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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 هالحجّ ماه ذیی اوّل  ها و مراقبات دهه ای به مناسبت اشاره

دهه: ها واژهکلید اوّل ذیی ماه باقرالحجّه، محمّد امام شهادت عرفه،ترویه،، رَمی،مِناحجّ،

 قربانی،جمرات، عبد، الحسینحضرتاباعبداهللنفس، دعا،حضرتامامسجّاد، ،نیایش،ذکر،

 .اذکارتوحیدیعروه،بنبنعقیل،هانیمسلم

کههمانایّاممعلوماتاستواستهحجّالیاوّلماهذیدهه.بریممیسردرایّامبسیارارزشمندیبه

یّامبسیارگرانبهاییوا،درمالقاتباخدایمتعالاستقرارحضرتموسیلآنسیشبِمکمّ

ترین.ازگرامیاستبهشرافتاینایّامافزوده،کهنایّامرخدادهدرایبزرگیهایبسیاراست.حادثه

الهی پیشگاه مناسباوقاتسالدر از ارزشمندترینفرصتو برایبندگیحضرتحقّترینو وها

استعبادتخدایمتعال مینا. وبهترخواهنددانستوسعی؛دانندشاءاهللعزیزانقدراینایّامرا

.هاستگرچهچندروزیازایندههگذشت؛فراوانیبگیرندیبهره،یایندههلحظهلحظهکنندازمی

پشتسرگذاشتیم؛امّاروزهایهمچندروزیراوبعدازآن،دروزدوشنبهبو،هحجّاللماهذیروزاوّ

،کههشتمستوروزاشهادتامامباقرروزسالماه،هفتماین؛رویخودمانداریمایراپیشمهمّ

علّتاینکهبهآنترویه،روزترویهرویه.معروفاستبهروزتَ این،گویندمییعنیروزآببرداشتن.

برایادایمناسکندوومشمُحرِ،احرامحجّیبراخواستندوقتیمیهاحاجیدرصدراسالم،استکه
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مِنا و مَشعَر و عرفات بروند،به مکّههنگام از شدن خارج روز بر، آب میهشتم آنداشتند در تا

همراهخودشانهاآبسرزمین اینروز،وعصرهستندعرفاتدرروزنهمدرحاجیانداشتهباشند.

کنندوجمعمیمشعرنیازسرزمهاراریزهسنگ،دراواخرشب.کنندحرکتمیالحرامسمتمَشعَربه

مُزدَهایصبحبهنزدیکینزدیکی که منا مینامداردفهلهایمرز آنجاآیند، آمادهم. یثلیکسپاه

وواردسرزمینمناگذرندازاینمرزمی،باطلوعآفتابوراهمبرداشتههاهمهآماده،سالححمله،

یرهمَروندوجَراتمیمَیجَمْاولبهرَ،استقرباندیروزعروزورودشانمینمناکهدرسرز.شوندمی

یعنینفسخودشانرادر؛کنندبعدقربانیمیدهندوموردحملهقرارمیبتبزرگترراآن،بزرگتر

بادستخودشانسرمی اگرهمکسیخودشذبحبلدنیست،مستحباستکهسرزمینمنا برند.

کند؛یعنیدرواقعبادستخودش،نفسشراسردستشرابگذاردرویدستکسیکهداردذبحمی

حقارتنوعیصورتظاهرش،تراشیدنسرتراشند.تاظهاربندگی،سررامیبهنیّردهامسپسببُرد.

کندوخدامهمانشمیعبدخداشد،حاجیوقتی.شوندعبدخدامی؛استبهبندگیدادنتن؛است

واقع.سهشبمهمانمنی،گویدحاالکهعبدمنشدیمی در بیتوتهوقوفبا سرزمینمنا،و در

برایکنندحرکتمیهشهرمکّسمت،دوبارهبهروزسوم.مهمانخدایمتعالاستشبحاجیسه

رسد.میبهپایانمراسمحجّبدینترتیب،و،طوافنساءسپسوبعدسعیصفاومروهو؛طوافحجّ

ازمکّهروزحرکتامامحسین؛روزبسیاربزرگیاست،روزترویهاستکهروزهشتم،حالیّایعل

یمدّت،آمدندبهمکّهازمدینهکهحضرت،دانیدمیهمانطورکهست.نیزهکربال]کوفهو[سویبه

طوالنی ماه]،نسبتاً چهار ب[تقریباً مقیم مکّه نهضتخود؛ودنددر پیام بتوانند کنند.تا منتشر را

مکّه ،سرزمین که بود سرزمینی مردم حج، ایّام از عمرهقبل برگزاری حجبرای برای هم بعد و

رااهدافنهضتوقیامعظیمخودآنجاحضرت.بودندحاضریتعظیمجمعیّآنجاولذا؛آمدندمی

درروزیوقتوآن؛تبیینکردند،دآمدنیکهازنقاطمختلفجهاناسالمبهمکّهمهایییحاجیبرا
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جایبهیعنیروزترویه،امامحسین،کردندحرکتمیرفتنبهعرفاتیبرا،هاحاجییکههمه

ودهندهبسیارتکانیحرکت،حرکتاین.کربالحرکتکردند]کوفهو[سمتبهنکهبهعرفاتبروند،ای

رفتارمیهایحاجیخالفهمهدارندبرامامحسیناکهچر؛برانگیزبودهتوجّ ،حالیّایعلکنند.

یاست.روزبسیارمهمّ،روزترویه

متعالاست.ترینروزسالبراینیایشورازونیازباحقّبرجستههمروزدعاونیایشاست؛عرفهروز

روزیکندکهبشودازامیدواریم ازظهرروزعرفهتاخصوصاً؛هایفراوانیگرفتبهره،نروزایخدا

مغرب گرانبهاییاست. ساعاتبسیار جانا، شاءاهللهر فراغتیفراهمشد، خدافرصتو متعالیبا

باشی داشته خلوتی در عرفه، روز آداب شده«الجنانمفاتیح»د. نقل کتابدوستاست. که انی

درکبهتریبراتواندآنهممیدآقاملکیتبریزیراهمدارند،جواازرمیاهللمرحومآیت«المراقبات»

واردشدهوزیباوعمیقیشبعرفهدعایبسیارایربمهکمکشانکند.،آدابنیایهاامیوپمیمفاه

درسرزمینعرفهنیالحساهللعبدابایکیمناجاتدودعایبسیارمهمداریم؛روزعرفهایربهم

یامامسجّادیکیهمدعایعرفهو؛بسیارمشهوراستکهامامحسینیدعایعرفهست؛ا

آدابروزعرفهرمفصّلوبسیارعمیقیاست.آنهمدعایبسیا؛استسجّادیهآمدهیکهدرصحیفه

ازظهراگرخدانصیبتانکرد،برایروزعرفه،شاءاهللنا.داردازاذکار،نمازهاوادعیهاعمهمدیگری

برنامهمتعالیجزمناجاتوخلوتباخدا،بهبعد ، درلحظاتوساعاتشاءاهللنااینداشتهباشید.

عطاهایبزرگوخاصخدارادریافتکنید.توانیدمی،بعدازظهرروزعرفهینبهاگرااریبس

زائرانحاجی عرفاتموفّقهستندو در کربالالحسیناباعبداهللها نصیبنا.همدر شاءاهللخدا

عرفهبتوانیمیمشتاقانبکندکههمه یکروز جمعیدستهرا اباعبداهللدر باشیم؛الحسینحرم

روزعرفه،موجبروایاتبهچون اوّلبهزائراناباعبداهللخدایمتعالدر کند،همیتوجّالحسین،

س در که حاجیانی به عرفبعد اترزمین استکه این هستند. نصیبامیدواریم زائرخدا هم کند
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عرفاتکهیدروادنعرفات،درسرزمی،روزعرفهرایعنوانحاجبهباشیموهمالحسیناباعبداهلل

وبعدهمازوادیعرفاتکهسرزمینمعرفت،حضورپیداکنیم.معرفتوشناختاستیدرواقعواد

کهمحلنزدیکیوقرباست،وازآنجابهمُزدلفه؛است،بهمشعربرویمکهمحلشعوروآگاهیاست

درروزهانیدراحاجیهرزمینعشقوقربانگاهعاشقاناست.اینسیریاستکوازآنجابهمناکهس

قدربدانیموازلحظاتشروزشاءاهللنا،حالیّایعلکند.خودشطیمیحجّ ؛استفادهکنیمعرفهرا

گرانبهاست. همینبسیار عرفه مسلمروز حضرت شهادت روز باوفایطور یار آن عقیل، بن

هانیالحسیناهللعبدابا و بن، که بزرگی دو آن هست؛ هم سپاهپیشعروه قراول

،جاماهللعبدبودندوپیشاپیش،جانبرکفنهادندودرراهاهدافحضرتاباالحسیناهللعبدابا

شهادترانوشیدند.

بهگفتنآنهایعزیزانهمهاینروزهااذکارواورادخاصیهمهستکهبهاحتمالقوی،درایندهه

خیلی؛اشیدقبفّموبهگفتنآنها،وسعدرحدّشاءاهللناهکاستند.اذکارتوحیدیخاصیاهموفقبود

وقتنمی حضرتعیسیهم از استکه ذکر تا پنج ذکرهایبسیار؛روایتشدهمریمبنگیرد.

بهواگرنه،داشتهباشد،هرکدامراصدباردرهرروزبگوید.کسیفرصتوتوانکوتاهیاستکهاگر

نقلشدهبرایایندههازامیرالمؤمنینذکرتوحیدیعمیقیک1کرد.شودبسندهدهبارهممی

خیلیهمرایاینذکربهرهدموفقباششاءاهللانسانهرروزناکهاست خیلیعمیقاست، ببرد،

                                            

ذی ماه اوّل یدههاعمال الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 161 ص زادالمعاد، مجلسی، ؛323 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .1

 الحجّة.
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عمیق توحیدیبسیار2؛ ... اْلبهحهورِ ال ِاَلَه ِاالا الله َعَدَد َاْمَواِج  َو الدُّههوِر؛  َدَد اللاياِلیعَ   ِاالا الله   ال ِاَلهَ : ذکر

یاوّلماهدردههنمازیهمکهدورکعتاینهمبهرهبگیرید.ازشاءاهللموفقباشیدناعمیقیاستو

ارزشمندونمازبسیارشود،خواندهمیبیننمازمغربوعشاءهرشبالحجّهتاشبعیدقربان،ذی

امیدوارمتاکنونبهخواندن.کند،شریکمیندفکهمشرّیانیحاجدرحجّوانسانراگرانبهاییاست

آنموفقبودهباشید.

هحجّالروزدهمذیهایوافریبگیریم.بهره،ایکهدرپیشداریمهفتهازلحظاتوروزهایامیدواریم

،بهماهمبتوانیمدرسیرمعنویخودمانامیدواریم؛ستوعیدبزرگمؤمنیناربانروزعیدقهمکه

 قربانیکنیم.متعالیدرراهخدایعنینفسراحقیقتعیدقرباننائلشویم؛

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 اوّل ی دهه اعمال الجنان، مفاتیح قمی، ثمحدّ و 121 ص ،41 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛321 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، بن سید .2

 الحجّه. ذی ماه


