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1435.  محرم ص نشريه هيئت مكتب الرسول   

 فرهنگي هيئت   92آبــان   

 

بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص عزاداري زينت دوش نبي 
 

o  مي كنيد ، نگاه عاطفي لحاظ از  وقتي .تي اسعجيب نام ،)ع(علي بن حسين نام 
 را دلها كه است اين معرفت، با مسلمين بين در امام آن اسم خصوصيت مي بينيد

 .ميكند جذب خود به كهربا و مغناطيس مثل
 

o  آورده او اسم وقتي كه است داده قرار اثري )ع(حسين امام نام در متعال، خداي 
 حاكم معنوي حالت يك يعه،ش ملتهاي ديگر و ايران ملت ما جان و دل در شود ،

 است مقدس وجود و ذات آن عاطفي معناي آن  اين ، .مي شود

 اش زندگي طويل و عريض كارنامه به نگاه يك فقط بخواهد ، آدم داشتم فكر مي كردم كه اگه يه
 كه اين :كرد مي گذر و آمد مي مختلفي هاي جواب ذهنم در نه؟... يا بوده واقعي مسلمانكه بياندازد،

 اخالق خوش ايمان، در شما ترين كاملشده كه: روايت هم حضرتش از كه كما اين باشي، اخالق خوش
 وقت سر را ات روزه و نماز كه اين.نشدم قانع باز .سخاوتمندي:گفتم.قانع نشدم اما .شماست ترين
 قانع هم باز اما...باشي پايبند ات شرعي مسائل به و بپردازي را زكاتت و خمس و دهي انجام
 .نبود كدامش هيچ و بود ها اين همه شايد .نگرفت آرام دلم .اما.. و تواضع والدين، به احترام...نشدم

 مي شهيد نفر يك وقتي پس است، شهادت مرگ باالترين اگر :كه رسيد ذهنم به تأمل كمي با اما
 چه اساسا .است بوده نبرد ميدان و معركه وسط در و مبارزه حال در دادنش جان اينكه يعني شود،

 مي تر سخت ها آدم از بيشتري تعداد براي و ديگران براي هم بزرگ،مرگشان، هاي آدم كه شود مي
 به اي لطمه و اي ثلمه انگار رود، مي دنيا از عالم يك وقتي گويند مي كه شود مي چه اصال .شود

 علتش شايد .كند پر را او جاي تواند نمي ديگري كس هيچ و چيز هيچ ديگر كه شود وارد مي اسالم
 حال در است، خالف عقايد با مبارزه و اسالم حفظ جايگاه در ناخواه خواه عالم، يك كه باشد همين
 داشتن اال، و است مبارزه همين خاطر به دارد، اگر هم قربي و ارج اساسا و است كفر و شرك با مبارزه

 »ها، نژاد رضايي»ها« شهرياري« چون شهدايي ياد وقتي !نيست هنر كه دينيه علوم معلومات
 وكفر شرك جبهه كه هايي آن ياد و افتم مي » ها رضوان حاجو« »ها صياد« »ها، روشن احمدي«

 چشم خارِ كه است اين مسلماني اساس فهمم كه مي بردنشان، بين از براي داشته خاص اي برنامه
 بين از براي او سبعيت و حرص بيايد، دشمن چشم به بيشتر بودن، خار اين چه وهر باشي دشمن
 :كه  » مقدم تهرانيوصيت « اين نبود جهت شايدبي .خواهدشد بيشتر بردنت

 ...ببرد بين از را اسرائيل خواست مي كه است كسي مدفن اينجا بنويسيد قبرم روي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالقوه؟ مالك بالقوه يا شمر
 رفت پيش شهادت مرز تا صفين جنگ در

 پاي پياده با بار پانزده از بيش شد، جانباز و
 دعاها خاص هواي و حال حج، سفر به رفتن

 در را همه ...چه.... و چه و ت هايش مناجا و
 ديگر شاگرد  مالك .اند نوشته شمر كارنامه
 كه شد چنين كه است امير حضرت مكتب
 با كه آنجا{ :فرموند موردش در امير حضرت

 اطاعت او از و بشنويد، را او سخن است، حق
 خداست، شمشيرهاي از شمشيري او كنيد،

 آن ضربت نه و يشود، م كُند آن نيروي نه كه
 است} اثر بي

 نمازخوان كربالعده اي در كه شد چه خب،
 داده اند؟ انجام را بشر تاريخ جنايت بدترين

 ممكن نكند، نفس با مبارزه مذهبي يك اگر
 بر هم كفار از كه بكند جنايت هايي است

 كه است اين براي نفس با مبارزه نمي آيد،
 .درست نشوند سوريه تروريست هاي مثل كساني
 دست يك باره بود عبادت اهل كه قابيل چرا

 بين بشريت جنگ اولين چرا !زد؟ جنايت به
 كربال در كه شد چه بود؟ خداپرست دو

 بشر تاريخ جنايت بدترين نمازخوان عده اي
 زيرپا«  بدون خوبي ها همة !دادند؟ انجام را

 !مي روند دست از سرانجام نفس» گذاشتن
 است ممكن نكنيم، نفس هواي با مبارزه اگر

 خدمت در ما خوبي هاي و مهرباني ها تمام
 امارة « نفس واقع در گيرد؛ قرار ما نفس هواي

 خوبي هاي همة از دارد و ماست سوار » بالسوء
 .ميكند استفاده خودش نفع به ما

 تو دشمن !نيست تو بدي هاي تو دشمن
 نفس تو دشمن نيست، هم تو بد رفتارهاي

 تو از اوقات برخي كه نفسي همان !است تو
 كارهاي همان با و مي خواهد، خوب كارهاي
 كه همانطور !مي برد جهنم به را تو خوب

 جهنم از را او ابليس، عبادت سال 6000
 و مثبت وجوه كه انساني لذا .نداد نجات

 پا زير را خود نفس اگر دارد، ي هايي خوب
 زيبايي هايش و خوبي ها باشد، نگذاشته

 .شد خواهند زشتي و بدي به تبديل سرانجام
 شيعه را خود اگر كه بدان هم تو عزيز اي و

 خودت بايد قدري ميداني، اميرالمؤمنين
 يك فقط خدا كه چرا كني جور و جمع را

 شمر به تا داشت السالم عليه حسين امام
 كه ما همه براي ولي !شمري تو بدهد، نشان

 آماده السالم عليه حسين امام يك نمي تواند
 .دهيم نشان را خودمان تا كند

 اگر كه هستيم هاي بالقو شمره هم ما آري
 عاشوراي شود، رها واليت دامن از دستمان

 است امتحان وادي .خورد خواهد رقم ديگري
 پسندي؟ مي را كدام توست، با انتخاب و

 !شدن؟ شمر يا شدن مالك

 

آيا مي توان از باقي مانده پولي كه از محرم سال گذشته براي هزينه ايام عزاداري بصورت عمومي از مردم - 1
 گرفته شده است، در محرم امسال هزينه كرد؟

 ج: مانعي ندارد

 صدمه وارد كردن به بدن در حد كوبيدن سر به ديوار، چنگ زدن به صورت، به صورت زدن، سينه زني تا -2
 حدي كه سينه ها ولو جزئي آسيب ببيند و يا اين كه از بدن خون جاري شود چه حكمي دارد؟

ج: عزاداري به شيوه مرسوم و سنتي از اعظم قربات الي اهللا تعالي و موجب اجر و ثواب است لكن بايد از هرگونه 
كاري كه موجب وهن مذهب باشد پرهيز شود همچنين هر عملي كه ضرر قابل توجهي براي انسان داشته باشد، 

 .حرام است
 برگرفته از كتاب اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبري

 

 اين اشك نيست، آب زالل مطهر است

 اين چشم نيست، چشمه اي از حوض كوثر است

 ظرف زالل رحمت پروردگار شد

 چشمي كه پاي مجلس اين روضه ها تر است

 چشمي كه بيشتر به خودش گريه ديده است

 فردا كنار فاطمه باآبروتر است

 ما را از اين تالطم دنيا هراس نيست

 تا كشتي نجات حسيني شناور است

 بر من لباس نوكري ام را كفن كنيد

 نوكر بهش هم برود باز نوكر است

 واجب بزرگ اسالمي

امام حسين قيام كرد تا آن واجب 
بزرگى را كه عبارت از تجديد بناى 

نظام و جامعه اسالمى، يا قيام در مقابل 
انحرافات بزرگ  در جامعه اسالمى 

است، انجام دهد. اين از طريق قيام و 
 امر به معروف و نهى از منكراز طريق 

 است؛ بلكه خودش يك مصداق  بزرگ
امر به معروف و نهى از منكر است. 

البته اين كار، گاهى به نتيجه حكومت 
مى رسد؛ امام حسين براى اين آماده 

 شهادتبود. گاهى  هم به نتيجه 
 مى رسد؛ براى اين هم آماده بود.  

  
 
 

 

شادي روح مطهر امام عزيز و شهدا ....صلوات 

 


