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عاشورا بلوغ اربعين     

 جٞقف ٝ ضؾيس ذٞيف تٔٞؽ ت٠ ًطتال. تطآٝضز ؾط ذٞٙ اكن اظ ١٘يك٠ اظ تط ظالّ ٝ تط ػطياٙ حويوت،. ُصقت ضٝظ چ٢ْ ...

 تطيٚ ػطكٜاى زض ظٗيٚ، تطيٚ ٜإُ٘ زض ؿطٝب، تطيٚ ؿطيثا٠ٛ زض ضٝظ، آٙ ٠ً ذٞٛي. ُطكت تاظي ت٠ ضا ؾتٖ ذاقاى ق٢يس، ذٞٙ

 آؾ٘اٙ ضٝظ، چ٢ْ. ذٞاٛس ضٝيف ٝ جٞقف ٝ جٜثف ت٠ ضا ذاى ١اي ضٍ ٝ قس جاضي ظٗيٚ آٝٛس١اي زض چٌيس، ذاى تط ٓحظ٠

 ضؾيسٙ ٗطظ. اؾت تٔٞؽ ١٘يك٠ ضطٝضت ضٝظ، چ٢ْ. قس( ع)حؿيٚ ٗظٔٞٗيت زاض زاؽ ١ؿتي، ٝ ُطيؿت ًطتال هطتاٛياٙ ؾٍٞ زض

 .ٛطؾيس ً٘اّ ت٠ ضٝظ چ٢ْ تا طٞض ذٔٞت زض ٗٞؾي ِٗط ٝ قٜاؾيٖ ٛ٘ي «چ٠ٔ» ت٠ ضا ُطٗا ٝ ؾطٗا ٗا ِٗط ٝ اؾت تٌاْٗ ت٠

 قطاضٟ ١ا هٔة ذاًؿتط ظيط اظ اٛوالب ٠ً اؾت ضٝظ چ٢ْ. اؾت ػكن هطتاِٛاٟ ٗظٕٔٞ ؾُٞٞاض ذٞضقيس، ٠ً اؾت ضٝظ چ٢ْ ايٜي

 تٞزٛس اٛسٟٝ ٝ اقي ٝ تاظيا٠ٛ ًاضٝاٙ ٗظٔٞٗيت قا١س ٠ً ٛاٙآ ٠٘١ ٝ ًكيس ٗي پٜج٠ جاٛكاٙ تط قٌٜي پي٘اٙ ضٛج ٠ً آٛاٙ. ظٛس ٗي

 ايٜي زيسٛس، ضا ؾٞذت٠ ٛيٖ ١اي ذي٠٘ زٝز ٝ تاظٟ ذٞٙ تٞي ٝ جَٜ صح٠ٜ ؿثاض ت٢ٜا ضؾيسٛس، ًطتال ت٠ ٝهتي ٠ً آٛاٙ ٠٘١ ٝ

 يعيس ٠ً اؾت ضٝظ چ٢ْ. ًٜٜس ٗي ظيٚ ج٢از اؾة ٝ ًٞتٜس ٗي ذٞيف هٔة تط اػتطاض قالم ٝ اٛس قٞضيسٟ ذٞيف تط تطآقلت٠،

 ًٞزًاٙ ؾي٘اي زض حن ٝ پيچس ٗي ذٞز ت٠ اؾتثساز اؾت ضٝظ چ٢ْ. اؾت ٛكٜيسٟ كطيازي ًٞب، اؾترٞاٙ پتي جع ٝ ضؾٞايي جع

 .اؾت ٛ٘ٞزٟ ضخ ؾُٞٞاض ظٛاٛي ٝ تاض اقي زيسُاٛي ٝ زاض زاؽ

 هتِٔاٟ حاصٔريع ذاى زض طق، حطايص زض ضٝظ تطيٚ تلتيسٟ زض ٠ً اؾت تصضي تطزاقتٚ ١ِٜا٠ٗ. اؾت ايثاض تٔٞؽ ١ِٜا٠ٗ ايٜي

 .قس اككاٛسٟ

 ٝ قايؼ٠ اتط پؽ اظ آكتاب. اؾت ذٞضزٟ چاى ؾيا١ي هٔة ٝ اكتازٟ ًاضُط ػكن تيط. اؾت ضؾيسٟ ٗوصس ت٠ ًاضٝاٙ. اؾت اضتؼيٚ

 ؾت،ا اضتؼيٚ. ذٞاٛس ٗي ُكٞزٙ ت٠ ضا زيسُاٙ زضٝاظٟ ٝ ًٞتس ٗي ضا تؿت٠ ١اي پٔي پكت ٝ اؾت تطآٝضزٟ ؾط كطية ٝ زضٝؽ

 تؿتٚ پي٘اٙ زٝتاضٟ ٝ اؾت ٗيثام ١ِٜا٠ٗ ٝ ضٝييسٙ زٝتاضٟ ٝ چيسٙ زضٝيسٙ، كصْ ايثاض، ٝ ػكن تاضٝضي ظٗاٙ ذٞٙ، ً٘اّ ١ِٜا٠ٗ

 ٝ تلكاضز؟ اؾت، تطآٗسٟ ١٘طاٟ زؾتي ككطزٙ اٗيس ت٠ هتِٔاٟ، ُٞزاّ اظ ضٝظ چ٢ْ ٠ً ضا زؾتي تا اؾت آٗيع ٗحثت زؾت ًساٗيٚ ٝ

 ًطز؟ ذٞا١س ظيٚ ضا ؾٞاض تي شٝآجٜاح ، زؾت ًساٗيٚ ٝ زاضز ضا ؾطتطيسٟ يٚا ١٘طا١ي ؾٞزاي ؾط، ًساٗيٚ

 چٞٛاٙ اؾتٞاض ٝ تٜٔس قس، ًاقت٠ ػٔو٠٘ ؾاحْ زض ٠ً زؾتي زض! اؾت ايؿتازٟ «ُٞزاّ» كطاظ تط هاٗت ت٘إ تا ػكن. اؾت اضتؼيٚ

 جؿت ت٠ آؾ٘اٙ زض آؾ٘اٙ ًكيس، يٗ كطياز ٗظٔٞٗيت ت٘اٗي ٝؾؼت ت٠ ٠ً ًٞچي اي حٜجطٟ ٝ تطآٝضزٟ ؾط تاضٝض، ١اي ٛرْ

 .ًٜس ٗي ؾيط ٛٞا ١ٖ ٝ صسا ١ٖ ٝجٞي

 ذيعز؟ تطٗي ١٘طا١ي ٝ «ٛٞايي ١ٖ» ت٠ ياٝض ًساٗيٚ ضاؾتي،

 1.ت٘اٛيٖ حؿيٜي تا تطزاضيٖ ُإ ًطتاليياٙ ١٘طاٟ ١٘ٞاضٟ تياييس ٛيؿت؟ ًطتال ذاى، ٠٘١ ٝ ػاقٞضا ضٝظ، ١ط ِٗط

 سؤال يك
 اضتؼيٚ ضٝظ ٗطاؾٖ( ل)اًطٕ پياٗثط حتي ٝ زيِط اٗاٗاٙ تطاي ٝ اؾت قسٟ تؼييٚ اضتؼيٚ ٝظض ،(ع)حؿيٚ اٗإ تطاي كوط چطا

 قٞز؟ ٛ٘ي تطُعاض

 ايٚ. اؾت ٢ٖٗ تؿياض ٝ ٝيػٟ اؾالٕ، زيٚ زاقتٚ ٠ِٛ ظٛسٟ زض اٝ ٛوف ٝ ًطز ظٛسٟ ضا زيٚ ،(ع)حؿيٚ اٗإ ١اي كساًاضي .1

 ظٛسٟ حويوت، زض اضتؼيٚ، ٝ ػاقٞضا ضٝظ ُطاٗيساقت. اؾت اؾالٕ زيٚ اقتٚز ٠ِٛ ظٛسٟ ظيطا زاقت؛ ٠ِٛ ظٛسٟ تايس ضا ١ا كساًاضي

 .اؾت زيٚ زقٜ٘اٙ تا ٗثاضظٟ ٝ اؾالٕ زيٚ زاقتٚ ٠ِٛ
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 ١ا ٗصيثت ٠٘١ اظ ،(ع)حؿيٚ اٗإ ٗصيثت. اؾت ٛياٗسٟ پيف اٗاٗي ٝ پياٗثط ١يچ تطاي ،(ع)حؿيٚ اٗإ تط قسٟ ٝاضز ٗصيثت .3

 اٗإ تطاي چطا ٠ً پطؾف ايٚ تطاي اؾت ذٞتي پاؾد زٓيْ، يي ١٘يٚ ٛثٞز، ٛيع زيِطي زٓيْ اُط. تٞز تط ؾرت ٝ تط تعضٍ

 .ًٜيٖ ٗي تطپا ػعازاضي ٗتؼسز ٗطاؾٖ اؾالٕ پياٗثط اظ تيف حتي ٝ زيِط اٗاٗاٙ اظ تيف( ع)حؿيٚ

. تطزٛس قإ ت٠ ضا ًطتال اؾيطاٙ ٝ ًكتٜس ضا حضطت آٙ ياضاٙ ٝ ذٞيكاٙ كطظٛساٙ،( ع)حؿيٚ اٗإ م،. ١ـ 61 ؾاّ ٗحطٕ ٗاٟ زض .2

 ضٝظ آٙ زض ػاقٞضا، ضٝظ ٗصاية ٠٘١ ٝ ضؾيسٛس ًطتال ت٠ ياضاٛف ٝ( ع)حؿيٚ اٗإ ق٢ازت اضتؼيٚ ضٝظ زيسٟ، زاؽ اؾيطاٙ ١٘يٚ

 .تٞز پياٗثط ذاٛساٙ تطاي ؾرتي ضٝظ ضٝظ، آٙ ٝ قس يازآٝضي آ٢ٛا تطاي

 ًٞقيسٛس( ع)حؿيٚ اٗإ زقٜ٘اٙ. زاقتٜس ضا اؾالٕ زيٚ ًطزٙ ٛاتٞز هصس ،(ع)حؿيٚ اٗإ ضؾاٛسٙ ق٢ازت ت٠ تا اؾالٕ زقٜ٘اٙ .4

 ٗتًْٞ ظٗاٙ زض. ًطزٛس ٗي قٌٜج٠ ضكتٜس، ٗي( ع)حؿيٚ اٗإ ظياضت ت٠ ٠ً ضا ًؿاٛي آ٢ٛا. قٞز كطاٗٞـ ًٔي ت٠ ًطتال حازث٠ تا

 ضٝ، اظايٚ. تاظزاقتٜس( ع)يٚحؿ اٗإ هثط ظياضت تطاي آٗسٙ اظ ضا ٗطزٕ ٝ ًطزٛس ٗعضػ٠ ظزٛس، قرٖ ضا ًطتال هثط١اي ٠٘١ ػثاؾي

 .اؾت اضتؼيٚ ضٝظ ١ا ٜٗاؾثت ايٚ اظ يٌي ٠ً ًطزٛس ٗي اؾتلازٟ ٜٗاؾثتي ١ط اظ آ٢ٛا تا ٗوات٠ٔ تطاي قيؼياٙ

: اؾت قسٟ ضٝايت( ع)ػؿٌطي حؿٚ اٗإ حضطت اظ. اؾت اضتؼيٚ ضٝظ زض( ع)حؿيٚ اٗإ ظياضت ٗؤٗٚ، ١اي ٛكا٠ٛ اظ يٌي. 5

 ًطزٙ، ضاؾت زؾت ت٠ اِٛكتط اضتؼيٚ، ظياضت ضٝظ، قثا٠ٛ زض ٛاك٠ٔ ٝ كطيض٠ ٛ٘اظ ضًؼت 51: تاؾ چيع پٜج ٗؤٗٚ ١اي ػالٗت»

 2.اٛس تطق٘طزٟ اضتؼيٚ ظياضت ت٠ ا١ت٘إ ضا قيؼياٙ ٝظايق اظ يٌي ٝ 3«اهلل تؿٖ تٜٔسُلتٚ ٝ ؾجسٟ زض ٢ٛازٙ ذاى تط پيكاٛي

 دهد مي ما به اربعين كه درسي
اؾت ٠ً تايس حويوت ٝ ذاططٟ ق٢ازت ضا زض ٗواتْ تٞكاٙ تثٔيـات زق٘ٚ ظٛسٟ ٠ِٛ زاقت.  ز١س ايٚ زضؾي ٠ً اضتؼيٚ ت٠ ٗا ٗي

تثيٜيس اظ اّٝ اٛوالب تا اٗطٝظ، تثٔيـات ػٔي٠ اٛوالب ٝ اٗإ ٝ اؾالٕ ٝ ايٚ ٗٔت چوسض پطحجٖ تٞزٟ اؾت. چ٠ تثٔيـات تٞكاٛي ٠ً 

ق٢ساي ػعيع ٚ ٝ حيثيت ٝ قطف ٗطزٕ تٞز. تثيٜيس زقٜ٘اٙ، ػٔي٠ ػٔي٠ جَٜ ت٠ ضاٟ ٛيلتاز؛ جِٜي ٠ً زكاع ٝ حطاؾت اظ اؾالٕ ٝ ٗي٢

ؿيطٗؿتويٖ تا  قاٙ ضا تطزاقتٜس ٝ ضكتٜس ٝ زض ضاٟ ذسا ٛثاض ًطزٛس، چ٠ ًطزٛس ٝ ٗؿتويٖ ٝ تطيٚ ؾطٗاي٠ ٠ً جاٛكاٙ؛ يؼٜي تعضٍ

ح زض ٠٘١ جاي زٛيا چ٠ تٔويٜي تٞاٛؿتٜس ٓٞ ١اي ؾازٟ ًطزٛس، زض ش١ٚ آزٕ ١ايي ٠ً ٜٗتكط ٗي تاب١ا ٝ ً ١ا ٝ ٗج٠ٔ ضازي١ٞا ٝ ضٝظٛا٠ٗ

 .تٌٜٜس

زؾتِاٟ ظآٖ جثاض يعيسي، تا تثٔيـات ذٞز حؿيٚ تٚ ػٔي)ع( ضا ٗحٌٕٞ ٗي ؾاذت ٝ ٝاٛ٘ٞز ٗي ًطز حضطت حؿيٚ تٚ ػٔي)ع( 

ض ٗي ًطزٛس. ًؿي تٞز ٠ً تط ضس زؾتِاٟ ػسّ ٝ حٌٞٗت اؾالٗي ٝ تطاي زٛيا هيإ ًطزٟ اؾت. تؼضي ١ٖ ايٚ تثٔيـات زضٝؽ ضا تاٝ

تؼس ١ٖ ٠ً حؿيٚ)ع( تا آٙ ٝضغ ػجية ٝ تا آٙ قٌْ كجيغ، ت٠ ٝؾي٠ٔ زغذي٘اٙ زض صحطاي ًطتال ت٠ ق٢ازت ضؾيس، آٙ ضا يي 

اضتؼيٚ،  4.ؿٔث٠ ٝ كتح ٝاٛ٘ٞز ٗي ًطزٛس، اٗا تثٔيـات صحيح زؾتِاٟ اٗاٗت، ت٘إ ايٚ تاكت٠ ١ا ضا ػٞض ًطز. حن ايٚ ٠ُٛٞ اؾت

١ا اٛؿاٙ ٗتؼ٢س ٠ً زض آٙ تصٞيطي اظ ٢ٛضت ٝ هيإ  اي اؾت زض تطاتط چك٘اٙ ٗئيٞٙ ٛيؿت، ت٠ٌٔ آيي٠ٜ اظ ضٝظ١اي ؾاّ كوط ضٝظي

ذٞٛيٚ ٗحطٕ ٛوف ٗي تٜسز. اضتؼيٚ، ضٝظ تاق١ٌٞي اؾت ٠ً اظ ذٞٙ حؿيٚ)ع(، حيات ُطكت ٝ ٛوط٠ آؿاظ تثٔيؾ آضٗاٙ ًطتال اظ 

اي اتاػثساهلل)ع( ٝ تثٔيؾ آضٗاٙ آٙ حضطت زض ًٜاض تطتتف تطپا ططين اقي قس؛ چطا٠ً زض ايٚ ضٝظ، ٛرؿتيٚ ٗجٔؽ ػعازاضي تط

 5.قس
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