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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 اسرار اربعین

اسرار خلقت، چهل سالگی، رشد جسمی و عقلی انسان،  ،اربعین ،الحسین اباعبداهلل کلمات کلیدی:

ی حالل، توبهه،   لقمه محبّت، ذکر، گاه معنوی، سلوک عرفانی، اخالص، حکمت، ، تکیهی اعمال محاسبه

 عبداهلل، زیارت اربعین، عالئم شیعه.  نشینی، کربال، کاروان اسرا، جابربن چلّه

بیانگر اسرار عجیبی است. در نظام آفرینش عدد  چهلّمین روز یك واقعه است، معنای اربعین که به

همه  در عالم خلقت وجود دارد که آگاهی بر آنها در اختیار  ریاضی یچهل نقش خاصّی دارد. اسرار

های شگفتی دست پیدا  به نکته سرار ریاضی عالم خلقتا نیست. صاحبان علوم غریبه با کار کردن روی

های  دانند، برای اعداد نقش ات علوم غریبه را میفر آشنا هستند و ریاضیّکه با علم جَ ناآن اند. هکرد

ی علوم غریبه  ظمت در حوزهی اعداد بسیار پرع ای در عالم قائلند. عدد چهل از جمله کننده تعیین

ین در نه مراحل رشد جنعنوان نمو به ، چهل عدد خاصّی است.نگاه کنیمبه جهان آفرینش اگر  است.

روید و  ها می استخوان آنگاه ؛مضغهو سپس شود  بعد علقه می ؛است نطفهل اوّ ،قرآن کریمبدن مادر در 

مراحل رشد جنین در بدن مادر چهل روز طول از این  روید. هر یك می  ها گوشت ستخوانسپس روی ا

مدن عظام و ، پدید آطور مضغه و همین چهل روز علقه چهل روز، ی نطفه بودن کشد. مرحله می

 بینید طور که می همان کشد. هر یك چهل روز طول می ها بر استخوان  ، و روییدن گوشتها استخوان

 در، نقش مهمّی دارد. عدد چهل در مراحل رشد جسمانی انسان در رحم ما
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 ش هم در چهلّمین سال زندگی اوخویانسان و رسیدن او به کمال عقالنی  ]فکری[رشد  از طرفی

 1:اد ه  َزرٌْع َقْد َدنا َحص  اْْلَْربَِعینَ  أَبْناء   :که فرمودند روایت شده اکرمکند. از پیغمبر تحقّق پیدا می

ند و زمان درویدن آنها نزدیك ا هکامالً بارور شد هایی هستند که ال زندگی، کشتفرزندان چهلّمین س

و شکوفایی باروری  بهتواند  می خود، در چهلّمین سال شده است. یعنی انسان در سیر رشد زندگی

)و نیز  هم ظهور دارد. پیغمبراکرم الهی ءدر بعثت انبیااین موضوع دست یابد. کامل شخصیّتش 

ی رازهایی  دهنده نشاناینها  دند.به پیامبری مبعوث ش ( در چهلّمین سال زندگی خودموسای کلیم

تواند به  دارد. استعدادها در چهلّمین سال زندگی می عدد چهل در تکوین و آفرینشاست که 

 ترین صورت خود شکوفا شود.  پخته

َنه  ِإنَّ اْلَعْبَد َلِفی ف ْسَحٍة ِمْن َأْمرِِه م: ندفرمود ای دارد. امام صادق در تشریع هم عدد چهل نقش ویژه ا بـَیـْ

یعت و دیانت کار بر او آسان چهل سالگی برسد، در شر از اینکه بهخدا تا قبل   ی بنده :َو بـَْیَن َأْربَِعیَن َسَنة  

دهد.  سنجانه تحت کنترل قرار نمی رفتارهای او را خیلی نکتهگیرد و  سخت نمیخدای متعال  است.

به چهل سالگی  تا اینکه انسان :ع م را   یَعْبدِ   َقْد َعمَّْرت  نِّی أَ َمَلَكْیِه  ىٰ ه  َعزَّ َو َجلَّ ِإلَأْربَِعیَن َسَنة  َأْوَحى الل ٰ ا بـََلَغ فَِإذ

که من به  کند وحی می ه بر آن عبد موکّلند،دو ملکی ک خداوند عزّوجل بهدر این هنگام رسد و  می

ا دو ملك داریم که از م دانید هر یك طور که می ی خودم عمر عطا کردم. )همان ی کافی به بنده اندازه

ا َعَلْیِه فـََغلِّظا َو َشدِّدا َو َتَحفَّظا َو اْكت ب .(ندرگاه الهی هستال ما و گزارش آن به دو مأمور ثبت اعم موکّل ما

م شد، دیگر بر او سخت بگیرید. از امروز به بعد که چهل سالش تما 2:َقِلیَل َعَمِلِه َو َكِثیَره  َو َصِغیَره  َو َكِبیَره  

از اعمال . و را ثبت و ضبط کنیدشدّت رفتارهای او را کنترل کنید. ریز و درشت رفتارها و گفتارهای ا به

که در وادی شریعت  دهد  می این نشاندقّت حفظ کنید.  به همه را و از اندک تا فراوانبزرگ،  کوچك تا
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ل است و کسانی که هنوز به چهل سالگی ای قائ رای چهل سالگی جایگاه ویژههم خدای متعال ب

شحال باشند که در مقطعی از زندگی قرار دارند دوستان جوان ما خواند، کار بر آنها آسان است.  دهنرسی

. ولی وقتی امر به ثبت و ضبط نکرده است سنجانه اعمال و رفتار آنها را نکتهکه خدای متعال خیلی 

شود و  کوچکترین رفتار او اغماض نمی ی است وبسیار دقیق  تحت کنترل به چهل سالگی رسید، فرد

 گردد.  ثبت می

ههای دقیهق    یم و تحت کنترلا هاز مرز چهل سال عبور کرد ما و امثال ما که عال بهخدای مت امیدواریم

ها کهه خودشهان زیبها رفتهار      ه را بدهد که بهتر رفتار کنیم. جواناین توجّ داریم، رحم کند والهی قرار 

زرعی هستیم که درویدنش نزدیك  ولی ما به تعبیر پیامبر زیباتر رفتار کنند. کنند؛ امیدواریم می

و خدا د ه تیغ اجل بیاید و او را درو کنیعنی وقتی فرد به چهل سالگی رسید باید منتظر باشد ک ؛است

ای باشهد. در حهدی     ی شهیرین و رسهیده   یوهم ؛ بلکهزده درو نشود کال یا آفت کند که شخص، خام و

هنگامی  3:ٌه ال ي فِلح  َوجْ  ِبیَهه  َو قاَل بِأَ یس  َوجْ لِ بْ َمَسَح إِ  يـَت بْ  یَن َسَنة  َو َلمْ بَعِ رْ أَ  ذا بـََلَغ الرَّج ل  إِ : فرمایند دیگری می

و از تعلّقهات  خهودش را پهاک نکهرده،     ای اساسهی   توبهبا رسد، اگر هنوز  که شخص به چهل سالگی می

کنهد. یعنهی دسهتی بهه      می حمتعال رو برنگردانده باشد، شیطان صورت او را مس سوی خدای دنیوی به

نهور رسهتگاری در آن دیهده     پدرم به فدای آن صهورتی کهه   !بروم قربانتگوید:  کشد و می صورتش می

ای اسهت. تها قبهل از چههل سهالگی       مقطع ویژه ال زندگی،چهلّمین سبینیم که  هم میاینجا  شود! نمی

ولی اگر تا چهل سهالگی   ؛اهد شدنخو تواند بگوید این انسان فالح نصیبش قاطعیّت نمی شیطان هنوز با

چون  ، دیگر کار برایش خیلی دشوار است؛راه فالح نرفت، توبه نکرد و به درگاه الهی بازنگشتبه کسی 

 تثبیت شده است.  ششخصیّت
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اسهت کهه تغییهر آن بسهیار سهاده       در سنین نوجوانی و جوانی مثل موم نرمیشخصیّت در آغاز عمر و 

صهورت زیبهاتری    کنهد و بهه   می نیست، با اندک فشاری تغییر مطلوب یعنی اگر شکل کنونی آن است؛

زیباسازی اتّفاق نیفتد و فرد با شهکل   پذیری و تا چهل سالگی این شکلامّا اگر خدای نکرده  آید؛ درمی

شود که دیگر تغییهرش   تبدیل می ی سختی به چهل سالگی برسد، این موم به سنگ و صخرهناموزونی 

 ی یعنی باید مثل فرهاد تیشه برداشت و به بیستون نفس رفت و ذرّه ذرّه این صخره بسیار دشوار است؛

مهوم نرمهی بهود کهه      یی درآورد؛ در حالی که پهیش از آن صورت زیبا نفس را تراشید تا بشود آن را به

آید. این است که وقتی فرد بهه  صورت دلخواه و مطلوب در یر کند و بهتوانست با فشار مختصری تغی می

بهه   بدیل نکرد و رنگ و شهکل عبودیّهت  صورت زیبایی ت گی رسید و مومِ شخصیّت خود را بهل سالچه

 بسیار دشوار است واو  فالح در سیمای این فرد نیست. کارگوید دیگر رنگ و نور  خود نداد، شیطان می

در فرصهت  برسهاند کهه   های کمالی  نقطه مال بسیار کمی وجود دارد که بتواند برگردد و خود را بهاحت

 است.  از دست داده ی عمر گذشته

 4:َعصـیٰ  فـََقـدْ  یيـَتَـَعصَّـ یَن َو لَـمْ ربَِعـبـََلَغ أَ  َمنْ که:  عدد چهل در روایات و احادی  این استی دیگری از  نمونه

  عاصی اسهت. صهورت ظهاهری    ای یی نداشته باشد، بندهکسی که به چهلّمین سال عمرش برسد و عصا

کنهد.   کمك می ی ایستادن و راه رفتن به آنهاگیرند و برا عصا همین چوبی است که افراد در دست می

گویند خوب است انسان وقتی به چهل سالگی رسید عصایی بهه دسهت بگیهرد کهه او را در تحمّهل       می

 بدنش برای ایستادن و حرکت کردن کمك کند. 

در سیر به چهلّمین سال عمرش رسید؛ ولی معنوی هم دارد. یعنی اگر کسی  ومامّا این روایت یك مفه

ن تکیه نکرده که بتواند با اطمینان به آ گاه معنوی در درونش پیدا معنوی و روحی خود هنوز یك تکیه
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دهد و نلغزد، هر لحظه احتمال زمین خوردنش هست. یك پیرمرد یا پیرزن را ببینید. وقتهی عصها بهه    

 هایسهتد یها را   لذا وقتی مهی  هر لحظه احتمال زمین خوردنش هست؛ خیلی لرزان است و ،دست ندارد

شهود و   محکهم مهی   گیرد، دست می رود خیلی نگران است که نکند زمین بخورم. ولی وقتی عصا به می

 به چهل سالگی رسیده و در سیر باطنی خهود  حال اگر کسی .خورم اطمینان خاطر دارد که زمین نمی

ظنّ به خدا درونش ایجاد نشده، لهذا   گاه معنوی در باطن ندارد، یعنی آن اعتماد و حس کیههنوز یك ت

ی دنیایش برا عصیان کرده است. یا نگران دنیاست یا نگران آخرت؛لرزش و نگرانی در وجودش هست، 

؟ مشغل از کجها بیهاور   ؟فردا چه بخورم؟ یا چه کار کنم؟ خانه از کجا بیاورم نگران و مضطرب است که

 طرف ههم  لرزان و نگران است. از آنبرای دنیایش  لرزد؛ روی پاهایش می گویا مضطرب و نگران است و

ی مرگ چطور جان بدهم؟ شب اوّل قبهر چطهور    های معنوی لرزان و نگران است که لحظه برای جنبه

وضهیحی  بهه رفتارههایم چهه ت    ر پیدا کنم؟ در دادگاه الهی راجهع پاسخ بدهم؟ یا روز محشر چطور حضو

کسهی بهه چههل سهالگی برسهد و هنهوز       اگر : ندفرمود درون او وجود دارد.بدهم؟ این لرزش و نگرانی 

گاهی از درون در قلب و جانش نداشته باشد، عصیان کرده است. یعنی انسان الاقل وقتی به چهل  تکیه

تهی بهه خهدا    چنهان معرف  داشته باشهد. در قلبش گاه روحی و معنوی  رسد، باید چنین تکیه سالگی می

باشد که دیگر نترسهد و نلهرزد. ههر     و اعتمادی به خدا یافتهظنّ  ان حسنبرایش حاصل شده باشد، چن

برای چه نگرانی؟ برای چه نشستی زانوی  5؟َده  ِبکاٍف َعبْ  ه  الل ٰ  سَ لَیْ َأ نگرانی که آمد، محکم به خود بگوید: 

برای دنیایت نگرانی؟  ؟!مگر خدا نیست ؟خوری ه میدی و غصّ؟ برای چه سر فرود آورغم به بغل گرفتی

 ؟ َده  ِبکاٍف َعبْ  ه  الل ٰ  سَ لَیْ َأ د؟ ازهای عبدش را در دنیا تأمین کنتواند نی مگر خدا نمی !؟مگر خدا نیست

ی کوچك در خانه بنشیند و زانوی غم به بغل بگیرد که من ناهار چه بخورم؟ یا فردا شب  اگر یك بچّه

ی این پدر و مادر غذا خهورده،   ای که یك عمر سر سفره ا بیاورم بپوشم؟ اگر بچّهسال نو لباس نو از کج
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و سهر بهه زانهو بگیهرد، غصّهه      های او را تأمین کردند، بنشیند  ها و نیازمندی لباس پدر و مادر یك عمر

 ههای  دمرود، این رفتارش توهین به پدر و مادر نیست؟ یعنی گویا پدر و مهادرش آ بخورد و به فکر فرو 

بچّه برهنه  آنها به فکر غذای او نباشند! ممکن است این بچّه گرسنه شود و توجّهی هستند. فکر و بی بی

یعنی  وردن توهین به آن پدر و مادر است؛اصالً این غصّه خ ها به فکر جامه و لباس او نباشند!شود و آن

خورم که اگهر بهرای مهن لبهاس      ام و غصّه می لذا من نشسته فکری هستند؛ های بی و مادر من آدمپدر 

  ه نکنند، چه کار کنم!نخرند و غذا تهیّ

ر رحم مادر د ی عنایات حضرت حق زندگی کرده همین است! که عمری را زیر سایههم عبدی این 

چه آنجا  !نداشت شعور داشت و نه قدرت و زرنگی؛ هیچو  و مضغه بود؛ نه فهم یك نطفه بود؛ علقه

 خطری که منجر به سقط و مرگ تواز هزاران تو را رساند؟ در رحم مادر چه کسی  کسی به تو روزی 

رزق  داشتی. ندیدی خدا چطور به توو نه فهم و شعوری  حفظ کرد؟ آنجا که تو نه بودی شد، می

ترین غذا پر  ترین و مناسب های مادرت را از لطیف که سینه ها به تولّد تو مانده بود ماه رساند؟ هنوز

گرفتی و غصّه  کرد. آن روز تو فهم و شعور داشتی؟ کجا خدا تو را رها کرد که سر به زانوی غم

یعنی بشناسد که خدای  ند؛آن عصا را درون خودش پیدا ک خوری و نگرانی؟ انسان کمی فکر کند و می

برد تا  خوابش نمی ؛برد خدا که چرتش نمی شود! توجّه نمی کند و بی رها نمی خدا که او را او کیست!

اگر  ،بله 6!ال تَْأخ ذ ه  ِسَنٌة َو ال نـَْومٌ !ورده نشودوکار بماند و نیازهایش برآ کس سرپرست و بی اش بی بنده

امّا خدایی  یم خدا هست، ولی خواب است! چه کنیم، باید گرسنه بمانیم!گفت برد، می خوابش میخدا 

وف است، خدایی که رؤ به عبادش دایی که خبیر است، خدایی که نسبتخ ،ال تَْأخ ذ ه  ِسَنٌة َو ال نـَْومٌ که 

د که با توجّه به آن وجود دار جواد و کریم است، دیگر چه احتمالی غنی است،است،  خیرخواه عبادش

و نه ؟ خدا نه از حال عبدش غافل است و نه نیازهای عبدش بر او ناشناخته است شود انسان نگران
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دست است که بگوییم  . نه تهیوف، رحمان و رحیم استخیرخواه، رؤ اوت است.تف به عبدش بی نسبت

اش را  رسد حاجت بنده و نه ناتوان و ضعیف است که بگوییم زورش نمی ،بنده را تأمین کند ندارد نیاز

م به بغل در این کار هست که تو زانوی غ است. چه کاستی 7يرٍء َقدِ ک لِّ َشیْ   َعلیٰ خدا  برآورده کند.

 رفتی که من چکار کنم!؟ به فکر  فتی وگر

اشد تا کرده برسد باید این عصا را پیدا  که به چهل سالگی می . کسیپیدا کرد باید در دروناین عصا را 

آخهرت ههم    بهه  رود. یعنهی راجهع   د، غم آخرت هم میاگر غم دنیا برو دیگر هیچ غمی سراغش نیاید. و

 سَ لَیْ َأ برای جان دادن خودت ناراحتی؟  ؟َده  ِبکاٍف َعبْ  ه  الل ٰ  سَ لَیْ أَ بار دیگر به خودش بگوید:  انسان باید یك

بهرای روز محشهر    َده ؟ِبکـاٍف َعْبـ ه  اللٰ ـ سَ لَـیْ َأ برای شب اوّل قبر و نکیر و مُنکَر نهاراحتی؟   َده ؟ِبکـاٍف َعْبـ ه  الل ٰ 

یعنی اگر در  َده ؟ِبکاٍف َعبْ  ه  الل ٰ  سَ لَیْ َأ ی اعمال ناراحتی؟  ناراحتی؟ برای پل صراط ناراحتی؟ برای محاسبه

 سَ لَـیْ َأ  توانیم به خودمان بگوییم میراحتی  بهدر بُعد آخرت هم ، دنیا این حرف را جدّی به خود بگوییم

چو بید بر سر ایمان  :گوید حافظ می لرزد. . آنجا هم دیگر نمیدیگر جای نگرانی نیست َده ؟ِبکـاٍف َعْبـ ه  الل ٰ 

ای  گذارد. اگر هم ناز و عشوه نمیابرو او را فرو داند که آن کمان لرزد؛ می اال دیگر نمی! حلرزم خویش می

گردانهد،   مهی پوشاند و رو بر او را بیشتر کند. اگر گاهی روی میکند، برای این است که آتش محبّت  می

 !محکم بایست !نلرز لطفی نیست. بنابراین مهری و بی دیدتر کند؛ از بیبرای این است که محبّت او را ش

شهورای  گوینهد   . مهی چیز ما را نترساند ما فراهم شود که دیگر هیچ ی گاه برای همه امیدواریم این تکیه

 َده ؟ِبکـاٍف َعْبـ ه  اللٰ ـ سَ لَـیْ َأ  ؟زیلهر  ! از چه مهی بمباران کند هدخوا امریکا می گویند ! میت چنین کردهامنیّ

  !خدا نیست؟

ر و نه اخروی. اگر لرزش د لرزیم های دنیوی می نبهنه در ج پیش آید، ر آن اعتماد و اطمینان برای مااگ

ههای   چهون آن لهرزش   های اخروی هم وجهود نخواههد داشهت؛    هدر جنبهای دنیوی منتفی شد،  جنبه

                                           

  . .و .. 109، 106، 20ی بقره، آیات  . سوره7



 

 

 8 

دست به حرام لرزد از اینکه نکند گرسنه بماند؛ لذا  دنیوی است. اینجا می های اخروی مال همین لرزش

که خهوردم فهردای    های حرامی های اخروی هم باید بلرزد که این لقمه جنبه در وقت کند و آن دراز می

و رزّاق خودش را خهدا   ،های دنیوی نلرزید، مطمئن بود امّا اگر در جنبه قیامت چطور جوابش را بدهم!

ند است، دیگهر دسهت   دید و احساس کرد که رزّاق سخاوتمندی دارد، میزبانی دارد که غنیّ و سخاوتم

داند که خدای متعال بهتهرین رزق را بهرای او    می کند از برابر کس دیگری لقمه بردارد؛ چون یدراز نم

اطمینان و آرامهش در   ت هم نگرانی ندارد وبرای آخر نکرد طبیعتاً درازی و وقتی دستکند.  فراهم می

 زندگیش حاکم خواهد شد. 

در سلوک عرفانی اسهت.   امّا سومین حوزه، های تشریعی بود. اربعین در جنبه ی هژهایی از وا اینها نمونه

ر قرآن و احادیه  مهاجرای   دبارز آن هایی  نمونهای دارد. یکی از  هژسلوک عرفانی هم اربعین جایگاه وی

مها بها    :رٍ ناهـا ِبَعْ ـَو اَتَممْ  لَـة  یَن لَیْـ َثالثِـ وسـیٰ نا م  َو واَعـدْ قرآن کریم فرمهود:   ست.ا میقات حضرت موسی

را تکمیهل   بها ده شهب آن   رار مالقات و دیدار گذاشهتیم و شب ق سی ،آن پیامبر اولوالعزم الهی ،موسی

القعده است و آن ده شب،  سی شب مربوط به ماه ذی ایم، طور که در مباح  گذشته گفته کردیم. همان

متعال به چههل  قرار مالقات موسی و خدای  8لَـة :یَن لَیْـ بَِعـیقات  رَبِِّه َارْ فـََتمَّ مِ الحجّه است.  اوّل ماه ذی ی هده

 موسهی نشینی در اهل سلوک، همین است. حضرت  بخش چلّه شب تکمیل شد. یکی از موارد الهام

 متعال نائل شد.  یلّه طی کرد تا به دیدار و گفتگوی با خدایك چ

يمانَ   ما َأْخَلصَ : است ی از امام باقردر حدیث ی دیگر نمونه ما َأْجَمَل  (الَ َأْو ق)يـَْوما    َأْربَِعینَ   هِ بِالل ٰ   َعْبٌد اْْلِ

هیچ  طور کامل خالص نکرد، یا ای ایمان به خدا را چهل روز به ههیچ بند :ِه َأْربَِعیَن يـَْوما  َعْبٌد ِذْكَر الل ٰ 

نْیا َو  جا نیاورد و ادا ننمود، ای، چهل روز ذکر خدا را به زیبایی به بنده ا َو َبصََّره  داَءها َو َدواَءهِإال  زَهََّده  الدُّ
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ْلِبِه َو أَْنَطَق ِبها ِلسأَ  خدای مگر اینکه در اثر این چهل روز ایمان خالص و آن ذکر،  9: انَه  ثـَْبَت الِحْكَمَة ِفی قـَ

وا و رغبت دنیا دیگر ه زند؛ دیگر دلش دنبال دنیا پر نمی یعنی کند. در دنیا را به او عطا میزهد متعال 

بود و نبود دنیا در  محبّت دنیاست؛شسته از  کنده و دل کند؛ امّا دل ت. از دنیا استفاده میدر دلش نیس

به او  ت که خداوند زهد در دنیاکند. پس اوّلین خاصیّتش این اس روح او موج و تالطمی ایجاد نمی

ی ها راههایش و هم  دهد که هم بیماری کند. و دیگر اینکه خدای متعال به او بصیرتی می عنایت می

ه چه داند که روح و جانش در اثر زندگی در این دنیا ب هم می شناسد. هایش را می درمان بیماری

 ،کند ، یك نوع خودشناسی پیدا میهای خود کاستی ی نقائص و یعنی در حوزههایی مبتال شده،  بیماری

حکمت را هم در قلب  ؛ وآموزد های جان و روحش را به او می ی بیماری و هم خدای متعال راه معالجه

کند و زبان این بنده را  یت میهای موهبتی استواری را به او الهام و عنا کند. یعنی دانایی او تثبیت می

ی آن چهل روز خلوص در ایمان یا  ی اینها میوه کند. همه ها و معارف عمیق می گویای آن حکمت

 چهل روز ذکر جمیل حضرت حق است. 

 ِإال  احا  َصب  ِه َعزَّ َو َجلَّ َأْربَِعینَ ٌد لِل ٰ ا َأْخَلَص َعبْ مکه فرمودند: روایت شده  اکرماز پیغمبر حدی  دیگری

نیست که چهل صبح وجودش را از غیرخدا ای  هیچ بنده 10:ِلسانِهِ  ىٰ ِمْن قـَْلِبِه َعل اْلِحْكَمةِ   ابِیع  يَن  َجَرتْ 

 یعنی چهلجاری شود. های حکمت از قلب او بر زبانش  همگر اینکه چشم خالص و خالی کند،

خاطر  گوید فقط به اگر سخن می .ای جز خدا در وجودش نباشد روز خالصِ خالص باشد؛ انگیزه شبانه

خاطر  خورد آن هم به خاطر خدا و اگر نمی هخورد ب اگر می خاطر خدا! هکند فقط ب اگر سکوت می خدا!

یلی مقام بلندی است ه این خالبتّ ای جز خدا در وجود این فرد نباشد. هانگیزروز هیچ  چهل شبانه خدا!
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نه دوزخ، نه دنیا و نه برزخ، یعنی نه بهشت،  ؛روز جز خدا در وجود انسان نباشد که چهل شبانه

چیز محرّک زندگی او نباشد. این  یق دیگران، نه تحریك دیگران، هیچنه تشو چیز محرّک او نباشد؛ هیچ

 ؛ برای اینکه اگر نپوشم مردم مسخرهبرای اینکه از سرما و گرما مصون باشم ؟پوشم می لباس را چرا

رود فقط  لباس بپوشد، فقط برای خدا! راه میهای خدایی نیست!  ... اینها انگیزهزشت است ؛کنند می

چنین مقامی  ؛ حتّی دنبال آخرت نیست!ت نیستلذّ دنبال شهرت و ؛دنبال کاسبی نیست !برای خدا

ه ادّعای محبّت و تظاهر به محبّت! آن هم محبّت واقعی و ن آید؛ راه عشق و محبّت به دست نمی جز از

ت خدا محبّ 11:ٍء ِإالَّ اْحتَـَرقَ  َشیْ   ىٰ ناٌر ال يَم رُّ َعل  هِ الل ٰ   ح بُّ : ندفرمود ن عشق واقعی که امیرالمؤمنینهما

کند. غیر از دوست  و نابود میسوزاند  اینکه آن را می گذرد مگر نمی چیز آتشی است که بر هیچ

روز برای خدای متعال  هاین مقام که انسان بتواند چهل شبان گذارد! چیز در وجود شخص باقی نمی هیچ

روز خود را خالص نکرد، مگر اینکه  بنده چهل شبانه :فرمود ی محبّت است. خالص باشد، فقط میوه

که  شود جاری شد. یعنی معارف و حقایقی بر زبانش جاری می زبانشهای حکمت از قلب او بر  مهچش

جا مطالعه نکرده؛ از  کس نیاموخته؛ هیچ کس تا به حال نگفته؛ از هیچ در هیچ کتابی نوشته نشده؛ هیچ

شاءاهلل این حقیقت را  ان و است. برای خود گوینده هم نو است!هایی که کامالً ن حرف جا نشنیده؛  هیچ

د. یعنی خدای متعال به زبان کن سان خودش از خودش استفاده میکه گاهی اوقات اناید  چشیده

وید عجب مطلب گ و بعد می دانسته د او هم آن حرف را نمیکند که خو جاری میرا شخص حرفی 

 شود.  های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می یعنی چشمه جالبی بود! خیلی استفاده کردم!

برد تا ظاهر شود. حدّاقل زمهانی   هم چهل روز زمان میکار و اوراد و عبادات اذ ری بعدی اینکه، آثا نکته

کنند که کسی عمل مستحبّی پهیش   که باید بر یك ذکر مداومت کرد چهل روز است. بزرگان نهی می

پیش  ی عمل با شخص مخاصمه اصطالح ل روز شود آن عمل را قطع کند. بهبگیرد، و قبل از اینکه چه
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گردد. لذا اگر عمل مسهتحبّی را   شود و کار بر او دشوار می یعنی آن عمل خَصمِ آن شخص می آید؛ می

ست که زودتهر  در بعضی روایات ه دتر از چهل روز آن را قطع نکنید.خدا توفیق داد و شروع کردید، زو

کهه آن  ی اسهت  چهون چههل روز حهدّاقل زمهان     از یك سال قطع نکنید؛ ولی حدّاقلّش چهل روز است؛

بدهد. لذا قبهل از   شده، بروید و ثمر در قلب کاشته  خمی که با این ذکر، ورد، یا این عبادت مستحبّیت

ید تها میهوه دههد و رشهد کنهد.      چهل روز تخم معنویّت را در قلب و جانتان آبیاری کنقطع نکنید؛  آن

 ست. ها اش در همین هایی که اهل معرفت دارند، ریشه نشینی لّهچ

ی حالل بخهورد، قلهبش نهورانی     کسی که چهل روز لقمه اند: ی اربعین فرموده ربارهدر روایت دیگری د

ی حالل،  لقمه حالل را روزی کند. ی امیدواریم خدا لقمه 12شود. شود و حکمت بر زبانش جاری می می

ی کسی  سر سفره حالل آن است که انسانی  ایم. لقمه ای است که از جلوی کس دیگری برنداشته لقمه

وقهت   یهك  اامّه  ،ما هدلگهی کهرد   ام و نشسهته  یك غریبهه   ی سر سفره وقت که بداند کیست. یك بنشیند

، ایهن غهذا حهالل و    سفره پهن کهرده دش مرا دعوت کرده و خو ،با او رفیقمو شناسم  صاحبخانه را می

ای که نشسته حهرص   مهمان خدا بداند و سر سفره خود را گواراست. اگر انسان رزّاق خود را خدا بداند،

  ایهن لقمهه  ، ش گذاشهتند، لهذّتش را ببهرد   که جلوی ، همان رادرازی نکند نزند، به بشقاب دیگران دست

چههل روز   حالل است. اگر ه خورد، هر چه بخوردرزّاق را خدا دید و با این روحیّحالل است. کسی که 

 شود.  شود و حکمت بر زبانش جاری می حالل بخورد، قلبش نورانی می ی لقمه

بعد از خوردن  حضرت آدم های معنوی، این است که بنابر روایات ی دیگر عدد چهل در جنبه نمونه

تها   روز گریست د و به زمین هبوط کرد، چهل شبانهاز بهشت اخراج شوقتی ی بهشتی،  ی ممنوعه میوه

رَبِـِّه   آَدم  ِمـنْ  فـَتَـَلق ـیٰ  آورد: کلمهات را بهرای آدم   بهه تعبیهر قهرآن   و جبرئیل آمد . اش پذیرفته شد توبه
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ع توسّهل و دسهت   آن کلمات هم در واق پذیرفته شد. ی حضرت آدم و با آن کلمات توبه 13َکِلمـاٍت،

اینجها ههم    14بهود.  عبها  ی طیّبه، پهن  تهن آل   ا اسماء خمسهسوی خدای متعال ب نیاز دراز کردن به

 گریست تا شایستگی پذیرش توبه در او ایجاد شد.  چهل روز آدمبینیم که  می

شهکافت   بار قبهری را  کرد. او یك دزدی می بش قبر و کفنکه ن ی دیگر داستان بهلول نَبّاش است نمونه

پیکهر   ی جنسی بر او مسلّط شهد و بهه   هرا برداشت، دیو غریزکه در آن دختر جوانی بود؛ بعد که کفن 

! چه کردی؟ جان به زبان آمد و به او گفت: شرم بر تو! یی ب ی جنازهول ؛جان دختر جوان تجاوز کرد بی

نقههل کههرد.  خههود را بههرای پیههامبراکرم اینکههه مرتکههب ایههن عمههل شههنیع شههد، گنههاهبعههد از او 

او رفت و چهل  !ترسم همین اآلن عذاب نازل شود میاز شدّت ناراحتی فرمودند: برو!  اکرمپیامبر

بشهارت پذیرفتهه شهدن    ای نهازل شهد و    و شیون کرد تا اینکه آیهگریه  روز زیر آفتاب داغ صحرا نهشبا

روز طول کشید تا استعداد پذیرفته شدن توبهه در فهرد ایجهاد     چهل شبانهاینجا هم  15ی او را داد. توبه

 است.  وانچنینی در روایات فرا های این شود. نمونه

يـَْوَم ه  ِبها بـََعثَه  الل ٰ   َحِديثا  يـَْنَتِفع ونَ   َأْربَِعینَ   أ مَِّتی ىٰ َحِفَظ َعلَمْن : فرماید ی است که میحدیثاربعین، ی دیگر  نمونه

امّت من حفظ کند که برایشان سودمند باشد و از آن  برایهرکس چهل حدی   16:اَمِة َفِقیها  َعاِلما  اْلِقی

از قبر رت فردی عالم و فقیه صو کند؛ به او را فقیه و عالم محشور میبرند، خدای متعال روز قیامت بهره 

البتّه این هم خوب است؛ ولی یك حفظ حدی  یعنی چه؟ آیا لفظ آن را حفظ کنیم؟  خیزد. امّا برمی

                                           

  .37ی  ی بقره، آیه . سوره13

 .57کوفي، ص:  و کوفي، تفسیرفرات 226، ص عسكری حس، اما، به ؛ التقفسیر، منسوب305، ص 8  . کلیني، کافي، ج14

، 2الوواعیی،، ج   نیشوابوری، رو وۀ   و فتوا   393-392، صوص  1حویزی، نورالّققلی،، ج  عروسي؛ 46-44. صدوق، امالي، صص 15

  .481-480صص 

  .156، ص 2و مجلسي، بحاراالنوار، ج  93، ص 27الشقیعه، ج  ؛ حرقعاملي، وسائل65، ص الرق ا االما، . صحیفۀ16
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تواند  و معانی دیگری هم می انمان حفظ کنیم؛ها و حقیقت حدی  را در ج که آموزهمعنا این است 

 داشته باشد. 

اسهت کهه در مباحه  مربهوط بهه حضهرت        زهرا ی دیگر عدد چهل در ماجرای تولّد حضرت نمونه

بهه امهر الههی، چههل روز از حضهرت       یهم. پیغمبراکهرم  ا هاش صحبت کرد ل دربارهمفصّ زهرا

و  نهد هم در منهزل تنهها ماند   های عبادی خود رفتند و خدیجه خلوت جدا شدند و به خدیجه

آورد و آن  بهرای پیغمبهر   . بعد از چهل روز، جبرئیل طعام یا سیبی بهشتیندمشغول عبادت شد

متولّهد   از آن پدیهد آمدنهد و از حضهرت خدیجهه     ی زهرا ای شد که فاطمه ی نطفه هطعام مادّ

ی انتقال نور حضرت  ان آمادهکنند تا وجودش نشینی می لّهچ باز در اینجا پیغمبر و خدیجه 17دند.ش

چقهدر عظمهت دارد    زهرا ی دهد که حضرت فاطمه به این عالم شود. همین نکته نشان می زهرا

، هغبار عالم کثرت اصالً بر وجودش ننشستو که گرد ء الهی، ، افضل و اشرف انبیاکه پیغمبر خاتم

ن نشهینی کنهد. ایه    چلّهبه این عالم باشد، باید  ی زهرا ی نور فاطمه کننده حتّی اگر او بخواهد منتقل

 !خواهد ای می چه نور عظیمی است که انتقالش به این عالم چنین مقدّمه

او  هست که اگهر مهؤمنی از دنیها رود و چههل مهؤمن بهه خهوبِی       از عدد چهل در روایات مورد دیگری 

گهذارد و   ههای ایهن مهؤمن کنهار مهی      دهند، خدای متعال علم خود را در مورد خطاها و خالفشهادت 

  18دهد. شهادت این چهل نفر را مالک عمل قرار می

                                           

-452امي، درّالنقیوی،، صوص   ؛ ش80-78، صص 16مجلسي، بحاراالنوار، ج ؛ 223-220یوسف، عددالقویّه، صص  ب، حلقي، عليّ. 17

 .54-53، صص 11العلو،، ج  اصفهاني، عوال، و بحراني 453

ِإذا َحَضـَر  :249، ص 14العقوو ، ج   و مجلسوي، مورآۀ   52، ص 6، ج البراعوه  خویي، منهواج  هاشمي؛ 254، ص 3کلیني، کافي، ج . 18

  ه  َعزَّ َو َجلَّ َقْد قَِبْلت  َشهاَدَتك ْم َو َغَفْرت  َله  ما َعِلْمت  ِمم ا ال تـَْعَلم وَن.ه مَّ ِإن ا ال نـَْعَلم  ِمْنه  ِإال  َخْیرا ، قاَل الل ٰ رَج ال  َفقال وا الل ٰ   اْلَمیَِّت َأْربـَع ونَ 
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اربعهین   الحسهین  امّا چهلّمین روز شهادت اباعبداهلل .آشنا شدیم یهای عدد چهل تا حدود با نمونه

سد. اربعین اختصاص به ر میبیستم ماه صفر، روز اربعین فرارخ داد و ی عاشورا  دهم محرّم واقعهاست. 

اربعینی  یك از معصومین دارد. در هیچ روایت و حدیثی نداریم که برای هیچ الحسین اباعبداهلل

م وجود نهدارد. چهلّه   مطلقاً  هحضرت زهرا و ائمّ نه برای پیغمبر و امیرالمؤمنین ونه  ؛ذکر شده باشد

 ِانَّ السَّـماءَ : اسهت. بنابهه روایهت    الحسین اصی و ویژه برای حضرت اباعبداهللگرفتن یك سنّت اختص

گریسهت. ایهن    ی عاشورا بر حسین آسمان چهل روز بعد از واقعه 19 :یَن َصـباحا  بَِعـرْ أَ  نِ ح َسیْ َعَلی الْ  تْ َبکَ 

ی  ی اههل آسهمان معنها، همهه     آسهمان معنویّهت اسهت. یعنهی همهه     ؛ آسمان، آسمان عالم مادّه نیست

 الحسهین  روز بهر اباعبهداهلل   ال، چههل شهبانه  ین در عالم بها ی انوار قدّیسین و روحانیّ اهلل، همه مالئکة

 گریستند. 

انصهاری از مرقهد مطهّهر    عبهداهلل   زیهارت عطهاء و جهابربن    ن دو واقعه اتّفاق افتاد؛ نخسهت ربعیاین ادر 

ی  ه اسهت. جهابر صهحابه   رخ داد که یقیناً در اوّلین اربعین شهادت اباعبهداهلل  الحسین اباعبداهلل

و تها زمهان امهام محمّهد      ربرکتی به او عنایت کهرد است و خدای متعال عمر پ اکرمبزرگ پیغمبر

جهابر در   20برسهاند.  پیام سالمی به او سپردند تا به امهام بهاقر   پیغمبراکرمزنده بود.  باقر

ه معلوم نیست نابینها بهوده   سو بود. البتّ شدّت کم هایش به ی عاشورا، پیرمرد کهنسالی بود و چشم واقعه

واجب نبود. لذا جهاد بر او  ؛باشد. پیرمردی بود که توان جنگیدن و شمشیر زدن در جسمش باقی نبود

که او هم انسان  همراه با عطاء بیت عصمت و طهارت ی اهل دار خاندان رسالت و دلدادهاین یار وفا

  .ای است، روز اربعین به سرزمین کربال آمدند بسیار برجسته

                                           

 .266، ص 1االبرار، ج و جزائری، ریاض 81الزقیارات، ص یه، کاملقولواب، ؛206، ص 45. مجلسي، بحاراالنوار، ج 19

  .206، ص 1الواعیی،، ج  نیشابوری، رو ۀ و فتا  233، ص 1ج الشقرائع،  . صدوق، علل20
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یا کنیز  عنوان غالم ائمّه غالم جابر بود که البتّه صحیح نیست. کسانی که به ءعطاگویند  بعضی می

نهد، خهدمتکار نبودنهد؛ بلکهه     ا یا حتّی غالم برخی از بزرگان اهل معرفهت نقهل شهده    راحضرت زه

دار  رندی بودند که جهت حضور بیشتر نزد ولیّ خدا، منصب خدمتکاری آن ولیّ خدا را عههده  اشخاص

 ؛و انسان بسیار بزرگهواری بهود   و یار جابر ، دوستءعطا ی بیشتری ببرند. شدند تا از این طریق بهره می

 خواند.  ود را کوچك و خادم جابر میا خامّ

، جابر در آب فرات غسل کرد و در حالی که اشهك از چشهمانش جهاری بهود و از     طور که نقل شده آن

مهد روی قبهر   ببهر! آ  الحسهین  سمت قبر اباعبداهلل گفت: مرا به ءدید، به عطا یزی نمیشدّت اشك چ

لی پاسخی نشنید. گفت: یا اباعبهداهلل! چهه شهده کهه     افتاد و چند بار حضرت را صدا زد و اباعبداهلل

جواب بدهد در  دهی؟ بعد پاسخ خودش را داد و گفت: چطور حسین جواب غالم پیر خودت را نمی

  21 ها فاصله است! پیکر مطهّرش فرسنگ حالی که بین سر و

ام بیرون بروند، د از شخواستنی دوم روز اربعین ورود کاروان اسرا به کربالست. کاروان اسرا وقتی  واقعه

جنسهی   خهوش ظهاهراً انسهان    .ا به مدینه برساندکاروان گمارد که آنها ر عنوان مسؤول یزید فردی را به

حضرت فرمودند: اگر امکان دارد از راهی برویم  پرسد: از کدام مسیر برویم؟ می از امام سجّاد بوده و

و  انهد  اسهتبعاد کهرده    که از کربال عبور کند. چون یك مسیر مستقیم هم به مدینه وجود داشت. بعضی

  کربال در سال اوّل رخ داده باشد؛ چون راه طوالنی است. گشت بهی باز اند بعید است واقعه گفته

 نمایی کند؛ لذا خواست قدرت به شام، می. یزید در مسیر کربال ودمسیر بازگشت به کربال طوالنی نبولی 

آنها را به تمام شهرهایی کهه در مسهیر بهود،     ا را در خط مستقیم به شام نیاورد؛ دستور دادکاروان اسر

ه اسیر کهرد  هایشان را مانده ه و باقیبردند تا به مردم نشان دهند یزید چگونه دشمنانش را شکست داد

                                           

ي، سوفینۀالبحار، ج  قمّ و محدّث 74، ص المرتضى لشیعۀ المصطفى آملى، بشارۀ طبرى ؛130، ص 65. مجلسي، بحاراالنوار، ج 21

 .383، ص 8
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در  هها و بهانوان و کودکهان را    را بهاالی نهی  سرهای مطهّهر شههدا   نمایی و خودنمایی،  درتبرای ق. است

بعد بهه   رسیدند؛ رفتند به شهری می است میسمت ر ند. بهدصورت زیگزاگ حرکت دا ارت بهی اس جامه

خواسهت   مهی  های بزرگ یزید بود؛ چهون او  رفتند و به شهری دیگر؛ گرچه این یکی از حماقت چپ می

 حضرت سهجّاد و  کلثوم  و امّفتند، زینب کبری ر هر جا میکند؛ امّا ماجرا برعکس شد. مایی ن قدرت

این امر باعه  رسهوایی یزیهد در     خواست. ییزید م چیزی شد که نتیجه عکس آنکردند و  افشاگری می

کرد و سریع نیامدند، مسیر  زیگزاگ حرکت می صورت هرصورت چون کاروان به بهشهرهای مختلف شد. 

خهطّ   ؛گونهه نبهود   از شام به کهربال، ایهن   ،تر شد. در حالی که در مسیر بازگشت طوالنی از کربال تا شام

پذیر است که آمدن کاروان اسرا، درسهت  را طی کردند و توقّف هم نداشتند؛ در نتیجه امکان مستقیمی

تی ههم بهین   مهاالً مالقها  ی عاشورا، در اوّلین اربعین اتّفاق افتاده باشد و احت در همان سال وقوع حادثه

   22 اند. آن را نقل کرده  اینکه بعضیعبداهلل انصاری روی داده باشد؛ کما کاروان اسرا و جابربن

ههای   هوقتی به سرزمین کربال رسیدند، ایهن زن و بچّه   ،حال کاروان اسرا پس از بازگشت از شام ایّ علی

روی زمهین پهرت    خودشهان را از بهاالی شهترها   شینند؛ کردند شترها زانو بزنند و بن داغدیده صبر نمی

گفتنهد و داغ فهراق    ی سفر اسارت را برای آنها مهی  خاطره کردند! و با عزیزانشان درد دل می کردند می

 جا دفن بودند؛ امّا جز حسهین دو فرزند شهیدش آنهم  ردند. زینب کبریآو خود را به زبان می

 طهور  آنراز دل گفت. امّها   ا در آغوش گرفت و با برادرر کس دیگری نرفت! قبر اباعبداهلل سراغ هیچ

نگران بود که  زد. موج می ر وجود زینب کبریاحساس شرمندگی د ، همه غم کنار آننقل شده که 

  اش بگیرد. از دختر سه سالهسراغ  اباعبداهلل

                                           

 ص، صو 45و مجلسي، بحواراالنوار، ج   446، ص 17العلو،، ج  اصفهاني، عوال، ؛ بحراني197-196طاووس، لهوف، صص  یّدب،. س22

146-147  . 
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رأس مطهّهر   به کربال بهود کهه امهام سهجّاد    بازگشت سفر به بعضی از روایات. احتماالً در همین بنا

  23 .کردند و به خهاک سهپردند   اه خودشان آوردند و به پیکر حضرت ملحقرا همر الحسین اباعبداهلل

روز از  اسهت کهه   بیهت  دوستان اهل نشینی چلّه حسینال هرحال، یك مفهوم اربعین اباعبداهلل به

ه معرفهت و محبّهت   ز به و این چهل رو نشینند می ی عشق حسینی و ماتم اباعبداهلل عاشورا به چلّه

 مشغولند.  الحسین اباعبداهلل

اند. از امام حسهن   ان یکی از عالئم مؤمن نقل کردهعنو را به الحسین ، زیارت اربعین اباعبداهللروایات

بیهت   ، یعنی دوسهت کامهل اههل   تاست. شیعهروایت شده که فرمودند: عالمت شیعه پن   عسکری

ویهك رکعهت فریضهه و نافلهه      روز پنجاه پن  عالمت دارد: اوّل اینکه در هر شبانه صمت و طهارتع

عالمت شیعه این اسهت کهه    مستحب. دومین آورد؛ هفده رکعت نماز واجب و دو برابر آن نماز جا می به

صهدای آهسهته    بایهد بها   نمازههایی کهه   در کند. یعنی مردها می یمِ ِن الرَّحِ مٰ ِه الرَّحْ ِم الل ٰ ِبسْ جهر به  در نماز

د. این سهنّتی اسهت کهه    نگوی را با صدای بلند می یمِ ِن الـرَّحِ مٰ ِه الـرَّحْ ِم اللٰ ـِبسْ  نماز ظهر و عصر،خواند، مثل 

داننهد و اگهر ههم     گویند و آن را جهزو سهوره نمهی    را نمی هِم الل ٰ ِبسْ فقط در شیعه است. اهل سنّت اصالً 

 هِم اللٰ ـِبْسـجههر   شهود  که شیعه با آن شناخته می از عالئمی اباً بگویند، حالت جهر ندارد. لذا یکیاستحب

 24آن نیست.بیان  فرصت اکنونکه  هست آن عرفانی دریك راز لطیف  واست 

                                           

نقول از   ، بوه 383مقورق،، مقتول، ص   ؛ 452، ص 17العلوو،، ج   ني، عووال، اصوفها  بحرانوي ؛ 196-195طاووس، لهوف، ص  . سیّدب،23

  .150الخواص، ص  جوزی، تذکرۀ و اب، 331، ص 1بیروني، آثارالباقیه، ج  ؛ ابوریحان200ص ، 2ج  ،مناقب ،شوبآشهر اب،

 والء، سخنان استاد، مراقبات عبادی، نماز عارفان. . نک: سایت اهل24
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سنّت بر ههر چیهزی    اهلدر نماز است.  جبین بر خاک نهادن، یا ،، سجده بر خاکسومین عالمت شیعه

گشتر عقیهق در دسهت   ان امام عسکری شیعه در بیان گذارند. عالمت چهارم قالی و ... سر می اعم از

  25است. الحسین ن عالمت، زیارت اربعین اباعبداهللو پنجمی راست داشتن است

 ،از عاشورا شروع کهرده و تها اربعهین ادامهه داده     بیت ی اهل ای که دوست و شیعه چلّه ی این میوه

زندگی کردن، این است که در اربعین چشم باطن او باز  ه با عشق و معرفت حسینیلّی یك چ میوه

لّه درسهت طهی شهود،    شود. اگر این چ نائل می الحسین در حرم دلش به زیارت اباعبداهلل شود و می

عنهوان یکهی از    آن را به شود. لذا امام حسن عسکری این دیدار و مالقات در روز اربعین حاصل می

 بیان فرمودند.   عالئم شیعه

را در کهل سهال    عطهر حسهینی  ءاهلل شا ان با روز آغاز سال قرین شده و ل اربعین اباعبداهللامسا

ل آن پیداسهت. امیهدوارم ایهن    پراکند. سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهار نکو ههم از روز اوّ  می

مهردم   طبیعتهاً ی سهال مها را بگیهرد.     دهیم و رنگ و بو و عطر اربعهین همهه  سال را سال اربعینی قرار 

عزیزانهی کهه در    خصوصهاً  ،هسهتند  یت عصمت و طهارتب مند اهل سرزمین ما که دوست و عالقه

اربعین ت نوروز با تعطیال نوروز ما نوروز اربعینی است.ند که امسال این توجّه را دار ،تشان هستیمخدم

 ،اکهرم یعنی پیغمبری بزرگ کمال انسانی  شود و با شهادت سه اسطوره شروع می الحسین اعبداهللاب

 اممردم سرزمین مها در ایهن ایّه    ی گذارد. لذا امیدواریم همه می رو به پایان امام مجتبی و امام رضا

 بیهت  ایمانی را مراعات کنند و خدای ناکرده طوری نشهود کهه در حهالی کهه اههل      ی ادب عاشقانه

کنهد. در زیهارت   ادمانی نهاده اظههار شه   بیت کسی که نام خودش را شیعه و دوست اهل ،داغدارند

                                           

الجنوان، اعموا  روز    مفواتی  ي، قمّو  ؛ محودّث 788، ص 2المتهجّد، ج  حس،، مصباح ؛ طوسي، محمّدب،53المزار، ص  مفید، مناسک. 25

ِن ِه الـرَّْحمٰ ِبْسـِم اللٰ ـ َو اْلَجْهـر   ِ   اْلَیِمیِن َو تـَْعِفیر  اْلَجِبینِ  ْربَِعیَن َو التََّختُّم  ِفیارَة  اْْلَ َو اْلَخْمِسیَن َو زِي ىٰ ، َصالة  اْْلِْحدات  اْلم ْؤِمِن َخْمسٌ َعالماربعی،: 

 . الرَِّحیمِ 
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را به  امیّه آن روزی است که بنی :و ا َمیَّـةَ ِبِه بـَن   ٌم تـَبَـرََّکتْ وْ يَـ به روز عاشورا این تعبیر هست که:  عاشورا، راجع

مهروان شهادمانی    زیهاد و آل  روزی است که آل 26:وانَ َمرْ  ِبِه آل  زِياٍد َو آل   َحتْ ٌم َفرِ يـَوْ گویند!  تبریك میهم 

روز مهاتم، غهم و    بیهت  برای دوسهتان اههل   طور که روز عاشورا . همانشوند فرحناک میکنند و  می

از روزههای  وهشتم صفر و آخر صفر هم  غم و ماتم و مصیبت است و بیست روز اربعین هم روز عزاست،

ی مردم سرزمین ما بهه آن   همه این ایّام چیزی است کهبزرگ غم و ماتم است. طبیعتاً مراعات حرمت 

  ت.خواهند داش توجّه

 27يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهلل   َصلَّى

                                           

الجنوان، زیوارت    قمّي، مفاتی  محدّثو  483مشهدی، مزارالكبیر، ص  ؛ اب،775، ص 2المتهجّد، ج  حس،، مصباح طوسي، محمّدب،. 26

  .ءعاشورا

 .301، ص 44و مجلسي، بحاراالنوار، ج  493، ص 14الشقیعه، ج  ؛ حرقعاملي، وسائل575، ص 4. کلیني، کافي، ج 27


