
 بسن اهلل الرحوي الرحين                                             

 ازتعیي هْظن تغض شیٌة؛

 شًدٍ هاًدم تَ اهید تْییدى ّ تْظیدى تستتت تعد اش یک ازتعیي فساق؛ ای آزام دل شیٌة

 کازّاى، آزام آزام زُعپاز هی ؼْد دز ایي هیاى شهصهَ شیٌة اظت کَ تَ گْغ هی زظد تسادز جاى

 شًدٍ هاًدم تَ اهید تْییدى ّ تْظیدى تستتت تعد اش یک ازتعیي فساق؛ ای آزام دل شیٌة

 اربعین

اص دٍس تَی حسیي سا احساس هی وشد اٍ دلتٌگ تَی تشادس تَد تا تي سًجَس ٍخستِ؛ 

لذهْایص سا تلٌذتش هی گزاضت تا تشسش تشتت تشادس سسیذ خَد سا تش سٍی تشتت 

د تِ آغَش وطیذ ٍ گفت دس ػجة ًیستی تشادس جاى وِ اًذاخت ٍآًشا تا توام ٍجَ

 .صیٌة چگًَِ تذٍى تَ صًذُ است

آیا ًوی پشسی وِ چگًَِ تذٍى تَ سٍص سا تِ ضة ٍضة ساتِ صثح سساًذُ ای صثش ٍ  

لشاس صیٌة، صًذُ هاًذم تا پیغام سساى وشتالیت تاضن ًٍذای هظلَهیتت سا تِ گَش 

ذم تِ اهیذتَییذى ٍتَسیذى تشتتت تؼذ اص یه آصادی خَاّاى جْاى تشساًن صًذُ هاً

 استؼیي جذایی.

ای تشادس صیٌة ٍ ای هشحن دل ضىستِ ام سٍصی سا هی تیٌن وِ ضیؼیاًت خان 

تشتتت سا سشهِ چطواًطاى هی وٌٌذ ٍهی ضٌَم صذای للثْای سا وِ تشای یه صیاست 

 استؼیي دس وٌاس حشهت ،هی طپٌذ.

 ن را بً یادت ای اللً پرپر تکرار میچٍل شباوً رَز است کً مرثیً ٌایما

 کىیم

سالم بر حسيي ٍ بر اربعيي حسيي سالم بر ًالِ دل زیٌب بر شال عسای اهام 

زهاى)عج( سالم بر بغضْای شکستِ شيعياى ؛ اربعيي در راُ است ٍ شيعياى 

 آهادُ اًذ برای ّن ًالِ شذى با زیٌب

بي علی)ع( گفتِ  در فرٌّگ عاشَرا، اربعيي بِ چْلويي شب شْادت حسيي

هيشَد کِ هصادف با رٍز بيستن هاُ صفر است. در رٍز بيستن صفر؛ شيعياى، 

هراسن سَگَاری عظيوی را در کشَرّا ٍ شْرّای هختلف بِ یاد عاشَرای 

 حسيٌی بر پا هيکٌٌذ

عاشقاى ٍ پيرٍاى آى اهام، بِ یاد ّفتاد ٍ دٍ اللِ پرپر ٍ ّوچيٌيي اسرای کربال 

ضرت زیٌب بِ عساداری پرداختِ ٍ باراى اشکبار چشن خَیش ٍ بِ یاد هصائب ح

 را باهظلَهيت حسيي ٍ یاراًش پيًَذ هی زًٌذ. 

بی شک اجتواع شيعياى در اربعيي در جای جای دًيا ٍ بِ ٍیژُ درکٌار هرقذ آى 

حضرت از بسرگتریي اجتواعات شيعياى در عساداری آى حضرت هی باشذ ٍ ایي 

قيام اهام حسيي ٍ پيام کربال تا ظَْر حضرت یعٌی زًذُ ًگِ داشتي ّذف 

 حجت )عج(

 ؟مىشأ اربعیه چیست

 

ًخستیي سَگَاساى حسیي)ع( دس استؼیي ساالس ضْیذاى، دس ایي هیؼادگاُ 

جوغ ضذًذ تِ یادش گشیستٌذ ٍ تِ تاْهل دس افك سسالت، ٍ حمیمتی وِ اص 



ٍ پیشٍاى آى  جَضص خَى حسیي )ع( آضىاس ضذُ تَد پشداختٌذ. اص آى پس، ػاضماى

 اهام، دس سحاب اسشاس استؼیي تِ روش پشداختٌذ

 .  ( است سیذ الطْذاء )ع(سٍایت اهام ػسىشی )ع  هْوتشیي ًىتِ دستاسُ استؼیي

ّای هؤهي  اًذ: ًطاًِ هختلف اص ایطاى ًمل ضذُ فشهَدُ حضشت دس سٍایتی وِ دس هٌاتغ 

ـ اًگطتشی  3صیاست استؼیي  ـ 2ـ خَاًذى پٌجاُ ٍ یه سوؼت ًواص  1:  پٌج چیض است

 ـ تلٌذ خَاًذى تسن اهلل دسًواص 5تش پیطاًی  ـ ٍجَد آثاس سجذُ  4دس دست ساست 

 امام حسیه در رَز اربعیه! اَلیه زائر 

آهدٍ اظت: عطیَ عْفی هیگْید: تَ ُوساٍ جاتس تي عثد « تؽازٍ الوصطفی »کتاب 

عالم ّازد کستال ؼدین. جاتس هللا اًصازی تَ هٌظْز شیازت قثس اهام حعیي علیَ ال

ُای ًیکْ پْؼید... ظپط تَ طسف قثس  ًصدیک ؼسیعَ فسات زفت.غعل کسد ّ لثاض

گفت، تا  داؼت، اال ایٌکَ ذکس خدا هی هطِس، حسکت کسدین. جاتس ُیچ قدهی زا تسًوی

تَ ًصدیک قثس زظیدین. ظپط تَ هي گفت: هسا تَ قثس تسظاى. هي دظت اّ زا زّی 

 اتس زّی قثس افتاد ّ غػ کسد. قثس گراؼتن. ج

هي هقدازی آب زّی صْزتػ پاؼیدم. ّقتی تَ ُْغ اهد، ظَ تاز گفت: یا حعیي. 

دُی؟ تعد تَ خْدغ گفت: چگًَْ  ظپط گفت: ای حعیي چسا جْاب هسا ًوی

اًد ّ تیي ظس ّ تدًت  ُای گلْی تْ زا تسیدٍ تْاًی جْاب دُی دز حالی کَ زگ هی

 جدایی افتادٍ اظت. 

ؼِادت هی دُن کَ تْ فسشًد خاتن الٌثییي ّ ظید الوْهٌیي...ّ پٌجویي 

فسد اش اصحاب کعاء ُعتی...دزّد ّ ظالم ّ زضْاى الِی تس تْ تاد. 

ظپط تَ اطساف قثس اهام حعیي علیَ العالم حسکت کسد ّ گفت: 

العالم علیکن ایتِا االزّاح التی حلت تفٌاء الحعیي... اؼِد اًکن »

 کسّ اتیتن الصکاج ّ اهستن تالوعسّف ّ ًِیتن عي الوٌاقوتن الصالج 

 بیت از شٍداي کربال در رَز اربعیه ديدار اٌل

سیذتي طاٍٍس دس وتاب همتل خَد تِ ًام لَْف آٍسدُ است: صهاًی وِ 

گطتٌذ  السالم اص ضام تِ هذیٌِ تشهی تیت حضشت سیذالطْذاء ػلیْن اّل

سا اص ساُ وشتال تثشد. چَى تِ تش  ّا دس ػشاق اص واسٍاى داس خَاستٌذ وِ آى

سا تا گشٍّی   السالم سسیذًذ، جاتش تي ػثذاللِّ تشتت پان اهام حسیي ػلیِ

آلِ دیذًذ وِ ٍ   ػلیِ  اهلل  ّاضن ٍ هشداًی اص آل پیغوثش صلی اص طایفِ تٌی

 اًذ.  تِ صیاست حضشت آهذُ

یض وِ دس آًاى ضشٍع تِ ػضاداسی ٍ ًَحِ سشایی وشدًذ، صًاى لثائل ػشب ً

جا تِ  آى اطشاف تَدًذ جوغ ضذُ ٍ ػضاداسی وشدًذ. واسٍاًیاى سپس اص آى

 سَی هذیٌِ وَچ وشدًذ

رفته بً زیارت سیدالشٍدا)ع( بً رَایت امام   ثُاب پیادي

 صادق)ع(:



فشهایذ: وسى وِ تا  اهام صادق)ع( دستاسُ ثَاب صیاست اهام حسیي)ع( تا پای پیادُ هی

داسد یه  هام حسیي)ع( تشٍد، خذاًٍذ تِ ّش لذهى وِ تشهىپای پیادُ تِ صیاست ا

اش سا تاال  فشهایذ ، یه دسجِ هشتثِ حسٌِ تشایص ًَضتِ ، یه گٌاُ اص اٍ هحَ هى

فشهایذ وِ آًچِ خیش   تشد، ٍلتى تِ صیاست سفت، حك تؼالى دٍ فشضتِ سا هاهَس اٍ هى هى

سا ًٌَیسٌذ ٍ ٍلتى تشگطت تا  ضَد سا ًَضتِ ٍ آًچِ ضش ٍ تذ است اص دّاى اٍ خاسج هی

گَیٌذ: اى ٍلىّ خذا! گٌاّاًت آهشصیذُ ضذ ،تَ اص افشاد حضب   اٍ ٍداع وشدُ ٍ تِ ٍى هى

تیت سسَلص ّستی، تِ خذا لسن! ّشگض تَ آتص سا  خذا ، حضب سسَل اٍ ٍ حضب اّل

تِ چطن ًخَاّی دیذ ، آتص ًیض ّشگض تَ سا ًخَاّذ دیذ ٍ تَ سا طؼوِ خَد ًخَاّذ 

 (134د.)واهل الضیاسات ظوش

 اربعیه رمس تداَم شُر عاشُرائی

ایي تضسگذاضت آغاص ثوش دّی آى حشوت تاضىَّی است وِ اهام حسیي)ع( اص هذیٌِ 

 ضشٍع ٍ دس وشتال دس سٍص ػاضَسا تا پیَستٌص تِ خذاًٍذ تِ اٍج سساًذ.

دس پیشٍصی ٍلتی تِ تاسیخ اًمالب ًگاُ هی وٌین هی تیٌین احیای استؼیي تاثیشی هْن 

اًمالب اسالهی داضتِ است تشپایی استؼیي ضْذای لن ٍضْذای تثشیض تشگشفتِ ٍ الْام 

گشفتِ اص استؼیي اهام حسیي تَدُ است وِ تاثیشی تسضایی دس پیشٍصی اًمالب داضتِ 

 است

ػطك تِ اهام حسیي هشصٍ تَم ًوی ضٌاسذ ٍ هَاوة حسیٌی اص سش تا سش 

س استؼیي آى حضشت تِ سَی وشتالی جْاى تا روش ٍ یاد اهام حسیي د

ایطاى پیادُ سٍی هی وٌٌذ تا دس استؼیٌص دس وٌاس هشلذ ًَساًی ایطاى ّن 

 ًالِ تا حضشت صیٌة ضًَذ.

دس سٍص استؼیي »اًذ:  السالم سٍایت ضذُ وِ فشهَدُ اص اهام صادق ػلیِ

گَیی: سالم تش ٍلی خذا ٍ  وٌی ٍ هی ٌّگاهی وِ سٍص تلٌذ ضذ صیاست هی

اٍ، سالم تش خلیل خذا ٍ تٌذُ ًجیة اٍ، سالم تش تٌذُ تشگضیذُ خذا حثیة 

ٍ فشصًذ تشگضیذُ اٍ، سالم تش حسیي هظلَم ضْیذ، سالم تش آلایی وِ دس 

 هیاى اهَاج تال گشفتاس آهذ ٍ وطتِ اضه سٍاى است. 

السالم فشهَدًذ: ػلیِ آى حضشت ّن دست ضذًذ  گاُ اهام صادق ػلیِ آى

طاى دادُ تَد ٍ تْشُ خَد سا دس اصای تْایی ًاچیض وساًی وِ دًیا فشیث

فشٍختٌذ ٍ آخشت خَیص سا تِ لیوت ًاچیض حشاج وشدًذ. دس چاُ َّا ٍ 

َّس فشٍ سفتٌذ ٍ تَ ٍ پیاهثشت سا تِ خطن آٍسدُ ٍ هطیغ تٌذگاى ضمی 

السالم دس هماتل آًاى تي تِ رلت ًذاد ٍ تا آًاى  گشدیذًذ؛ اهام حسیي ػلیِ

جْاد پشداخت تا آى گاُ وِ خًَص سا سیختٌذ ٍ اّل تا ضىیثایی تِ 

 .تیتص سا تِ اساست تشدًذ


