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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 در شب و روز عرفه فضیلت زیارت امام حسین

، شب و روز عرفه، افضل اعمال روز عرفه، زیارت فضیلت زیارت امام حسین: ها واژه کلید

 .ُیخاِلطُُه اهللُ بِنَ ْفِسهِ ، خدا در عرش، مصافحه با مالئکه، هزار حجّ، هزار عمره

شب بسیار بزرگی است. هم ؛ شب عرفه شود می شب عرفه ،رسد ه به شب که میالحجّ روز هشتم ذی

وارد شده که در  هی هم از ائمّدعا و خلوت با خدای متعال است. دعای خاصّشب مناجات و 

 طور اذکاری برای این شب همین ؛برند هستند و بهره می قشاءاهلل عزیزان موفّ ست. انا آمده مفاتیح

و خوشا به سعادت آن ارد. فضیلت د در این شب بسیار الحسین . زیارت حضرت اباعبداهللاست

کربال را روز عرفه کسانی که  کنند.کربال را درک  ،برای اینکه عرفه و رفتند مشرّفندالن ادوستانمان که 

  الحسین زیارت حضرت اباعبداهلل .عرفات هستند صحرایدر از کسانی که افضلند  ،کنند درک می

العاده است. در روایت داریم  رسد. فضیلتش فوق افضل اعمال این روز است و هیچ عملی به پای آن نمی

با معرفت که دارد. داریم کسی را ها ه خدا و باالتر از ایندر را هزار جهاد ،ثواب هزار حج، هزار عمرهکه 

و  مالئکه ی همه 1است؛گویا خدا را در عرش زیارت کرده  ،را زیارت کند سینامام ح ، در یوم العرفه
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عبارت عجیبی دیگر این عبارت،  که 2!ِسهِ بِنَ فْ  ُیخاِلطُُه اهللُ نند و ک انبیاء و اولیاء با او مصافحه می ی همه

شود. خوشا به حال کسانی که  می نائل حقّدر حقیقت کاک دحقیقت توحید و فنا و انبه  است و

رفتند یا در راهند و برای درک زیارت عرفه، ن کردند و دعوتشا الحسین اباعبداهللحضرت  ؛قندموفّ

به  اب خوشاست و خ شب زیارتی مخصوص حضرت اباعبداهلل ،هرحال شب عرفه بهروند.  می ددارن

زیارت که روز را هم  روز عرفه، یعنی فردایش ماند؛ می]در حرم حضرت[ حال کسی که آن شب را 

باز ماند که    را هم میروز عید قربان  ،فردایش و بعد ؛کند درک میاست،   الحسین ی اباعبداهلل هخاصّ

ها را در این شب و روز]خوشا به حال کسانی که[  است. حضرت اباعبداهلل ی زیارت مخصوصهروز 

ما هم با دل عازم این سفر باشیم و  امیدواریم برند. به سر می الحسین کنار حرم نورانی اباعبداهلل

ی  همان و وجههتوجّ و لمان این شب و روزها در حرم حضرت رحل اقامت بیفکند و آنجا باشدد

 .شاءاهلل آن سمت باشد ان تمان بههمّ

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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