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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

 

 دهم محرّم و روز روز سوم و شب مراقبات

، مسالحح   مراقبات عبادی، سوم و دهم محرّم، زیارت عاشورا، لعن و سالمم، روزه، نمالاز  کلمات کلیدی: 

 ت.ذکر مصیباحیاء، کربم، عزاداری، عشق، اشک، 

م. اشارات مخحصالری باله مراقبالات ایالن ایّالام      یالحرام آغاز شد و در سومین روز این ماه قرار دار مماه محرّ

به آنچه در اخبالار و روایالات آمالده روزی اسالت کاله ح الرت       بنا م است،محرّبکنم. امروز که روز سوم ماه 

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

در  ،که در زندان شهوت و غ  هم آن حقیقت درونی ما هم،  وسف درون مااهلل آن یءشا آزادی است؛ ان

ی نعمالت   آزاد شالود. باله شالکرانه   ، ر استو هوی و دنیا اسیطان در زندان نفس و شی ،یالزندان وهم و خ

 پرسالحان،  اپرسحان و هوسدنی و پرسحان بتو  ،کافران و مشرکان و امبر خدا از زندان ملحدانپیاین آزادی 

مالاه محالرم    به روایاتی کاللّ  وم اوّل ماه محرّ ی اینکه گفحیم دهه عموه براست.  این روز مسحح ّروزه در 

چالون   3گرفالت؛ نالد نبایالد روزه   ا ههم روز تاسوعا را گفح روز عاشورا و بع اً امنحه 2اش مسححّ  است. روزه

روزه  الحسالین  پیروزی بر اباعبالداهلل  ی به شکرانه تاسوعا و عاشورا راهر دو روز ه روز عاشورا یا یّام بنی
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حر است انسان از خالوردن امسالا    روز یا الاقل روز عاشورا به این دوگفحه شده . به همین دلیل گیرند می

 .                               ای بخورد که روزه نباشد ساده غذایولی موقع عصر  ؛کند

بر آنچه در روایات آمده کسی که این روز بنا. رام آثار بسیار ارزشمندی هم داردالح ممحرّم ماه سو ی روزه

خالدا  کند و اگر گرفحار اندوه و غم باشد،  ی دشوار و مشکل را بر او آسان میخداوند کارهارا روزه بگیرد، 

کسالی کاله    آمالده،  منسوب به پیغمبراکالرم  یحدیث بر آنچه درکند و بنا غم و حزن او را برطرف می

م، روزه م ماه محرّروز سو ی لذا مراقبه 4کند. سحجاب میاین روز را روزه بدارد خداوند محعال دعای او را م

 است.  

بیالت کرامشالان    و اصالحاب و اهالل   الحسین شبی است که اباعبداهلل ،مش  دهم ماه محرّکه دانید  می

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

بر آنچه . بنااست در آن نقل شدهدی هم دّهای عبادی است و اعمال محع مراقبه گذراندند. ش  دهم ش 

 5.[]معادل هفحاد سالال عبالادت اسالت    ،ش  عاشورا یم یعندر روایات آمده عبادت در ش  دهم ماه محرّ

 ،شالود  اق ام ا مالی عشّ ی نامه مش  شهادتگفحند ا شدیم می رد میکه ها  ها از کوچه قدیم که همان شبی

شالود و   فحاد سال عبالادت بالرای او منرالور مالی    معادل هبر روایات آن ش  را به عبادت بگذراند، بنا کسی

عمالرش دارد تصالمیم    ی شاید یک برداشت هم این است که آن ش ، شبی است که انسالان بالرای هماله   

ابی کالاله آن شالال  اصالالحاب و یالالاران کنالالد. انحخالال عمالالرش دارد معاملالاله مالالی ی گیالالرد و بالالر سالالر همالاله مالالی

اینها با من کالار   ،عحم را برداشحم و برویدود من بیفرم وقحی امام حسین؛ کردند الحسین اباعبداهلل

دو نفر از لشکر عمرسعد کردند و که آنها کردند و  انحخابی که سی آن انحخابی ،ندارند یبا شما کار ،دارند

پیوسالحند و روز عاشالورا در جمالع شالهدا وارد شالدند. ایالن انحخالاب،         که بریدند و به لشکر اباعبالداهلل 
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ذا عبادت ش  عاشورا معادل عبادت هفحاد سال که یک عمالر محعالارف   لعمر و یانحخابی بود بر سر همه

 است، ارزش دارد. 

در روایالات بسالیار    اسالت کاله  احیا کردن این ش   که برای این ش  نقل شده،]مهمّی[  اعمال عبادیاز 

 یکاله بالا عبالادت هماله     است، مثل کسی د: کسی ش  عاشورا را احیا بدارداند و فرمودن پرف یلت دانسحه

طور خاصّ توصیه شالده، مالمن اینکاله     اعمالی هم به اءدر این احی 6دت کرده باشد.خدا را عبا ،اهللۀئکمم

تناسال   باله   هالرکس دسالحور داده شالده کاله     یامّا نمازهای خاصّال  ؛پسندیده است  ّاعمال مسحح ی همه

، از بالین  توانالد انجالام دهالد    مان قدری که با رغبت و شادابی میو ه ،ت و توانایی خودظرفیّ ،ب اعت خود

 تواند انحخاب کند.  اینها می

بعد از اتمام توحید است و  ی صد رکعت، یعنی پنجاه نماز دو رکعحی که هر رکعحش حمد و سه بار سوره

َة َو ال ِالٰـ  هِ ُسْبحاَن اهلِل َو اْلَحْمُد ِلل ٰ  رکعت، هفحاد بارصد   ِاال  بِاهلِل اْلَعِلی  َه ِاالَّ اهلُل َو اهلُل اَْكبَـُر َو ال َحْوَل َو ال قـُوَّ

های عبادی  این یکی از مراقبه 7.دارد هفحاد بار اسحغفار اذکار و بنا به بع ی روایات هم بعد از این  اْلَعِظیمِ 

د غرق و بیشحر افرا شود میهای عبادی  به مراقبهکمحری ه جّش  عاشورا تو راست و معموالًش  عاشو

عبادات ش  عاشورا کمحر بهره  ی از جنبهما ولی  ؛یم استه خیلی عرحّهمان عزاداری هسحند که الب

به  و یاران آن بزرگوار است که آنها هم ش  عاشورا را اقحدای به اباعبداهلل در حالی که ؛یما هبرد

 .عبادت گذراندند

شود. هالر رکعالت    نماز است که اواخر ش  خوانده می رکعت ش  عاشورا، چهاردر  عبادی دیگر ی مراقبه

نالاس   ی و ده بار سالوره فلق  ی توحید، ده بار سوره ی الکرسی، ده بار سورهۀآیحمد، ده بار  ی سورهبار  یک
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خوانالده  توحیالد   ی تمام شالد، صالد بالار سالوره    یعنی چهار رکعت  ،دو رکعحیدو نماز اینکه از است و بعد 

   8.شود می

حمالد و   ی بالار سالوره   چهار رکعت است که در هر رکعت یک ،دت دیگری که در این ش  توصیه شدهعبا

رکعالت خوانالده    توحید در این چهالار  ی دویست بار سورهیعنی  .شود توحید خوانده می ی پنجاه بار سوره

از بعالد   .بسیار عریمی دارد ی است که ف یلت و آثار سازنده این همان نماز امیرالمؤمنینو شود  می

د و یلوات بر پیامبر و خانالدانش بفرسالح  د و صیذکر خدا را بگوی، رکعحی این چهار رکعت یعنی دو نماز دو

  9ظلم کردند. بیت د بر دشمنان و ظالمانی که به اهلیلعن کن

بسیاری وارد شده برای کسالانی  ر کربم باشند. ف یلت د ش  عاشورا دقنخوشا به سعادت کسانی که موفّ

باشالند.   اباعبالداهلل نالزد  بیحوته کنند و ش  را تا به صبح  آنجابروند و  ش  به زیارت اباعبداهللکه 

یالا   در حالی که آغشحه به خون خودش شود در جمع شهدای کربم محشور می کسیچنین روایت داریم 

و در شال  عاشالورا    ندقخوشا به سعادت کسانی که موفّ خیلی ف یلت دارد و 10است. خون اباعبداهلل

 برند. سر می معلّی به یدر کربم در مح ر اباعبداهلل

ای هال  هم مراقبه م یعنی روز عاشورای حسینیروز دهم محرّ ؛ امّام بودش  دهم محرّهای  این مراقبه

های این روز اسالت.   ن مراقبهتری از پرف یلتو سوگواری  الحسین عزای اباعبداهلل ی فراوانی دارد. اقامه

مالاتم و مصالیبت    ی را به عزاداری و اقاماله سی روز دهم ک :ت که فرمودنداس منسوب به ح رت رما

 تبیال  او را باله دیالدار مالا اهالل     ی خدا روز قیامت را روز فرح و شادمانی او قرار خواهد داد و دیده ،بگذراند
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 11روشن خواهد کرد.

چه زیارت عاشورای معروفه یعنی همالین زیالارتی    ؛ستخواندن زیارت عاشورا ،روز عاشورا دیگر ی مراقبه

فاله  معرواز کردیم و چه زیارت عاشالورای غیر با این زیارت آغ هاست این جلسه را که خدا توفیق داده سال

انسالان بحوانالد   ]خوب است[ توانند مراجعه کنند. خصوصاً نزدیک ظهر  که در مفاتیح هست و عزیزان می

باله  خوانیم، امّالا بنا  بار بیشحر نمی کی، معموالً بخواند. ما ی معروفه را با صد لعن و صد سممزیارت عاشورا

 ]صفوان[آن دعایی که  هم، صد لعن و صد سمم دارد و بعد از اتمام زیارت و نماز زیارت ،وارد شدهآنچه 

تواننالد مراجعاله کننالد. بسالیار      ه و در مفاتیح هست و عزیزان میشدقمه معروف به دعای عل کرده و نقل

باله  لالش را  د ؛را زیالارت کنالد   اباعبالداهلل  ]آداب[پسندیده است که انسان نزدیک ظهر بحواند بالا ایالن   

در اوج آن غریبالی و در   را ببیند و به دیدار اباعبالداهلل  و غربت اباعبداهللصحرای کربم روانه کند 

 همه مصیبت. در اوج آن عطش و در اوج آن ؛برود تاوج آن مرلومیّ

 به هالم تساللیت دهنالد   با این عبارت رسند، روز عاشورا را  مؤمنین که به هم می خیلی پسندیده است که

 آلِ  ِمــنْ  ی  دِ َمْهــالْ  مــامِ االْ  هِ ی ــَولِ  َمــ َ  بِثــارِ ِ  نَ یالط ــالِب ِمــنَ  اُکمْ ي ــاِ  و َجَعَلنــا وَ  نِ یْ ُحَســبِالْ  ُمصــابِنابِ  ورَنــاجُ اُ  اهللُ  ظَــمَ عْ اَ : کالاله

گرداند و ما را ، بزرگ اجرهای ما را در این مصیبت عریم، مصیبت امام حسین وندخدا 12:ُمَحمَّد  

 قرار دهد. فداهارواحنا خدا، ح رت مهدی ولیّ ،اهلل  همراه ولیّ اباعبداهللنخواهان و شما را از خو

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

 الحسالین  ر جای دیگری عزاداران اباعبداهلله ،عزادارند و اگر آنجا موفّق نبود را که زائر و اباعبدهلل

                                            

 .165 ، ص 1الواعظین، ج  نیشابوری، روضۀ فتال و 227، ص 1الشّرایع، ج  علل ؛ صدوق،125. صدوق، امالی، ص 11

 الجنان، اعمال روز عاشورا. قمّی، مفاتیح و محدّث 175الزّیارات، ص  قولویه، کامل ؛ ابن582. کفعمی، مصباح، ص 12
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 13که به لشکریان ح رت در روز عاشورا آب رسانده است. استمثل کسی  ؛را سقایت کند و آب بنوشاند

 14است. توحید ی خواندن هزار بار سورها رهای روز عاشو مراقبهدیگر از 

ماله  که مرحوم عمّاست  یرکعت نماز با آداب و دعای خاصّ های این روز خواندن چهار از مراقبه همچنین

 به اصطمح چاشت.  و هنگامی که روز باال آمده باشد ؛نقل کرده است زادالمعادمجلسی در 

چیالزی نخالورد و آب نیاشالامد؛ چالون     یعنالی   ؛انسان امسا  کند]خوب است[ که اشاره کردم  طور ناهم

انسالان  نه غذایی داشحند نه آبی.  ؛ز عاشورا هم گرسنه بودند هم تشنهرو بیت ید اصحاب و اهلدان می

کاله  و غارت خیام  الحسین بعد از شهادت اباعبدهللهنگام  آنها همراهی کند و عصربا  روزهبدون قصد 

خالورد،   زده می تمزده و ما مصیبت فردغذایی که یک  دّا در حیای آب بنوشد  آب آزاد شد، آن موقع جرعه

 عصالر  ،مغالرب  پالیش از  ،نه غذاهای خیلی چالرب و نالرم و لذیالذ    ،مثل مقداری شیر و ماست یا نان خالی

 بخورد. هنگام

انسان دنبال کارهالای   روز عاشورااست. خوب است روز عاشوراز اعمال مسححّ  تن کردن  عزا بر ی جامه

 ،شو دنیالوی  یخرید یا آراسالحن زنالدگی مالادّ    و تأمین مایححاج دنیویش،دنبال کس  و کار  ؛دنیوی نرود

نقالل شالده و    از امام رمالا  افحاده است.فاق دانید چه مصیبت عریمی اتّ چون می ؛دنبال کار دنیا نرود

دنبال کار دنیالا   خاطر مصائ  اباعبداهلل بهروز عاشورا  اگر کسی :منسوب به ح رت است که فرمودند

سنّت بسیار خالوبی اسالت کاله    ما  ی در جامعهلذا  15کند. ات دنیا و آخرت او را برآورده میخدا حاج ،نرود

پزنالد و فروشالندگان اجنالاس،     نالان نمالی   غالبالاً  نانواهالا  یکننالد. ححّال   تعطیل مالی  غال  کسبه روز عاشورا

                                            

 .115، ص 58، بحاراالنوار، ج و مجلسی 175الزّیارات، ص  قولویه، کامل . ابن13

  .555، ص 11الشّیعه، ج  و حرّعاملی، وسائل  578، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال . سیّدبن15

روایت شده  در این منابع از امام محمّدباقر .291، ص 58و مجلسی، بحاراالنوار، ج  175الزّیارات، ص  قولویه، کامل . ابن15

 است.
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های اخیر یک  کنند. امیدواریم این سنّت به قوّت خودش باقی بماند. این سال هایشان را تعطیل می مغازه

کنند و مشغول کسال  و   ها را باز می توجّهی مغازه فانه با بیسّأها مح نگران است که بع ی مقدار انسان دل

 کنند. نها خیلی مرر میای ؛شوند کار می

خدایا  16: قَـتَـَلَة اْلُحَسْینِ   ُهمَّ اْلَعنْ الل ٰ  :یمهای روز عاشورا این است که هزار بار بگوی از مراقبه یکی دیگر

لعن کن و از  ،جنگیدند که قحال کردند و با اباعبدهللرا و آن کسانی  الحسین کشندگان اباعبدهلل

  .رحمت خودت محروم و دور کن

 ؛ی اصالحاب باله شالهادت رسالیده بودنالد      هنگام عصر هماله  ؛[ چونبیت سراغ اهل یمهنگام عصر برو]

شهدا اسال  تاخحاله    بر پیکر ؛ها به آتش کشیده شده بود خیمه ؛هاشم به شهادت رسیده بودند ی بنی همه

 ، ایالن بازمانالدگان  بیالت  برود سراغ اهل انسانمصیبت به اوج خودش رسیده بود. هنگام عصر  ؛بودند

 دانید کسی نبود به آنها تسلیت بگوید. با مرب تازیاناله و  چون می ؛و به آنها تسلیت بگوید ،شهدای کربم

هسالت کاله در    لیت بگوییم. یک زیالارت برویم به آنها تس مااین است که  د!کع  نی به آنها تسلیت گفحن

 بیالت  اهالل که بر را  یایهای سنگین و ماتم عرم این داغبا خواندن آن زیارت،  ،مفاتیح هم نقل شده

  یم.گویبتسلیت  وارد شده

عالزا و   ی اقاماله ایالن   ،مسوگواری در روز عاشورا خیلی عریم اسالت. از روز اوّل محالرّ  و حال عزاداری هر به

دانالد چقالدر پالیش خالدا      خیلی عرمت دارد. خالدا مالی  های سوزان و اشک روان  و ناله آهاین  ،زدن سینه

فکر کند که و را غرور بگیرد  انسانخدا نکند  ؛خورد بر سینه می هایی که با اخمص همین دست ؛ارزد می

ادتان هست عابس، یو سینه بزنیم. ما کم و کوچک است که بلند شویم  م شدیم و برایحاال ما خیلی مه

روز عاشورا وقحی  ،نقل شدهبر آنچه بنا را، این یار اباعبداهلل آور و سفید شجاع و نام رمرد محاسنیآن پ
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 ؛ بالا آن زره را از تالن کنالد   ؛برگشالت ایالن پیرمالرد   جرأت نکرد به میدان بیایالد.   کس رفت، هیچ به میدان

زره از تالن   !ای عابس؟ دیوانه شدی 17؟سُ يا عـابِ  ْنتَ نَـ جَ اَ  گفحند: اوبه  !به میدان آمداش  سینه سفیدموهای 

عشالق   !آری دیواناله شالدم   :گفالت  ؟دنت رفحالی جلالوی ایالن هماله تیالی و تیالر      بیرون کردی و با گوشت ب

 بالر سالر   ؛و سالینه بزنالد  لخالت شالود    مثل عابسانسان روز عاشورا  !مرا دیوانه کرده الحسین اعبداهللاب

و چقالدر بالزرگ اسالت    داند اینها در دسحگاه خدا  سرایی کند. خدا می نوحه ؛اشک بریزد ؛گریه کند ؛بکوبد

بالرد.   سوزاند و از بین مالی  ه غیر خداست را در وجود انسان میچهر! کند داند که با انسان چه می خدا می

کنالد و نالام    اسالت را از وجالود انسالان بیالرون مالی      نهای یا حسین یا حسین، هرچه غیر حسالی  مربه

 ؛خیلالی بالزرگ اسالت   هالا   این اشک و این سینه زدنکند.  انسان حک می ی را بر قل  و سینه حسین

کند و جلوه  ینه را منجلی میشوید و این آ قل  انسان را از هرچه غیر است، می !کند داند چه می خدا می

 کند. می یو عکس محبوب در آن تجلّ

 :گفحه بودم است یک وقحیادم ی. کنم مّا گاهی در کارشان دخالت میا ؛من که شاعر نیسحم

 دیالالخالالود سالالخت بکوب ی بالالر سالالینه
 

 بالالالالا آه و فغالالالالان قلالالالال  بروبیالالالالد 

 

 زنگالالالالار دل از اشالالالالک بشالالالالویید  

 

 جانان بشود خوب نمایان ی تا چهره 

قالدر   را مجالس مالاتم و عالزای حسالینی    الحسین این مجالس ذکر اباعبداهلل !اهلل قدر بدانیمءشا ان

را  ین مجالسال ینال عرالام حسالرت چ   ءچقالدر بالزرگ اسالت. انبیالا     ؛داند چقدر عریم اسالت  خدا می .بدانیم

   !خوردند می

 يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّىيا   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى
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