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ِ ِةِْبِنِاْلَحَسِنَِصَلواُتَكَِعَلْیِهَِوَِعلیِآباِئِهِفيِهِذِهَِِالّلُهَمّ َكِاْلُحَجّ ِساَعٍةَِوِلّیًاَِوِحاِفظًاَِوِقاِئدًاُِِكْنِِلَوِلِیّ ِالّساَعِةَِوِفيُِكِلّ
َعُهِفیهاَِطویاًلِ.وَِناِصرًاَِوَِدلیاًلَِوِ ْرَضَكَِطْوعًاَِوُِتَمِتّ

َ
َِعْینًاَِحّتیُِتْسِكَنُهِأ

 

 ن ی در دوم  ینیحس  نیاربع  ی ی. با موضوع دانش افزامیبرنامه در خدمتشان هست  ن یکه در ا  ی ان یم خدمت سروران، خانم ها و آقاعرض سال  با 

 . میکن  یم دنبالبحثمان را  ،جلسه

 

و مدفن    ایشان را درباره وجود    یخیو شواهد تار  ل یو دال  م ی کرد  یصحبت م  هیجلسه گذشته راجع به وجود مقدس حضرت رق  در

ا  م یپرداز  ی موضوع م  نیدر هم  گری د  سؤالسه    یجلسه به بررس  نی. در امی کرد  یمطهرشان بررس وان اسرا که حضرت ارک  نکهیو آن 

اصالً  ایسال بعد؟  نیدر اربع ای دندیبه کربال رس نیاربع نیدر اولکاروان بودند،  نیدر واقع قافله ساالر ا امام سجاد رتو حض نبیز

 نبوده است؟ نیدر اربع ،اگر آمده اند نکهیا ای امدند؟یبه کربال ن

 

سر مطهر  ایاست که آ نیدوم ا سؤالکرد.    میخواه  یامشب بررس  ، باشد  قیوفاگر ت  را هم   گرید  سؤال. دو  میکن  ی م  یرا بررس  سؤال  نیا

 نیتدف یگرید یدر جا ایدر کربال به بدن مطهرشان ملحق شده  ایدفن شده؟ آ یو به چه صورت یخیدر چه تار عبداهلل یحضرت اب

 ن یبه ا  ا ی آ  ،اگر در شام استدر مصر؟  ایدر شام  ای ستا نهیدر مدکجاست؟  نبیقبر مطهّر حضرت ز نکهیسوم ا سؤالو   فته؟صورت گر

که ان   تاس  ی تسؤاال  نیبار دوم به شام آمده اند و اگر آمده اند، چرا؟ ا  یدوباره بعد از آن سفر اسارت برا  نبیمعناست که حضرت ز

 . میپرداز یآن م یپاسخ ها  یبررسشاءاهلل امشب به 

 

به چهار نظر اشاره کردند. نظر اول   ، نه  ا یاصالً آمده اند    ا یاند، آ  دهیبه کربال رس  یخیر چه تارکاروان اسرا د  ا یاول که آ  سؤالموضوع    در

که    ی ن کسیبتوان گفت بزرگتر  دی را مطرح کرده اند، شا   ی لینظر دال  نیا  یاند. برا  امده ین  نیسرا به کربال در اربعامعتقد است که کاروان  

از دانشمندان و   گرانی و د. بعد از ا«لوءلوء و مرجان»است در کتاب    «یمحّدث نور»جناب    را برشمرده،  ل ینظر را مطرح کرده و دال  نیا

کنم و در    یآنها مطرح م  ل یبزرگواران را با دال  نیاند و بر او اصرار کرده اند. من ابتدا نظر ا  دهینظر را پسند  نیخودمان ا  نیمعاصر  یحت

عرض کنم که  د یبا  ،مینظرات بپرداز  یبه بررس  نکهیاز ا ش یکنم. پ   یم  م یان تقدرا خدمتت حیکرد و نظر صح  میخواه ینقد و بررس  تینها

منبع   «دالشهدایحضرت س   نی اربع  نیدرباره اول  قیتحق»با عنوان    یی طباطبا  ی قاض  سیدعلیآیت اهلل    دیشه  نوشته  ارزشمند  ی کتاب

و نقد نظر مرحوم    یبه بررس  شانی . ارندیبگ  یپاب  کت  نیتوانند بحث را به صورت کاملتر در ا  ی و عالقه مندان م  نیبحث ماست. محقق

اول توسط کاروان و مالقات با جابر بن عبداهلل  که نیاربع ارتیز یعنینظر مشهور است؛  نیرا که هم حی و نظر صح  داختهپر یمحدث نور

  را ارائه کرده  یمتقن  لیدالنظر خودش    یرا جواب داده و برا  یمرحوم محدث نور  ل یدال  ده، یرا برگزانجام شده است    بن سعد   هیو عط

 .تاس

 

بن طاووس در کتاب خودشان   دیاست. سبن طاووس    دیّس فقط و فقط مرحوم    هیقض  نیکه مطرح کرده اند، گفته اند که ناقل ا  یلیدل  نیاول

به کتاب    نیدر ااست که    یتنها کس  دی. سآورده استاست،    و مقتل  شانیکتاب مشهور ا  که  «الطفوف  یقتل  یالملهوف عل»  ای  «لهوف»

  ی لذا از پختگ  ،نوشته  یکتاب را در دوره جوان نیبن طاووس ا  دیس  نکهی. با توجه به امی کند کاروان اسرا اشاره    نیاربع  نیاول  ارتیز  هیقض

را استدالل    نیکه هم  یگرانیو د  یاستداللِ محدث نور  نیدر پاسخ به ا  .میبه آن اعتماد کن  میتوان  یبرخوردار نبوده و ما نم  ی کاف  یعلم

  چ ینوشته شده است؟ ه  یلهوف در جوان  یعنی  ،بن طاووس  دیکتاب س  دییگو  ی م  لی: اوالً به چه دلمیده   ی جواب م  نگونهیا  ،کردندتکرار  

ارائه   توانند  یمکه    یتنها شاهد  .ندارد  ی لیکس دل  چیه  . ارائه کرده اند  گرانیو د  ینه محدث نور  و  جا نه موجود استک  چیدر ه  یلیدل

 ک ی در  یبا کتاب لهوف او توسط محدث قم ،نوشته شده یبن طاووس که در جوان دیمرحوم س «الزائرکتاب مصباح  »ه است ک نیا ،کنند
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 یبن طاووس لهوف را در جوان دیاثبات کند که س تواند یم ایآاثبات کند؟    تواند  یرا م  یزیچه چ  موضوع  نیا  است.  شده  نیکتاب تدو

 . پاسخ اولاین ؟ است نوشته

 

  ی : بله از اعتبارش کم مندیممکن است بگودارد؟  یچه ارتباط کند؟ یاو کم م یاز اعتبار علم یکتاب در جوان نینوشتن ا ای: آدوم پاسخ

کرده، خب    دی اول ترد ن، یورود کاروان اسرا در اربع هیدر قض ، االعمال مثل اقبال گرشی د ی بن طاووس در کتاب ها دی. چرا؟ چون سکند

 داشته، برگشته است. یکه در جوان یاز نظر دهد ی نشان م دیترد نیا

 

که کتاب لهوف را بعد از   شود   یمعلوم م  طاووس  نب  دیاتفاقاً از کلمات س  ست،ین  نطوری: نه امیده  یجواب م  سؤال  ن یپاسخ به ا  در

است   ارو اگر قر  کرده  یم   یمنبع ارزشمند و موثق تلق  کیکتاب لهوف اعتماد وافر داشته و آن را به عنوان    نیاقبال نوشته و اتفاقاً به ا

الزم   ی پختگ  نکهیا لیکرده و به دل فیاقبال را تأل یدر جوان م ییبگو د یبا  ی عنی  .به نفع ماست . برعکس است قاً یدق م، یاستدالل کن نگونهیا

. چرا؟ چون است  را ناروا شمرده  دی ترد  نیا  گرید  ،را روا دانسته اما در اواخر عمر که لهوف را نوشته  د یترد  ن یبه قول شما ا  ،را نداشته

 است.   الملهوف علی قتلی الطفوف  گرش یمن کتاب لهوف را نوشتم، اسم د  «صنفت کتاب الملهوف علي قتلي الطفوف»:  دی فرما  یم  شخود

 یمن کتاب   که قبل از  ی شناسم کس  ی من نم  «ما عرفت أن أحدا سبقني الي مثله، و من وقف علیه عرف ما ذکرته من فضله»  : دی فرما  ی بعد م

 فهمد  یم  ،باشد   دهیتر نوشته شده را دشیکه مقاتل پ   ینوشته باشد. و کس عبداهلل  یمقتل اب  نهیدر زم  ییکویو ن  یارزشمند  نیبه چن

  ست؟ یخودش نشان دهنده چ  امر  نیموضوع به نگارش درآورده ام. ا  نیرا در ا  یکتابم چه کرده ام و چه کتاب ارزنده ا  نیکه من در ا

معتبرتر  دیدر نظر خود س گریمقتل د ینسبت به کتاب ها اًیکتاب از اعتبار برخوردار است و ثان نی ااوالًاست که پس    نینشان دهنده ا

عبارت را مرحوم   نی. ادارد حینظر لهوف بر آنها ترج نیا ش،یکتاب ها گریو داقبال  ی مثلدر کتاب ،دارد یگرینظر د دیست و ثالثاً اگر اس

 ی مطهر   دیشه  ینیبه کتاب حماسه حس  دیتوان یم  .کردند، نوشتند  فیدر اواخر عمرشان تأله  ک ییدر اواخر عمر خودش در کتاب ها  دیس

 یشبهه که محدث نور ن یهم نسبت داده اند، و نکته آخر راجع به ا  د ینقل کردند و به آخر عمر س دیعبارت را از س  نیکه ا دیمراجع کن

  . کند   ی کم نم  آن  از ارزشاین موضوع    ی ول  ی خیر اسناد تاردون ذکاست ب   یکتاب  ، کتاب لهوفدرست است که  است که    ن یا  ،مطرح کرده

مصباح الزائر را نوشتم که خالصه باشد و از نقل اسناد صرف   . دمیرا د  یطوس  خیمتهجد شکه من مصباح ال  دی فرما  یم  دیچرا؟ چون س

و از اسنادش صرف نظر شده،    منوشت  ( باشد. کتاب لهوف را همhandbookامروز هندبوک )  ریبه تعب  .باشد   ی نظر کردم که کتاب سبک

مقاتل به    نیاز اها    ارتگاهیدر ز  ،شودی  مشرف مکربال  به    یباشد و زائر بتواند با خودش حمل کند و وقت   یچرا؟ تا کتاب سبک و مختصر

بن   د یاب سکت  به  م یتوان  ی نم  ی گونه خدشه و مناقشه و اشکالچیه  نیمستند و مکتوب و معتبر استفاده کند. بنابرا  یعنوان روضه ها

 . میطاووس وارد کن

 

مقتل    یکتاب ها  انیمطلب در م  ن یاست: ما چرا از ا  نیا  ، که ارائه کرده اند  ی لیدل  نیدوم  کنند،  یرا انکار م  نیاربع  نیاول  ارتیکه ز  یکسان

  ، نقل کردند  یزیچ  دیقبلتر از س  گرانید  نکهیاز ا  است.  بن طاووس در لهوف آن را نقل کرده  دیفقط س  .مینیب  ی نم  یی ردپا  چیه  گرید

از   ی سخن ناش  نیا  .ستین  نطوری: نه امیکن  ی ندارد. در پاسخشان عرض م  یو مستند معتبر و محکم  شهیر  هیقض  ن یکه ا  شود   یمعلوم م 

  ن یاول  ارتیز  هیبن طاووس نوشته شده و به قض  د یاز س  ش یکه پ   معتبر  ی خیتار  یی شماست. من به چند مورد از کتاب ها   قیتحق  یکم

 :کنم  یرا خدمتتان عرض م  نعبارتشا  . کنم ی شده، اشاره م ارهاش نیاربع

ابن طاووس در قرن هفتم    دیس  است.  کرده یم  زندگی   دوم  قرن  حدود  در  و  است  مِخنَف صاحب کتاب مقتل  یاب  :«ِمخَنف  یمقتل اب»  اول

 می آورد.  یراتییرا با اندک تغ  طاووسابن    دیعبارات س  نیاو هم هم  ،حدود پنج قرن جلوتر  ی عنی  .ستندیز  یمِخنَف در قرن دوم م   ی و اب

 :گونه نوشته بود نید در لهوف خودش ایس

ألکباد، واجتمع إلیهم نساء ذلك السواد، وأقاموا علی ذلك  یف »فوافوا وقت واحد و تالقوا بالبکاء و الحزن و اللطم و اقاموا المتم المقرحة ل

»
ً
 أیاما
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که کاروان   ریدرخواست دادند کاروان به سمت کربال حرکت کند. نعمان ابن بش  ،دندیکربال که رس  یکیبه نزد  .در حال عبور است  کاروان

دهد.   یو کاروان اسرا را به سمت کربال حرکت م  کند  یموافقت م   (،شده بود  نییبه عنوان قافله ساالر تع  دی زیدر واقع از طرف  )  دار بود

و    ند یآ  ی شوند و آنها هم م  ی آن اطراف بودند، خبردار م  یها  هیر بادکه د  ی کنند. کسان  یم  یو شروع به عزادار  ندشو  ی نجا وارد مآبه  

مخنف   یدر مقتل اب  را  عبارت  نیاست. مشابه هم  دیعبارت س  نیپردازند. ا  یمالشهدا  دیبه اقامه عزا در کنار قبر حضرت س  یچند روز

 . مینیبب میتوان یم

 

  . هیاالثار الباق  ا ی   هیآثار الباقدارد به نام    ی کتاب  ی رونیب  حانیابور  .است یرونیب حانیوجود دارد، سند ابور دیکه قبل از س یخیسند تار نیدوم

رَبع اَرة  یزِ  ِه ی»وف :د یفرما ی پردازد و م  یم نیاربع هقضی کتاب به ذکر نیاو هم در ا
َ
اِم« َن،یاأل

ّ
ه  َبعَد انِصراِفِهم ِمَن الش م َحَرم   وه 

  ی رون یب  حانیابور  که  را هم عرض کنم   نی. )ادندیدر کربال رس  نیاربع  ارتیگشتند و به زماه صفر کاروان اسرا از شام بر  ستمیروز ب  در 

 ( مدر قرن هفت د یدر قرن پنجم و س یعنی است. ستهیز ی ابن طاووس م دیحدودا دو قرن قبل از س

ابن طاووس است    د یس  اصرمع  بایاو گرچه تقر   .است  عهیش  ی از علما  ی ابن نما حلّنوشته    ،«الحزان  ریمث»  ب، مدرک کتامدرک نیسومو  

الحزان به  ریکتاب مث ق( است. او هم در  ۶۶۵)  ی متوفا د یس کهق(   ۶۴۵) ی متوفا  یعن ی . رفت ا یاز دن دیسال زودتر از س ستیاما حدود ب

 : سدینو ی کند و م  یاشاره م نیبعاول ار ارتیز

وقٍت واحد، فتالقوا  یف ارتهیهاشم قدموا لز یو جماعًة من بن هیرحمة الله عل یبکربالء وجدوا جابر بن عبدالله انصار نیالحس الیلما مّر ع

 .هذا المصاب المقرح الکباد االحباب یبالحزن واالکتئاب والنوح عل

. دو راه مختلف است و از خود شام هم این دو استاز راه شام به کوفه و مکه جدا  ،راه شام به مدینه صالا :چهارمین دلیلشان این است

 که   طاووس  بن  سید  نقل  این  بنابراین  است.  کربال  و  کوفه  سمت  به  جاده   یک  و  است  مدینه  سمت  به  جاده   یک  شام  از  .شود  راه جدا می

 ، کردند  حرکت  شام  از  وقتی  آنها  اصلی  مقصد  چون  .نیست  درست  ،کردند  کج  را  راه  شدند،  نزدیک  کربال  به  وقتی  راه  میانه  در  است  فرموده

  که   کنیم  می  عرض  شبهه  و  سؤال  این  به  پاسخ   در.  باشند   کرده  مسیر  طی  ،گذرد  می  کربال   از  که  راهی  از  توانند  نمی  بنابراین.  بود  مدینه

از سمت موصل و تکریت و  ،فرمایید ییک راه، راهی است که همانطور که شما م .دارد راه دو نهمدی به رسیدن برای ،شام. نیست اینطور

  راه  یک اما . درست  این. نیست هم کربال و کوفه نزدیک و شود نمی رد کوفه از الصا راه این .رسد می مدینه به و شود می رد هااین شهر

 کی کربال و کوفه رد می نزدی  از  راه  آن.  گذرد  نمی  هم   متعدد   های   آبادی  ز ا  و  است  کوتاهتر  و   نزدیکتر  اتفاقا   راه  آن  که  هست  هم  دیگری

  بینیم   می  که  این  از.  باشد   شده  رد  ، گذرد  نمی  کوفه  و  کربال  نزدیکی  از  که  دورتر  راه  از  کاروان  باشند  گفته  که  نداریم   دلیلی   هیچ  و  شود

موافقت کرد،    (شیرب  بن   نعمان )  ساالر  قافله  و   کردند   درخواست  ، شدند  رد   کربال  نزدیک  از  وقتی   اند   گفته  دیگران  و   طاووس  بن   سید  مرحوم

 دوم نکته و اول نکته این. بودند کرده انتخاب را گذرد می الکرب و کوفه نزدیکی از که نزدیکتر و کوتاهتر راه که فهمیم از همین نقل می

 رد زیادی های آبادی از ،شود می رد ها ریت و موصل و اینتک مثل هایی برخالف آن راه طوالنی که از آبادی دوم راه این چون که این

 که نشوند رد ها آبادی و شهرها از کاروان این که است بوده همین بشیر بن نعمان به دستورش و یزید خود انتخاب بسا چه ود،ش نمی

نشود که    طوری  دیگر بردند،  را  ما   آبروی   هایشان  سخنرانی  با  شام  در  الکبری  زینب  و  حسین  بن   علی این.  شود منتشر دوباره خبرشان

بروند در شهر   گیرید،   می  منزل  ی شب  کنید،  می  قوایی  تجدید  .دارید  استراحتشهرها    این  در  روز  دو   یکی  باالخره  دیگر،  هایدوباره 

. همین کاری که در شام انجام دشو  دایجا  شورش  علیه حکومت ما  و  کنند  بیدار  را  مردم  باز  .کنند  سخنرانی  اینها  کنید،  می  استراحتی

 احتمال   به  ، شد   نمی  رد   مهم   های   آبادی  از  و   بوده   کوتاهتر  راه  این  چون  اتفاقا   که  کنم   عرض  را  این  خواهم  دادند و بال بر سر ما آوردند. می 

 است  گذشتهکردند که در نهایت از نزدیکی کربال    بانتخا را راهی بنابراین. شوند رد  راه این از که است بوده  همین  هم یزید دستور قوی

 هیچ مشکلی نخواهد داشت. ، درخواست ورود به کربال را دادند ،این نقل سید بن طاووس که فرمود: وقتی از نزدیکی کربال رد شدند  با  و

 

  باشد،  بال به کوفه رفتهکر  از  کاروان  اگر.  است  زیادی  فاصله ،کربال تا  شام   بین  فاصله :است  این  ،کنند  ترین دلیلی که منکرین ارائه میمهم

 ندارد. چه طور می   انامک  اصال  روز  چهل  مدت  در  فاصله  این  طی  ،برگردد  کربال  به  شام  از  بخواهد  دوباره  بعد  و  باشد  رفته  شام  به  کوفه  از

د. در پاسخشان بیای   و   بروند   روز  چهل  مدت   در   را  زیادی   مسافت   ینن چ  ،است  بوده   شتر  و   اسب  که  روز  آن  نقل   و   حمل   وسایل  با   خواهند

 اگر عالقه   .ردندک  می  طی  زمانی  مدت  چه   در  ها  کاروان  را  چنینی  این  های  فاصله  ببینیم  کنیم،  مراجعه  تاریخ  به  باید  :کنیم  عرض می
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  قاضی  شهید  مرحوم  نوشته  «الشهدا سید حضرت اربعین اولین درباره تحقیق»  کردم،  عرض  خدمتتان  هک  کتابی  همان  به  ،هستید  مند

 از  کوتاهتر  بسیار  های  زمان  در ها  مسافت  این   بدهند نشان  که  این  برای اند  آورده  را  تاریخی  متعدد  های  نقل  . بفرمایید  مراجعه طباطبایی

خیلی کمتر از   . تا مکه استکربال  فاصله  نصف  از  کمتر  شام   تا  کربال  فاصله  ببینید.  کنم  می  اشاره  مورد  سه  دو  به  فقط.  شد   می  طی  این

. وقتی یک  اند  آورده  کتاب  در  طباطبایی  قاضی   مرحوم  را  فرسنگش  میزان  دقیقا  عالقه مند هستید،  اگر.  گویم  کامال حدودی می  .نصف

روز عرفه یعنی  .روز عرفه بود ،شدند  خارج  مکه از  وقتی. کردند طی  را زمانی  چه امام کربال، تا   مکه از ببینید  است، هایی  چنین فاصله

روز از   22. مدت  دند دا  اختصاص  فاصله  این   به  را  روز  دو   و   بیست  یعنی.  محرم  دوم   بود؟   چندم   ، رسیدند  کربال   به   وقتی .  الحجه  نهم ذی

حاال   این موارد را حساب کنید..  اند  شده  حر  معطل  روز  دو  یکی  اند،  خوانده  حضرت  هایی  خطبه  بین  این  در  تازه .  اند   آمده   کربال   تامکه  

پس زمان هم    ، شد   صفن  مسافت  کشد؟   روز طول می  11آیا بیش از    ، یعنی از کربال تا شام را طی کنند  ، اگر قرار باشد نصف این فاصله

 برگشت این مصافتهمچنین    باشد.روز    11از کربال تا شام قاعدتاً باید    ؛ روز  22باید نصف شود دیگر، درست است؟ پس از مکه تا کربال  

 ر دستو  بردند،   می  شام  به  کوفه  از  و  کوفه  به  کربال  از  را  کاروان  که  هایی  یازده روز باشد. شما حساب کنید که آن نانجیب  نباید بیش از

  این  ولی  شد  می  طی  ه روز  دو  که  این   با  ،کوفه  تا  کربال  فاصله  :اند  گفته  ها  لذا مقتل نویس  .داشتند که کاروان را با سرعت حرکت دهند

با گذشت یک روز به کوفه رسید. چرا؟ چون کاروان   ،روز یازدهم که کاروان حرکت کرد  .رسید. یعنی روز بعد از عاشوراروان یک روزه  کا

ج دهند آزار و رن  شتریکه آن ها را بتوانند ب  افتند یمرکب ها ب  یهم بچه ها از رو  شوند و   ت اذی  اسرا  هم  که  دادند   می   حرکترا با سرعت  

مسافت   نکهیکردند و ا  ی م  یتر ط  عی. پس مسافت را سررندیگ  لیزودتر تحو  داهللیخود را از عب  زیتر ختم کنند تا جوا  عیائله را سرو ق

  .کرده باشند   ی فاصله را در مدت زمان کوتاه ط  ن یکه بخواهند ا  ستین  یاستبعاد  چیه  .ندارد  یمشکل  چیه  نیبنابرا  .کوتاهتر بوده است

 . کرد خواهم اشاره مورد فقط به دو سه البته موارد بیشتری هست که ،میکشب رونیب میتوان ی م خ یکه از دل تار  یمورد دوم

 

از  یاسباط زرانیخ . از فاصله شام تا کربال است شتریب  یلیخ نهیفاصله بغداد تا مد . آمد  نهیاز بغداد به مد یاسباط زرانیبه نام خ یشخص

 شود که در بغداد است. یم انیعیاز ش یکیصحبت از  آمد.  یخدمت امام هاد  و  نهیبغداد به مد

 رفته است.  ایاو از دن ندیگو ی رفته است، مردم م ای: خداوند اورا رحمت کند از دنندیفرما یحضرت م

 زنده بود.  .بغداد بودم ش یمن ده روز پ  .نرفته است ای: نه از دن د یگو یم یاسباط زرانیخ

 .است رفته ا یکه از دن ندیوگ  ی: نه، مردم مندیفرما یحضرت م

رفته  ایدهم به تو که دوست تو از دن یمن به علم امامتم خبر م یعنیکه منظورشان خودشان هستند.    دم یفهم دیگو  یم  یاسباط  زرانیخ

من    دیگو  یچرا؟ چون م  .هم کمتر  دیشا  ،کرده است. حداکثر ده روز  یرا ده روزه ط  نهیفاصله بغداد تا مد   .نجاستی. شاهد عرضم ااست

 ن ی کربال تا شام را در ا  ی عنی  ،فاصله نیشود ا  ینم  ا یآمد، آ  نهیشود ده روزه از بغداد به مد  یاگر م   .او زنده بود  ، که بغداد بودم  شیده روز پ 

 شود.  یکرد؟! قطعا م  ی مدت ط

 

  یکرد. هالل ماه را م  ی ل مالحجه را استهال  یدر بغداد ماه ذ  دی: هارون الرشندیگو  ی م  ، کنم یخدمتتان عرض مکه  سوم یخیتار سند

خودش را  دی با ی ک . آمد یمبه  انجام مناسک حج واجب یبرا  ،افتاد ی خودش راه م یبعد با کاروان سلطنت .الحجه یاول ماه ذ یعنی  ،دید

بعد از ظهر   وبرساند  عرفات    یبه صحرا  راصبح روز نهم مکه باشد که احرام ببندد و طواف انجام دهد و خودش    دیبا  اعدتابرساند مکه؟ ق

با فاصله هشت روز از بغداد تا مکه را   ،مکه باشد   دیو روز نهم با  داده  یکه استهاللش را در بغداد انجام م  یکس  .عرفات باشد   یدر صحرا 

ک  .کرده است  یم  یط با  نبوده که    ؛یسلطنت  اروانآن هم  را سر  خسته شودچاپار  ن  ریکند. خ  یط  عیو فاصله ها  به   ازیپادشاه است. 

است که در هشت    د یفاصله کربال تا شام بع  ، کند  یم   یفاصله را در هشت روز ط  ن یا  یوقت  ای کند. آ  یبا آرامش حرکت م حت دارد.  استرا 

است که خود    نیمسئله و ا  نیرا اضافه کنم درباره ا  ی گرینکته د  .ندارد  ی استبعاد  چیه  کهدهد    یها نشان م   نیشود؟! همه ا  یروز ط

 نکه یا ی عنیاست.  دهیقائلند که کاروان اسرا اول صفر به شام رس نیکنند، قبول دارند که مورخ  ی انکار مه ک ی زانیعز نیو خود ا نیمورخ

را شرکت   اد یبودند. مجلس ابن ز  ادیاسرا در زندان ابن ز  است.  کوفه بوده  ررا د  یچند روز  و   به کوفه آمده ،محرم حرکت کرده  ازدهمیوز  ر

موصل به شام آمده اند، چرا؟   تیتکر   ریاز مس  .دور آمده اند   ریاز مس  ی خیتار  ی دند. بنا بر نقل هابعد دوباره سوار بر مرکب ها ش   ، کردند

 شان نیبه مخالف و میبه شهادت برسان نگونهیرا ا غمبر یپسر پ  میکه ما توانست ندیخودشان را نشان دهند و بگو ییخواستند هنرنما یم
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اسرا را چند روز اسکان داده اند، مجلس ابن   نیدر کوفه مانده اند، در زندان ا  نکهیا  با  . نشان دهند. از راه دور هم آمده اند  ضرب شصت

کاروان را به شام   نیکه ا  دی د  یشما اجازه م   ا یاند که آ  تهاجازه گرف  دی زیاز    ، نامه فرستاده اند  نکهیه برگزار شده است. باالتر ادر کوف  ادیز

اول   .است  دهیاز راه دور هم رس  ،دیبه شام رسکاروان    نیبعد ا  .جواب نامه را دادند  .دیاو گفته که بله بفرست  ست؟ینظر شما چ  م،یبفرست

که شهادت حضرت   میدان یصفر در کربال باشد؟ م  ستمیراه را برگردد و ب  نیکاروان نتواند هم  نیشود ا  یچطور م  .بوده است  صفر در شام

از   ، در فاصله مثال پانزده روز  نیاتفاق افتاده است. بنابر  ، یبیعجتحوالت    هیپنجم صفر بوده است. بعد از شهادت حضرت رق  هیرق

  یکسان  م یو نشان داد میکرد یاول را بررس هیندارد. نظر یمشکل چیه  است.کاروان حرکت کرده و آمده  ،صفر ستمیپنجم صفر به بعد تا ب

 ن ی در دوم ارتی ز نیا ند یگو ی که م  ی رند. اما کسانندا  یصورت گرفته باشد، نظر درست ارتیامکان ندارد ز نیاربع ن یدر اول ند یگو ی که م

به چه   ،بوده  نیاربع  نیکه در دوم  ی ارتیز  :میکن  یم  سؤال  از آنان  ر؟ی خ  ای  میریبپذ  از آنها  این موضوع را  میتوان  یم  ایبوده است، آ  نیاربع

کاروان بعد از   نینه ا  ای ؟  آمدند    کربال  به  شام  کاروان اسرا از   ،و چهل روز از واقعه کربال  کسالیبعد از گذشت  صورت انجام شده است؟  

و چهل   کسالیها    ن یا  ، که نه  ندیصورت بوده است؟ اگر بگو  هچهلم دوم آمدند کربال؟ به چ  یبعد برا  ، رفتند  نهیمد  به  ی، وقت مدتیگذشت  

 نیاربع  ارتیپس سفر ز  ،ندیرا بگو نیاگر ا  .آمدند  کربالبه  راه    انهیبرگردند و در م  نهیگرفتند به مد  میروز را در شام بودند و آن موقع تصم

 . میچند اشکال بر آن ها دار در این صورت  از شام انجام شده است. میمستق  ندیگو ی مدوم را قبول دارند و 

 

وزه  ( نگه داشته باشد. چرا؟ چون حضور چند رشتریب  ایروز )کمتر    ۴0سال و    کیاسراء را در شام به مدت    د، یزین ندارد  امکا  نکهیا  اول

باعث    شان،یا  تیحضرت و مظلوم  یها  یشد. در واقع آن سخنران  دیزی  یبرا  یباعث مشکالت متعدد  نبیحضرت سجاد و حضرت ز

  هیها عل  ی لیو بزرگ شده بودند، اما خ  تیترب  نیرالمؤمن یبودند که با بغض ام  یها کسان  یشام  نکهی شوند. با ا  داریشد که مردم شام ب

کرد و    یاطالع   یاظهار ب  دیزیاطر  خ  نیبه هم  د؟یبرخورد کرد  امبریپ   ادگارانیبا    نگونهیکردند که چرا اشورش نموده و اعتراض    دیزی

. حاال در د ید تا خودش را تبرئه نماررا مطرح ک  یی دروغ ها بوده و  ادیابن ز یخودسر .من انجام نشده بود ی کار اصالً با هماهنگ نیگفت ا

سال نگه دارد   کی  اکاروان ر  نیکنند، معنا ندارد که او بخواهد ا  ی و به او اعتراض مشورش  او    هیکه مردم عل  یحساس  طیشرا  نیچن  کی

در شام ماندند.    یسال و خورده ا  کی   نهاینگفته است که ا  یمورخ  چی ه  ، نیبفرستد. عالوه بر ا  نهیسال آن ها را به مد   ک یو بعد از گذشت  

 داشته باشد. فیولو ضع یندمست د یبا  یخیتار یو هر ادعا  یخیبه هر حال هر حرف تار

 

بوده و آن     تیکه در اهل ب  یل یتمابا وجود    نید. بنابرانبرگرد  نهیعالقه مند بودند که زودتر به مد  تیخود اهل ب  نکهیا  بعدنکته  

را بمانند؟  روز در شام مانده باشند. چ  ۴0و    لسا  کی  تیندارد که اهل ب  ی گاهیشد، باز جا  دایبعد از اعتراض ها پ   د یزیکه در    ینرمش

بعد از گذشت    مییبگو  نکهیا  نیها در شام بمانند. بنابرانداشت که آن  ی لیتما  چیهم ه  دیزیبرگردند.    نهی داشتند به مد   لیخودشان که تما

.  باشد   یحیتواند سخن صح  یاصالً نم  ،درفتن  نهیشد و بعد به مد  نیاربع   ارتیروز تازه اسرا از شام به کربال آمدند و بعد ز  ۴0سال و    کی

ا  مییاما اگر بگو به کربال    نهیاز مد   یعنیسر چهلم دوم خودشان را به کربال رساندند،    ،یآمدند و بعد از گذشت مدت   نهیبه مد   نهایکه 

 شود.  ی گفته وارد م نیبر ا ی د، باز هم مشکالت متعددرساندن

 

عبداهلل   ن،یهمچون حضرت ام البن  یداافر  د یقطعاً با   کاروان باشند.   نی در ا یافراد خاص   د یبا  یسفر  نیخب قاعدتاً در چن  نکهیاول ا  اشکال

را در کربال  زانشانیبودند که عز یکسان  نهایکاروان حضور داشته باشند. چرا؟ چون ا نیو ام سلمه در ا(  نبیبن جعفر )شوهر حضرت ز

 بن جعفر قطعاً دوست دارد سر قبر عبداهلل  د،یایب    حتماً دوست دارد که سر قبر پسرش حضرت ابالفضل  نیدست داده بودند. ام البن  زا

ام   ای  نیام البن  ایکاروان ها عبداهلل بن جعفر    نیگفته باشند در ا  یخیگزارشات تار  نیدر ا  مید یگاه ندچیه.  دیایپسرانش محمد و عون ب

شود که پس    ید. نه! معلوم م سفر آمده باشن  نیعالقه مند بودند، در ا    عبداهلل  ی که به اب  امبری مثالً اصحاب بزرگ پ   ا یسلمه بوده اند  

 روان کا نیندارد. ا نهیبه کاروان مد  یتناسب چیدر حال بازگشت از شام تناسب دارد و ه یاست که به همان اسرا ینشیچ ،کاروان نشیچ

 راه افتاده باشد.  نهیتواند از مد ینم

سوم   لیدل  ایه سوم  . نکتلیقول بدون دل  کیشود    یم  راه افتادند و آمده اند. پس باز هم  نهیهم نگفته که از مد  یمورخ  نکهینکته دوم ا

  امروز بلکه کالً   یها و عرب ها  یعراق  انیها و نه در م  ی رانیا  انیاست که اصالً نه در م  نیا  ، ستین  یحرف، حرف درست   نیا  نکهیما در ا
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روز   ۴0سال و    کی  یبرا  ندیآ  یموقت ن   چیه  یعنیمفهوم ندارد.  وقت    چیه  ،مرحوم  کی  ای   تیم  کیسالگرد    نیدوم  یبراگرفتن    نیاربع

گرفتند.    یرا م   نیاربع  ن یاول  ،گرفتند  ی و م   رند یگ  ی که م  نیاربع  شهی. همستینبوده و ن  ی کسچیدر رسم و رسوم ه  نی. ارندیبگ  نیاربع

 نیه است. اروزگار نداشت نیدر ا یرسم و رسوم چ یه نیا ، سالگردش بوده یصورت گرفته ول نیاربع ارتیز د ییگو ی م ه ک یی شما نیبنابرا

 نبوده است. یقول، قول درست نیاست که ا یا نهیقر

حضرت ندارد. به ما   نیاختصاص به اربع  مورد  نیا  م؟ یرو  ی م    اباعبداهلل  نیاربع  ارتی چرا ما ز  م؟یری گ  ی م  نیچرا ما سالگرد اربع  حاال

حضرت،    الدیروز م  ،، سوم شعبان  ه اباعبداهللخاص  ارتیشعبان، ز  مهیکرده اند. ن  هیرا توص  اباعبداهلل  ارتیهمه مناسبت ها ز  یبرا

  ارت یعاشورا ز  شان،ی مخصوص ا  ارتیقدر ز  ی، ماه مبارک رمضان در شبهامخصوص اباعبداهلل    ارتیماه رجب ز  شان،یمخصوص ا  ارتیز

اصالً با   نی. بنابرامیریگ  ین میسالگرد اربعکه ما  ستین ن یرا دارد. ا شان یمخصوصه ا ارتی هم ز نیو باالخره اربع مخصوص اباعبداهلل 

 .دیآ یجور درنم یخود نامگذار

 

در    عبداهلل    یند که سر مطهر ابمعتقد  نی است که مشهور مورخ  نیا  ،ستین  یحیدوم، قول صح  نیقول اربع  نکهیما بر ا  لیدل  نیآخر  و

 ی بررس  شتریرا در سؤال بعد ب  مورد  نیاکه    ملحق شده است  شانیبه بدن مطهر ا  کاروان و توسط حضرت سجاد    نیتوسط ا  نیاربع

روز   ۴0سال و  کیصورت نگرفته و بعد از گذشت  نیطور بوده و بوده و بوده و تدفنیسر مطهر حضرت هم مییبگوشود  یم ای آ. میکن یم

 سر مطهر را ملحق کردند؟!  تازه امام سجاد   ،دوم نیدر اربع

 نیاربع نیاول ارتیدهد که هم ز یهم رفته نشان م یرو نهایهمه ا  معقول است؟  نیا  م؟یحرف را بزن  نیدرست است که ما ا  نیاصال ا

. و آن گروه هم که نظر سوم را دارند،  ستین حیدوم قطعا مشکل دارد و صح نیاربع ارتیندارد، بلکه ز یمشکل چیندارد، ه یاستبعاد چیه

پا گذاشتن مدارک    ریو در واقع ز  ستمستند نیزنند که اعتبار ندارد و    ی م  یحرف  است.  صورت نگرفته  نیاربع  ارتیاصال ز  ند یگو  یم

 گذشته عرض شد.   یها پی تان در کلاست که خدمت یخیتار

 

مرحوم محدث صورت گرفته؟  نیتدف نیا یکجا دفن شده و در چه زمان عبداهلل  یسر مطهر حضرت اباست که  نیمان ادوم سؤال

کنند.   یبه چند قول درباره دفن سر مطهر حضرت اشاره م  ،رسند  یم  نیبعار  امیا  عیبه وقا   یوقت   ،»نفس المهموم«  فیدر کتاب شر  یقم

 نیا دیگو یاول م هیدرباره دفن سر مطهر حضرت پنج قول است. نظردر تذکره الخواص گفته که    یکه سبط بن الجوز  ندیفرما  یم  شانیا

در دمشق بوده،  دیگو یم هینظر نیده، سومش انجام نهیدفن سر مطهر در مد دیگو یدوم م هیدفن در کربال صورت گرفته است. نظر

. مرحوم محدث است شده نیو پنجم معتقد است که در قاهره تدف آن هم در شام است که ودهب »رقه«که در مسجد  دیگو یم نیچهارم

شمارند.   یتر بر مقیقول را قول دق ن یدانند و ا یم حیدفن در کربال را دفن صح ، کنند ینقل م عهیش یکه از علما یبا توجه به اقوال یقم

    یمرتضدیکه س  یمرتضدیبوده، نقل کرده از س  عهیبزرگ ش  یااو که از علم   . دیگو  یبه نقل از ابن شهر آشوب م  یمرحوم محدث قم

 خی. بعد مرحوم شوستیبال برگردانده شد و به بدن پ از شام به کر  عبداهلل    ی که سر مطهر اب   خودشان فرموده اند   ی ها  از کتاب  ی کیدر  

 ن ی اربع  ندیگو  یم   یعنی .دانند  یالحاق سر به بدن م  نیرا هم  نیاربع  ارتیز  لیباز دل ،کنند  یم  نقلرا    نی اربع  ارتی ز  یهم وقت    یطوس

قدر و   ی که شبها  گر یمخصوصه د  ی ها  ارتیبر خالف ز  . دارد  یاختصاص  ارت یزاست که موقع دفن سر مطهر است. لذا    نیا  تشی خصوص

شما چطور عاشورا   است.  روز دفن شده  نیدر ا  عبداهلل    یمطهر اب  سراست که    نیاختصاصش بخاطر ا  نیا  ؛باشد، نه  نهایماه رجب و ا

. است  بدن مطهر حضرت دفن شده ،دو روزه  ی کی  ی فاصله زمان کیاست و با    ؟ چون روز شهادت حضرت   عبداهلل یاب   ارتیز  دی رو  یم

گفته   ریالس  بیحب  خ یتار  در که    نی کنند و آن ا  یاستدالل م   یگریقل دبه ن  ی . باز مرحوم محدث قمهم سر مطهر حضرت دفن شد  نیاربع

مطهر را حمل کردند   یسرها  نیبا خودشان ا     داد و حضرت سجاد  لیتحو  شهدا را به حضرت سجاد    یهمه سرها  دیزیشده که  

 و در کربال دفن کردند.  دند یصفر به کربال رس ستمیو روز ب

 

  ن یکه خود حضرت ز دمی از مقاتل د  ی کیدر    : نقل شده که فرمودند  ،یشابورین  ی بندان  یرت استاد آقامعاصر به نام حض  نیاز محقق  یکیاز  

کردند. حاال   حق در کربال به بدن های مطهر مل  نیمطهر را در فرات غسل دادند، در واقع شستشو دادند و در اربع  یسرها    ن یالعابد

سر    یقبر  هر یمثال قسمت باال  .تسیمشخص ن  نیکرده باشند، ا  ان ی هدا را نمالزوما قبر را شکافته باشند و بدن اجساد مطهر ش  نکهیا
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در    ا ینقل شده سر مطهر حضرت در شام    نکهیمثل ا  نیز نقل های دیگری ارائه کرده اند:   گرید  نی ملحق کردند. مورخ  را  دیشه  آنمطهر  

نقل ها را آورده اند، اما    نیچند اهر  . دفن شد    نینرالمؤمیکه سر مطهر حضرت در نجف کنار قبر ام میدار  ی نقل  ی ، حتدفن شد   نهیمد

 به دو نکته توجه کرد: د یبا

 

که  یوقت ؛میکن یبه نقل نادر توجه نم چگاهیه یخیتار یهستند و ما بر اساس قواعد سنجش نقل ها ینادر ینقل ها، نقل ها نیا -1

 ینقل نادر بتواند نقل مشهور را کنار بزند، اما تا وقت  کیگاه    ،یمحکم و متقن  لی. بله ممکن است به دالنقل مشهور در مقابلش قرار دارد

 . مشهور را داشته باشند یتوانند تاب مقاومت در برابر گزارش ها و نقل ها  ینادر نم یگزارش ها چگاه یه  ،میارند ی قطع لیکه دل

 

  ن یاز هم  یبرخ  یقل مشهور را مطرح کردند و حتشان باز نخود  ،نادر پرداخته اند  یکه به نقل ها  یاز کسان  یاریبس  نکهیدوم ا  نکته  -2

در نجف دفن شده، خودش باز نقل     عبداهلل  یکه نقل کرده سر مطهر اب  یآن کس  یعنیکردند.    دییدادند و تأ   حینقل مشهور را ترج

ست و ا انیکه در م یشهرتبا توجه به  نیبنابر ا .تر است حیدارد و صح حیترج نیدر کربال دفن شده و ا کهاست   نیکرده که نه! مشهور ا

از اهل ذوق خواسته    یالبته بعض  .ماند   ی نم  یباق   دیترد  یبرا  ییجا  گریاست، د  نیکه مورد قبول مورخ  یخیشهرت در مسائل تار  تیحج

 ی باست که در واقع نور وجود ا  نیا   ،سر مطهر حضرت هست  نیتدف  ه ی و اجمال که در قض  بهاما  نیکه آقا اصال علت ا  ندیبگو  نگونهیاند ا

زائر امروز همه   یحداقل برا  است.  سر آن حضرت هم همه جا را پر کرده  نیهمان طور که همه عالم را پر کرده، برکت تدف    عبداهلل

باشد. اگر   عبداهلل    یاب   ادیمال بدهد که سر مطهر حضرت آنجاست و  احت  ،رود  یاگر نجف م.  به مشام برسد  عبداهلل    یاب  یجا بو

احتمال را بدهد و به   نیباز هم ا  ،رود  ی. اگر به شام م دباش  عبداهلل    یاب  ادیبدهد که سر مطهر آنجاست و به    احتمال  ،رود  یم  نهیمد

داشته باشند اما اگر   نهیزم  نیدر ا  ی سخن ذوق  نگونهیخواستند ا  یکند و اقامه ماتم داشته باشد. برخ   هیحضرت باشد. بر حضرت گر  ادی

ها را  دیهمه ترد  نهیزم نیکه شهرت در ا  میبلکه بهتر هست بگوب .ستیالزم ن ی سخن نیچن ،میکنع در واقع رجو ی به قوائد علم میبخواه

 . دهد یا نشان م م یرا برا حیو قول صح  زند ی کنار م

که  یاز آن سفر ریغ ؟بار دوم به شام آمدند یبرا نبیحضرت ز ایاست که آ نیسوم ا سؤال.  میرس  یسوم م  سؤال  یبه بررس  تیدر نها

 پس قبر ،امدندینه؟ اگر به شام ن ایو آنوقت قبر مطهر حضرت در شام باشد  ندیایهم بوده که به شام ب یمرتبه دوم ،ندرت بودسفر اسا

نقل اول مختلف وجود دارد.    یخیگفت که سه نقل تار  می شودحداقل    نبیز  ، حضرتبالعر  لةیعقدرباره مدفن مطهر    کجاست؟ ایشان

که در   دیگو  ینقل دوم م.  میکن  مستندب  به نقل صاحب کتاب بحرالمصائ  میتوان  یم  مورد را  نی. اتاس  نهیکه قبر مطهر در مد  د یگو  یم

هم باز   مورد را نیکه ا مصر است ر د قبر مطهر حضرت  دیگو ینقل سوم مرا نقل کرده اند.  موضوع نیا  نیاز مورخ یاریکه بس شام است

نقل را دارد.   نیهم هست که ا  عهی آورده اند، مورخ ش  رانقل    نیاهل سنت ا  نی از مورخ  یار یکرده اند. البته بس  نقل  نیاز مورخ  یاریبس

  ، نندی بب  رابحث    نیا  یشتر یب  لیکه عالقمند هستند با تفص  یو سروران  زانیعز  کنم،  یخالصه مطرح م  یلیخب کدام نقل درست است؟  خ

و در ادامه نوشته اند المرقد   یالکبر نبینام وفات ز  نوشته اند به یحجاز  عهیش نیاز محقق یک یکه  یبه کتاب ارزنده ا م هد  یم ارجاع

عمران   آلفرج    خینوشته ش  ینبیهم المرقدالز  آن  ه و ادام  یالکبر  نبیوفات ز  ی کی  : در واقع متشکل از دو بخش است  کتاب  نی. اینبیالز

ه اگر عالق  .است  یبه زبان عرب  باشید،ند  مه  قاگر عال  البتهاست    یکتاب، کتاب ارزنده ا  نیعربستان بودند. ا  فیقط  انیعیاز ش  ،یفیالقط

 نه یدر مد   دی گو  ی که م یخالصه عرض کنم، نقل   یلیبصورت خ.  است  بحث را مطرح کرده   نیبصورت مفصل ا  د ییمراجعه بفرما  ، دی مند بود

ت که چرا امروزه ما اس نیا ،وارد است به آنکه  یاشکال نیندارد و بزرگتر یاعتبار چندان .نقل بحرالمصائب است الست، اوامدفن حضرت 

 بیتخر  تیبه دست شوم وهاب  عیدر بق  امبری و خاندان پ     نیدرست است که امروزه قبور معصوم.  مینیب  ینم  آن  از  ینشانه و اثر  چیه

  ی . ولدارند  ی. درست است حرم و بارگاه ندارند اما نشانه استااز آن   یقبورشان مرقد و بارگاه داشته و امروزه هم نشان   شتهشده اما در گذ

 ، ستین  یاگر بارگاه  ای   دباش    نبیحضرت ز  یبرا  یبارگاه   نهیاز مد  یگریدر نقطه د  ای  عیکه در بق  میاز اعصار ندار  یدوره ا  چیما در ه

 عه یو شهرت و توجه مردم، مسلمان ها و ش  تیهاشم که به لحاظ اهم  یاز بن  یاریبس  یبرا   کهیباشد. در حال  ینشان  یا  یسنگ قبرالاقل  

احد، قبر و بارگاه دارند.   ی، شهدا    که حضرت حمزه  دینیب  ی مقبر دارند.    و  که بارگاه   مینیب  ی متر بوده اند،    نییپا  اریه بسها در مرتب

در    قبرشان  نی. ام البنقبر و بارگاه دارند    ثل انس بن مالک م  امبریپ   ین خادم  ،قبر و بارگاه دارند. اصحاب حضرت   لبحضرت ابوطا

در از ایشان  یاثر چیه است، نیباالتر از امثال ام البن یلیخ رتبه ایشانکه  یکبر  نبزی حضرت است گونهچ اما .مشخص است عیبق
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باشد. حاال عرض خواهم کرد   یحینقل صح  تواند   ی نقل نم  نیا  نی. بنابرمیسراغ ندار  برای ایشان   ی قبر و بارگاه  چی. همینیب  ی نم  نهیمد

. ابتدا نقل  برخوردار است  یکه از شهرت فراوانو نقل شام و مصر نیز وجود دارد  دماند.    ی م  خ یدر تار  و   باز شده  ینقل  نیچن  یچرا رد پا

و محل    نبیحضرت ز  یبرادر قاهره    ی و امروزه هم بارگاه در مصر   نبیکه راجع به مدفن حضرت ز  ی در نقل  . کنم یم   یبررس  رامصر  

آورده که   اتینبیاخبار الزدر کتاب    یدل یعب  یقیعقمرحوم    ،وف معراست که نصابه    ن یمطرح شده ا  یخ ینقل تارست،  ا  ارتیمراجعه و ز

و مردم را بر   برنامه اقامه عزا داشتند    دالشهداءین حضرت س ابرادرش  ایبر،  نهیاز سفر اسارت در مد  بعد از بازگشت  نبیحضرت ز

 .شوراندند  ی و م کردند ی جمع م دیزی هیعل

 ی و اتفاق  شود  یحکومت تو سست م  یها  هیپا  گرید  ،بماند   نهیدر مد  شتریب  یچند روز  نبیاگر ز  .مواظب باشکه    رسد  یم  دیزیخبر به  

که   یاخراج کن. به هر شهر  نهیاو را از مد  د یگو  ی و م  نهیمد  یابن عاص وال  دیبه سع سدینو  یبکن! نامه م   یفکر. افتد   یم ،فتدیب  د یکه نبا

.  رساند  یم  نبیرا به حضرت ز  دیزی  امی ابن عاص پ   دی. سعمیکن  ی م  شدیتهد  ،نباشد. اگر مخالفت کرد  نهیبرود اما در مد  خواهد  یم

  نب ینگذارم. خبر مخالفت حضرت ز رونیب نهیرا از مد می که هرگز پا  کنم ی م اد یکه من قسم   ندیفرما ی و م کنند یت محضرت مخالف

 حت یو حضرت را نص  ند یآ  یخدمت حضرت م  ، بودند  مند ه  قعالبه خاندان عصمت و طهارت  که    ی زنان  گریو د  رسد   ی هاشم م  یبه سران بن

  ی که م  یبتیکه به ما هر مص  ندیگو  ی م  ی . حتاوردیسر شما ب  یی ممکن است هر بال  بینانج  ن یا  .دیخانم مواظب باش  ندیگو یم .کنند یم

نعوذ باهلل،  . ما را م ینگو ا ی م یبگو دانم ی دارند. نم ی جانکاه یلیخ ریتعب کیما را به شهادت رساندند.   زانیوارد کرد. عز ،وارد بکند خواست

 . زن دی ایب  ،د یایسر ما ب ، خواهد یکه م   ییمن(؟ هر بال ری)به تعب نیاز ا شتریب بتیمص  گری. دحرکت دادند از کربال به شام انی مثل چهارپا

    نبیالصه حضرت ز. خدیخارج شو  نهیو از مد  د یشو  مراهه  د ییای . بدیخانم جان شما ما را داغدار نکن  ند یگو  ی و م  کنند   یها اصرار م

و به سمت مصر   افتند  ی که فاطمه نام داشته، راه م    دالشهدایدختر حضرت س  لهاز جمها،    از خانم  یگروه و با    رند یپذ  ی م  تیدر نها

ماه رجب   مهیو در ن  نندیگز  یمصر سکونت م  درماه    ازدهی  .شوند  یالحجه وارد مصر م   یدر ماه ذ  ،یدعلیعب  یقی. به نقل از عقروند  یم

چند نکته راجع   .ی داشته باشیمی این نقل بررسی تحلیلمی توانیم رو. شوند  یجا هم مدفون مو همان  روند  یم  ایماه از دن  ازدهیبعد از    هم

 نکه یاول ا  . پس نکتهاست دیمل و تردأمحل ت نند،بشورا دیزی هیبخواهند مردم را عل نبیحضرت ز نکهیا یکینقل وجود دارد.    نیبه ا

 عینسبت به وقا انهیحرکت انتقام جو تیاهل ب در برنامهچون اوال درست باشد. چرا؟   دینبا  ،خواهند مردم را بشورانندب    نبیحضرت ز

هم که  یو کسان مینیب یرا م مورد نیا ، امام صادق   حضرت باقر رهی، در س  حضرت سجاد رهی. چنان که در سنبود کربال

حرکت مختار بوده که آن   ،انهی. تنها حرکت انتقام جوشدند یمواجه م نیمعصوم یها مخالفتبا  د،یمثل ز ،اقدام بکنند خواستند یم

 شدهصادر      اذن از امام سجاد  ن یا  ایآ  نکهی. و آن هم البته ادهد   ی و کارش را انجام م  ردیگ  یاذن ماز حضرت    انهیهم به صورت مخف

 کنند یم ادیحضرت قسم  نکهینکته دوم ا.  ستیکه معصوم ن  ردیگ  یم  هی حنفاست. چرا که او اذن را از محمد ابن    دیباز محل ترد  ،نه  یا

 ،تندهاشم هس یبن لهیعق خودشان نکهیبا او و آن بودند  نیحضرت محتاج مشورت ا نکهیسوم ا . نکتهزنند یشان م قسم ریبعد ز .که نروند

 یبا آنان حرکت نم یمرد چیه ،کنند یزنان حرکت مبا  نکهیچهارم ا نکتهاست.    دی تردهم محل    نی. ا است شده یم یدلسوز شانیبرا

 یا اجازه  نیالعابد نیحضرت ز ،شان از امام زمان اینقل نشده از شوهرشان  نکهیاست. پنجم ا زیبرانگ سؤالخودش باز  نی. اکند

ماه، در ماه رجب   ازدهی د با گذشت  و بع  شوند  یالحجه وارد م  یدر ماه ذ  نکهیا  تیاست. و در نها  زیمل برانگأخودش ت  نی. باز اگرفته باشند

  ،ی الثان  عیاالول، رب  عی. محرم، صفر، ربستیماه ن  ازدهی الحجه تا ماه رجب    ی ذ  نیاست. فاصله ب  بیعج  ی لیخ  مورد  نی. اروند   ی م  ا یاز دن

به مصر را با  نقل ورود حضرت    نی تناقض در نقل است که ا  کیخودش    نی. اهشش ما  شود  یم   ،میاضافه کنالحجه را هم اگر    یرجب. ذ

 نه یکه در مد  یبه خاطر قحط  نبیبه شام است. که حضرت ز  نبیسوم که انتقال حضرت ز  هینظر  ماند   ی. م کند  یابهام رو به رو م

  یزراع   یها  نیشام زم  ی. چرا به شام؟ چون عبداهلل در حوالندیآ  یشام م  و به  کنند  یبا همسرشان عبداهلل ابن جعفر حرکت م  ،شود  یم

  یبه شام م   ، دهدنجات    یقحط  نی خودش و بستگانش را از ا  نکهیا  یثروتمند و متمول بوده. برا  اریکه عبداهلل بس  دیدان  یم.  است  داشته

  ینم  ی و مدت زمان  شود  ی م   ی تداع   شان یخاطرات شام برا  سا چه ب  . شوند  ی م   ض یمر  کنند،   یتب م   نبی، حضرت زشانو با ورود  ندیآ

  یاست. م   یتر  قیو دق  تر  حینقل صح  ،نقل شام   نیبر. بناشوند  ی جا هم دفن مو همان  روند   ی م  ا یاز دنه  دارند ک  فیکه در شام تشر  گذرد

 ح ی تان توض  بعد خدمت  در جلسه  ار  نیاهلل  ءاشا  انمنتسب شده،    نبیبه حضرت ز  ها  نیو مصر که چرا ا  نهیمد  گریدو نقل د  یبررس  ماند

 خواهم داد.

 کاته الله وبر  ةو رحم کمیالسالم عل و


