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تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

مراقبات روز سوم و شب و روز دهم محرّم
کلمات کلیدی :مراقبات عبادی ،سوم و دهم محرّم ،زیارت عاشورا ،لعن و سالمم ،روزه ،نمالاز مسالحح ،
احیاء ،کربم ،عزاداری ،عشق ،اشک ،ذکر مصیبت.
ماه محرّمالحرام آغاز شد و در سومین روز این ماه قرار داریم .اشارات مخحصالری باله مراقبالات ایالن ایّالام
بکنم .امروز که روز سوم ماه محرّم است ،بنابه آنچه در اخبالار و روایالات آمالده روزی اسالت کاله ح الرت
یوسف

از زندانی که به جرم پاکدامنی و عفاف به آن محکوم شد ،آزاد گردید 1.لذا به این لحالا روز

آزادی است؛ انشاءاهلل آن یوسف درون ما هم ،آن حقیقت درونی ما هم که در زندان شهوت و غ

 ،در

زندان وهم و خیال ،در زندان نفس و شیطان و هوی و دنیا اسیر است ،آزاد شالود .باله شالکرانهی نعمالت
آزادی این پیامبر خدا از زندان ملحدان و کافران و مشرکان ،و بتپرسحان و دنیاپرسحان و هوسپرسالحان،
روزه در این روز مسحح ّ است .عموه بر اینکه گفحیم دههی اوّل ماه محرّم و به روایاتی کاللّ مالاه محالرم
روزهاش مسححّ است 2.منحها روز عاشورا و بع اً هم روز تاسوعا را گفحهانالد نبایالد روزه گرفالت؛ 3چالون
بنیامیّه روز عاشورا یا هر دو روز تاسوعا و عاشورا را به شکرانهی پیروزی بر اباعبالداهللالحسالین

 .1سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  555و طوسی ،مصباحالمتهجّد ،ج  ،2ص .771
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روزه

میگیرند .به همین دلیل گفحه شده این دو روز یا الاقل روز عاشورا بهحر است انسان از خالوردن امسالا
کند؛ ولی موقع عصر غذای سادهای بخورد که روزه نباشد.
روزهی سوم ماه محرّمالحرام آثار بسیار ارزشمندی هم دارد .بنابر آنچه در روایات آمده کسی که این روز
را روزه بگیرد ،خداوند کارهای دشوار و مشکل را بر او آسان میکند و اگر گرفحار اندوه و غم باشد ،خالدا
غم و حزن او را برطرف میکند و بنابر آنچه در حدیثی منسوب به پیغمبراکالرم

آمالده ،کسالی کاله

این روز را روزه بدارد خداوند محعال دعای او را مسحجاب میکند 4.لذا مراقبهی روز سوم ماه محرّم ،روزه
است.
میدانید که ش

دهم ماه محرّم ،شبی است که اباعبداهللالحسین

و اصالحاب و اهاللبیالت کرامشالان

احیاء داشحند و به تموت قرآن و ذکر و خواندن نماز و عبادت حقّ محعال و دعا و مناجالات بالا پروردگالار
گذراندند .ش دهم ش

مراقبههای عبادی است و اعمال محعدّدی هم در آن نقل شده است .بنابر آنچه

در روایات آمده عبادت در ش دهم ماه محرّم یعنی ش عاشورا[ ،معادل هفحاد سالال عبالادت اسالت].

5

همان شبی که قدیمها از کوچهها که رد میشدیم میگفحند امش شهادتنامهی عشّاق ام ا مالیشالود،
کسی آن ش را به عبادت بگذراند ،بنابر روایات معادل هفحاد سال عبالادت بالرای او منرالور مالیشالود و
شاید یک برداشت هم این است که آن ش  ،شبی است که انسالان بالرای همالهی عمالرش دارد تصالمیم
مالالیگیالالرد و بالالر سالالر همالالهی عمالالرش دارد معاملالاله مالالیکنالالد .انحخالالابی کالاله آن شالال اصالالحاب و یالالاران
اباعبداهللالحسین

کردند؛ وقحی امام حسین

فرمود من بیعحم را برداشحم و بروید ،اینها با من کالار

دارند ،با شما کاری ندارند ،آن انحخابی که آنها کردند و انحخابی که سیودو نفر از لشکر عمرسعد کردند
که بریدند و به لشکر اباعبالداهلل

پیوسالحند و روز عاشالورا در جمالع شالهدا وارد شالدند .ایالن انحخالاب،

 .5سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص 555؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،55ص  335و زادالمعاد ،ص .231
 .5سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .555
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انحخابی بود بر سر همهی عمر ولذا عبادت ش عاشورا معادل عبادت هفحاد سال که یک عمالر محعالارف
است ،ارزش دارد.
از اعمال عبادی [مهمّی] که برای این ش

نقل شده ،احیا کردن این ش اسالت کاله در روایالات بسالیار

پرف یلت دانسحهاند و فرمودند :کسی ش عاشورا را احیا بدارد ،مثل کسی است کاله بالا عبالادت همالهی
ممئکۀاهلل ،خدا را عبادت کرده باشد 6.در این احیاء اعمالی هم بهطور خاصّ توصیه شالده ،مالمن اینکاله
همهی اعمال مسحح ّ پسندیده است؛ امّا نمازهای خاصّالی دسالحور داده شالده کاله هالرکس باله تناسال
ب اعت خود ،ظرفیّت و توانایی خود ،و همان قدری که با رغبت و شادابی میتوانالد انجالام دهالد ،از بالین
اینها میتواند انحخاب کند.
صد رکعت ،یعنی پنجاه نماز دو رکعحی که هر رکعحش حمد و سه بار سورهی توحید است و بعد از اتمام
اهلل و الْحم ُد لِ ٰل ِه و ال اِلـٰهَ اَِّال اهلل و اهلل اَ ْكبـر و ال حو َل و ال قُـ َّو َة اِال بِ ِ
ِ
اهلل ال َْعلِی
صد رکعت ،هفحاد بار ُس ْبحا َن َ َ ْ
ُ َ ُ َُ َ َْ َ
َ
ال َْع ِظ ِ
یم و بنا به بع ی روایات هم بعد از این اذکار هفحاد بار اسحغفار دارد 7.این یکی از مراقبههای عبادی
ش

عاشوراست و معموالً ش

عاشورا توجّه کمحری به مراقبههای عبادی میشود و بیشحر افراد غرق

همان عزاداری هسحند که البحّه خیلی عریم است؛ ولی ما از جنبهی عبادات ش
بردهایم؛ در حالی که اقحدای به اباعبداهلل

عاشورا کمحر بهره

و یاران آن بزرگوار است که آنها هم ش

عاشورا را به

عبادت گذراندند.
مراقبهی عبادی دیگر در ش عاشورا ،چهار رکعت نماز است که اواخر ش خوانده میشود .هالر رکعالت
یکبار سورهی حمد ،ده بار آیۀالکرسی ،ده بار سورهی توحید ،ده بار سورهی فلق و ده بار سالورهی نالاس

 .6سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .555
 .7سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2صص  556-555و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،اعمال دههی اوّل محرّم.
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است و بعد از اینکه دو نماز دو رکعحی ،یعنی چهار رکعت تمام شالد ،صالد بالار سالورهی توحیالد خوانالده
میشود.
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عبادت دیگری که در این ش توصیه شده ،چهار رکعت است که در هر رکعت یکبالار سالورهی حمالد و
پنجاه بار سورهی توحید خوانده میشود .یعنی دویست بار سورهی توحید در این چهالار رکعالت خوانالده
میشود و این همان نماز امیرالمؤمنین

است که ف یلت و آثار سازندهی بسیار عریمی دارد .بعالد از

این چهار رکعت یعنی دو نماز دو رکعحی ،ذکر خدا را بگویید و صلوات بر پیامبر و خانالدانش بفرسالحید و
لعن کنید بر دشمنان و ظالمانی که به اهلبیت

ظلم کردند.

9

خوشا به سعادت کسانی که موفّقند ش عاشورا در کربم باشند .ف یلت بسیاری وارد شده برای کسالانی
که ش به زیارت اباعبداهلل

بروند و آنجا بیحوته کنند و ش را تا به صبح نالزد اباعبالداهلل

باشالند.

روایت داریم چنین کسی در جمع شهدای کربم محشور میشود در حالی که آغشحه به خون خودش یالا
خون اباعبداهلل

است 10.خیلی ف یلت دارد و خوشا به سعادت کسانی که موفّقند و در شال عاشالورا

در مح ر اباعبداهلل
این مراقبههای ش

در کربمی معلّی به سر میبرند.
دهم محرّم بود؛ امّا روز دهم محرّم یعنی روز عاشورای حسینی

فراوانی دارد .اقامهی عزای اباعبداهللالحسین
منسوب به ح رت رما

هم مراقبههالای

و سوگواری از پرف یلتترین مراقبههای این روز اسالت.

است که فرمودند :کسی روز دهم را به عزاداری و اقامالهی مالاتم و مصالیبت

بگذراند ،خدا روز قیامت را روز فرح و شادمانی او قرار خواهد داد و دیدهی او را باله دیالدار مالا اهاللبیالت

 .8سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .555
 .5سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص .556
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ب َ ِ
ِ
اللهَ ملَطَّخاً بِ َد ِم ِه يـوم ال ِْق ِ
ِ
صتِ ِه.
یامة َكاَنَّما قُت َل َم َعهُ فی َع ْر َ
َْ َ َ
ْح َس ْی ِن لَْیـلَةَ عا ُشوراءَ لَق َی ُ
ات ع ْن َد قَـ ْب ِر ال ُ
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روشن خواهد کرد.
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مراقبهی دیگر روز عاشورا ،خواندن زیارت عاشوراست؛ چه زیارت عاشورای معروفه یعنی همالین زیالارتی
که خدا توفیق داده سالهاست این جلسه را با این زیارت آغاز کردیم و چه زیارت عاشالورای غیرمعروفاله
که در مفاتیح هست و عزیزان میتوانند مراجعه کنند .خصوصاً نزدیک ظهر [خوب است] انسالان بحوانالد
زیارت عاشورای معروفه را با صد لعن و صد سمم بخواند .ما معموالً ،یکبار بیشحر نمیخوانیم ،امّالا بناباله
آنچه وارد شده ،صد لعن و صد سمم دارد و بعد از اتمام زیارت و نماز زیارت هم ،آن دعایی که [صفوان]
نقل کرده و به دعای علقمه معروف شده و در مفاتیح هست و عزیزان میتواننالد مراجعاله کننالد .بسالیار
پسندیده است که انسان نزدیک ظهر بحواند بالا ایالن [آداب] اباعبالداهلل
صحرای کربم روانه کند و غربت اباعبداهلل

را زیالارت کنالد؛ دلالش را باله

را ببیند و به دیدار اباعبالداهلل

در اوج آن غریبالی و در

اوج آن مرلومیّت برود؛ در اوج آن عطش و در اوج آنهمه مصیبت.
خیلی پسندیده است که مؤمنین که به هم میرسند ،روز عاشورا را با این عبارت به هالم تساللیت دهنالد
کالاله :اَ ْعظَــم اهللُ اُ ُج ِ ِ ِ
سـ ْی ِن
َ
َ
ورنــا ب ُمصــابنا بالْ ُح َ
ُم َح َّمد

و َج َعلَنــا و اِيـا ُکم ِمــن الطــالِبین بِثــا ِرِ َمـ َ ولِیـ ِه االْمـ ِـام الْم ْهـ ِدی ِمـ ْـن ِ
آل
َ
َ
َ
َ
ْ َ

 12:خداوند اجرهای ما را در این مصیبت عریم ،مصیبت امام حسین

و شما را از خونخواهان اباعبداهلل

 ،بزرگ گرداند و ما را

همراه ولیّ اهلل ،ولیّ خدا ،ح رت مهدیارواحنافداه قرار دهد.

از اعمال بسیار پرثواب و مسحح ّ ،این است کاله انسالان اگالر کالربم باشالد ،خیلالی عالالی اسالت کاله زوّار
اباعبدهلل

را که زائر و عزادارند و اگر آنجا موفّق نبود ،هر جای دیگری عزاداران اباعبداهللالحسالین

 .11صدوق ،امالی ،ص 125؛ صدوق ،عللالشّرایع ،ج  ،1ص  227و فتالنیشابوری ،روضۀالواعظین ،ج  ،1ص .165
 .12کفعمی ،مصباح ،ص 582؛ ابنقولویه ،کاملالزّیارات ،ص  175و محدّثقمّی ،مفاتیحالجنان ،اعمال روز عاشورا.
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را سقایت کند و آب بنوشاند؛ مثل کسی است که به لشکریان ح رت در روز عاشورا آب رسانده است.
از دیگر مراقبههای روز عاشورا خواندن هزار بار سورهی توحید است.

13
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همچنین از مراقبههای این روز خواندن چهار رکعت نماز با آداب و دعای خاصّی است که مرحوم عمّماله
مجلسی در زادالمعاد نقل کرده است؛ هنگامی که روز باال آمده باشد و به اصطمح چاشت.
همانطور که اشاره کردم [خوب است] انسان امسا
میدانید اصحاب و اهلبیت

کند؛ یعنالی چیالزی نخالورد و آب نیاشالامد؛ چالون

روز عاشورا هم گرسنه بودند هم تشنه؛ نه غذایی داشحند نه آبی .انسالان

بدون قصد روزه با آنها همراهی کند و عصر هنگام بعد از شهادت اباعبدهللالحسین

و غارت خیام کاله

آب آزاد شد ،آن موقع جرعهای آب بنوشد یا در حدّ غذایی که یک فرد مصیبتزده و ماتمزده میخالورد،
مثل مقداری شیر و ماست یا نان خالی ،نه غذاهای خیلی چالرب و نالرم و لذیالذ ،پالیش از مغالرب ،عصالر
هنگام بخورد.
جامهی عزا بر تن کردن از اعمال مسححّ

روز عاشوراست .خوب است روز عاشورا انسان دنبال کارهالای

دنیوی نرود؛ دنبال کس و کار و تأمین مایححاج دنیویش ،خرید یا آراسالحن زنالدگی مالادّی و دنیالویش،
دنبال کار دنیا نرود؛ چون میدانید چه مصیبت عریمی اتّفاق افحاده است .از امام رمالا
منسوب به ح رت است که فرمودند :اگر کسی روز عاشورا بهخاطر مصائ اباعبداهلل

نقالل شالده و
دنبال کار دنیالا

نرود ،خدا حاجات دنیا و آخرت او را برآورده میکند 15.لذا در جامعهی ما سنّت بسیار خالوبی اسالت کاله
غال

کسبه روز عاشورا تعطیل مالیکننالد .ححّالی نانواهالا غالبالاً نالان نمالیپزنالد و فروشالندگان اجنالاس،

 .13ابنقولویه ،کاملالزّیارات ،ص  175و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،58ص .115
 .15سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  578و حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،11ص .555
 .15ابنقولویه ،کاملالزّیارات ،ص  175و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،58ص  .291در این منابع از امام محمّدباقر
است.
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روایت شده

مغازههایشان را تعطیل میکنند .امیدواریم این سنّت به قوّت خودش باقی بماند .این سالهای اخیر یک
مقدار انسان دلنگران است که بع یها محأسّفانه با بیتوجّهی مغازهها را باز میکنند و مشغول کسال و
کار میشوند؛ اینها خیلی مرر میکنند.
ٰ
س ْی ِن
یکی دیگر از مراقبههای روز عاشورا این است که هزار بار بگوییم :الل ُه َّم ال َْع ْن قَـتَـلَةَ ال ُ
ْح َ
کشندگان اباعبدهللالحسین

و آن کسانی را که قحال کردند و با اباعبدهلل

 16:خدایا

جنگیدند ،لعن کن و از

رحمت خودت محروم و دور کن.
[هنگام عصر برویم سراغ اهلبیت

؛] چون هنگام عصر همالهی اصالحاب باله شالهادت رسالیده بودنالد؛

همهی بنیهاشم به شهادت رسیده بودند؛ خیمهها به آتش کشیده شده بود؛ بر پیکر شهدا اسال تاخحاله
بودند؛ مصیبت به اوج خودش رسیده بود .هنگام عصر انسان برود سراغ اهلبیالت

 ،ایالن بازمانالدگان

شهدای کربم ،و به آنها تسلیت بگوید؛ چون میدانید کسی نبود به آنها تسلیت بگوید .با مرب تازیاناله و
کع نی به آنها تسلیت گفحند! این است که ما برویم به آنها تسلیت بگوییم .یک زیالارت هسالت کاله در
مفاتیح هم نقل شده ،با خواندن آن زیارت ،این داغهای سنگین و ماتم عرمایی را که بر اهاللبیالت
وارد شده تسلیت بگوییم.
بههرحال عزاداری و سوگواری در روز عاشورا خیلی عریم اسالت .از روز اوّل محالرّم ،ایالن اقامالهی عالزا و
سینه زدن ،این آه و نالههای سوزان و اشک روان خیلی عرمت دارد .خالدا مالیدانالد چقالدر پالیش خالدا
میارزد؛ همین دستهایی که با اخمص بر سینه میخورد؛ خدا نکند انسان را غرور بگیرد و فکر کند که
حاال ما خیلی مهم شدیم و برای ما کم و کوچک است که بلند شویم و سینه بزنیم .یادتان هست عابس،
آن پیرمرد محاسنسفید شجاع و نامآور و این یار اباعبداهلل
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را ،بنابر آنچه نقل شده ،وقحی روز عاشورا

به میدان رفت ،هیچکس جرأت نکرد به میدان بیایالد .ایالن پیرمالرد برگشالت؛ زره را از تالن کنالد؛ بالا آن
ِ
س؟ 17دیوانه شدی ای عابس؟! زره از تالن
موهای سفید سینهاش به میدان آمد! به او گفحند :اَ َجنَـ ْن َ
ت يا عـاب ُ
بیرون کردی و با گوشت بدنت رفحالی جلالوی ایالن هماله تیالی و تیالر؟ گفالت :آری دیواناله شالدم! عشالق
اباعبداهللالحسین

مرا دیوانه کرده! روز عاشورا انسان مثل عابس لخالت شالود و سالینه بزنالد؛ بالر سالر

بکوبد؛ گریه کند؛ اشک بریزد؛ نوحهسرایی کند .خدا میداند اینها در دسحگاه خدا چقالدر بالزرگ اسالت و
خدا میداند که با انسان چه میکند! هرچه غیر خداست را در وجود انسان میسوزاند و از بین مالیبالرد.
مربههای یا حسین یا حسین ،هرچه غیر حسالین
حسین

اسالت را از وجالود انسالان بیالرون مالیکنالد و نالام

را بر قل و سینهی انسان حک میکند .این سینه زدن و این اشکهالا خیلالی بالزرگ اسالت؛

خدا میداند چه میکند! قل انسان را از هرچه غیر است ،میشوید و این آینه را منجلی میکند و جلوه
و عکس محبوب در آن تجلّی میکند.
من که شاعر نیسحم؛ امّا گاهی در کارشان دخالت میکنم .یادم است یک وقحی گفحه بودم:
بالالر سالالینهی خالالود سالالخت بکوبیالالد

بالالالالا آه و فغالالالالان قلالال ال بروبیالالالالد

زنگالالالالار دل از اشالالالالک بشالالالالویید

تا چهرهی جانان بشود خوب نمایان

انشاءاهلل قدر بدانیم! این مجالس ذکر اباعبداهللالحسین

مجالس مالاتم و عالزای حسالینی

را قالدر

بدانیم .خدا میداند چقدر عریم اسالت؛ چقالدر بالزرگ اسالت .انبیالاء عرالام حسالرت چنالین مجالسالی را
میخوردند!

باع ْب ِد ِ
ك يا اَ َ ِ ِ
ك يا اَ َ ِ ِ
اهلل
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
ك يا اَ َ
باع ْبداهلل َو َ
باع ْبداهلل َو َ
َ
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