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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

ت روز و زیارت اربعین حسینییّاهمّ

ادب ، شؤیعه،  منمؤ  پنج عالمت ، ریکامام عس ، کربال،اربعین حسینیزیارت  کلیدی:کلمات 

   .سوگواری برای بستگان

نابر باربعین تعریف نشده است.  یک از خاندان رسالتاربعین روز بسیار بزرگی است. برای هیچروز 

نه برای  ،نه برای پیغمبراست.  حسین ق به اماممستندات، اربعین فقط متعلّ

 تا امام دیگر یهبرای ائمّو نه  مجتبی امامنه برای ، حضرت زهرانه برای  ،منینالم  امیر

زیارتی برای اربعین یا ات وجود ندارد؛ یا نام اربعین در روای یک چیزی به برای هیچ ،ریکعس 

حضرت  چهلمین روز درگذشت یا شهادت آن بزرگواران وارد نشده است. اربعین مختصّ

بعضاً وقتی یکی از اعضای  .ادب کنیمهم ما که است خیلی خوب لذا  است؛ حسینال اباعبداهلل

گیریم. پیشنهاد من این م میروند، برای آنها چهلّمان مثل پدر، مادر و دیگر بستگان از دنیا میخانواده

ادب را به هم همین ات روایاست.  الحسینم فقط مال حضرت اباعبداهللم نگیریم. چهلّاست که چهلّ

 1وقتی کسی از دنیا رفت، تا سه روز به بستگانش که رسیدید، تسلیت بگویید.اند گفته اند؛ختهما آمو

به یاد آن داغ ، دوباره فردی که عزیزی از او از دست رفتهنگویید تا تسلیت هم  روز، اصالً سهبعد از 
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پا شود و افراد بروند تسلیت بگویند، ظاهراً  س عزا بردوباره مجلبعد از چهل روز اینکه  ،بنابراین نیفتد.

س حضرت وجود مقدّ م مختصّهمخوانی ندارد. چهلّ ،که در روایات آمده است یادباین با 

 .است الحسین اباعبداهلل

من در روایات  م)من پنج عالمت برای م وارد شده و حضرت  ریکاز امام عسکه روایتی و بنا به 

تختّم به یمین،  !االربعین زيارة :را حضرت فرمودندآن پنج عالمت  یکی ازاند، بیان فرموده عه(یعنی شی

، اینها دن[نهابر خاک پیشانی ] روز ویک رکعت نماز در هر شبانهو، پنجاهِن الرَِّحیمِ ٰـ ِه الرَّْحمِبْسِم اللّٰ جهر به 

انگشتر را به دست راست  ،شیعهم من، یعنی  2.عنوان عالئم م من در این حدیث نقل شده استبه

عالمت دوستان  بود، دست چپ کردن بهانگشتر آنها اس که عالمت عبّبرخالف بنی .کند می

ِه ِبْسِم اللّٰ بلند با صدای  ،پنج عالمتاین یکی دیگر از انگشتر به دست راست کردن است.  بیت اهل

نمازهایی مثل را در  ِن الرَِّحیمِ ٰـ ِه الرَّْحمِبْسِم اللّٰ  مردان شیعه .ه استتیّگفتن در نمازهای اخفا ِن الرَِّحیمِ ٰـ الرَّْحم

 عالمت دیگر .گویندمی بلند ،آن باید با صدای آهسته خوانده شود یکه حمد و سورهظهر و عصر 

بقی نوافل است. ماکه هفده رکعت آن نمازهای واجب و است روز رکعت نماز در هر شبانه یکوپنجاه

اینکه زیارت اربعین به چه حاال  االربعین است.زيارة هم  ییک اینها بعنوان عالئم مومن ذکر شده،

زیارت اربعین  االربعین، زيارةبرخی معتقدند مقصود از  .لی داردبحث مفصّخودش  ،معناست

است. وارد شده ثور مأی نامهاربعین آن حضرت، زیارتزیارت است که برای  الحسین اباعبداهلل

م عنوان زیارت روز چهلّبهزیارتی از معصوم  بیتیک از اهلبرای هیچطور که عرض کردم،  همان
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اریم؛ همین زیارتی که در د زیارت از معصومروایت  حسینالبرای حضرت اباعبداهلل؛ ولی وارد نشده

آن مثل ق نیستیم موفّولو یکی از عالئم شیعه است.  که ق باشید و بخوانیدموفّاهلل شاءانو آمده  مفاتیح

 کنند،میو حضرت را زیارت دهند میحرم حضرت سالمی به کربال مشرّف هستند و در عزیزانی که 

یعه بودن این یکی از عالئم ش ؛را بخوانیمآن زیارت  گیت کنیم و خدا توفیق دهد همولی از راه دور نیّ

در آن زیارت های بسیار مهمّی که و نکته بلندبسیار های دلیل آموزه هم به این معنا و هم به است؛

  .وجود دارد ءوال سایت اهلدر ها و  دی ام و در سیآن صحبت کرده هبعراج ست که بعضاًه

زیارت اند مقصود بعضی گفته ؛ق دیگری هم داشته باشدامصدمعنی و ممکن است زیارت اربعین  البتّه

 .اندهاحتمال داد همبعضی چیزهای دیگری من است و چهل م 
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