
 

 

 

 

 

  

                                              جاودانه شدن یاد نهضت حسینی در اربعین                                 

                                ساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر ا                                 

    الهی خاندان پیامبر)ص(، یاد نهضت حسینی برای همیشه                                  

       ن گذاری گردید. اگر بازماندگاجاودانه شد و این کار پایه                                 

    از قبیل  -شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون                                  

  به حفظ یاد  -السّالم( در عاشورا علی)علیهبنشهادت حسین                                 

          دستاورد شهادت  های بعد، ازو آثار شهادت کمر نبندند، نسل                                 

 ی زیادی نخواهند برد...استفاده                                 

علیه( در طول آن روزهای الل ّهسجّاد)صلوات امامعلیها( و الل ّهکبری)سالماگر زینب 

چه در همان عصر عاشورا در کربال و چه در روزهای بعد در راه شام و کوفه و  -اسارت 

ت به مدینه و سپس در طول خود شهر شام و بعد از آن در زیارت کربال و بعد عزیم

     مجاهدات و تبیین و افشاگری  -سالهای متمادی که این بزرگواران زنده ماندند 

علی و ظلم دشمن را بیان بنی عاشورا و هدف حسیننکرده بودند و حقیقت فلسفه

 .ی عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمیماندنمیکردند، واقعه

 

 

 عصر انتظار –رساالت  –مشکات  -مسجد نما  منابع و مراجع تصاویر نشریه :

 

 

 اربعنی 
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 :اربعین حسینی و نخستین زائر قبر حسین)ع(

دارد و دشمن بدار دشمن دوستدار آل محمد)ص( را تا هنگامی که دوستشان می دوست بدار

 .دار و نمازگزار باشددارد؛ هر چند روزهمحمد)ص( تا هنگامی که دشمنشان می آل

 دی شریف و عارفی کامل یعنی صحابی بزرگ و برجسته،نخستین زائر تنها بر مر عنوان

ید س منطبق است که به منظور زیارت قبر -رضوان اهلل علیه-جابر بن عبد اهلل انصاری

سی است او نخستین ک اند کهکردهالشهدا)ع( از مدینه به کربال رفت. بسیاری از علما تصریح 

افتخار و ذخیره او را بس است و که عنوان زائر قبر حسین)ع( را کسب کرد؛ این شرافت

ماه )صفر(... روزی است که جابر بن عبداهلل بن حزام  شیخ مفید گوید: و در روز بیستم آن

خدا)ص( برای زیارت قبر ابا عبداهلل الحسین )ع( از مدینه به کربال رسول انصاری، صحابی

 کردو او نخستین کس از مردم بود که آن حضرت را زیارت آمد؛

 دینالمطلب را بسیاری از دانشمندان، از جمله شیخ طوسی، عالمه حلی، شیخ رضی و این

اندنوری و دیگران آوردهحلی، کفعمی، مجلسی، محدث

جابر بن عبداهلل انصاری همان صحابی  جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی در کربال

 گوید: همراه جابر بودم که حسینمی اشدرباره جلیل القدری است که عبد الرحمن بن سابط

بیت)ع( هنگام گفت: هر کس دوست دارد به مردی از اهل بن علی)ع( داخل شد. در این

 امدهم که من این سخن را از زبان رسول خدا)ص( شنیدهگواهی میبنگرد، به وی نگاه کند

 ب وی نگشت،از اهل معرفت بود و چون توفیق شهادت در رکاب امام حسین)ع( نصی او

هار اظ برای ابراز محبّت نسبت به آن حضرت و تجدید عهد و پیمان با ایشان و نیز برای

 بست مخالفت نسبت به سلطه حاکم، برای زیارت قبر شریف آن حضرت بار سفر

ین چن ابو جعفر محمّد بن ابی القاسم، محمّد بن علی طبری از اعمش از عطیه عوفی شیخ

. چون حرکت کردم عبداهلل انصاری برای زیارت قبر حسین)ع(با جابر بنکند: همراه نقل می

، دوجامه به تن کرد و از همیانی به کربال رسید، نزدیک ساحل فرات رفت و غسل کرد، آنگاه

 مقداری مشک برداشت و بر بدنش پاشید

 {حسین علیه السالم اهداف قیام امام}ی از زیارت اربعین :فراز  

  
 .سرگردانی و گمراهی نجات دهد جانش را در راه تو بخشید تا بندگانت را از نادانی، -خدایا -

 ه وصیت نامهحسین علیه السالم قبل از خروج از مکه خطاب به برادرش محمد حنفی امام

فرماید: من برای  ای نوشتند که ضمن آن اهداف خود را از قیام اعالم می دارند. در آنجا می

 .قیام می نمایم اصالح دین جدّم رسول اهلل و امر به معروف و نهی از منکر

 یابیم که در دین پیامبر اکرم صلی اهلل با مطالعه تاریخ زمان امام حسین علیه السالم در می

و بدعت های فراوانی نهاده شده بود. امام برای این  و آله تغییرات بسیاری ایجاد شدهعلیه 

حفظ شود و دینی سالم به نسل های بعدی رسانده شود هیچ  که حقیقت دین رسول اکرم

قیام نماید و بدین وسیله اعالم کند که حقیقت دین اسالم به یغما  راهی نداشت جز این که

 دینی است تحریف شده که خلفا به واسطه آن راهی برای حکومت دین کنونی، برده شده و

که  افرادی نامشروع خود یافته اند. پس امام قیام می کند تا پیام دین واقعی را به گوش

     .خواهان شنیدن حقیقت هستند برساند

منبع :
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لقاسم! ا ن)ع( آمد و ایستاد و گفت: سالم بر تو ای اباکنار قبر عباس فرزند امیرمؤمنا سپس

دهم که تو می سالم بر تو ای عباس بن علی! سالم بر تو ای پسر امیر مؤمنان، گواهی

برادرت جهاد کردی.  کردی و امانت را ادا کردی و با دشمن خود و دشمننصیحت فراوان

برادر را عنایت فرماید درود خداوند برروح پاکت و خداوند به تو پاداش بهترین

پس دو رکعت نماز گزارد و به درگاه خداوند دعا کرد و رفت

 .حاکی از میزان عظمت و معرفت و منزلت واالی این صحابی بزرگ است این زیارت

منبع :

 

روز اربعین :اعمال 

از حضرت امام حسن عسکری علیه السالم روایت شده که فرمودند

عالمت مؤمن پنچ چیز است

در شبانه روز ک رکعت نماز فریضه و نافلهاقامه پنجاه و ی-1

زیارت اربعین-2

انگشتر به دست راست کردن-3

را در سجده بر خاك گذاشتن پیشانی-4

در نماز بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند گفتن-5

 :کرد، و چون به قبر نزدیک شد گفتداشت خدا را یاد میبا هر گامی که بر می سپس

مقداری آب بر  دستم را روی قبر بگذار ؛ و من گذاشتم. او روی قبر افتاد و غش کرد. من

 .ه هوش آمد سه بار گفت: یا حسین)ع(او پاشیدم و چون ب

اسخ دهی، پ توانیدهد؟!؛ و افزود: تو چگونه میسپس گفت: آیا دوستی پاسخ دوستش را نمی

 افتاده است. من شهادت اند و میان پیکر و سرت جداییهای گردنت را بریدهو حال آنکه رگ

هدایتی؛  هم پیمان تقوا و فرزندپسر  دهم که تو پسر خاتم پیامبرانی و پسر امیر مؤمنانی ومی

ین پسرفاطمه برترین زنان جهانی، چگونه چن پنجمین اصحاب کسایی؛ پسر سرور نقیبانی؛

پیامبرانی، و در دامن پارسایان پرورش یافتی و از  نباشی و حال آنکه پرورده دست سرور

اکیزه مردی. پبا اسالم از شیر بریده شدی. پس پاکیزه زیستی و  پستان ایمان شیر خوردی و

  .مؤمنان در فراق تو ناخوش است، در حالی که در خوبی حال تو شک ندارد هایاما دل

دهم که تو به همان راهی رفتی که سالم و خوشنودی خداوند بر تو باد. من گواهی می

ها را دور قبر گرداند و گفت: سالم بر شما که آن گاه چشم .برادرت یحیی بن زکریا رفت

دهم که شما نماز را به پا فدا شدید و در رکابش جان باختید. گواهی می حسین)ع(در راه 

د و کردی و زکات را پرداختید، به معروف امر و از منکر نهی کردید. با کافران جهاد داشتید

محمّد)ص( را به پیامبری  آن قدر خدای را عبادت کردید تا مرگتان فرا رسید. به خدایی که

 .شریکیم برگزید سوگند که ما نیز در آنچه انجام دادید

دشتی فرود نیامدیم و از کوهی  عطیه گوید: به او گفتم: ای جابر چگونه؟ و حال آنکه ما در

سرها و پیکرهایشان جدایی افتاده است.  گروه میانباال نرفتیم و شمشیری نزدیم و این

 !اندشده زنانشان بیوهفرزندانشان یتیم و 

ای عطیه! از حبیبم رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: هر کس گروهی را دوست  :گفت

به  .گردد و هر کس ازکار گروهی راضی باشد، با آنان شریک استبا آنان محشور می بدارد

که ت آن کاری اس خدایی که محمّد را به حقّ به پیامبری برگزید، نیّت من و نیّت یارانم بر

 .حسین)ع( و یارانش کردند
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پس  که ای راه رفتیم گفت: ای عطیه! گمان ندارمهای کوفه ببر. چون پارهسوی خانهبه مرا

بدار دوستدار آل  خواهی که تو را وصیّتی کنم؟ دوستاز این سفر تو را ببینم، آیا می

آل محمد)ص( تا  دارد و دشمن بدار دشمنمحمد)ص( را تا هنگامی که دوستشان می

دار محمّد و آل باشد. با دوست دار و نمازگزاردارد؛ هر چند روزههنگامی که دشمنشان می

فراوان یک گامش بلغزد، با محبّت آنان گام  محمّد)ص(مهربانی کن، چرا که اگر بر اثر گناه

گردد(.دوستدار آنان به بهشت و دشمنانشان به دوزخ باز می ماند )و جبرانگرش ثابت میدی

گردندمی

در این نقل چند نکته جای تأمل دارد

عظمت معرفت جابر؛ و این به خاطر معرفت باالیی بود که نسبت به منزلت اهل بیت -1

محمد)ص( داشت

شمنان امام حسین)ع( را در زمره ملحدان به شمار داشتن موضع مهم؛ آنجا که جابر، د -2

آورد

بینیم این رو می ادب جابر نسبت به ابا عبد اهلل)ع(؛ و این نتیجه کمال معرفت وی بود. از-3

آن گاه در هر گامی  سازد،کند و سپس بدنش را با مشک خوشبو میکه نخست غسل می

سه بار فریاد یا حسین سر  شود و سپسهوش میکند. پس از لمس قبر بیخدا را یاد می

 که نسبت به رسول خدا)ص( و جانشین دهد. نیز فرازهای زیارتش نشانگر میزان معرفتیمی

اش داردو نوه

و  های کوفه رفتشود که جابر پس از زیارت به طرف خانهچنین استفاده می از این نقل-4

ت. نشده اس ضای خانواده حسین)ع( چیزی ذکردیدارش با امام زین العابدین)ع( و دیگر اع از

تحقیق در این باره خواهد آمد

زیارت جابر از قبر ابا عبد اهلل الحسین)ع( و یاران با وفایش را به  سیّد بن طاووس کیفیت

 کنیمآورده است که آن را به طورکامل در اینجا نقل می تفصیل

اهلل همراه بودم. چون به غاضریه رسیدیم  روز بیستم صفر با جابر بن عبدگوید: عطا گفت

ای پاکیزه را که همراه داشت پوشید. آن گاه به من گفتنهر آنجا غسل کرد و لباس در

بو با آن خوش عطا! آیا عطری با خود داری؟ گفتم: مشک دارم. سپس سر و دیگر اعضایش را

 از هوش رفت کرد و پیاده رفت تا نزد سر حسین)ع( رسید و سه بار تکبیر گفت و

 گوید: سالم بر شما ای خاندان خدا! سالم بر شما ایبه هوش آمد، شنیدم که می چون

روران! سرور س برگزیدگان خدا! سالم بر شما ای برگزیدگان از آفریدگانش! سالم بر شما ای

سالم و رحمت و برکات های نجاتسالم بر شما ای شیرهای بیشه! سالم بر شما ای کشتی

د بر تو باد، ای اباعبد اهللخداون

ی ا تو ای وارث علم انبیا! سالم بر تو ای وارث آدم برگزیده خداوند! سالم بر تو سالم بر

تو ای وارث  وارث ابراهیم، دوست خدا! سالم بروارث نوح، پیامبر خدا! سالم بر تو ای

م بر تو ای وارث سالسخن با خدااسماعیل، قربانی خدا! سالم بر تو ای وارث موسی، هم

سالم بر تو ای فرزند علی عیسی، روح اهلل! سالم بر تو ای فرزند محمد مصطفی)ص(

تو ای شهید و پسر شهید! سالم بر تو  مرتضی! سالم بر تو ای فرزند فاطمه زهرا! سالم بر

خدا و فرزند ولی او! سالم بر تو ای حجت خدا و  ای کشته فرزند کشته! سالم بر تو ای ولی

رزند حجّت او بر بندگانشف

ی از منکر نه دهم که تو نماز را به پاداشتی و زکات را پرداختی و به معروف امر وگواهی می

دهم که تو سالم را می کردی، با پدر و مادرت نیک کردی،با دشمنانت جهاد کردی. گواهی

رگزیده و پسر ب نجیب،برگزیده، دهی؛ و اینکه تو حبیب، دوست،شنوی و به آن پاسخ میمی

 خدایی

 


