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  1جلسه 
 مقدمه:

 مداحی و نیسخنرا برای افراد جمعت و مخاطب و مجلس سازی آماده برای عاشورا زیارت جلسات مواقع بعضی در

 اینکه درحد یت،ب سه دو خواندن (زیارت) شروع برای شاید نکته، این به عنایت با لذاف شود،می برگزار پایانی

 .کافیستاست  شده شروع جلسه دبفهم مخاطب

 با است زمال شود گرفته درنظر ایمقدمه مجلس یک یا ،اصلی مجلس یک عنوانه ب عاشورا زیارت ازاینکه فارغ

 .نمود زیارت درخواندن همراهی به تشویق را مخاطبیی راهکارها از استفاده

وره صوتی مباحث مفصلی در د، درخصوص آماده سازی مجلس و برقراری ارتباط موثر با مخاطبناگفته نماند 

تهیه  amoozeshemadahi.irرا از سایت  توانید آنآماده سازی مجلس و ارتباط موثر گفته شده است که می

 کنید.

 کلیدی: راهبرد دو

 تشویق در خواندن همراهی به نسبت ار مخاطب ،راهبرد دوتوان با استفاده از می ،عاشورا زیارت شروع درخصوص

 رد:ک

 .شوندمی متذکر مخاطب به را زیارت این اهمیت که اتیروای یا و هاداستان نقل .1

 نسبت مخاطب معموال (.عج)زمان امام از نیابت به یا خود گذشتگاندر از نیابت به ،مخاطب همراهی به دعوت.2

 ل است.قائ بیشتری اهمیت...  یا پدربزرگ پدر، نظیر مرحومش بستگان طرف از عاشورا زیارت خواندن به

 های قابل طرح:داستان یا روایات وچند نمونه از 

 زیارت خواندن در یهمراه به را مخاطب تواندمی که هاییداستانیا  و روایات از نمونه چند این فرصت به در

 کنم:اشاره می کند ترغیب عاشورا

 امام صادق)ع(: یاران صفوان از: اولروایت -1

 زیارت ـ زیارت ینا ، )ع(حسین امام قبر سوی به اشاره با (ع)صادق امام: گویدمی ششم امام یاران از صفوان

 هر در داشتی، ایریگرفتا و حاجت هرگاه»: فرمود گاهآن. گزارد نماز رکعت دو آن از پس و خواند را ـ عاشورا

 وعده به پیامبر و خدا تردیدبی. بخواه را حاجتت خدا از و بخوان را آن از پس دعای و زیارت این هستی، که جا

 .«ورندآبرمی را تو نیازمندی و کنندمی عمل خویش
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 روایت دوم:-۲

 درستی به ، کن مواظبت نآ از و بخوان را عاشورا زیارت :فرمایندمی صفوان صادق)ع( به امامو در مرتبه دیگر 

 : کنممی تضمین آن خواننده برای چیز چند من که

 .شود قبول زیارتش - 1

 .باشد مشکور او کوشش و سعی - 2

 . رنگرددب خدا درگاه از ناامید و شود برآورده بزرگ خداوند طرف از باشد چه هر او حاجات - 3

 سوی به زیارت این وسیله به پس داد، روی متعال خداوند سوی به تو برای حاجتی هرگاه! صفوان ای: فرمود بعد

 که بخواه خود پروردگار از را حاجتت و بخوان را دعا این و هستی که مکانی و هرجا از کن توجه حضرت آن

 .کرد نخواهد خالف را خود وعده خداوند و شودمی برآورده

 روایت سوم:-۳

 سالم از پس راعاشو زیارت خواندن ثواب است، کرده نقل( ع)باقر امام از حضرمی محمد بن علقمه که روایتی در

 باال درجه هزار هزار و شودمی محو مومن از گناه هزار هزار که است این نماز، رکعت دو و )ع(حسین امام بر

 شهادت به حسین امام رکاب در که بود خواهد کسانی از بخواند، را زیارت این که کسی همچنین. رودمی

 )ع(حسین امام که کس ره و رسوالن انبیا، تمام ثواب در همچنین و شودمی شریک هم آنها درجات در و اندرسیده

 .(۵۸1ص الزیارات، کامل قولویه، ابن.)منبع: است کرده زیارت شهادتش روز از را

 عمرت از روز هر ستیتوان اگر! علقمه ای»: فرمود زیارت این نقل از بعد ایشان کرده، نقل( ع)باقر امام از علقمه

.)شیخ است زیارت ینا تمام ثواب تو برای پس بده، انجام را کار این کنی، زیارت زیارت، این با را( ع)حسینامام 

 .(۵3۹ص المتهجد، مصباح طوسی،

 :دور راه از زیارت-۴

 از دور شهرهای رد که کسی برای شوم فدایت: پرسید( ع)باقر امام از علقمه نام به عاشورا زیارت راویان از یکی

 این در اهدبخو و نباشد ممکن برایش حضرت آن قبر سوی به رفتن( عاشورا روز) روزی چنین در و باشد کربال

 را حسین امام که کسی کنممی ضمانت من: فرمود جواب در حضرت دارد؟ ثوابی چه کند زیارتش دور از روز

 نوشته برایش نزدیک از هایثواب آن تمام کند زیارت دور از( آن آداب رعایت و عاشورا زیارت با) روز این در

 .(۸ح ،1۷۵ص ،۷1 باب الزیارات، کامل.)شودمی

 عاشورا: اهلل بهجت درباره زیارتسخن آیت-۵
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... است آن عظمت کننده روشن و گواه عاشورا زیارت مضمون»: گویدمی عاشورا زیارت درباره بهجت اللّه آیت

 علمی کارهای یفراوان وجود با همین، برای. است قُدسی هایحدیث از عاشورا زیارت که است آمده سندها در

 محمدحسین شیخ هاللّ آیت مرحوم. بودند عاشورا زیارت خواندن مراقب همیشه آنان اساتیدمان، و علما نزد موجود

 باری سوی به نآ از پس و باشد، عاشورا زیارت عمرش، پایانی کلمات خواستمی متعالی خداوند از اصفهانی

 اعلی ملکوت هب روحش عاشورا زیارت خواندن اتمام از پس و کرد اجابت را وی دعای نیز خداوند. بشتابد تعالی

 .«گردید الهی رحمت قرین و شتافت

 :کرامت-6

 فوت از سال چهار گذشت از پس: نویسد می -)نویسنده کتاب الغدیر(عالمه فرزند -امینی هادی محمد دکتر

 و رفته جلو. افتمی خرسند شاداب بسیار را او و دیدم خواب در را پدرم صبح، اذان از قبل ای جمعه شب در پدرم،

 گردید؟ شما نجات و سعادت باعث عملی چه جا آن در جان پدر: گفتم بوسی دست و سالم از پس

 گویی؟ می چه: گفت پدرم

 یا غدیرال کتاب شد؟ شما نجات موجب عمل، کدام دارید، اقامت که جا آن در! آقاجان: کردم عرض مجدادا

 ؟(ع)امیرالمؤمنین کتابخانه بنیاد و تاسیس یا تالیفات؟ سایر

 ع()الحسین اباعبداهلل زیارت فقط: فرمود سپس و نمود تاملی امینی، عالمه مرحوم

 کنیم؟ چه زیارت برای است، بسته کربال، راه و تیره عراق و ایران روابط اکنون دانیدمی شما: کردم عرض

 امام رتزیا ثواب: کنید شرکت شود،می پا بر( )عحسین امام عزاداری جهت که محافلی و مجالس در: فرمود

 می توصیه یزن اکنون و یادآورشدم را تو بارها گذشته در! جان پسر: فرمود سپس .دهندمی شما به را( ع)حسین

 .مکن ترک عنوان هیچ به را «عاشورا زیارت» که کنم

 که است بسیاری دفوای و برکات و آثار دارای زیارت، این. بدان وظیفه خودت بر و بخوان دائم را عاشورا زیارت

 .دارم دعا امید و باشد، می آخرت و دنیا در تو مندی سعادت و نجات موجب

 خواندن بر کامل ظبتموا مطالعات، و تالیفات و مشاغل کثرت با امینی، عالمه: نویسد می امینی عالمه مرحوم فرزند

 خواندن رب است سال سی خودم جهت، بدین و نمود می عاشورا زیارت خواندن به سفارش و داشت عاشورا زیارت

 .باشم می موفق عاشورا، زیارت

 :گریز الزامات و مالحظات

 اختصاص مجلس را وقت بیشتر باید کنند،می دعوت عاشورا خواندن زیارت برای را شما وقتی کنید توجه -

 دعا متن به مجلس وقت بیشتر باید است، کمیل دعای مجلس عنوان اگر مثالزیارت بدهید. متن  به
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مطالب  و بخواند روضه مرتبای به هر عبارت و بهانهجلسه  مداحو اینچنین نباشد که  ،یابد اختصاص

 تا آشنا هستید، عبارت یک به مربوط با گریزهای اگر، . بنابراینشود رد سریع دعا متن از متفرقه بگوید و

 .نشوید روضه وارد عبارت رسیدید آن به

 

 کنید، متوقف را زیارت و دعا متن و زده گریزی بنا دارید برای هر جمله شما که کند احساس مستمع اگر -

 سیر و ماش با را ارتباطش دهد ترجیح و کرده تمام به سرعت را زیارتنامه خودش بگیرد تصمیم شاید

 . کند قطع جلسه

 

 حال به بسته کهبل شود، استفاده خوانی  زیارتیک جلسه  در گریزها این نیست تمام یادتان باشد که قرار -

 .کنید اشاره مورد چند به توانیدمی ،اختیار دارید در که زمانی و مستمع،

 

 ن یادداشتکه مطالب آمده در ای دقت کنید. برقرار باشد منطقی زمانی فاصله گریزها الزم است بین -

این معنی  ی گریز زدن در آن گردآوری شده، و الزاما بهحالت آموزشی داشته و تمام نقاط ممکن برا

 سرهم پشترت دعا و زیا طول درای قطعا خوانندگان حرفه اجرا شود. این گریزها باید همه نیست که

 آنها بلکه برود، بین زا زیارت و دعا یکپارچگی گویند تانمی مطلب عبارات بین در آنقدر و کردهن توقف

 زنند.میگریز محدود جای چند در فقط مخاطب حال به بسته

 

 :که است وضیحت به الزم. نشود اضافه مطلبی زیارت و دعا متن به که کنندتوصیه میعلما  از برخی -

 در. باشیم ردهک اضافه عبارتی معصوم کالممتن  به گویا که است دار مشکل جایی در دعا به کردن اضافه :اوال

 . نیست متن به مربوط گریزها این دانندمی همه ،فارسی خوانی روضه در حالیکه

 دعا با مستمع شود،نو گفته   خوانده مطلبی و روضه زیارت و دعا بین در اگر عمومی، مجالس از بسیاری در :اثانی

 .کند ترک را خوانی زیارت و دعا اصل شاید و نکرده، برقرار را الزم ارتباط زیارت و

 

  ۲جلسه 
 گریز اول:
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لسَّالمُ عَلَیْکَ یَابْنَ اَیا خِیَرَةَ اللَّهِ و َابْنَ خِیَرَتِهِ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ  اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ 

 وَ  ثارِهِ ابْنَ وَ اللَّهِ ثارَ یا عَلَیْکَ اَلسَّالمُ الْعالَمینَ نِساَّءِ سَیِّدَةِ ةَفاطِمَ یَابْنَ عَلَیْکَ اَلسَّالمُ اَمیرِالْمُؤْمِنینَ و َابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیّینَ 

  وْتُورَ الْمَ الْوِتْرَ

 های آغازیناستفاده از سالم و با زیارت عاشورا همین ابتدایدر زد، گریزهای زیباتوان در آن نقاطی که مییکی از 

 .تبیین جایگاه امام حسین)ع( و از آن طرف جسارت دشمنان یعنی؛ .است

 گریز:

 :سوزدمی خواند، قلبشها را میین اول زیارت، آدم وقتی این فرازها و این سالماز هم

  ؟او چنین کردند  شناختند که باانگار این مردم امام حسین را نمی)ص( . طمه، سالم بر فرزند پیغمبرسالم بر فرزند فا

پیغمبر است  ست؟ تا فهمید این سر نوهزید حاضر بود. پرسید این سر کیسفیر رم در مجلس ی در لهوف نوشته شده،

وادگان داوود است و دارید! دین من بهتر از دین شماست! زیرا پدر من از نلعنت بر شما با چنین آئینی که » گفت:

اک پای من کنند. حتی خال مسیحیان، آنقدر مرا احترام میمیان من و او، پدران بسیاری قرار گرفته اند، و با این ح

 « ینی است؟!دونه دارند، اما شما فرزند دختر پیغمبرتان را اینگونه کشتید! این چگرا به عنوان تبرک برمی

فقط ی از متن قسمت گونهببینید چ و داستان سفیر روم را پیدا کنید، از قسمت فهرست کتاب لهوف :تمرین عملی

 برای گریز انتخاب شده است.

  ۳جلسه 
 مَراتِبِکُمُ  عَنْ اَزالَتْکُمْوَ مَقامِکُمْ عَنْ دَفَعَتْکُمْ اُمَّةً اللَّهُ وَلَعَنَ بَیْتِالْ اَهْلَ عَلَیْکُمْ وَالْجَوْرِ الظُّلْمِ اَساسَ اَسَّسَتْ اُمَّةً اللَّهُ فَلَعَنَ

  فیها اللَّهُ  رَتَّبَکُمُ الَّتى

 . زد گریز زهرا حضرت روضه و مدینه بهتوان می زیارت از بخش ایندر 

 :گریز

 با عاشورا تزیار. گرفت را شما حق و کرد بنیان( ع)بیت اهل شما بر را ظلم اساس که را کسی کند لعنت خدا

 . خورده گره زهرا ی فاطمه ی روضه با مادر، ی روضه با ،(ع)المومنین امیر غربت

 تبریک را  علی والیت و آمدند غدیر در مردم همه این. است من وصی و جانشین علی :فرمود پیغمبر همه این

 .  بود همین طفق کاش ای. دادند تشکیل سقیفه ،بود نشده خاکبر زمین مانده و  پیغمبر بدن هنوز اما. گفتند

 .و آتش زدند آوردند هیزم( س)زهرا فاطمه درخانهبر  ، کار رو به جایی رساندند که آمدند بیعت گرفتن برای
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 رافضی گفتند روایات از بعضی نقل بخاطر بعدها اما دارند قبولش خیلی سنت اهل که است کسی، دارِم ابی ابن

  ..زد در به لگدی چنان نانجیب... گوید می ،زد را حق حرف چون ،است

 را عبارت ترسمیم...   بگویم برایت کنیمی داری آبرو( عج)زمان امام جلوی اگر. بگویم تیبرا میزنی ناله اگر)

 حضرت هشرمند رو من مهدمی قسمتون. بوسممی را بیتاهل عاشقان شما دست... نکنید ادا را حقش و بگویم

 (.کنید ادا رو حقش ناله با. نکنید

 .. بِمُحْسِنٍ أسْقَطَتْ حَتّی :اند نوشته که زد در به لگدی چنان نانجیب

 ...؟(زنی می زهرا یا ی ناله یه)

 . بزنید گره زیارت زا فراز این به را نآ و کرده پیدا( س) زهرا حضرت از دیگری هایروضه توانیدمی :تمرین

 .کنید پرهیز زندمی ضربه مسلمانان وحدت به که مطالبی و اسامی نقل از :پانوشت

 

  ۴جلسه 
  أَوْلِیَائِهِمْ وَ  تْبَاعِهِمْأَ وَ أَشْیَاعِهِمْ( مِنْ) وَ مِنْهُمْ إِلَیْکُمْ وَ اللَّهِ ىإِلَ بَرِئْتُ قِتَالِکُمْ مِنْ بِالتَّمْکِینِ لَهُمْ الْمُمَهِّدِینَ  اللَّهُ لَعَنَ وَ

 الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى حَارَبَکُمْ لِمَنْ حَرْبٌ وَ سَالَمَکُمْ لِمَنْ  سِلْمٌ إِنِّی اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا یَا

 از بعد اما. کنندیم تکرار مردم بار سه الی دو را یااباعبداهلل کلمه که است عرف معموال زیارت، از بخش این در

 .دارد بسیار کار جای به نظرم که است عبارتی...  لمن سلم انی عبارت یعنی ،آن

 .شمنانشان دشمنمد با و دوست امام دوستان باقیامت  روز تا و اینکه است حسین امام با بیعت عبارت این مضمون

 .کرد همراهی به دعوت را مردم توانمی قسمت دراین

 :گریز

 الی...کی؟ تا...  کمحارب لمن حرب و سالمکم لمن سلم انی :بگو من با بلند ،کنی بیعت ارباب با خواهیمی اگر حاال

  .القیامه یوم الی. است کلمه سه این در حرف  همه.  القیامه یوم

 این از یکی در. آمد هیمخوا تو بسوی کنیم وما با تو بیعت می بیایی اگر که نوشتند زیادی هاینامه کوفه مردم

 :نوشتند ها نامه

 فَالْعَجَلَ  غَیْرُکَ لَهُمْ  یَ رَأْ لَا یَنْتَظِرُونَکَ  النَّاسَ فَإِنَّ  فَحَیَّهَلَا عْدُبَ، الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ شِیعَتِهِ مِنْ  عَلِی   بْنِ  الْحُسَیْنِ  إِلَی

 .السَّلَامُ وَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ ثُمَّ الْعَجَلَ

 . مسلمانان و مؤمنان از او شیعیان سوی از علی بن حسین به است اینامه
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 ... العجل ؛بشتاب .العجل ؛بشتاب... هستند شما منتظر مردم که زیرا بشتاب بعد، امّا

 هازن چطور یدببین بودید منتظر خیلی ؟داشتید عجله خیلی حسین کردن شهیدی برا بودید؟ منتظر کوفه مردم آی

 تیر اگر باشد، نهتش اگر شیرخواره طفل یک ببینید بودید منتظر خیلی کنند؟می فرار گرفته آتش خیمه از هابچه و

 که کسی کی پدر، یه ببینید بودید منتظر خیلی زند؟می پا و دست پدر  دستان روی چطور بخورد اشحنجره به

  نه؟ یا زندمی ناله بلند شده، قطعه قطعه  که جوانش بدن باالی است، امام

 .کردید خالی را شپشت. نبودید( ع) حسین با القیامه یوم الی پس

  بگو دیگه باریک هستی( ع) حسین با القیامه یوم الی تو اگر حاال! حسین کن گریه آی

 ... و سالمکم لمن سلم انی

 عمود برای یدداشت عجله مثل. کنید اشاره جمله تک قالب در کربال، هایروضه از دیگری هایجلوه به  :تمرین

 ...  یازدن و  هاشم بنی قمر نازنین فرق به آهن به فرق

 

  ۵جلسه 
 مَنْصُورٍ  اِمامٍ عَ مَ ثارِکَ  طَلَبَ یَرْزُقَنى اَنْ  بِکَ  اَکْرَمَنى وَ...  وَ  ةًقاطِبَ  اُمَیَّةَ بَنى اللَّهُ لَعَنَ  وَ مَرْوانَ آلَ  وَ  زِیادٍ آلَ  اللَّهُ  لَعَنَ  وَ 

 االْخِرَةِ  وَ الدُّنْیا فِى السَّالمُ عَلَیْهِ  بِالْحُسَیْنِ وَجیهاً نْدَکَعِ اجْعَلْنى اَللّهُمَّ آلِهِ َ و عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ بَیْتِ اَهْلِ مِنْ

 امام واسطه به دایاخ اینکه. است بالحسین وجیها عندک یناجعل اللهم فراز ،عاشورا زیارت در زیبا دعاهای از یکی

 این اهمیت تواندمی حسین امام محبت از زیبا هایروایت و مناجاتی عبارات خواندن.  بده آبرو ما به( ع)حسین

 خود وجا به فراز این در مخاطب مشارکت و همکاری به دعوت همچنین. کند چندان دو مخاطب برای را فراز

 . رسدمی

 :گریز

 بینند،می ار ما کجا هر. است حسین برای گریه از ،ما آبروی. است حسین بر  گریهبرکت  از داریمچه هر ما

 خواهی؟می چه باالتر این از آبرو. است حسینی است، مسجدی است، هیئتی گویندمی

 گناهان رزشمآ باعث سیدالشهدا بر گریه چطور که کردمی فکر این به ،سامرا راه در بحرالعلوم سید، عالمه

 شود؟می

 "بدانم را جوابش شاید بپرس داری سوالی اگه سید، جناب"، رسید سواری اسب
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 ثواب همه این االشهد سید برای گریه است ممکن چطور کندمی سوال. است ختهنشنا را زمان امام هنوز بحرالعلوم

 ..و گناهان آمرزش اشک قطره هر عمره؟ یک و حج یک امام، ثواب زیارت برای قدم هر باشد؟ داشته

 افتاد، جدا یاندربار از و رفت شکار برای سلطانی روز یک.  بزنم مثالی بگذار.  نکن تعجب :فرمود زمان امام

 ذبح را خود دارایی تنها است گرسنه مهمان دید وقتی بود، پیرزنی خیمه صاحب. کرد پیدا را ای خیمه بسختی

 . کرد پذیرایی مهمان از و کرد

 بدهم جواب را پیرزن این لطف چطور گفت و کرد تعریف را ماجرای خودش برگشتبه قصرش  سلطان که فردا

 ؟

 . بدهید او به برابر صد شما کشته گوسفند یک گفت یکی. داد جواب یک کس هر

 خودم دارایی و سلطنت تمام باید. کنم جبران را لطفش او مثل بخواهم من اگر گفت سلطان. شد تمام که هاحرف

 . داد را خودش دارایی تمام او چون.  بدهم را

 . داد خدا راه در داشتچه  هر سیدالشهدا! بحرالعلوم سید: داد ادامه و عالمه به کرد رو زمان امام

 طفل حتی زدند، سرش بر آهن عمود ، دستبی برادرش شد، پرپر چشمانش جلوی جوانش: مداح توضیح]

 [بردند اسارت به را هایشبچه و هازن حتی کردند، شهید آغوشش در هم را شیرخواره

 ثواب هرگونه آن ازای در که ندارد تعجب پس. دهدب( ع)حسین به را اشدارایی و سلطنت تمام تواندنمی که خدا

 .بدهد سیدالشهدا کنندگان وگریه زائران به منزلتی و

 ..نمانی عقب هاکن گریه قافله از ها،نگیری کم دست را سیدالشهدا برای گریه

 خدا پیش چقدر( ع)حسین فهمیدی که حاال بشود، مستحاب ما همه حق در دعا این خواهدمی دلت چقدر هر

 ...کند داری آبرو مانبرای تواندمی و دارد آبرو

  بخوانند و رندوبیا باال را ها دست همه

 ...وجیها عندک اجعلنی اللهم

 شما شاید. ستا شده خالصه داستان از متن این. کنید مطالعه و کرده پیدا را داستان کامل متن حتما  :تمرین

 .الحسان یعبقر کتاب از برگرفته عصر)ع( ولی حضرت برکات منبع داستان: کتاب. کنید خالصه بهتر بتوانید

 به توجه با و کنید پیدا را الشهداست سید اهمیت و ارزش به مربوط که دیگری هایداستان و هاروایتهمچنین 

 . کنید بازنویسی را آن فراز این معنای
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  6جلسه 
 وَ  مُواالتِکَبِ اِلَیْکَ وَ الْحَسَنِ  اِلَى وَ فاطِمَةَ  اِلى وَ مُؤْمِنینَامیرِالْ اِلى وَ رَسُولِهِ  اِلى وَ اللَّهِ اِلى اَتَقَرَّبُ اِنّى اَباعَبْدِاللَّهِ  یا

 ....بِالْبَراَّئَةِ

( حسین) تو پیشگاه و حسن و فاطمه و امیرالمؤمنین و رسولش پیشگاه و خدا درگاه به جویم تقرب من اباعبداللّه اى 

 (... دشمنان) که کسانی از جویممی بیزاری و

 زیاد روضه و دعا مقداری اگر. نیست مردم گریاندن فقط هنر زیارت، و دعا مجالس در که باشید داشته توجه]

 که است فقمو ای خواننده.دهد می دست از مجلس با را خود ارتباط کم کم و شده اشباع اشک از جمعیت شود،

 دعا جاییر و د. آورد وجد به را مستمع و بخواند مدح جا یک بگیرد، اشک روضه و گریز با جا دریک بتواند

 [.. و کند بلند را جمعیت آمین الهی فریاد و کند

 . است مناسبی یجا( ع)بیت اهل فضائل گفتن و مدح اشعار خواندن برای آن، معنای به توجه با دعا از قسمت این

 :گریز

 خلق را هاینا کدام هیچ را خورشید و ماه را، زمین و آسمان قسم، جاللم و عزت به فرمود خدا کساء حدیث در

 (اجمعین السالم علیهم)بیت اهل محبت در مگر وَمَحَبَّتِکُمْ جْلِکُمْالِ ااِلّ  نکردم

 . دارد شکر جای شدی خوان عاشورا زیارت امروز اگه

  داریم؟ چه بیتاهل محبت بدونما 

 کنی؟می قرف اظهار چطور هستند غنی ما شیعیان: فرمود حضرت. فقیرم من آقا گفت و( ع)صادق امام خدمت آمد

 آن حاضری بدهند، وت به و کنند نقره از پر را دنیا تمام اگر ببینم بگو: فرمود حضرت. فقیرم من بخدا آقا: گفت

 کنی؟ بیرون دل از داری ما به که را محبّتی

 (ع)امام. بدهم ستد از را شما والیت و محبّت نیستم حاضر من کنند،هم ب طال را همه اگر قسم، خدا به نه،: گفت

 :است باالتر باشد نقره و طال از پر که زمین کره همه از که داری ایسرمایه ثروتمندی؛ تو پس: فرمود

 ماست اذان در علی نام که خدا شکر

 ماست آن از هم علی عشق و ایمشیعه ما

 شک بدون و ایمشده علی عاشق ما

 ماست مادران پاکدامنی ز هم این

 علی فقط را؟ علی غیر چکار را ما
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 ماست نان و آب بخدا علی علی آری

 علی جز نیست بخدا آخرت و دنیا

 ماست جنان حبّش و جهنم علی بغض

 

 محبت اشتند بخاطر خداوند حمد و شکر مضامین با که کنید پیدا بیت اهل برای دیگر مدحی شعر چند  :تمرین

 :نظیر .شود شروع ، بیت اهل

 حسین مهمانم تو عشق سفره بر هم باز // حسین پریشانم قلبی صاحبِ هلل حمد،

  حسین جانم حسین دارد نوا قلبم تپش هر//  مادرت قلب تسکین خواهرت، با همنوا

 حسین گریانم چشم مدعایم این شاهد//  توام خوانان روضه سرای دولت سائل

  7جلسه 
 ....  وْرِعَلَیْکُمْالْجَ وَ الظُّلْمِ اَساسَ اَسَّسَ مِمَّنْ بِالْبَرائَةِ وَ الْحَرْبَ لَکَ نَصَبَ وَ  قاتَلَکَ مِمَّنْ بِالْبَراَّئَةِ  وَ بِمُواالتِکَ اِلَیْکَ وَ

 . خوریم می بر است شده اشاره آن به هم قبال که مضامینی از برخی به عاشورا زیارت ادامه در

. نهادند بنا را رجو و ظلم پایه کهاست  کسانی از بیزاری و برائت اعالم...  الظلم اساس اسس ممن عبارت تکرار

 حضرت هروض به خوبی اشارات توانمی زیارت از قسمت این در ،شد داده توضیح نکات قبل در که همانگونه

 .داشت( ع)بیت اهل مصیبت های روزنه اولین و( س) زهرا

 

  8جلسه 
 عاداکُمْ  لِمَنْ عَدُوُّ  وَ واالکُمْ لِمَنْ  وَلِىُّ وَ حارَبَکُمْ لِمَنْ وَحَرْبٌ  سالَمَکُمْ  لِمَنْ سِلْمٌ اِنّى 

 گریزی توانمی ناسبت هب نیز اینجا در. داشتیم را سالمکم لمن سلم انی :یعنی عبارت این نظیر نیز قبلی های فراز در

 . کرد کار ناسیش دشمن و افزایی بصیرت روی توان می قسمت این در. نمود مستحکم را مستمع با ارتباط و داشته

 :گریز

 من بگوید خواهدمی جمعی یک در وقتی انسان بیاور، باال را راستت دست کنی، بیعت آقا با داری دوست اگر

 ....سالمکم لمن سلم انی ...هم با همه.  آوردمی باال را دستش کند، بیعت خواهدمی وقتی هستم،

 خیلی. نکنی افتخار کردن گریه و زدن سینه تا چهار به. نشوی مغرور خودت خواندن عاشورا زیارت به وقت یک

 همین. بمانند شانحرف پای آخر تا نتوانستند هاخیلی. نگذاریم پا زیر را کردیم که بیعتی این. باشد واسمانح باید
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 جنگید معاویه علیه، (ع)علی حضرت برای( ع)حسین امام درکنار صفین جنگ در ،علیه اهلل لعنت شمر همین شمر،

 ...اما

 :داد ادامه شکل ۳ به توان میدر این بخش 

 در. داشت قح گردنش به حسین امام. شد بیتاهل دشمن نهایت در اما  : روضه سمت به مطلب بردن -1 

 شمر همین هجمل از( ع)علی پدرش سپاه برای را آب راه حسین امام. بود بسته را آب معاویه لشگر صفین جنگ

 ..(نامه زیارت ادامه)... تشنه لب با را عبداهلل ابا. کرد جبران چطور شمر اما. کرد باز

 دل اعمالمان به یمباش مراقب باید خیلی هم ما. کرد گم را راه نهایت در اما:  دعا سمت به مطلب بردن -۲

 :بگو آمین الهی وجودت ی همه با کنممی دعا یک. نشیم خوش

  امهن زیارت ادامه... بفرما خیر به ختم ما  همه عاقبت هاخواندن عاشورا زیارت این حق به خدایا 

 هر نکن فکر ذال. کرد شر به عاقبت را عده یک و خودش انجام سر اما : شناسی دشمن و افزایی بصیرت -۳

 هااین دیدندمی. خوردند را خوارج فریب ها خیلی. گیرد قرار عمل الگوی باید است، الصالحی ظاهر انسان که

  نامه زیارت ی ادامه... نرود کاله سرت دین اسم به. خوانندمی قرآن خوانند،می نماز هم

 

 9جلسه 
 ...اَعْداَّئِکُمْ مِنْ الْبَراَّئَةَ رَزَقَنِى وَ مْاَوْلِیاَّئِکُ وَمَعْرِفَةِ بِمَعْرِفَتِکُمْ اَکْرَمَنى الَّذى اللَّهَ فَاَسْئَلُ... 

 . ه استشد داده آن توضیحات و دهآم نامه زیارت متن در قبال ،عبارت ینهمنظیر

 االْخِرَةِ  وَ الدُّنْیا فِى صِدْقٍ دَمَقَ عِنْدَکُمْ لى یُثَبِّتَ وَاَنْ وَاالْخِرَةِ  الدُّنْیا فِى مَعَکُمْ  یَجْعَلَنى اَنْ 

 نظم عدم فن،میکرو نبودن تنظیم مثل هایینارسایی مختلف جلسات در که آمده پیش بسیار مداح عنوان به حتما

 به لب شوند میمیص شما با کمی اگر مجالس مدیران و بانیان و ایددیده را...  و مستمع نیامدن جلو پذیرایی، در

 . کنند می کمک کمتر مردم و هستند، تنها دست:  که گشایندمی گالیه

 اینکه. کنید بیتهلا مجالس برپایی در همیاری به تشویق را مردم تا مغتنی است بسیار فرصتی زیارت، از فراز این

 .  خرتآ در هم و دنیا در هم دهد قرار بیت اهل مسیر و قدم در را ما خدا بخواهیم

 :گریز

. بشود تاننصیب توفیق این بخواهید رتحض از. باشیم بیتاهل مسیر در اهلل انشاء... اهلل انشاء االْخِرَةِ؛، وَ الدُّنْیا فِى...

 .  کنی همت باید دنیا این در باشی حضرت رکاب در دنیا آن  خواهیمی اگر
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 ،اندشده شهید حضرت آن با که باشى ىانکس مثل در ثواب، خواهىمی اگر شبیب؛ پسر اى: فرمود)ع( رضا امام

 :بگو کردی یاد را حسین امام هرگاه

 .(رسیدممی عظیم فوز آن به هم من تا بودم کربال شهدای با کاش اى.)عَظیماً فَوْزاً  فَأَفُوزَ مَعَهُمْ، کُنْتُ لَیْتَنی یا

. خیر یا خوردمی حرف آن به هم عملش دید باید ولی زند،می را هاییحرف یک انسان هاوقت بعضی حاال

 . بردارد حسین امام هیئت برای قدم یک نیست حاضر اما بودم، حسین امام با کاش ای گویدمی

 توانیم می چکار ما.  اندداده حسین امام برای را خود جان آنها باشی، کربال شهدای با همگام خواهیمی اگرحاال 

 توفیق ینا عاشورا زیارت همین در. شودب کس هر نصیب که نیست توفیقی بیتاهل اریگذخدمت  لبتها ؟ بکنیم

 . بخواهیم حضرت خود از را

 :کرد اضافه هم را دعا یک توانمی اینجا

 بفرما افزون روز به روز بیتاهل خدمتگزاری مسیر در ما توفیق خدایا

 : پانوشت

 اهل مجالس دنش برگزار بهتر چه هر در باید هم مداح. نیست رفتن و خواندن و آمدن مداحی، باشید داشته توجه

 و کنید تشویق و یبترغ را مستمع باید.  نیست گریاندن و خواندن فقط و فقط شما وظیفه. باشید داشته نقش بیت

 .  بیاندازید راه

 .کندمی اشاره ای زیرکانه بشکل هئیت معضالت به عاشورا زیارت همین در ایحرفه خواننده یک

 . بگوید اینگونه تواندمی. زندمی ذوق تو کمی هئیت جلوی ها،کفش نظمیبی اگر مثال عنوانب

 مجلس آییممی وقتی داریم توقع اما دهیمنمی زحمت خودمان به کردن جفت کفش یک قدر ما هاوقت بعضی

 !شود حل مشکالتمان تمام بیتاهل

 

  10جلسه 
 ...مُحَمَّدٍ آلِ وَ حَمَّدٍمُ مَماتَ مَماتى وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ مَحْیا مَحْیاىَ اجْعَلْ  اَللّهُمَّ... 

 را مجلس ایفض تواند می دعا این همراهی و ها دست گرفتن باال به مخاطب دعوت. دعاست زیارت از فراز این

 این از یکی.  امداده توضیحاتی بشکند را مستمع دفاعی گارد که مختلفی هایتکنیک مورد در قبال. کند بهتر

 را ستا خودش حال در و ندارد گریه و اشک که مستمعی. است گرفتن باال دست و کردن دعا همین هاتکنیک

 . کرد مجلس همراه ایبهانه به باید
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 :گریز

 همه میران،ب حسینی را ما خدایا بدار، زنده حسینی را ما خدایا گوییممی مجلس آخر هاهیئت  همه در همیشه

 .  است( ع)مسیراهلبیت در بودن ما آرزوی

 . کند تکرار بلند را فراز این است همین آرزویش کسی هر

 ... محیای اجعل اللهم

 حاال. کندمی غذا درخواست مسکین که چنان گرفت،می باال چنان را دست دعا هنگام پیغمبر که است معروف

 بیاور باال را هادست این باشد بیتی اهل مماتت حیات و باشد، بیتی اهل زندگی ات،زندگی خواهیمی اگر هم تو

 ... بلند همه

 ...  محیای اجعل اللهم

 : نوشت پا

 .کنید اضافه را آموز پند نکات از بعضی توانیدمی دهید انجام بیشتری کار بخواهید اگر قسمت این در

 در حدیثی نمونه ، و به طورنرود یادتان وقت اول نماز باشد بیت اهل مثل تانحیات خواهیدمی اگر: بگویید مثال

 بگویید وقت اول نماز اهمیت باب

  . قبیل این از مواردی و... باشی چشمانت مراقب باید خواهیمی بیتی اهل زندگی اگه: بگویید یا

 گفتن که است جدی بسیار نکته این به توجه. شود انتخاب باید مجلس حال به بسته تذکرات این است بدیهی

 40 یا 30افراد  برای توانیدنمی ساله 20 جوان یک عنوان به شما. دارد مقامی و شان، روضه بین در اخالقی نکات

ی از نصیحت باالتر باید شان معموال کننده نصیحت. بگویید هم اخالقی نکات و بخوانید عاشورا زیارت ساله

 باشد.شونده داشته 

 

  11جلسه 
 بِقَتْلِهِمُ مَرْوانَ آلُ وَ زِیادٍ آلُ بِهِ  فَرِحَتْ یَوْمٌ هذا وَ....  کبادِآالَ  آکِلَةِ ابْنُ وَ اُمَیَّةَ بَنُو بِهِ تَبرَّکَتْ یَوْمٌ هذا اِنَّ اَللّهُمَّ... 

 عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَواتُ الْحُسَیْنَ

 تبریک یکدیگر به بخاطر قتل امام امیه بنی که روزی. دارد اشاره عاشورا هایصحنه انگیزترینغم از یکی فراز این

 برای کافی زمان که است ایجلسه شما، مجلس اگر. کردندمی خوشحالی قتلایت  برای که روزی... گفتند می
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 از توانید می اینجا در. است فراز همین در خواند مفصلی روضه توان می که نقاطی از یکی دارید، خواندن روضه

 . کنید استفاده پنداری همذات الگوی

 :گریز

 بقتلهم ...یبگ ناله با خوادمی دلم کردند؟می خوشحالی چی به...  مروان آل و زیاد آل به فرحت یوم هذا و

 . حسین بزن ناله آی... الحسین

 طوری یک ،کسهر میگیره، رو آدم هایبغل زیر یکی ایند،می آشناها ایند،می نزدیکان بیند،می داغی وقتی آدم

 را کار گوشه کی کس هر میاورند، گل عده یک. نباشد مجلس در دیده داغ تازه اهلل انشاء دهد،می تسلی را آدم

 . گیردمی

 خواستندمی کار هر گفت خودش با برید دل برادر از وقتی شایده( من حرف این )شاید که بانویی آن برای بمیرم اما

 ای آماده...  مرتبه کی به اما. بنشانم را دلم سوز کمی ناله با بروم. برادر سر باالی بروم. شد تموم دیگر کردند،

  کنی؟می ادا را حقش ؟ بشنوی داری دل بگویم؟

 .  بود همین فقط کاش ای... ها نیزه روی...  حسین بریده سر دید مرتبه یک به

 ...حسین بزن ناله آی میاید، تکبیر و هلهله صدای دید مرتبه یک

 

  1۲جلسه 
 وَ اللَّیْلُ ىََبقِ وَ بَقیتُ ما( اَبَداً) اللَّهِ ساَلمُ مِنّى عَلَیْکَ کَبِفِناَّئِ حَلَّتْ الَّتى رْواحِاالَ عَلَى وَ اَباعَبْدِاللَّهِ یا عَلَیْکَ اَلسَّالمُ

 وَ  الْحُسَیْنِ اَواْلدِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِىِّ عَلى وَ الْحُسَیْنِ عَلَى اَلسَّالمُ لِزِیارَتِکُم، مِنّى الْعَهْدِ  آخِرَ اللَّهُ الجَعَلَهُ وَ النَّهارُ

 الْحُسَیْنِ اَصْحابِ عَلى

 .رسیممی عاشورا زیارت در سالم فراز به ها لعن خواندن از پس

 :است توجه قابل فراز این در نکته چند

 چند برای را خوانی زیارت سیر توانمی فراز این از بعد یا قبل ایمنخوانده روضه عاشورا زیارت طول در اگر -1

 . خواند روضه و نمود متوقف دقیقه

 وجود به بلند صدای با ات نمود دعوت را مردم ممکن جای تا است، پایانی فراز ،فرازها این اینکه به توجه با -2

 . دهند سالم یارانش و اباعبداهلل نازنین
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 به گریز در.  خواند کربال تزیار طلب یا حسین امام با مناجاتی اشعار فراز این از بعد یا قبل توان می همچنین -3

 . است شده اشاره مطلب این انجام کیفیت

 گریز

 همین روز یک هللا شاء ان.  کن باز را دل چشم و ببند را سر چشم. بگذار سینه روی دست.. بدهی؟ سالم ایآماده

 نم با خواست دلش کسی هر  خواست؟ کربال دلت.  بدهیم سالم ارباب گوشه شش ضریح جلوی جمع دسته

 .. بخواند

  دارد کربال  میل گوییا // دارد ها عقده تنگم، دل این

 دانستیدمی اگر ٰ   شَوقاً لَماتُوا الفَضلِ مِنَ السالمعلیه الحسین زیارةِفی ما الناسُ یَعلَمُ لو فرمود السالم علیه صادق امام

 .  باختیدمی جان شوق از هست حسین امام زیارت در ثوابی چه

 ... علیک السالم...  معرفت با همه

 

  1۳جلسه 
 : سجده

 یَوْمَ الْحُسَیْنِ شَفَاعَةَ ارْزُقْنِی اللَّهُمَّ رَزِیَّتِی عَظِیمِ عَلَى هِلِلَّ  الْحَمْدُ مُصَابِهِمْ عَلَى لَکَ الشَّاکِرِینَ حَمْدَ الْحَمْدُ لَکَ اللَّهُمَّ

 • السالم یهعل الْحُسَیْنِ دُونَ مُهَجَهُمْ بَذَلُوا الَّذِینَ یْنِالْحُسَ أَصْحَابِ وَ الْحُسَیْنِ مَعَ عِنْدَکَ صِدْقٍ قَدَمَ لِی ثَبِّتْ وَ الْوُرُودِ

 بسیار قیامت زرو در حسین اماماز  شفاعت طلب بحث، بخش این در. رسیممیآن  سجده فراز به  ،زیارت پایان در

 .  کرد تر آماده را مردم دل ابیاتی با ،سجده به سر از گذاشتن قبل توانمی و است پررنگ

 :گریز

 !جان آقا. ادد قرار ما برای را مهربانی شفیع چنین خدا که روبیا بجا شکر سجده بگذارید، سجده بر را سرها

 . نیست دم یک آن شیرینی به جاوید عمر // بگذاری سرم به پا اگر مرگ دم در

 همه. برسد ریادمانف به ارباب هاسجده این حق به ستا کوتاه جا همه از دستمان که ،خرآ لحظه آن در اهلل شاء ان

 ...الشَّاکِرِینَ حَمْدَ الْحَمْدُ لَکَ اللَّهُمَّ...  کنند زمزمه سجده در

 :شوداین شعر زیر خوانده می مثل دیگری اشعار یا

 ندارد معنا حسین بی شفاعت//  ندارد غوغا حسین بی قیامت

 ..ندارد امضاء ات پرونده چرا//  نگویند محشر در که باش حسینی
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 : ها نوشت پا

 شود وسوسه مداح شاید ریزند. در این حالتاشک می «..الحسین شفاعه ارزقنی اللهم» فراز در مردم معموال -1

 خوانی روضه بمناس این حالت زیاد ،بودن مردم سجده توجه به درعنایت داشته باشید که با . بخواند روضه که

 بعضی ها،ناله این به اهللماشاء (..مثال) کرد؛ تحریک را مخاطب ذهن کلمات از بعضی با بتوانید شایدبله، . نیست

 التماس .شده بولق خواندنت زیارت این .داده ریختن اشک اجازه ارباب. اندگرفته ارباب از را شفاعت قول انگار

 . شود طوالنی یادز نباید حالت این کنید دقت اما. کندمی ترخوش را مخاطب حال که قبیل این از کلماتی و ،دعا

 واجب سجده شرایط مراعات و است کافی باشد داشته سجده حالت انسان کههمین مستحبی، سجده در: احکام -2

 الزم گویند،می فقها از بعضی است، نظر اختالف گیرد،می قرار آن بر پیشانی که محلی به نسبت اما نیست؛ الزم

 الزم را شرط این رعایت دیگر ایعده ولی. باشد است، صحیح آن بر سجده که چیزی یا و مُهر بر سجده نیست

 .دانندمی


