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 فرمود:امام صادق :ریدگآسمان هم می

 .« یَوْماً بِالدَّمِ  أَرْبَعِينَ  الْحُسَيْنِ  السَّمَاءُ عَلَى  بَكَتِ»

 «.خون گریه کردآسمان چهل روز بر حسين »
 (44، ص4، ج ابن شهر آشوب مازندرانى ،)مناقب آل أبي طالب

 

 وجه تسمیه اربعین 

تعریف شده « ربع»منابع لغوی ذیل ریشه در « اربعین»واژه 

ماده  اصل واحد درآورده که  صاحب کتاب التحقیق این گونه .است

که معنای آن با اختالف صیغه  را عدد مخصوص دانسته« ربع»

التحقیق في )نیز داللت بر کثرت دارد. « اربعین»واژه  و شودمتفاوت مي

 (22ـ  23، ص4، مصطفوى، ج کلمات القرآن الكریم
 مُوسىَ وَاعَدْنَا إِذْ وَ» همچنین در قاموس قرآن با استناد به آیه

 که گاه آن و»، «ظَالِمُونَ أَنتُمْ وَ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ   اتخ َذْتمُ ثُمَّ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ

 گوساله شما وى، غیاب در گاه آن گذاشتیم قرار شب چهل موسى با

به عدد  (45بقره/)«بودید ستمكار کهحالى در گرفتید،[  پرستش به] را

 (223، ص ، راغب اصفهانى )مفردات ألفاظ القرآناشاره داشته است. 

 دیگری ذیل تفسیر آیه فوق به آیه عالمه طباطبایي نیز

 رَبِّهِ میقاتُ تَمَّفَ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثَالثینَ  مُوسى واعَدْنا وَ»همچون
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 وَ أَصْلِحْ وَ  قَوْمي  في  اخْلُفْني هارُونَ لِأَخیهِ  مُوسى قالَ وَ لَیْلَةً أَرْبَعینَ

 آن و گذاشتیم وعده شب سى موسى، با و»،«الْمُفْسِدینَ سَبیلَ تَت بِعْ ال

 در پروردگارش معینِ وقت آن که تا. کردیم تمام دیگر شب دَه با را

 برادرش به[ طور کوه به رفتن هنگام] موسى و آمد رس به شب چهل

 اصالح[ را آنان کار] و باش جانشینم من قوم میان در: »گفت هارون

 استناد  کرده است.  (543)اعراف/«. مكن پیروى را فسادگران راه وکن 

 تغلیب باب از بقره 45در آیه  شب ایشان فرمودند که ذکر چهل

 پس شده است، قرار دیگر اردادىقر به یك آخر روز ده آن که یا

مترجم: .)ترجمه تفسیر المیزان، طباطبایي، است قرارداد دو مجموع شب چهل

 (382ص 5همدانى، ج موسوى

بقره به انحراف بزرگ  45صاحب تفسیر نمونه نیزذیل آیه 

 ( 342ص ،5 شیرازى، ج ، مكارم نمونه )رک: تفسیراسرائیل اشاره کرده است.  بني

اعراف بر این نظر هستند که  543در تفسیر آیه ایشان همچنین 

 روز بود، اسرائیل بوده است که ابتدا سى بنى آزمودن براى چهل روز

 .صفوفشان مشخص شود اسرائیل بنى منافقان تا شد، تمدید سپس

 (243ص ،2 شیرازى، ج ، مكارم نمونه )رک: تفسیر

ت و صفر از آن یاد شده اسماه روز بیستم اما اربعیني که در 

سیره مستمره همان اربعین حسیني است که  باشد. در واقعمشهور مي
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ز هر طرف بر آن جاری است که در عراق اشیعه از زمان ائمه

. دهندو به زیارت قبر مطهر بیشتر اهمیت ميرو به سوی کربال آورده 

 (53(، قاضي طباطبایي، صع)تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهدا)

 

 عین سیدالشهداسندیت ارب

در عرصه را اربعین سید الشهدا سند حقانیت و مظلومیت ایشان 

سازد. تشكیل مجالس و محافل کشمكش حق و باطل نمودار مي

سنوی برای اولیاء دین گرچه از اهم امور و الزام مهمات است ولي 

له اربعین وجود ندارد و تنها برای أها مسکدام از آنبرای هیچ

مكتب تشیع وضع و این سنت و شعار در احضرت سید الشهد

 (32ـ33)اربعین در فرهنگ شیعه، حسیني طهراني، صجعل گردیده است. 

باتوجه به آن چه در سندیت اربعین ذکر شد. در سخنان متعددی 

سفارش شده است. که این امر بر جایگاه نسبت به اربعین امام

 اختصاصي آن بیش از پیش مي افزاید.

توان به سخن مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد يدر این زمینه م

اربعین »نیز در اهمیت و جایگاه اربعین حسیني فرمودند: که ایشان 

که قضیه  در حادثه کربال یك شروع بود؛ یك آغاز بود. بعد از آن
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و فداکاری بي  ـ آن فاجعه ی بزرگ اتفاق افتاد ـ کربال انجام گرفت

اش در آن محیط محدود و خانوادهیاران  ،اصحاب،اباعبداهللنظیر 

 ،هاخطبه ،کردها پیام را باید منتشر ميواقع شد، حادثه اسارت

  و امام سجادهای حضرت زینبيگوئها و حقیقتافشاگری

گیری را در هدف و جهت ،حادثه ،مثل یك رسانه پر قدرت باید فكر

 . خاصیت محیط اختناق این است کهدکرمحدوده وسیعي منتشر مي

-کنند که حقایقي را که فهمیدهمردم فرصت و جرئت این را پیدا نمي

اند، در عملِ خودشان نشان بدهند؛ چون اوالً دستگاه ظالم و مستبد 

گذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دست او خارج شد و نمي

اند، عمل کنند. در کوفه، در شام، چه فهمیدهگذارد به آنفهمیدند، نمي

یا از  امام سجاد زبان زینب کبریيها از اه، خیليدر بین ر

ي جرئت سکچه دیدن وضع اسرا، خیلي چیزها را فهمیدند، ولي 

ي توانائي این را داشت که در مقابل آن دستگاه ظلم و سک چهکرد، مي

چه را که فهمیده است، بروز دهد؟  استبداد و اختناق، آن ،استكبار

باقي بود. این عقده روز اربعین مثل یك عقده ای در گلوی مؤمنین 

اولین نِشتر را خورد؛ اولین جوشش در روز اربعین در کربال اتفاق 

 (38/55/5281، بیانات در دیدار جمعي از مردم آذربایجان شرقي)«. افتاد
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 اولین زائر اربعین

چه کسي بوده است نظر در باب این که اولین زائر سیدالشهدا

و ارباب مقاتل اتفاق دارند که تشرف  عموم مورخینبر این است که 

است. در اربعین اول بوده به زیارت سید الشهدا جابر انصاری
 ( 53(، قاضي طباطبایي، صسید الشهدا)عتحقیق درباره اول اربعین حضرت )

های  اهمیت این روز به این دلیل است که طبق نقل ،ازاین جهت

عنوان اولین زائر بر  ، در این روز بهجابر بن عبداهلل انصاری تاریخي

، 8البحار، قمي، ج)قمي، سفینة حاضر شده است. سر مزار امام حسین

 (282ص
همچنین آمده است که بازماندگان حادثه کربال نیز در این روز به 

ا زیارت ر شهدای کربال و سایرکربال بازگشته و قبر امام حسین

که آن  (334اند. )الملهوف علي قتلي الطفوف، ابن طاووس، ص کرده

.)تحقیق درباره مي خوانند یعني بازگرداندن سر« مرّد الرأس»را زیارت 

 (3ـ5(، قاضي طباطبایي، صعاول اربعین حضرت سید الشهدا)

 منابع تاریخي زیارت قبر امام حسینقابل توجه مي باشد که 

که مطالعه مفصل و تطبیقي  ونه، گزارش کرده اند.دو گ را توسط جابر

 آن به خواننده محترم واگذار مي شود.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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منشاء اهمیت اربعین  در پایان این قسمت مي توان بیان داشت که

 از جهت بازگشت اسرا از شام به مدینه و زیارت قبر سیدالشهدا

 است.  توسط جابر بن عبداهلل انصاری
 

 ..بیاناتی در اهمیت اربعین .

بس  ياربعین از روزهای مهمي در تاریخ شیعه که دارای جایگاه

در این قسمت به اقتضای عنوان ویژه رو باشد. از اینارزشمند مي

بیان شده است، اکتفا  موردنامه به اختصار به سخناني که در این 

  شود. مي

 

 اربعین حسینی در کالم مقام معظم رهبری

-ربعین حسیني ميمقام معظم رهبری نیز در اهمیت ا

که چهل روز از  اهمیت اربعین از کجاست؟ صرف این»فرمایند:

گذرد، چه خصوصیتي دارد؟ اربعین خصوصیتش به شهادت شهید مي

خاطر این است که در اربعین حسیني یاد شهادت حسین زنده شد و 

این چیز بسیار مهمي است. شما فرض کنید اگر این شهادت عظیم در 

فتاد یعني حسین بن علي و بقیه شهیدان در کربال اتاریخ اتفاق مي

طور که خود  امیه موفق مي شدند همانشدند، اما بنيشهید مي
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حسین را و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافكندند و جسم 

ها را هم از خاطره نسل  پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند، یاد آن

ببینید در این صورت آیا  بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند.

این شهادت فایده ای برای عالم اسالم داشت؟ یا اگر هم برای آن 

روز یك اثری مي گذاشت، آیا این خاطره در تاریخ هم، برای نسل 

های بعد هم، برای گرفتاری ها و سیاهي ها و تاریكي ها و یزیدی 

اگر های دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت؟ 

حسین شهید مي شد، اما مردم آن روز و مردم نسل های بعد نمي 

فهمیدند که حسین شهید شده، آیا این خاطره چه اثری و چه نقشي 

مي توانست در رشد و سازندگي و هدایت و برانگیزانندگي ملت ها 

 و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟

ود مي بینید که هیچ اثری نداشت، بله حسین که شهید مي شد، خ

او به اعلي علیین رضوان خدا مي رسید، شهیداني که کسي نفهمید و 

در غربت، در سكوت، در خاموشي شهید شدند، به اجر خودشان در 

ها فتوح و گشایش را در درگاه رحمت  آخرت رسیدند، روح آن

الهي به دست آورد، اما آیا چقدر درس شدند، چقدر اسوه شدند، 

دت او و مظلومیت او را نسل های درس، آن شهیدی مي شود که شها
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معاصر و آینده او بدانند و بشنوند، درس و اسوه آن شهیدی مي شود 

که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر بشود، مظلومیت یك ملت آن 

وقتي مي تواند زخم پیكر ستم کشیده شالق خورده ملت ها را شفا 

مظلومیت به  بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود، این

گوش انسان های دیگر برسد، برای همین است که امروز ابرقدرت 

ها صدا توی صدا انداختند که صدای ما بلند نشود، برای همین است 

که حاضرند پول های گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد که جنگ 

تحمیلي چرا به وجود آمد، با چه انگیزه ای، با دست که، با تحریك 

دستگاه های استكباری، حاضر بودند هر چه دارند که. آن روز هم 

خرج کنند به قیمت این که نام و یاد حسین و خون حسین و شهادت 

عاشورا مثل درس در مردم آن زمان و ملتهای بعد باقي نماند و 

شناخته نشود. البته در اوائل کار درست نمي فهمیدند که چقدر 

 .ر فهمیدندمطلب با عظمت است. هر چه بیشتر گذشت، بیشت

را در اواسط دوران بني عباس حتي قبر حسین بن علي

ویران کردند، آب انداختند، خواستند از او هیچ اثری باقي نماند. 

نقش یاد و خاطره شهیدان و شهادت این است، شهادت بدون 

خاطره، بدون یاد، بدون جوشش خون شهید، اثر خودش را نمي 
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راشته شدن پرچم پیام شهادت بخشد و اربعین آن روزی است که براف

کربال در آن روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست. حاال چه در 

به کربال آمده باشند و چه نیامده اربعین اول، خانواده امام حسین

 .باشند

اما اربعین اول آن روزی است که برای اولین بار زائران شناخته 

اهلل انصاری است و شده حسین بن علي به کربال آمدند؛ جابربن عبد

عطیه از اصحاب پیغمبر، از یاران امیر المومنین آمدند آن جا و 

آن طور که در نوشته ها و اخبار  ـجابربن عبداهلل حتي نابینا بود 

و دستش را عطیه گرفت و برد روی قبر حسین بن علي  ـهست 

گذاشت و او قبر را لمس کرد و گریه کرد و با حسین بن 

آمدن خود و با سخن گفتن خود خاطره  حرف زد و باعلي

حسین بن علي را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهداء را پایه گذاری 

 )حوزه نت(                                .«کرد. یك چنین روزمهمي است روز اربعین

 اربعین در بیان شهید مطهری

اربعین و « شعائر بودن»استاد شهید مطهری درباره فلسفه  

هیچ با خودتان فكر کرده اید که فلسفه »اری در آن مي نویسد: عزاد

هر سال ]در عاشورا و اربعین[ که باید عزاداری امام حسین این
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تجدید شود، چیست؟ اسالم مي گوید: عزاداری معمولي برای افراد 

عادی، سه روز است؛ یعني اگر کسي پدر یا برادرش مرد، سه روز به 

ه مي نشیند. مسلمین هم وظیفه دارند، به عنوان فرد عزادار در خان

تسلیت او بروند و بعد از سه روز، باید غائله را خاتمه بدهد. تنها 

موضوعي که گفته اند برای همیشه باید آن را احیا کنید و برایش 

بگریید، آن را زنده نگه دارید و نگذارید فراموش شود، مسئله 

ربعین ها[ است، چرا؟ عزاداری بر حسین بن علي ]در عاشوراها و ا

نیازی دارد که ما و شما بیاییم، بنشینیم برایش آیا حسین بن علي

گریه کنیم. مثالً تشفي قلبي پیدا مي کند، العیاذباهلل عقده های دلش 

خالي مي شود؟ یا عقده های دل فاطمه زهرا یا حضرت امیر خالي 

امام ها عقده دارند که بخواهند خالي کنند؟  مي شود؟ اصالً آن

سوره والفجر را بخوانید که سوره جد ما حسین »فرمود: صادق

گفتند: آقا به  (41ص ،4 ج حویزى، عروسى الثقلین، نور )تفسیر. «بن علي است!

 یَأَیَّتهَُا»به مناسبت آیات آخر سوره فجر: »چه مناسبت؟ فرمود: 

 فىِ فَادْخُلىِ*  رْضِیَّةًمَّ رَاضِیَةً رَبِّكِ  إِلىَ ارْجِعِى*  الْمُطْمَئن ةُ الن فْسُ

ای صاحب نفس آرام! به . (23ـ  31)فجر/، «جَن تىِ ادْخُلىِ وَ* عِبَادِى

؛ عقده ای  سوی پروردگارت بازگرد! تو از پروردگارت خشنودی
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روح تو وجود ندارد، تو آگاهانه کار خودت را انجام دادی از  در

کارت هم خوش حالي، خدا از تو راضي است. حاال برو در زمره 

بندگان خاص من، در زمره بندگان ما باش! حسین رفت نزد پدر و 

ها در یك سعادتي هستند که  برادر و مادر و جد بزرگوارش. آن

ندارند که ما بخواهیم برای  برای ما قابل تصور نیست. عقده ای

تشفي عقده آنها کاری کرده باشیم. پس مسئله چیست؟ تشفي این 

است که اسالم، اصلي دارد، به نام اصل عدل، اسالم اصلي دارد به نام 

مبارزه با ظلم و ستمگری، اصلي دارد به نام حماسه شهادت. حسین، 

ظلم در سمبل احیای عدالت اسالم است. حسین، سمبل مبارزه با 

دنیای اسالم است. حسین، حماسه شهادت است. حسین، شعار 

 .عدالت اسالمي است؛ شعار عدالت است

تا شما نام حسین را زنده نگه مي دارید، تا شما اربعین را زنده 

نگه مي دارید؛ یعني ما طرفدار عدالت اسالمي هستیم. اینكه پرچم 

به حسینم. کدام سیاه باالی خانه تان مي زنید؛ یعني من وابسته 

حسین؟ همان حسیني که در راه عدالت شهید شده، پس من وابسته 

به عدالت اسالمي ام. من وابسته به حسینم؛ حسیني که در راه خدا 

هر چه داشت داد؛ آن حسین پاک باخته در راه خدا. پس من 
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طرفدار پاک باختگي در راه خدا هستم. همین خود شعار است. این 

ته اند نگذارید این حادثه فراموش شود. سال به است که به ما گف

سال این خاطره را تجدید کنید. عاشورا را تجدید کنید، اربعین را 

تجدید کنید. وقتي که این خاطره را تجدید مي کنید، متن وقایع را 

برای یكدیگر بازگو مي کنید. وقتي متن وقایع را بازگو مي کنید، مي 

ی عدل اسالمي قیام کرد و در مقابل بینید چگونه است که حسین برا

ظلم ایستادگي کرد؛ صحنه ای و حماسه ای مي بینید که نظیرش در 

همه دنیا هرگز وجود ندارد. این هم خودش تعظیم شعائر است: 

هر  (23)حج/،«الْقُلُوبِ تَقْوَى مِن فَإِن هَا الل هِ شَعَئرَِ یُعَظِّمْ مَن وَ ذَالِكَ»

زنده کند و بزرگ بشمارد، این نشانه آن است کسي که شعائر الهي را 

 (513ـ  528مطهری، ص پانزده گفتار،). که قلبي پاک و متقي و پرهیزکار دارد

 چهلد عد در اوشی کوتاهک

یكي از مقوله های مورد بحث، جایگاه برخي اعداد است که در 

 لنقل ها هم از آن ها یاد شده است. مثل عدد سه، هفت، سیزده، چه

و خیرهای نهفته  ذکر اعداد در متون دیني مي تواند به منفعت .  و ...

 در آن ها باشد. 
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توان در مورد عدد چهل به روایتي از به عنوان نمونه مي

  أَرْبَعِینَ  لِل هِ  أَخْلَصَ»اشاره داشت که ایشان فرمودند:پیامبراکرم

هر کس چهل »، «عَلَى لِسَانِهِ  لْبِهِقَ  الْحِكْمَةِ مِنْ  یَنَابِیعَ  یَوْماً فَجَّرَ الل هُ

براى خداوند اخالص ورزد خداوند چشمه هاى حكمت را از  روز

 (343، ص 21 جبحار األنوار، مجلسي، )«. سازد  قلبش بر زبانش جارى مى

تكریم این روز و احیاى توان به اما در تبیین اربعین حسیني مي

رمز تداوم شعور  اشاره داشت که این امر خاطره غمبار عاشورا

 هاى بعد بوده است. در زمان عاشورایى

 چهل روز گریه. 1

گریه پدیده و خصلتي عاطفي ـ رواني در فرد است که در 

شراطي بروز مي کند. که در نهایت این امر سبب آرامش فرد مي 

به اندازه ای برای عالم و  شود. شهادت اباعبداهلل الحسین

ر قرار داد. تا تاثیه همه را تحت موجداتش سنگین و دردناک بود ک

یَا زُرَارَةُ إِن  السَّمَاءَ بَكَتْ  »مي فرمایند:  امام صادقآن جا که  

أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالدَّمِ وَ إِن  الْأَرْضَ بَكَتْ أَرْبَعِینَ  عَلَى الْحُسَیْنِ

احاً بِالْكُسُوفِ وَ الْحُمْرَةِ صَبَاحاً بِالسَّوَادِ وَ إِن  الش مْسَ بَكَتْ أَرْبَعِینَ صَبَ

وَ إِن  الْجِبَالَ تَقَط عَتْ وَ انْتَثَرَتْ وَ إِن  الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ وَ إِن  الْمَلَائِكَةَ 
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وَ مَا اخْتَضَبَتْ مِن ا امْرَأَةٌ وَ لَا بَكَتْ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً عَلَى الْحُسَیْنِ

اى زراره آسمان تا چهل روز بر حسین  »، «.ادَّهَنَتْ وَ لَااکْتَحَلَت ..

خون بارید و زمین تا چهل روز تار و تاریك بود و بن على

ها تكه تكه  خورشید تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود و کوه

شده و پراکنده گشتند و دریاها روان گردیده و فرشتگان تا چهل 

اب نكرد روز بر آن حضرت گریستند و هیچ زنى از ما اهل بیت خض

)مستدرک الوسائل و مستنبط «.  ...و روغن به خود نمالید و سرمه نكشید 

 (254ـ  252، ص53، ج ، نورى المسائل
 گریه زمین برای مومن. 2

شخص مومن وجود ارزشمندی برای سایر همنوعان و جهان 

دارد. در روایاتي از برکات آثار وجودی ایشان یاد شده است. از این 

برای هستي نیز سخت است که رسول گرامي رو فقدان مومن 

  یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَ»در سفارشات خود به بور فرمودند: اسالم

ای ابوذر!  »، «صَبَاحاً  أَرْبَعِینَ  إِذَا مَاتَ  الْمُؤْمِنِ  عَلَى  لَتَبْكِي  الْأَرْضِ

هنگامي که مؤمني از دنیا مي رود، زمین تا چهل روز برای او گریان 

 (424، ص األمالي،  طوسى)«. است
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 پیاده روی اربعین

در پیاده روی اربعین سادگي، ایثار، ایمان، توکل، صبر، آرامش، 

و ... موج مي زند. سنتي که به هدف  ، محبت، برادری دینيخلوص

شكل دلدادگي به سرور شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین

 گیرد. مي

به سوی مسجد، به استحباب پیاده روی در روایات فراواني به 

و ... اشاره شده  زیارت مؤمن، حج و عمره، نماز عید، تشییع جنازه

امام ثواب پیاده رفتن برای زیارت امام حسین در است.

  لَهُ  الل هُ  مَاشِیاً کَتَبَقَبْرَ الْحُسَیْنِ  أَتَى  مَنْ»:دفرماینمي صادق

 ،«سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ  أَلْفَ  هُحَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْ  خُطْوَةٍ أَلْفَ  بِكُلِ

 

 

رود خداوند برای  هرکس با پای پیاده به سوی قبر حسین»

هرگام او هزار حسنه نویسد و از او هزار بدی را بزداید و به او 

 (532)کامل الزیاران، ابن قولویه،ص«هزار درجه دهد.

درباره اربعین  رهبر معظم انقالب در بیانات گوهر باری که

حسیني ایراد فرمودند به مقوله پیاده روی و فلسفه آن اشاره کردند. 
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است،  عشق و ایمانکه برگرفته ازحرکت  را نوعروی  پیادهایشان این 

این روزها روزهای نزدیك به »دانسته اند. ایشان مي فرمایند: 

اخیر  های ای هم در این سال سابقه نظیر و بي ی بي اربعین است. پدیده

روی میان نجف و کربال یا بعضي از  وجود آمده و آن، پیاده به

شهرهای دورتر از نجف تا کربال است؛ بعضي از بصره، بعضي از مرز، 

کنند. این  اُفتند و حرکت مي بعضي از شهرهای دیگر، پیاده راه مي

کنیم به  حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه مي

خوریم به حال آن کساني که این توفیق را  مي این حرکت و غبطه

گرچه دوریم به یاد تو سخن  پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند:

  بیانات در ابتداى درس خارج فقه)«. بُعد منزل نبوَد در سفر روحاني  گوییم مي

 (5234/3/3 ،روی اربعین درباره پیاده

 

 

 کاهش تناول در زیارت امام

قَوْماً   أَنَ  بَلَغَنِي» :فرموندنقل شده که  م صادقامادر سخني از 

السُّفَرَ فِیهَا الْحَلَاوَةُ وَ الْأَخْبِصَةُ   حَمَلُوا مَعَهُمُ  عَلِيٍ  بْنَ  إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ

من خبر ه ب»، «وَ أَشْبَاهُهَا لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا ذَلِكَ
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هائى  کنند، سفره را زیارت ميروهى چون حسینرسیده است گ

ها در  جات و حلواها و امثال آن برند، که شیرینى مراه خود ميه به

محتوای با دقت در  (523، ص ، ابن قولویه )کامل الزیارات«. آن حمل شده است

نباید از که در این سفر معنوی  مشخص مي شودسخن امام

 اده کرد. غذاهای حاوی شیریني جات خیلي استف

 

 درنگی در زیارت اربعین

عاشورا و اربعین درس های زیادی برای قرن ها به یادگار 

گذاشت که پس از قرن ها این راه همچنان ادامه دارد. زیارت اربعین 

 نیز آموزه هایي دارد که مملو از معنویت و اخالص مي باشد.

شمه ای از درس های مطرح در زیارت اربعین عبارتند از: 

ای فرهنگ شهادت، شهادت سود خالص، باالترین افتخار، رمز احی

)مجموعه .  جاودانگي، شهادت گلواژه عاشورا، دعوتنامه شهادت و...

 (518ـ  528مقاالت اربعین، جمعي از نویسندگان حج و زیارت، ص

یكي از زیارت هایي که نسبت به آن توصیه شده، زیارت اربعین 

در سخني فرمود: ن عسگریمي باشد. همان گونه که امام حس

صَلَاةُ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ   خَمْسٌ الْمُؤْمِنِینَ  عَلَامَاتُ»
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وَ الت خَتُّمُ فِي الْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ الل هِ الر حْمنِ 

اقامه پنجاه و یك رکعت  ت:اس چیز پنج مؤمن عالمات»، « الر حِیمِ

جبین را در ، انگشتر به دست راست کردن، زیارت اربعین ،نماز

در نماز بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند  و سجده بر خاک گذاشتن

 (188، ص3، ج )مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، طوسى.«گفتن

 زیارت اربعیندر سیدالشهدا .1

رهای حیاتي فرهنگ شیعه مهم ترین محو از زیارت اربعین یكي 

است. زیارت اربعین حاوی مضامین بلندی از قبیل یك دوره امام 

از شناسي است. به طور کلي در این زیارت به ویژگي های امام

قبیل مقام عبودیت، تحمل غم و اندوه برای اصالح جامعه، بخشیدن 

)مجموعه مقاالت  هستي خود برای نجات جامعه و ... اشاره شده است.

 (588ـ  585ربعین، جمعي از نویسندگان حج و زیارت، صا

 

 حسین اهداف امام .2

وَ قَدْ تَوَازَرَ »آمده است که:  هدر فرازی از زیارت اربعین این گون

آخِرَتَهُ بِالث مَنِ الْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَرَى الدُّنْیَا وَ بَاعَ حَظ هُ بِ  غَر تْهُ  مَنْ  عَلَیْهِ

وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّى فِي هَوَاهُ وَ أَسْخَطَ نَبِیَّكَ وَ أَطَاعَ مِنْ  الْأَوْکَسِ
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عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِینَ الن ارَ 

، «فَجَاهَدَهُمْ فِیكَ صَابِراً مُحْتَسِباً حَت ى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ

که دنیا  لي که بر علیه او به کمك هم برخاستند، کسانيدرحا»

و بهره واقعى خود را به فرومایه تر و پست تر چیز  مغرورشان کرد

و آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشتند،  فروختند

تكبّر کردند و خود را در دامن هواى نفس انداختند، تو را و پیامبرت 

عت کردند از میان بندگانت، اهل شكاف و اطا را به خشم آوردند

افكنى و نفاق و بارکشان گناهان سنگین و سزواران آتش را پس با 

آنان درباره تو صابرانه و به حساب تو جهاد کرد، تا در طاعت تو 

 (552، ص2، ج )تهذیب األحكام،طوسى «.خونش ریخته شد

 اسرار زیارت اربعین .3

 شار اعتقادی را دارگونه که مضامین سرن زیارت اربعین هما

از قبیل ورود بشر به نور و راه ثابت، خروج از  یاسرار .است

خصایص دنیایي، اتصال به عالم باال و در نهایت رسیدن به تعالي و 

 (53)اسرار زیارة االربعین، محمد السند، صرا دارد. کمال 

 زیارت سالم های .4
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جه مي یكي از زیبا و بالغت هایي که در زیارت اربعین مورد تو

باشد. سالم هایي است که به صورت توصیفي در این زیارت آمده 

دقت در محتوای هر سالم، مضامین روحاني و اعتقادی را به  است.

 همراه دارد که خواننده را به تامل و بصیرت افزایي فرا مي خواند.

 در این سالم ها می خوانیم:

  «ُسالم بر ولي و دوست خدا » ، «هِوَ حَبِيبِ  اللَّهِ  وَلِیِ  عَلَى  السَّلَام.» 

  «ِسالم و درود بر خلیل و  » ،«السَّلَامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِه

 «.گزیده خدا

  «ِدرود بر برگزیده خدا و  » ،«السَّلَامُ عَلَى صَفِیِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِيِّه

 «. پسر انتخاب شده خدا

  «َدرود بر حسین مظلوم  » ،«ظْلُومِ الشَّهِيدِالسَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْم

 «.شهید

  «ِسالم بر کسي  » ،«السَّلَامُ عَلَى أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَات

)تهذیب «. که اسیر و گرفتار بالیا و اندوه ها شد و کشته برای اشك ها

 (552، ص2، ج األحكام،طوسى
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یارت اربعین آمده است از صفوان بن مهران نقل از ز دیگری در فراز

  حَمِیداً وَ مِتَ  سَعِیداً وَ مَضَیْتَ  عِشْتَ»فرمود:شده که امام صادق

و از دنیا  و ستوده درگذشتى خوشبخت زیستى»،«فَقِیداً مَظْلُوماً شَهِیداً

 (552، ص2، ج )تهذیب األحكام،طوسى«. و مظلوم و شهید رفتى گم گشته


