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 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 فايل سازي آماده ي مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

 

  اربعيناسرار 
در نظام آفرينش عدد چهل نقش خاصي . اربعين كه به معناي چهلّمين روز يك واقعه است، بيانگر اسرار عجيبي است

صاحبان علوم غريبه روي اسرار . هي بر آنها در اختيار همه نيستاسرار رياضي در عالم خلقت وجود دارد كه آگا. دارد
آنها كه با علم جفر آشنا هستند و رياضيات علوم غريبه . هاي شگفتي دست پيدا كردند رياضي عالم خلقت كار كردند و به نكته

ي علوم غريبه  داد پرعظمت در حوزهي اع عدد چهل از جمله. اي در عالم قايلند كننده هاي تعيين  دانند، براي اعداد نقش را مي

قرآن كريم هم  -در آفرينش هم اگر نگاه كنيم چهل عدد خاصي است؛ به عنوان نمونه مراحل رشد جنين را در بدن مادر. است
در واقع . رويد مي  ها گوشت رويد و سپس روي استخوان ها مي نطفه، علقه، مضغه، بعد استخوان: چنين است اين - بيان كرده است

طور علقه و مضغه  ي نطفه بودن چهل روز، همين مرحله. كشد هر كدام از مراحل رشد جنين در بدن مادر چهل روز طول مي
بينيم كه عدد چهل در  مي. كشد ها هم چهل روز طول مي بر استخوان  ها و روييدن گوشت بودن، پديد آمدن عظام و استخوان

از آن طرف هم رشد انسان و رسيدن او به كمال عقالني در . همي داردمراحل رشد جسماني انسان در رحم مادر، نقش م
 1اَبناء االَربعينِ ذَرع قَد دني حصاده؛حديث است كه  وسلّم وآله عليه اهللا صلّياز پيغمبر اكرم . كند اش تحقّق پيدا مي چهلّمين سال زندگي

يعني انسان .  بارور شدند و زمان درويدن آنها نزديك شده استهايي هستند كه ديگر كامالً فرزندان چهلّمين سال زندگي، كشت

در بعثت . تواند دست يابد در سير رشد جسماني خود، در چهلّمين سال، به آن حالت باروري و شكوفايي كامل شخصيتش مي
شان به پيامبري  ليم در چهلّمين سال زندگيو موساي ك وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر اكرم . بينيم كه اين داستان ظهور دارد انبيا هم مي

استعدادها در چهلّمين . ي رازهايي است كه عدد چهل در تكوين و آفرينش با خود همراه دارد دهنده اينها نشان. مبعوث شدند
 السالم عليهامام صادق . اي دارد در تشريع هم عدد چهل نقش ويژه. ترين صورت خود شكوفا شود تواند به پخته سال زندگي مي

عمرت عبدي عمراً فَغَلِّظا و اَنَّ العبد في فُصحةٍ من اَمرِه ما بينَه و بينَ اَربعينَ سنَةٌ اَوحي اهللاُ عزَّوجلَّ الي ملَكَيه اَنّي قَد : فرمود
و غيرِهص و كَثيرِه و هلمقَليلَ ع لَيهاكتُبا ع فَّظا وتَح دا وشَد خدا در كار شريعت و ديانت تا قبل از اينكه به   ي بر بنده 2:كَبيرِه

سنجانه تحت كنترل قرار  گيرد، رفتارهاي او را خيلي نكته چهل سالگي برسد، كار آسان است و خداي متعال بر او سخت نمي
مأمور ثبت اعمال ما و گزارش آن به دانيد هر كدام از ما دو ملك داريم كه موكّل ما هستند و  طور كه مي همان –. دهد نمي
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: كند وقت خداوند عزّوجل به آن دو ملكي كه بر آن عبد موكّلند؛ وحي مي رسد، آن وقتي فرد به چهل سالگي مي - اند درگاه الهي
شدت  به. از اين به بعد كه چهل سالش تمام شد، ديگر بر او سخت بگيريد. ي خود عمر عطا كردم ي كافي به بنده من به اندازه

ريز و درشت رفتارها و گفتارها و اعمال كوچك، بزرگ، اندك و فراوانش را به دقّت حفظ و ثبت . رفتارهاي او را كنترل كنيد
اي قايل است و كساني  ي اين است كه در وادي شريعت هم خداي متعال براي چهل سالگي جايگاه ويژه دهنده اين نشان. كنيد

بسيار   وقتي فرد به چهل سالگي رسيد، از آن به بعد تحت كنترل. ند، كار بر آنها آسان استا كه هنوز به چهل سالگي نرسيده
: فرمايند اما در مورد افراد باالي چهل سال پيغمبر مي. گردد شود و ثبت مي دقيق است و از كوچكترين رفتار او اغماض نمي

گي رسيد بايد منتظر باشد كه تيغ اجل بيايد و او را درو يعني وقتي فرد به چهل سال. اين زرعي است كه درويدنش نزديك است
: يا حديث ديگري داريم. اي باشد ي شيرين و رسيده زده درو نشود بلكه يك ميوه شاءاهللا كه شخص، خام، كال يا آفت نمايد و ان

رسد،  هنگامي كه شخص به چهل سالگي مي 1:وجه ال يفلح اذا بلَغَ الرَّجل اَربعينَ سنَةً و لَم يتُب مسح ابليس وجهه و قالَ بِاَبي
ي اساسي نكرده و از تعلّقات دنيوي به سوي خداوند متعال رو برنگردانده باشد، شيطان صورت او را مس  اگر هنوز توبه

باز اينجا . شود يپدرم به فداي آن صورتي كه نور رستگاري در آن ديده نم: گويد كشد و مي يعني دستي به صورتش مي. كند مي
تواند بگويد اين آدم فالح  تا قبل از چهل سالگي شيطان هنوز با قاطعيت نمي. اي است چهلّمين سال زندگي يك مقطع ويژه

نصيبش نخواهد شد ولي اگر تا چهل سالگي كسي راه فالح نرفت، توبه نكرد و به درگاه الهي بازنگشت، ديگر كار برايش خيلي 
  . يت تثبيت شده استدشوار است، چون شخص

شخصيت در آغاز عمر، در سنين نوجواني و جواني مثل موم نرمي است كه تغيير آن بسيار ساده است، يعني با يك 
گيرد و اگر شكل كنوني آن شكل مطلوبي نيست، با اندك فشار تغيير صورت داده و به صورت  فشار اندك اين موم شكل مي

پذيري و اين زيباسازي اتّفاق نيفتد و فرد با شكل ناموزوني به چهل  چهل سالگي اين شكلاما اگر تا . آيد زيباتري در مي
يعني بايد مثل فرهاد تيشه برداشت . شود كه ديگر تغييرش بسيار دشوار است سالگي برسد، اين موم به سنگ سختي تبديل مي

آن را به صورت زيبايي در آورد، در حالي كه پيش از ي نفس را تراشيد تا بتوان  و به بيستون نفس رفت و ذره ذره اين صخره
اين است كه وقتي فرد به . توانست با كمي فشار تغيير كند و به صورت دلخواه و مطلوب در آيد آن، اين موم نرمي بود كه مي

، شيطان چهل سالگي رسيد و مومِ شخصيت خود را به صورت زيبايي تبديل نكرد و رنگ و شكل عبوديت را به خود نداد

قدر در او دشوار است كه احتمال اينكه بتواند برگردد و  ديگر كار آن. گويد ديگر رنگ يا نور فالح در سيماي اين فرد نيست مي
هاي ديگري از عدد چهل در  نمونه. ي عمرش از دست داده، برساند بسيار كم است هاي كمالي كه در گذشته خود را به آن نقطه

كسي كه به چهلّمين سال عمرش برسد و عصايي نداشته  2:من بلَغَ اَربعينَ و لَم يتَعص فَقَد عصي: كه روايات و احاديث داريم
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گيرند و براي ايستادن و راه رفتن به  عصا همين چوبي است كه افراد در دست مي  صورت ظاهري. باشد، اين بنده، عاصي است
وقتي به چهل سالگي رسيد عصايي به دست بگيرد كه او را در تحمل  گويند خوب است انسان مي. كند پاهايشان كمك مي

  . بدنش براي ايستادن و حركت كردن كمك كند
گاه  يعني اگر كسي در سير معنوي و روحي خود به چهل سالگي رسيد و هنوز يك تكيه. اما يك معناي معنوي هم دارد

نش ايجاد نشده، لذا لرزش و نگراني در وجودش هست، يا براي معنوي در باطنش نداشت، آن اعتماد و حسن ظنّ به خدا درو
لرزد، و يا احتماالً از آن  دنيايش نگران و مضطرب است كه من فردا چه بخورم؟ يا چه كار كنم؟ يعني گويا روي پاهايش مي

ور پاسخ بدهم؟ يا ي مرگ چطور جان بدهم؟ شب اول قبر چط هاي معنوي لرزان و نگران است كه لحظه طرف حتّي براي جنبه
. روز محشر چطور حضور پيدا كنم؟ در دادگاه الهي راجع به رفتارهايم چه توضيحي بدهم؟ اين لرزش و نگراني وجود دارد

فرد وقتي . گاهي از درون در قلب و جانش نداشته باشد، عصيان كرده است كسي كه به چهل سالگي برسد و هنوز تكيه: فرمود
گاه روحي و معنوي داشته باشد، بايد معرفتي به خدا برايش حاصل شده باشد، چنان  يد چنين تكيهرسد، با به چهل سالگي مي

اَلَيس اهللا : هر نگراني كه آمد، محكم به خود بگويد. حسن ظنّ و اعتمادي به خدا در او ايجاد شده باشد كه ديگر نترسد و نلرزد
  نيازهاي عبدش را در دنيا تأمين نمايد؟ تواند  براي چه نگراني؟ مگر خدا نمي 1بِكاف عبده؛

ي كوچك در خانه بنشيند و زانوي غم به بغل بگيرد كه من ناهار چه بخورم؟ سال نو  اگر يك بچهاَلَيس اهللا بِكاف عبده؛ 
 ها و ي اين پدر و مادر غذا خورده، يك عمر لباس اي كه يك عمر سر سفره لباس نو از كجا بياورم بپوشم؟ اگر بچه

خورد و در فكر فرو برود، اين رفتارش  هاي او را پدر و مادر تأمين كردند، بنشيند و سر به زانو بگيرد و غصه ب نيازمندي
توجهي هستند، ممكن است اين بچه گرسنه شود و  فكر و بي هاي بي توهين به پدر و مادر نيست؟ يعني گويا پدر و مادرش آدم

اصالً اين غصه خوردن توهين به آن پدر و مادر . ن بچه برهنه شود و آنها به فكر لباس او نباشندآنها به فكر غذاي او نباشند، اي
خورم كه اگر براي من لباس نخرند و غذا تهيه  ام و غصه مي لذا من نشسته. فكري هستند هاي بي يعني پدر و مادر من آدم. است

ات حضرت حق زندگي كرده است، اين عبد در بدن مادر يك نطفه بود، ي عناي عبدي كه عمري را زير سايه. نكنند، چه كار كنم
رساند؟ در رحم مادر چه كسي از  بعد علقه شد و سپس مضغه؛ او فهم، شعور و قدرتي نداشت، آنجا چه كسي به او روزي مي

نديدي . وري نداشتيشد، حفظ كرد؟ آنجا كه ديگر تو نبودي، فهم و شع هزاران خطري كه منجر به سقط يا حتّي مرگ تو مي

ترين و  هاي مادرت را از لطيف ها به تولّد تو مانده بود، كه سينه خدا چطور به تو رزق رساند؟ هنوز متولّد نشده بودي، ماه
كجا خدا تو را رها . آن موقع تو فهم و شعور داشتي؟ هنوز متولّد نشده بودي كه غذاي تو را تأمين كرد. ترين غذا پر كرد مناسب
يعني فرد بشناسد . يابد خوري؟ يك ذره آدم فكر كند، آن عصا را درون خودش مي سر به زانوي غم گرفتي و غصه مي كرد كه
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برد،  برد يا خوابش مي اگر خدا چرتش مي. شود توجه به او نمي كند و بي كه خداي او چه كسي است، خدا كه او را رها نمي
است، خدايي كه  1ال تأخذه سنَةٌ و ال نَوماما خدايي كه . يم، بايد گرسنه بمانيمگفتيم خدا هست، ولي خواب است، چه كار كن مي

خبير است، خدايي كه نسبت به عبادش رئوف است، خدايي كه خيرخواه عبادش است، خدايي كه غني است، خدايي كه جواد 
يش بيايد؟ خدا نه از حال عبدش غافل و كريم است، ديگر چه احتمالي وجود دارد كه با احتساب آن براي انسان نگراني پ

. او خيرخواه، رئوف، رحمان و رحيم است. تفاوت است است و نه نيازهاي عبدش بر او ناشناخته است و نه نسبت به عبدش بي
اش  رد حاجت بنده دست است كه بگوييم ندارد نياز اين بنده را تأمين كند و نه ناتوان و ضعيف است كه بگوييم زوري ندا نه تهي

اگر غم دنيا برود، غم آخرت . به هر حال اين عصا را در درون بايد پيدا نمود. است 2علي كُلِّ شَيء قَديررا برآورده نمايد، خدا 
؛ براي جان دادن ناراحتي؟ اَلَيس اهللا بِكاف عبده: يعني در مورد آخرت هم آدم بايد يك بار ديگر به خودش بگويد. رود هم مي

؛ براي روز محشر ناراحتي؟ براي پل اَلَيس اهللا بِكاف عبدهكَر ناراحتي؟ ؛ براي شب اول قبر و نكير و منْبِكاف عبدهاَلَيس اهللا 
؛ يعني اگر در دنيا اين حرف را جدي به خود بگوييم اَلَيس اهللا بِكاف عبدهي اعمال ناراحتي؟  صراط ناراحتي؟ براي محاسبه

داند كه آن  لرزد، مي توانيم به خودمان بگوييم ديگر جاي نگراني نيست، آنجا هم ديگر نمي د آخرت هم ميديگر به راحتي در بع
اگر گاهي اوقات . كند، براي اين است كه آتش محبت او را بيشتر كند اي هم مي اگر ناز و عشوه. گذارد كمان ابرو او را تنها نمي

اين است كه . لطفي نيست است كه محبت او را شديدتر كند، از بي مهري و بي گرداند، براي اين پوشاند و رو بر مي روي مي
رسد و هنوز چنين  كسي كه به چهل سالگي مي: من بلَغَ اَربعينَ و لَم يتَعص فَقَد عصي: گويد مي وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر اكرم 

شاءاهللا براي ما پيش آيد كه نه در  يعني آن اعتماد و اطمينان ان. ي استگاه محكمي در قلبش ندارد كه ديگر نلرزد، او عاص تكيه
هاي  هاي دنيوي منتفي شد، ديگر در جنبه چون اگر لرزش در جنبه. هاي دنيوي اين لرزش براي ما پيش بيايد و نه اخروي جنبه

لرزد از  اينجا مي. ي دنيوي است هاي جنبه ي اخروي از همين لرزش هاي جنبه اخروي هم وجود نخواهد داشت، و آن لرزش
اما اگر در . هاي اخروي هم بايد بلرزد وقت به دنبال اين جنبه كند و آن اينكه نكند گرسنه بماند، دست به حرام دراز مي

هاي دنيوي نلرزيد، مطمئن بود و رزاق خود را خدا ديد و احساس كرد كه رزاق سخاوتمندي دارد، ميزباني دارد كه غني  جنبه
داند كه خداي متعال بهترين رزق را براي  مي. كند كه از مقابل كس ديگري لقمه بردارد و سخاوتمند است، ديگر دست دراز نمي

اش هم آن اطمينان و آرامش  در اين صورت ديگر براي آخرت هم نگراني ندارد و در آخرت و زندگي. او فراهم كرده است

  . هاي تشريعي بود ي اربعين در جنبه هژهايي از وا اينها نمونه. حاكم خواهد شد
هايي در  نمونه. اي دارد هژي سلوك عرفاني هم اربعين جايگاه وي در حوزه. ي سلوك عرفاني است سومين حوزه، حوزه

و : در قرآن كريم فرمود. است السالم عليهي بارز آن داستان ميقات حضرت موسي  قرآن و احاديث در اين خصوص است كه نمونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شرٍ. ما با موسي آن پيامبر اولوالعزم الهي سي شب قرار مالقات و ديدار گذاشتيم: دنا موسي ثَالثينَ لَيلَةًواعمناها بِعاَتم بعد با : و
فَتَم . الحجه است القعده است و آن ده شب، ده شب اول ماه ذي كه آن سي شب مربوط به ماه ذي. ده شب او را تكميل كرديم

هبر عينَ لَيلَة ميقاتنشيني كه در اهل سلوك  اين چهلّه. اين قرار مالقات موسي و خداي متعال به چهل شب تكميل شد 1ً:اَرب
  . در واقع موسي يك چهلّه طي كرد تا به ديدار و گفتگوي با خدا متعال نائل شد. ي الهام بخش آن همين است است، يك نقطه

اي ايمان به خدا  هيچ بنده :ما اَخلَص عبد اَاليمانِ بِاهللاِ اَربعينَ يوماً: داريم السالم يهعلي ديگر كه در حديث از امام باقر  نمونه
االّ زهده اهللاُ  رَ اهللاِ اَربعينَ يوماًد ذكْملَ عبما اَج: را چهل روز به طور كامل خالص نكرد، يا به تعبير ديگر در روايت ديگر داريم

ب نيا وي الدكْفالح تاَثب ها وواءد ها وداء رَهةَ في قَلْصمسانُهاَنطَقَ بِها ل و اي، چهل روز ذكر خدا را به زيبايي به  هيچ بنده 2:بِه
نمايد،  جا نياورد و ادا ننمود، مگر اينكه در اثر اين چهل روز ايمان خالص و آن ذكر، خداي متعال به او در دنيا زهد عطا مي

كند، اما دل كنده و دل شسته  زند، هوا و رغبت دنيا ديگر در دلش نيست، از دنيا استفاده مي گر دلش دنبال دنيا پر نمييعني دي
پس اولين خاصيتش اين است كه خدا در دنيا زهد . كند از محبت دنياست، بود و نبود دنيا در روح او موج و تالطمي ايجاد نمي

هايش را  هاي درمان بيماري هايش و هم راه دهد كه هم بيماري نكه خداي متعال به او بصيرتي ميو ديگر اي. كند به او عنايت مي
ي نقائص  هايي مبتال شده است؛ يعني در حوزه داند كه روح و جانش در اثر زندگي در اين دنيا به چه بيماري شناسد، هم مي مي

آموزد و  هاي جان و روحش را به او مي ي بيماري راه معالجهكند و هم خداي متعال  هاي خودش، خودشناسي پيدا مي و كاستي
كند و زبان  هاي موهبتي استواري را به او الهام و عنايت مي يعني دانايي. نمايد خداي متعال حكمت را هم در قلب او تثبيت مي

وص در ايمان يا چهل روز ذكر ي آن چهل روز خل ي اينها ميوه همه. كند ها و معارف عميق مي اين بنده را هم گوياي آن حكمت
  . جميل حضرت حق است

االّ جرَت ينابيع الحكمةِ  بعينَ صباحاًد هللا اَرلَص عبما اَخْ: كه فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّيحديث ديگري است از پيغمبر اكرم 
هسانلي لع ن قَلبِهروز  يعني چهل شبانه. ر خدا خالص و خالي كنداي نيست كه چهل صبح وجودش را از غي هيچ بنده 3:م
خورد همه براي خداست و چهل  خورد يا نمي كند يا مي گويد فقط براي خدا، اگر سكوت مي اگر سخن مي. خالصِ خالص باشد

رّك او يعني نه بهشت، نه دوزخ، نه دنيا و نه برزخ، هيچ چيزي مح. اي در وجود اين آدم نباشد روز جز خدا هيچ انگيزه شبانه
رود يا  بايد لباس بپوشد، فقط براي خدا راه مي. نباشد، نه تشويق ديگران، نه تحريك ديگران، هيچ چيز محرّك زندگي او نباشد

دنبال لذّت و شهرت و حتّي آخرت نيست؛ چنين مقامي جز از راه عشق و محبت به دست . رود فقط براي خدا دنبال كاسبي مي
حب اهللاِ نار : عشق واقعي اين است كه اميرالمؤمنين فرمود. ي و نه ادعاي محبت و تظاهر به محبتآن هم محبت واقع. آيد نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. كند سوزاند و نابود مي گذرد مگر اينكه آن را مي محبت خدا آتشي است كه بر هيچ چيزي نمي 1:ال يمرُّ علي شَيء االّ احتَرَقَ
روز براي  فرد بتواند چهل شبانه. ي محبت است اين مقام فقط ميوه. گذارد غير از دوست هيچ چيز در وجود شخص باقي نمي

هاي حكمت از قلب او بر زبان او جاري  ر اينكه چشمهروز خالص نكرد، مگ بنده خود را چهل شبانه. خداي متعال خالص باشد
معارف و حقايقي بر زبانش جاري . شود هاي حكمت از قلب او بر زبانش جاري مي گشايد چشمه يعني زبان كه مي. شد
عه جايي مطال هيچ. از هيچ كسي نياموخته است. كسي تا به حال نگفته است هيچ . شود كه در هيچ كتابي نوشته نشده است مي

يعني گاهي . ها تازه است براي خود گوينده هم حرف. هايي كه كامالً جديد است حرف. جايي نشنيده است  از هيچ. نكرده است

يعني خداي . نمايد ايد كه گاهي اوقات انسان خودش از خودش استفاده مي شاءاهللا اين حقيقت را چشيده ايد و ان اوقات ديده
گويد عجب مطلب جالبي بود  دانسته است و بعد مي نمايد كه خود او هم آن حرف را نمي متعال به زبان شخص حرفي جاري مي

آثاري كه براي اذكار و اوراد و . شود هاي حكمت از قلب او بر زبانش جاري مي يعني چشمه. و از خودم خيلي استفاده كردم
زماني كه بايد بر يك ذكر مداومت كرد چهل روز حداقل . برد تا ظاهر شود عبادات ذكر شده است، آنها هم چهل روز زمان مي

بحث . كنند كه كسي عمل مستحبي پيش بگيرد، و قبل از اينكه چهل روز شود آن عمل را قطع كند بزرگان نهي مي. است
لذا اگر عمل مستحبي را خدا . گردد شود و كار بر او دشوار مي ي عمل با شخص، يعني آن عمل خَصمِ آن شخص مي مخاصمه

. فيق داد و شروع كرديد، زودتر از چهل روز آن را قطع نكنيد و در بعضي روايات هست كه زودتر از يك سال قطع نكنيدتو
ولي حداقلّش چهل روز است، چون چهل روز حداقل زمان است براي اينكه آن تخمي كه با اين ذكر، ورد، يا اين عبادت 

لذا قبل از آن قطع نكنيد و آن را آبياري كنيد، چهل روز تخم معنويت را در . شده، برويد و ثمره بدهد مستحبي در قلب كاشته 
 . اش در همين است هايي كه اهل معرفت دارند، ريشه نشيني اين چهلّه. قلب و جانتان آبياري كنيد تا ميوه دهد و رشد كند

ي  لقمه. شود بر زبانش جاري ميشود و حكمت  ي حالل بخورد، قلبش نوراني مي روايت داريم كسي كه چهل روز لقمه
ي كسي بنشيند كه  اي است كه آدم سر سفره ي حالل لقمه لقمه. اي است كه فرد از جلوي كس ديگري برنداشته است حالل، لقمه

اي هم كه نشسته است، حرص نزند، دست  اگر آدم رزاق خود را خدا بداند و خود را مهمان خدا و سر سفره. بداند كيست
اگر او رزاق را خدا ديد و . ي حالل خورده است وقت لقمه ، هماني كه جلويش گذاشتند، لذّتش را ببرد و بخورد، آندرازي نكند

شود و حكمت بر زبانش  كسي چهل روز لقمه حالل بخورد، قلبش نوراني مي. با اين روحيه خورد، هر چه بخورد، حالل است

  . شود جاري مي
كه بعد از خوردن آن  السالم عليههاي معنوي، اين است كه بنابر روايات حضرت آدم  بههاي ديگر عدد چهل در جن از نمونه

اش پذيرفته شد به اين  ي بهشتي، از بهشت اخراج شد و به زمين هبوط كرد، چهل شبانه روز گريست، تا توبه ي ممنوعه ميوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي حضرت  و آن كلمات را براي آدم آورد و با آن كلمات توبه 1،تفَتَلَقّي آدم من ربه كَلماصورت كه جبرئيل آمد به تعبير قرآن 
ي طيبه، پنج تن آل  آدم پذيرفته شد، آن كلمات هم نوعي توسل و دست نياز دراز كردن به سوي خداي متعال با اسماء خمسه

  . او ايجاد شد پس اينجا هم چهل روز آدم گريست تا شايستگي پذيرش توبه در. بود اجمعين عليهم اهللا صلّيعبا 
او يك بار قبري را . كرد همان كه نبش قبر و كفن دزدي مي. اي ديگر در اين خصوص داستان بهلول نَباشِ است نمونه

جان دختر  ي جنسي بر او مسلّط شد و به اين پيكر بي شكافت كه در آن دختر جواني بود، بعد كه كفن او را برداشت، ديو غريزه
جان به زبان آمد و به او گفت كه شرم بر تو، چه كردي؟ مرد هم بعد از اينكه مرتكب اين  ي بي زهجوان تجاوز كرد ولي جنا

ترسم همين  برو، مي: از شدت ناراحتي، فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّيعمل شنيع شد، عمل خود را براي پيامبر نقل كرد، پيامبر اكرم 
تا اينكه بعد از چهل . روز زير آفتاب داغ صحرا شيون و گريه كرد هل شبانهبعد او رفت و چ. اآلن اينجا عذاب نازل شود

اينجا هم براي آنكه استعداد پذيرفته شدن . ي آن مرد پذيرفته شده است اي نازل شد كه اشاره داشت به اينكه توبه روز آيه شبانه
  . ر روايات فراوان موجود استد  هاي اينچنيني نمونه. روز، طول كشيد توبه در آدم ايجاد شود، چهل شبانه

هر كسي  2:تَفعونَ بِها، بعثَه اهللاُ يوم القيامةِ فَقيهاً عالماًبعينَ حديثاً ينْمن حفظَ علي اُمتيٍ اَر: ي ديگر در حديث داريم نمونه
برند، خداي متعال روز قيامت او را چهل حديث را براي امت من حفظ كند كه آنها براي امت من سودمند باشد و از آن بهره ب

اين حفظ حديث يعني يا لفظ آن را حفظ كنيم و . خيزد كند و از قبر به صورت فردي عالم و فقيه برمي فقيه و عالم محشور مي
  . شود آن هم معاني ديگر اين مي. ها و حقيقت حديث را در جانمان حفظ كنيم يا اينكه آموزه

به امر الهي، چهل  وسلّم وآله عليه اهللا صلّياست كه پيغمبر اكرم  عليها اهللا سالمداستان تولّد حضرت زهرا ي ديگر از عدد چهل در  نمونه
هاي عبادي خود رفتند و خديجه هم در منزل تنها ماند و مشغول  پيامبر به خلوت. جدا شدند عليها اهللا سالمروز از حضرت خديجه 

اي شد  ي نطفه ل آن طعام بهشتي يا سيب بهشتي را براي پيامبر آورد و آن طعام مادهعبادت شد تا اينكه بعد از چهل روز، جبرئي
ي تمام حضرت  باز در اينجا يك چهلّه. متولّد شدند عليها اهللا سالماز آن پديد آمدند و از حضرت خديجه  عليها اهللا سالمي زهرا  كه فاطمه

همين . به اين عالم شود عليها اهللا سالمي انتقال نور حضرت زهرا  د، تا وجودشان آمادهكنن نشيني مي چهلّه عليهما اهللا سالمپيامبر و خديجه 
ي زهراء چقدر عظمت دارد كه پيامبر خاتم، افضل و اشرف انبياء الهي، آن كه گرد و  نكته نشان از اين است كه حضرت فاطمه

به اين عالم باشد،  عليها اهللا سالمي زهراء  ي نور فاطمه ندهغبار الهي اصالً بر وجودش ننشسته است، حتّي اگر او بخواهد منتقل كن

  .اي است پس آن حضرت چه نور عظيمي است كه انتقالش محتاج چنين مقدمه. نشيني كند روز، چهلّه بايد چهل شبانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37ي  ي بقره، آيه سوره -1
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ي متعال ها مورد ديگري هست كه اگر مؤمني از دنيا رود و چهل نفر مؤمن شهادت به خوبي او بدهند، خدا از بين نقل
اينجا . دهد گذارد و شهادت اين چهل نفر را مالك عمل قرار مي هاي اين مؤمن كنار مي علم خود را در مورد خطاها و خالف

  .گيرد عدد چهل مالك عمل قرار مي
يستم ماه ي عاشورا رخ داد و در ب يعني در دهم محرّم واقعه. اربعين است السالم عليهو اما چهلّمين روز شهادت اباعبداهللا 

در هيچ روايت و حديثي نداريم كه براي . دارد السالم عليهاربعين اختصاص به اباعبداهللا الحسين . رسد صفر، روز اربعين فرا مي
انَّ : در روايت داريم. اين يك سنّت اختصاصي و ويژه براي حضرت اباعبداهللا الحسين است. معصومي اربعيني ذكر شده باشد

كَّتماء بالس عينَعين اَربسباحاً لَي الحالم عليهي عاشورا بر حسين  آسمان چهل روز بعد از واقعه 1:صاين آسمان، . گريست مي الس
ي انوار قديسين و روحانيين،  اهللا، همه ي مالئكة ي اهل آسمان معنا، همه يعني همه. آسمان عالم ماده نيست، آسمان معنويت است

در چهلّمين روز بود كه دو واقعه اتّفاق افتاد، يكي زيارت عطا و جابر بن . گريستند السالم عليههللا الحسين روز بر اباعبدا چهل شبانه
ي  جابر صحابه. كه يقيناً در اولين اربعين شهادت اباعبداهللا رخ داده است السالم عليهعبداهللا انصاري از مرقد مطهر اباعبداهللا الحسين 

زنده  السالم عليهبود و خداي متعال عمر پربركتي به او عنايت كرده بود و تا زمان امام محمد باقر  وسلّم وآله عليه اهللا صلّيبزرگ پيغمبر اكرم 
جابر در داستان عاشورا، پيرمرد . برساند السالم عليهپيام سالمي به او سپردند تا به امام باقر  وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر اكرم . بود
پيرمردي بود كه توان جنگيدن و -. البته معلوم نيست نابينا بوده باشد. سو بود هايش هم به شدت كم بود و چشمسالي  كهن

ي اهل بيت  به هر حال، اين يار وفادار خاندان رسالت و دلداده. شمشير زدن در جسمش نبود لذا جهاد بر او واجب نبود

عطا، دوست و  2- اي است، روز اربعين به سرزمين كربال آمدند برجسته عصمت و طهارت همراه با عطا، كه او هم انسان بسيار
طور كه نقل شده است، جابر در آب فرات  آن -خواند يار جابر، انسان بسيار بزرگواري بود كه خود را كوچك و خادم جابر مي

مرا به طرف قبر : ديد، به عطا گفت غسل كرد و در حالي كه اشك از چشمانش جاري بود و از شدت اشك چيزي نمي
چه شده كه ! يا اباعبداهللا: گفت. اباعبداهللا الحسين ببر و روي قبر اباعبداهللا افتاد و چند بار حضرت را صدا زد ولي پاسخي نشنيد

چطور جواب بدهد در حالي كه بين سر و پيكر مطهرش : دهي؟ بعد پاسخ خودش را داد و گفت جواب غالم پير خودت را نمي
  . اين يك واقعه است. له استها فاص فرسنگ

روايت ديگري كه وجود دارد، اين است كه كاروان اسراء وقتي كه خواستند از شام بيرون بروند، يزيد فردي را به عنوان 

كه  پرسيد السالم عليهاو از امام سجاد . مسئول اين كاروان گمارد كه آنها را به مدينه برساند و تحويل دهد كه ظاهراً فرد خوبي بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  � ��������	
 ������ � ����.  

يا حتّي غالم برخي از بزرگان اهل معرفت نقل  عليها اهللا سالم، كنيز حضرت زهرا السالم  عليهمعنوان غالم ائمه  ي كه بهكسان. نيستطور  اين كه گويند كه غالم جابر بود بعضي مي -2

يشتري ي ب از اين طريق بهره وشدند  ميدار  منصب خدمتكاري آن ولي خدا را عهده ،ولي خدا بيشتر نزدحضور  جهت كههاي رندي بودند  ند، خدمتكار نبودند، بلكه آدما هشد

  .نددرب مي
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چون يك مسير مستقيم هم به مدينه . اگر امكان دارد از راهي برويم كه از كربال بگذرد: حضرت فرمودند. از كدام مسير برويم
ي برگشت به كربال در سال اول رخ داده باشد، چون راه  اند كه بعيد است واقعه طور استنباط كرده اين  بعضي. وجود داشت
نمايي كند، كاروان اسرا را در خط  خواست قدرت چون يزيد در مسير كربال به شام، مي. طور نيست ولي اين. طوالني است

مستقيم به شام نياورد، بلكه آنها را به تمام شهرهايي كه در مسير بود، بردند تا به مردم نشان دهند يزيد چگونه دشمنانش را 
ي  و پوشاندن جامه  دادن سرهاي مطهر شهدا باالي ني او با قرار. هايشان را هم اسير كرده است شكست داده و باقي مانده

به سمت . نمايي و نشان دادن خود، كاروان اسرا را به صورت زيگزاگ حركت داده بود ها، براي قدرت ها و بچه اسارت به خانم

. اي بزرگ يزيد بوده رفتند به شهري ديگر، البته اين هم يكي از حماقت رسيدند و بعد به چپ مي رفتند به شهري مي راست مي
، حضرت عليها اهللا سالمرفتند، زينب كبري  يعني كاروان اسرا هر جا مي. نمايي كند اما برعكس شد خواست قدرت چون يزيد مي

افتاد و اين امر باعث رسوايي يزيد در  خواست اتّفاق مي كردند و عكس آنچه يزيد مي كلثوم، افشاگري مي  و ام السالم عليهسجاد 
كردند و سريع هم نيامدند، در نتيجه آمدنشان از كربال به  پس چون كاروان به صورت زيگزاگ حركت مي. اي مختلف شدشهره

گونه نبود و خطّ مستقيمي را طي كردند و  در حالي كه در مسير بازگشت از شام به كربال، اين. تر شد سوي شام زمان طوالني
ي عاشورا، در اولين  ر است كه آمدن كاروان اسرا، درست در همان سال وقوع حادثهپذي توقّف هم نداشتند، در نتيجه اين امكان

آن   اربعين اتّفاق افتاده باشد و احتماالً مالقاتي هم بين كاروان اسرا و جابر بن عبداهللا انصاري روي داده باشد، كما اينكه بعضي
  . اند را نقل كرده

سرزمين كربال رسيدند، صبر نكردند شترها زانو بزنند و بنشينند؛ بلكه كاروان اسرا پس از بازگشت از شام وقتي به 
ي سفر اسارت را براي آنها  خاطره. كردند كردند و با عزيزانشان درد دل مي خودشان را از باالي شترها، روي زمين پرت مي

زند شهيدش آنجا دفن بودند، جز حسين، سراغ كه دو فر عليها اهللا سالمزينب كبري . آوردند گفتند و داغ فراق خود را به زبان مي مي
گونه نقل  اين  اما كنار آن همه غم. را در آغوش گرفت و با برادرش راز دل گفت السالم عليه كس ديگري نرفت، قبر اباعبداهللا  هيچ

. اش ندارد از دختر سه سالهزد، نگران بود كه اباعبداهللا خبر  موج مي عليها اهللا سالمشده كه احساس شرمندگي در وجود زينب كبري 
احتماالً در همين بازگشت . بنا به بعضي از روايات. اي كه در اربعين رخ داد، آمدن كاروان اسراء به كربالست پس دومين واقعه

 الحسين ملحق را همراه خودشان آوردند و به پيكر اباعبداهللا السالم عليهرأس مطهر اباعبداهللا الحسين  السالم عليهبود كه امام سجاد 

نشيني است كه دوستان اهل  ، يك چلّهالسالم عليهكردند و در آن مكان دفن كردند، به هر حال، يك مفهوم اربعين اباعبداهللا الحسين 
كنند و اين چهل روز به معرفت و محبت  نشيني مي نشينند و چلّه ي عشق حسيني مي از روز عاشورا به چلّه السالم عليهمبيت 

  . شوند مشغول مي السالم عليههللا الحسين اباعبدا
، به عنوان يكي از عالئم مؤمن نقل شده است، از امام حسن عسكري السالم عليهدر روايات زيارت اربعين اباعبداهللا الحسين 

اول اين است : ارد، پنج عالمت دالسالم  عليهم شيعه يعني دوست كامل اهل بيت عصمت و طهارت: روايت هست كه فرمودند السالم عليه
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آورد، هفده ركعت نمازهاي واجب و دو برابر آنها نمازهاي  روز پنجاه و يك ركعت فريضه و نافله به جاي مي كه در هر شبانه
  . مستحب

يعني نمازهايي كه با صداي آهسته . كند مي بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمدومين عالمت شيعه اين است كه در نمازها جهر به 
اين سنّتي است كه فقط . گويد را با صداي بلند مي بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمد خواند، مثل نماز ظهر و عصر، در اين نمازها هم باي

دانند و اگر هم استحباباً بگويند آن حالت جهر را  گويند و آن را جزو سوره نمي را نميبِسمِ اهللا اهل سنّت اصالً . در شيعه است
  . استبِسمِ اهللا شود كه يك راز لطيف عرفاني در اين جهر  يكي از عالئمي است كه شيعه با آن شناخته مي اين هم. ندارد

چون اهل سنّت بر هر . يعني جبين را بر خاك، مهر و زمين نهادن. سومين عالمت هم، سجده بر خاك در نماز است
  . گذارند چيزي كه شد، سر مي

اين هم به عنوان يكي از عالئم شيعه است كه امام عسكري . ست داشتن استعالمت چهارم انگشتر عقيق در دست را
  . بيان كرد السالم عليه

ي اهل بيت از  اي كه دوست و شيعه ي اين چلّه ميوه 1.است السالم عليهو پنجمين عالمت زيارت اربعين اباعبداهللا الحسين 
شق و معرفت حسيني زندگي كرده است، اين است كه در اربعين عاشورا شروع كرده است و تا اربعين ادامه داده است و با ع

اگر اين چهلّه درست طي شود، اين . شود نائل مي السالم عليهشود و در حرم دلش به زيارت اباعبداهللا الحسين  چشم باطن او باز مي
بيان   عنوان يكي از عالئم شيعه آن را به السالم عليهلذا امام حسن عسكري . شود ديدار و مالقات در روز اربعين حاصل مي

  . اند كرده
اميه آن روز را  روزي است كه بني 2بِه بنو اُمية يوم تَبرَّكَت: در زيارت عاشورا، راجع به روز عاشورا اين تعبير است كه

كنند و فرحناك  و مروان شادماني ميروزي است كه آل زياد  3بِه آلِ زِياد و آلِ مروان يوم فَرَحتيا . گويند به هم تبريك مي
روز اربعين هم روز غم و ماتم و مصيبت . شوند در حالي كه روز عاشورا، براي دوستان اهل بيت روز ماتم، غم و عزاست مي

طبيعتاً مراعات اين ايام چيزي است كه . است و بيست و هشتم صفر و روز آخر صفر هم روزهاي بزرگ غم و ماتم است
  .ي مردم سرزمين ما به آن توجه خواهند داشت همهشاءاهللا  ان
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