
 

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 والشکر هلل رّب الشهداء والصدیقین الذیالحمدهللا رّب العالمین 

 جعل فی ذریة الحسین علیه السالم االئمة النجباء و فی تربت

 الشفاء و تحت قبته استجابة الدعاء و صل هللا علی مّحمد و آله

 .الطاهرین

 

 (دام عزه)سخنان مقام معظم رهبری 

 !عزیزان من؛ مومنین به حسین بن علی علیه السالم

 علی می تواند دنیا را نجات دهد؛ به شرط آنکه با امروز حسین بن

 نگذارید مفاهیم و کارهای.تحریف چهره او را مخشوش نکنند

 تحریف آمیزو غلط، چشم ها و دلها را از چهره ای مبارک و منّور

 .سیّد الشّهدا علیه السّالم منحرف کند با تحریف مقابله کنید

 (93خامنه ای ص  هنر عاشورایی از دیدگاه آیت اهلل العظمی)

 با سالم وعرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام حزن و اندوه

 اهل بیت علیه السالم و موسم برپایی مجالس عزاداری فخر

 امیرعرصه عشق و ایمان، سیّد و ساالر شهیدان،حضرت,بنی آدم

 و یاران پاکباخته عاشورایی آن امام همام،( ع)اباعبداله الحسین 

 شکوه تر برگزار شدن مراسم عزادرای در به منظور هر چه با

 مجالس ومحافل شایسته است،

 

 

 گیرد؛ موارد ذیل با دقت موردتوجه قرار

 مجالس عزادراری باید از هر آنچه موجب وهن دین و مذهب.1

 .میشود به شّدت اجتناب شود

 علیه السالمپرهیز از مداحی های سخیف و ذکر مصائب اهلبیت .2

 های جعلی و غیر مستند و اجتناب ازتحریفاتروضه خوانی  و

 .عاشورا و وقایع کربال و دعوت از مدحان متعهد و واجد شرایط

 استفاده از منابع مطمئن همچون آثار شهید مطهری بویژه کتاب.3

 .حماسه حسینی در سخنرانی ها

 و بصیرت 88تبیین فلسفه نهضت عاشورا،ابعاد فتنه سال .4

 رم دشمن در محافل و شبکه هایبخشی در مقابل با جنگ ن

 ...اجتماعی و

 اهتمام به نماز جماعت و اّول وقت و سوق دادن عزاداران.5

 .به سوی مساجد

 عزادارای وبیان ز ازبیرون رفتن صدای بانوان در مراسمپرهی.6

 .این مطلب وجا انداختن آن در میان قشر عزاداران

 .ی و زنجیر  زنیزن پرهیز از حضور زنان در پشت دسته های سینه.7

 .ورات درعزاداریذپرهیزازاسراف و تبذیرودور ریختن ن.8

 (مرکز رسیدگی به امور مساجد معاونت فرهنگی 3با دخل و تصرف از اصول صحیح عزاداری ص)

 نقشه سیا در رابطه با فرهنگ عاشورا

 اخیراً کتابی به نام نقشه ای برای جدایی مکاتب الهی در آمریکا

 گفتگوی مفصلی با دکتر مایکل برانت یکی از انتشار یافته که

 .معاونان سابق سیا انجام شده است

 او در این زمینه می گوید بعد از مدتها تحقیق به این نتیجه

 رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ

 شهادت در انقالب ایران تاثیر گذار بوده است در این گردهمایی

 تصویب شد بر روی مذهب شیعه تحقیقات بیشتری صورت گیرد

 داشته باشیم به همینو طبق این تحقیقات برنامه ریزی هایی 

 پس از نظر... میلیون دالر بودجه اختصاص دادیم44منظور 

 سنجی ها و جمع آوری اطالعات ازسراسر جهان به نتایج مهمی

 دست یافتیم متوجه شدیم که قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و

 روحانیت می باشد و همچنین دانستیم که به طور مستقیم

 ر رو شد و امکان پیروزی بر آننمی توان با مذهب شیعه رود

 برنامه های. بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم

 ازجمله . گسترده ایی برای سیاستهای بلندمدت خود طرح کردیم

 حمایت ازافرادی که با مذهب شیعه اختالف نظر دارندو ترویج 

 کافربودن شیعیان به گونه ای که در زمان مناسب علیه آنها توسط

 یکی دیگر از مواردی که باید روی . مذاهب اعالم جهاد شود دیگر 

 آن کار  میکردیم موضوع   فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بودکه 

 هرساله  شیعیان با برگزاری مراسم این فرهنگ را زنده نگه 

 میدارندما تصمیم گرفتیم با حمایت های مالی از برخی سخنرانان و 

 این گونه مراسم که افراد سودجو و مداحان و برگزارکنندگان اصلی 

 شهرت طلب هستندعقاید و بنیان های شیعه و فرهنگ شهادت طلبی

 را سست و متزلزل کنیم و مسایل انحرافی در آن به وجود آوریم به  

 .گونه ای که شیعه یک گروه جاهل و خرافاتی در نظر آید



 

 

 علیه مراجع شیعه جمع آوری که در مرحله بعد باید مطالب فراوانی

 نتشار دهیم و تایله مداحان و نویسندگان سود جو اشده و به وس 

 مرجعیت را که سّد راه اصلی ما می باشند تضعیف 1381سال 

 کرده و آنان را بدست خود شیعیان و دیگر مذهب اسالمی نابود  

 .کنیم و در نهایت تیر خالص را در این فرهنگ ومذهب بزنیم 

 (5/3/1383روزنامه جمهوری اسالمی )  

 نماد خادمان الهی                                  

 مداح دارد ریشه در آب و گل و عشق   

 مداح یعنی چهل چراغ محفل عشق                                         

 نی لب به غیبت وا نکردنمداح یع    

 مداح یعنی با کسی بد  تا  نکردن                                         

 مداح یعنی عاشقی و بی ریایی                               

 یعنی خلوص و اعتقاد و پارسایی                                     

 مداح یعنی عیب کار خویش دیدن    

 یعنی خدا را در کنار خویش دیدن                                   

 مداح یعنی عارف و وارسته بودن    

 تنها به اوالد علی دل بسته بودن                         

 (شعر از محمد موحدیان قمی)

 

 

 گریه و تعجیل در فرج

 :حاج میرزا محمد تقی اصفهانی می نویسد

 السالم  یکی از دوستان صالح نقل نمود؛موالیم حضرت حجت علیه 

 همانا من برای افراد : را در خواب دیدار کردم حضرت فرمود 

 شیعه ای که مصیبت جد شهیدم را یاد کند وسپس برای   

 .تعجیل فرج دعا کند حتماً دعا خواهم کرد  

  46ص2مکیال المکارم ج  

 فضیلت گریه 

 :لسالم می فرمایدحضرت رضا علیه ا 

 کسی که مصیبت های ما را یاد کند و بگرید و بگریاند برای 

 آنچه برما وارد شده، روز قیامت در درجه ما خواهد بود و کسی 

 که مصیبت های ما را یاد کند و بگریدو بگریاند در روزی که 

 چشم ها می گرید چشم او گریه نخواهد کرد و کسی که بنشیند در 

 آن امر ما زنده میشود دل او در روزی که دلها مجلسی که در 

 (47البکاء ص .)می میرد نخواهد مرد  

 :به نمونه ای از فتوای مراجع دقت کنید 

 حضرت آیت هللا مکارم شیرازی 

 کسانی در اشعار خود یا در مراسم مداحی و سینه زنی  :سوال* 

 خود را سگ اهل بیت می خوانند آیا بیان چنین جمالتی دارای 

 اشکال است؟ 

 .این گونه تغییرات شایسته عزاداران حسینی نیست :جواب

 

 

 :مقام معظم رهبری حضرت آیت هللا خامنه ای

 آیا خواندن زن در مجالس عزادرای با علم اوبه اینکه  :سوال*

 مردان نامحرم صدای او را می شنوند جایز است؟

 .اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود :جواب

 آیاجایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصی  :سوال*

 که بدن آنها را بپوشاند، در دسته های سینه زنی و زنجیرزنی

 شرکت کنند؟

 شرکت زنان در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی  :جواب

 (413رساله اجوبة االستفتاءات ص .)شایسته نیست

 و درپایان از خداوند منان می خواهیم که توفیق عزادرای در این

 ماه عزیز را به ما عنایت فرماید وبا سالمی به ساالرشهیدان 

 حسین علیه السالم یاد شهدای اسالم و امام راحل والعبدهللا آقا ابا 

 .شهدای فاجعه ی منا و همه ی درگذشتگان را زنده نگه میداریم 

 سین،الحُ علیَ السّالمُ"

  علی اوالدِ سین، وَالحُ بنِ لیعلی عَوَ 

 ".سین علیه السالمصحاب الحُعلی اَ سین،وَالحُ

 با تشکرازمدیریت حوزه علمیه امام خمینی)ره(

 سرکارخانم اصغری

 گردآوری شده درواحد تبلیغات حوزه علمیه امام خمینی)ره(

 واحد تبلیغ؛ سرکار خانم عذرا خانی و خانم  معصومه پیرحسین لو


