اربعين عاشورا

مجموعه احاديث و روايات اربعين
شهادت سيدالشهداء امام حسين (ع)

دكتر سعيد قاضي پور

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه
امام حسين (ع) تنها امامي است كه در ميدان به شهادت رسيده اند و بي كفن
مدفون شده اند و تنها امامي است كه اربعين شهادت دارند و چهل روز پس از
شهادت بوده است و از آن جا كه در سال واقعه  ،ماه محرم الحرام سي پر بوده
مصادف با بيستم صفر شده و عموما كه در سال  ،محرم بيست و نه روزه مي باشد
مثل امسال بنظر اربعين  12صفر خواهد بود و البته طبعا بيست صفر شب اربعين
نيز از كرامت خاصي مي تواند برخوردار باشد.
آنچه پيش روست مجموعه احاديث و رواياتي است كه در مورد اربعين شهادت ابا
عبداهلل الحسين (ع) گردآوري و به همه شهيدان و مشتاقان راه ايشان و وعاظ
ارجمند و مبلغين راه خونين كربال تقديم مي گردد.
دكتر سعيد قاضي پور
هفتم محرم الحرام  2341ه.ق مصادف با دهم آبان ماه  2434ه.ش

فهرست:
 -2روايت اول :اربعين حسيني
 -1روايت دوم  :آفرينش انسان
 -4حديث سوم :آدم زاده چهل صبا
 -3روايت چهارم  :گريه چهل روز آدم(ع) بر كوه صفا
 -5چهل شب گريه آدم (ع) بر هابيل
 -1آيه پنجاه و يک سوره بقره  :ميقات چهل شب موسي(ع)
 -7روايت هفتم :ميقات چهل روزه حضرت موسي(ع)
 -8اهميت عدد چهل در بني اسرائيل
 -3مقدس بودن عدد چهل
 -21روايت دهم  :عطيه كوفي و جابر در نخستين زيارت در اربعين
 -22روايت يازدهم :عزاداري درچهلمين روز و اربعين رحلت
 -21روايت دوازدهم :اربعين حسيني
 -24روايت سيزدهم :عالمات مومن
 -23روايت چهاردهم :آسمان گريست
 -25روايت پانزدهم:گريستن آسمان بر امام حسين (ع)
 -21روايت شانزدهم :راس اطهر سيد الشهدا(س)
 -27روايت هفدهم :اربعين حسيني و ملحق شدم سر امام به بدن مطهر
 -28روايت هجدهم :روز اربعين امام حسين(ع) و زيارت اربعين
 -23روايت نوزدهم :اسراي اهل بيت را تا شام چهل منزل بردند
 -11روايت بيستم :زيارت عاشورا
 -12روايت بيست و يکم :حضرت سيد الشهداء(س)
 -11روايت بيست و دوم :چهل شبانه روز رزق امام حسين(ع)
 -14روايت بيست و سوم :پاداش فرزدق
 -13روايت بيست و چهارم :زائر سيد الشهداء حسين ابن علي (ع)
 -15روايت بيست و پنجم :درباره اربعين

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
اربعين حسيني

اربعين حسيني روز زيارت جابر ابن عبداهلل انصاري از كربالست.

مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي ---صفحه 774

چهل در دوره پيش از تاريخ
آفرينش انسان

خداوند خاك را چهل سال بسرشت تا گل ورزيده شد كه بهم چسبيده بود و آن را
چهل سال واگذاشت تا دگرگون شد و بو گرفت و ....
آنگاه خدا از روح خويش در آدم دميد.

الف) ترجمه مروج الذهب علي ابن حسين مسعودي  ---جلد --- 2
صفحه11

چهل در دوره پيش از تاريخ
آدم زاده چهل صبح  -چهل عدد كامل

اما با توجه به چهل ـــ كه عدد كاملي است ـــ از اينجا پيدا شد كه در حديث
قدسي آمده

خَمَّرتُ طينَهَ آدَمَ بِيَ َديَّ اربعين صباحا
و به اين جهت  ،آدم را زاده چهل صبح و چهل صباح دانسته اند.

الف)احياء العلوم ـــجلد 3ـــ صفحه 148
ب)احاديث مثنوي ــــ صفحه 238
ج)مقدمه اي بر مباني عرفان و تصوف دكتر سيد ضياء الدين سجادي ــــ صفحه
155
د) كتاب طبقات محمد ابن سعد ابن سعد  ---جلد 2صفحه 3
ه) رساله سير و سلوك منسوب به عالمه بحر العلوم  ---جلد  --- 2صفحه41
و) حيات القلوب – محمد باقر مجلسي -جلد  --- 2صفحه 214
ز) العروه االهل الخلوه و الجلوه – عالء الدوله سمناني  ---صفحه 121
ح) اماكن مقدسه مرتبط با حضرت مهدي (عج ) – علي اصغر رضواني  ---جلد
 --- 2صفحه 13

چهل در دوره پيش از تاريخ
گريه چهل روز آدم (ع) بر كوه صفا

همانا آدم (ع) بر كوه صفا چهل روز در حالت سجده باقي ماند و از فراق بهشت و
خروجش از رحمت الهي گريه كرد.

الف) رموز اسرار آميز چهل ـــ محسن آشتياني ـــ صفحه 88
ب)بحار االنوار ـــ جلد  22ـــ صفحه 118
ج)از تفسير علي ابن ابراهيم آمده در بحار ـــ جلد 5ـــ صفحه34
د) علل الشرايع – ابن بابويه  ---جلد  --- 1صفحه 472

چهل در دوره پيش از تاريخ
چهل شب گريه آدم (ع) بر هابيل

آدم عليه السالم هابيل را كشته ديد پس فرمود لعنت بر تو اي زمين كه خون
هابيل را در خود فرو بردي و چهل شب آدم (ع) بر هابيل گريه كرد .سپس از خدا
خواست كه فرزندي به او بدهد پس فرزندي پيدا كرد كه نامش را هبه اهلل
(خدابخش) گذارد زيرا خداوند او و خواهرش را كه دوقلو بودند به آدم بخشيد.

الف) اكمال الدين ـــ صفحه 24
ب) نکته  55از  11نکته پيرامون اربعين در اينترنت
ج) روضه كافي ترجمه رسولي محالتي ـــ جلد  2ـــ صفحه 214

چهل در دوره عهد عتيق
ميقات چهل شب موسي (ع)

آيه  52سوره مباركه بقره

وَ اِذْ وَ اعَدنَا مُوسَي أربَعِينَ لَيلَه ثُمَّ اٌتَّخَذتُمُ الِعجلَ
مِن بَعدِهِ وَ أنتُم ظالِمُونَ

الف) قرآن مجيد
ب) در تورات هم ميقات چهل روز و چهل شب موسي (ع) نقل شده است.

چهل در عهد عتيق
ميقات چهل روزه حضرت موسي(ع)

درباره حضرت موسي (ع) آمده است كه وقتي آن پيامبر اولوالعزم به ميقات
رفت قرار بر سي روز بود اما به فرمان پرودگار ده روز ديگر تمديد شد.

وَ وَاعَدنَا مُوسَي ثَلَاثِينَ لَيلَهَ وَأَتمَمناهَا بِعَشرٍ فَتَمَّ
مِيقَاتُ رَبِِّهءَ أَربَعِينَ
سوره اعراف آيه 241
الف) قرآن مجيد
ب) در تورات هم ميقات چهل روز و چهل شب موسي (ع) نقل شده است
ج) نگاهي دوباره به تربيت اسالمي دكتر خسرو باقري ـــ صفحه155
د) رموز اسرارآميز عدد چهل ـــ محسن آشتياني ـــ صفحه11
ه) تفسير نمونه ـــ جلد 12ـــ صفحه 413
و) متن و ترجمه كمال الدين و تمام النعمه (ترجمه پهلوان ) – محمد بن علي
ابن بابويه  ---جلد  --- 2صفحه  11مترجم منصور پهلوان
ز) انوار درخشان در تفسير قرآن – محمدحسين همداني  ---جلد --- 7
صفحه 1
ح) رساله سير و سلوك منسوب به عالمه بحر العلوم  ---جلد  --- 2صفحه 41
چهل در دوره عهد عتيق

اهميت عدد چهل در بني اسرائيل

در تورات نيز عدد چهل داراي اهميت است ....
در بني اسرائيل قديم مثل اسالم  ،تطهير و مراسمي كه در ارتباط با مرگ بود ،
طبق عدد چهل سنجيده مي شد.
دوره بال در بني اسرائيل با چهل شمارش مي شد ـ سرگرداني بني اسرائيل در
بيابان چهل سال طول كشيد.

الف) رموز اسرار آميز عدد چهل ـــ محسن آشتياني ـــ صفحه 13

چهل در دوره پيش از تاريخ
مقدس بودن عدد چهل

عبراني ها و مصري ها عدد چهل را مبناي تقسيم دوران سن انساني قرار و
بابليان و آرامي ها و اقوام يهود و عرب  ،رقم چهل را مقدس مي شمرده اند.
بابليان معتقد بودند اگر ستاره پروين (ثريا) چهل روز ناپديد گردد اين نشانگر دوره
مهلکي است كه با صبر و انتظار ارتباط دارد.

الف) رموز اسرارآميز عدد چهل ـــ محسن آشتياني ـــ صفحه 13

چهل در دوره پيش از تاريخ
عطيه كوفي و جابر در نخستين زيارت در اربعين

عطيه كوفي مي گويد در اولين اربعين شهادت سيدالشهداء با جابر ابن عبداهلل
انصاري به زيارت قبر امام حسين (ع) رفتيم و....

الف) رموز اسرارآميز عدد چهل-محسن آشتياني ---صفحه  288و  283و
231
ب) ختوم و اذكار – جلد  --- 2صفحه 21به نقل از بحاراالنوار
ج) سوگنامه آل محمد (ص) – صفحه 511
د) نفس الهموم  ---صفحه 411
ه) منتهي االمال ---صفحه 412
و) اعيان الشيعه چاپ ارشاد ---جلد --- 3صفحه 37

چهل در دوره تاريخ قديم و كهن و باستان
عزا داري در چهلمين روز و اربعين رحلت

اين رسم از زمان هاي دور جزء آداب و رسوم ملل اسالمي و غيراسالمي بوده
است كه در روز چهلم رحلت شخصي ،به پاس گراميداشت خاطره و ياد او مراسمي
برپا مي داشتند و با برگزاري آن مراسم به مصيبت و عزاداري براي وي پايان
مي بخشيدند.

الف) شرح االربعين النبويه ـــ محمدحسين الجاللي ـــ صفحه 373

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
اربعين حسيني

(به قولي) روز چهلم شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسين (ع) اهل بيت آن حضرت
از دمشق به كربال آمدند و بعد از چهل روز دوري از قافله ساالر قيام كربال تشنگي
جان را با زيارت تربت پاكش سيراب نمودند .اين زيارت در چهلمين روز اتفاقي
نبود بلکه نشانگر نهايت عزا و مصيبت بود.

الف) المراقبات  ---صفحه11
ب) مفاتيج الجنان – شيخ عباس قمي
ج) شرح االربعين النبويه –محمدحسين الجالل ---صفحه373

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
زيارت اربعين در اربعين يکي از پنج عالمت مومن است

عالمات مومن پنج چيز است:
 -2نماز پنجاه ركعت در شبانه روزي از فريضه و نافله گذاردن.
 -1انگشتر بر دست راست كرده.
 -4بعد از نماز پيشاني را به خاك در سجده گذاشتن.
 -3بسم اهلل الرحمن الرحيم را بلند گفتن.
 -5زيارت اربعين را خواندن.

الف) ترجمه المراقبات مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي ----صفحه12
ب) مفاتيح الجنان ---صفحه 124

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
آسمان گريست

آري ،زندگي و طبيعت ،گاه از مرگ مومني و دوستدار خدا متاثر مي شود ..چنان
كه بر يحيي بن زكريا و حسين بن علي ( عليهما السالم) گريست  .از امام صادق
(ع) روايت است كه گفت آسمان بر يحيي ابن زكريا و حسين ابن علي
عليهماالسالم چهل صباح گريست و چون پرسيدند كه چگونه گريست ؟ گفت  :در
صبحگاه و شامگاه رنگ آن سرخ بود.

الف) تفسير هدايت -محمد تقي مدرس ----جلد  ---24صفحه45

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
گريستن آسمان بر امام حسين (ع)

حضرت صادق (ع) فرمود :اي زراره به درستي كه آسمان گريه كرد براي حضرت
امام حسين (ع) چهل صباح به خون و زمين گريه كرد به سياهي  ،چهل صباح و
آفتاب گريه كرد براي آن حضرت چهل روز به كسوف و سرخي و كوه ها منقطع و
منتشر شدند و درياها جريان و موج زنان شدند و مالئکه چهل صباح براي ان
حضرت گريه كردند.

الف) تبصره المومنين  ----صفحه212
ب) رموزاسرارآميز – عدد چهل محسن آشتياني ---صفحه 31

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
راس اطهر سيدالشهداء(س)

ارتکازي در ميان شيعيان است عموما كه راس سيدالشهداء پس از چهل روز از
عاشورا ملحق به جسد اطيب شده و آن را امام سجاد (ع) در اربعين آورده و به بدن
اطيب ملحق كرده است....

الف) تحقيق درباره اول اربعين حضرت سيدالشهداء – محمدعلي قاضي
طباطبايي ---جلد  ---2صفحه213

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
اربعين حسيني و ملحق شدن سر امام به بدن مطهر

به قولي...
آنچه مشهور ميان شيعه اماميه است كه سر مبارك امام حسين صلوات اهلل عليه
را به جسد اطهر ايشان ملحق كرده اند و آن كار را امام سجاد (ع) بعد از چهل روز از
شهادت شهداي كربال با اهل بيت (ع) به كربال آورده و ملحق نمودند و اين آمدن
به طريق عادي بوده است تا به روش طي االرض.

الف) اول اربعين حضرت سيد الشهداء ----صفحه  17و 18
ب) رموز اسرار آميز عدد چهل – محسن آشتياني ---صفحه 112

تمدن اسالمي و متاثر ازآن (صدر اسالم)
روز اربعين امام حسين و زيارت اربعين

اربعين امام حسين (ع) در ماه صفر و دفن سر شريف آن حضرت نيز احتماال در روز
اربعين است....
به هر صورت بر مرد مراقبت واجب است روز اربعين را روز اندوه خود دانسته و
تالش نمايد براي يک بار عمركنار مزارش او را زيارت نمايد.

الف) ترجمه المراقبات مرحوم آميرزا جواد ملکي تبريزي  ----صفحه  11و
12

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
اسراي اهل بيت را تا شام چهل منزل بردند

يزيد اسراي اهل بيت را  ،از كوفه تا چهل منزل در نهايت اذيت و شکنجه بشام
برد.

الف) درس سخنوري ----جلد  ---1صفحه 245
ب) رموز اسرار آميز عدد چهل -محسن آشتياني ---صفحه 37

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
زيارت عاشورا

چهل روز زيارت عاشورا

سيماي فرزانگان – رضا مختاري ---جلد  ---2صفحه  22و 111

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
حضرت سيدالشهداء(س)
حضرت فاطمه (س) براي پيامبر اكرم (ص) خبر فرستاده و اظهار كردند كه  :به
فرزندي كه امت بعد از شما او را بکشند نيازي ندارم  .پيامبر اكرم (ص) خبر
فرستادند كه خداوند امامت و واليت و وصايت را در نسل اين فرزند قرار داده-
حضرت فاطمه (س) – براي رسول خدا خبر فرستادند كه راضي شدم پس در حالي
كه مقتول واقع شدن آن فرزند كراهت داشت به او باردار گرديد و  ...سپس به
چهل سالگي رسيد و به درگاه الهي عرضه داشت  :بار خدايا من را بر نعمتي كه
به من و پدر و مادرم عطا فرمودي شکر ،بيامرز و به كار شايسته اي كه خشنودي تو
در آن دست موفق نما و فرزندان من را صالح گردان.

الف) ترجمه كامل الزيارات ذهني تهراني -جعفر ابن محمد ابن قولويه ---
جلد  ---2صفحه  271و 272

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
چهل شبانه روز رزق امام حسين (ع)

بعضي گفته اند كه زبان مبارك را در دهان حسين (ع) مي گذاشتند و او را زقه
مي داد چنان كه مرغ جوجه خود را زقه مي دهد تا چهل شبانه روز رزق حسين (ع)
را حق تعالي از زبان پيغمبر (ص) گردانيده بود و پس روييد گوشت حسين (ع) از
گوشت پيغمبر (ص) .و روايات به اين مضمون بسيار است.

الف) منتهي االمال – عباس قمي -جلد  --- 1باب  5والدت  ----صفحه
114
ب) قمقام زخار صمصمام تبار در احواالت حضرت مولي الکونين ابي عبداهلل
الحسين (ع) – فرهاد ميرزا قاجار ---جلد  --- 2صفحه 57

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
امام سجاد (ع) پاداش چهل ساله فرزدق را يکجا دادند

در منتهي االمال  ،صفحه  122داستان شعر فرزدق براي امام زين العابدين (ع)
و حبس شدنش توسط هشام و باالخره دريافت پاداش چهل ساله يکجا از امام (ع)
آمده است.

الف) منتهي االمال  ---صفحه 122
ب) رموز اسرارآميز عدد چهل – محسن آشتياني ---صفحات  117لغايت
113

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
زائر سيدالشهداء حسين ابن علي (ع)

چنانچ ه در روايات ديگر نيز وارد شده است كه زيارت كنندگان آن حضرت چهل
سال پيش از مردم ديگر داخل بهشت مي شوند و ساير مردم در موقف قيامت
مشغول حساب خواهند بود.

الف) بيست و پنج رساله فارسي – محمد باقر مجلس ---جلد  ---2صفحه
221

تمدن اسالمي و متاثر از آن (صدر اسالم)
درباره اربعين

سوال :چه مي فرمايند در اين ماه محرم يک روز كسر دارد و بيست و نه روز مي
شود  .آيا ما اربعين را بيست و يکم صفر بدانيم يا بيستم؟
جواب :زي ارت اربعين زيارت روز بيستم صفر است نه چهل روز از عاشورا گذشته ،
آن را زيارت اربعين گويند يا به جهت اينکه سال اول اتفاقي افتاده بود كه ماه
محرم تمام بود يا به جهت اين كه غالب آن است كه چهل روز مي باشد.
سيد ابن طاووس رضي اهلل روايت كرده است كه عطاء نقل كرد كه روز بيستم
صفر با جابر ابن عبداهلل بودم كه به غاضريه رسيديم  ،غسل كرد و زيارت كرد و
زيارت اربعين را نقل مي كند.

الف) بحاراالنوار ---جلد  ---38صفحه  --- 413به نقل از مصباح الزائر
ابن طاووس
ب) رسايل و مسائل – احمد بن محمد مهدي نراقي  ---جلد  --- 4صفحه
21

