) ،وافي ،اصفهان ،کتابخانه اميرالمؤمنين
علي.7

 .36قاضي طباطبايي ،سيدمحمد علي (1398ق) ،تحقيق درباره اول اربعين حضرت سيدالشهدا،7
تبريز ،شفق ،چاپ دوم.

 .37قرطب��ي ،محمد بن احمد (بيتا) ،التذکره ف��ي امور الموتي و امور االخره ،بيروت ،دار الکتب
االسالميه.
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 .38قزويني ،زکريا بن محمد (بيتا) ،عجائب المخلوقات و الحيوانات و غرائب الموجودات (در
حاشيه کتاب حيوة الحيوان الکبري ،نوشته کمال الدين اميري ،بيجا ،بينا).

 .39قمي ،ش��يخ عباس (1416ق) ،سفينة البحار و مدينة الحکم و اآلثار ،تهران ،دار االسوه للطباعه
و النشر.

 .40کاشفي ،مالحسين واعظ (1341ش) ،روضة الشهداء ،بتصحيح محمد رمضاني ،تهران ،کتابفروشي
اسالميه.

 .41کفعمي ،تقي الدين ابراهيم بن علي عاملي (1321ق) ،جنة االمان الواقيه و جنة االيمان الباقيه،
معروف به مصباح الکفعمي ،طهران ،مدرسه فخريه.

 .42کفعمي ،تقي الدين ابراهيم بن علي عاملي (1403ق) ،البلد االمين و الدرع الحصين من االدعيه
و االعمال و االوراد و االذکار ،بيروت ،مؤسسة االعلمي.

 .43کليني رازي ،محمد بن يعقوب (1401ق) ،الکافي ،بيروت ،دارصعب و دار التعارف للمطبوعات.
 .44مازندران��ي ،محمدهادي بن محمد صالح (1429ق) ،ش��رح فروع الکافي ،تصحيح محمدجواد
محمودي و محمدحسين درايتي ،قم ،درر الحديث للطباعه و النشر.

 .45مجلسي ،محمدباقر ( 1423ق) ،زاد المعاد ،تصحيح عالءالدين اعلمي ،بيروت ،مؤسسة االعلمي
للمطبوعات.

 .46مجلس��ي ،محمدباقر (1403ق) ،بحار االنوار الجامع��ه لدرراخبار االئمه االطهار ،:بيروت،
موسسه الوفاء.

 .47مجلس��ي ،محمدباقر (1406ق) ،مالذ االخبار في فهم تهذيب االخبار ،تصحيح مهدي رجائي،
قم ،کتابخانه آيتاهلل العظمي مرعشي نجفي.

 .48مجلس��ي ،محمدتقي بن مقصود علي (1406ق) ،روضة المتقين في شرح من اليحضره الفقيه،
تصحيح حسين موسوي کرماني و عليپناه اشتهاردي ،قم ،مؤسسه فرهنگ اسالمي کوشانپور.

 .49مناوي ،محمد عبدالروف ( ،)1415فيض القدير شرح الجامع الصغير ،تصحيح احمد عبدالسالم،
بيروت ،دار الکتب العلميه.

 .50نوري ،حس��ين بن محمدتقي (1408ق) ،مستدرک الوس��ائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسة
آل البيت ،:چاپ اول.
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 .51نويري ،شهابالدين احمد (1424ق) ،نهايه االرب في فنون االدب ،تحقيق عبدالحميد ترحيني
و عماد علي حمزه ،بيروت ،دار الکتب العلميه.

 .52هاش��مي رفسنجاني ،اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1385ش) ،فرهنگ قرآن ،قم،
بوستان کتاب ،چاپ اول.
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