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تشیع تصمیم گرفته که، آن چیزی را که به شیعه هویت شیعی و هویتت  مدتهاست که دشمن      

تشیع بخشیده، شناسایی کند و آن بنیانها را تخریب کند. می شود گفت که در شناسایی شان موفق 

بودند. چون آن چیزی که یک بچه شیعه را بچه شیعه بتار متی آورد و بته او هویتت شتیعی متی 

هایی است که درآن مناسبتها بر مظلومیت اهت  بیتت علتیهم بخشد، عرق شیعی می بخشد، مناسبت

 شود.السالم هم سخنرانی می شود و هم گریه می شود وهم عزاداری می

ما به آنچه در عالم ملکوت اتفاق می افتد، کاری نداریم یعنی اینکه خدای متعتا  بترای یتک       

قطره اشک که بر سیدالشهداء یا حضرت زهرا یا سایر ائمه علیهم الستالم ریختته متی شتود ایتن 

خواص را مترتب کرده است. مثالً همه گناهان را می بخشد. خوب به هر حا  خدای متعتا  متی 

ته مثالً به یک دعا کردن این خاصیت را مترتب بکند. می توانسته به یک کف دست بتر هتم توانس

زدن این خاصیت را مترتب بکند، اگر قرار باشد که خدای ما کار بی حکمتت نکنتد و قطعتاً هتم 

حکمتی داشته استت،  اشتک بتر اهت  بیتت علتیهم الستالم و علتی الخصتوص و تود م تد  

یدا کرده است. خوب این کجا اتفاق می افتد؟ در مجالس عتزاداری سیدالشهداء  این خاصیت را پ

امام حسین علیه السالم اتفاق می افتد. در مجالس عزاداری حضرت زهرا اتفاق می افتد. ما به این 

 قسمت ملکوتی کاری نداریم.

د  اما از  نبة ملکیش در عالم ملک و در عالم دنیا، اتفاقی که افتاده این است که دشتمن       رَصتَ

کرده، سالها نشسته بررسی کرده، مطالعه کرده، دیده آنی که بته شتیعه هویتت شتیعی متی بخشتد 

همین مجالس است. همین بزرگداشتها است. شیعه وقتی که در مجالس حضرت ابوالفضت  علیته 



السالم می نشیند برای  وانش و نو وانش که تازه می خواهد شخصیتش شک  بگیترد حضترت 

گو می شود.  بعد وقتی می خواهد از حضرت ابوالفض  الگو بگیرد دیگر نگاه بته ابوالفض  یک ال

نامو  مردم نمی کند. وقتی از حضرت ابوالفض  می خواهد الگو بگیرد دیگر دروغ نمتی گویتد، 

نا وانمردی نمی کند. نسبت به زیر دست خودش ظلم نمی کند. اگر یک  ایی زورش رستید از 

اما اگر الگویش یک ورزشکار شد، مثال دیوید بکام شتد. شتما بهتتر  زورش سو استفاده نمی کند.

می دانید، نحوة لبا  پوشیدن و فیگور و ... دیوید بکام الگویش می شود.بگذارید به این مناستبت 

برایتان از فوتبالیست با غیرت شیعی خودمان علی دایی بگویم. سالهای اولی که آلمان رفته بود هر 

شت دهه ی محرم را به کشور ختودش بتر متی گشتت. امیتدوارم ا ن هتم بازی مهمی هم که دا

همینطور باشد. آنها دنبا  این می گردند که علی دایی که برای هر بازیش چنتدین هتزار د ر متی 

گیرد که معاد  چندین میلیون تومان است، چطور شده که  دهه محرم هر کاری هم که متی کنتیم 

یم می گوید اخرا م می خواهید بکنید بکنید من محرم بتر متی مثالً می گویند که اخرا ت می کن

گردم به کشور خودمان. حا  بر می گردد، گریه کند عزاداری کند تو سر وکله خودش بزند. آنهتا 

این را نمی توانند بفهمند. می گویند چی او را برداشته و این هویت را بته او داده کته از همته ی 

که آنجا را داشته باشد؟ ایتن مجلتس امتام حستین استت. مجلتس مظاهر دنیا می گذرد  می رود 

عزاداری است. از آنجایی که فهمیدند که به هر حا  آنی که هویتت بخشتیده ایتن قضتیه استت، 

 شروع کردند به تخریب این بنیانها. 

در گام او  در بین اعیاد، غدیر را هدف گرفتند، و در بین وفایات فاطمیه را هتدف گرفتنتد.       

عد شما می بینید به طرز بسیار عجیبی که آدم شاخ در می آورد یک دفعته هتم زمتان از همته ی ب

ای در انگلستان آن دسته از آدمها، توی کشتور خودمتان بلندگوها مثالً در لبنان یک خدا خیر نداده

کته ها، اینها همه هم زمان با همدیگر شروع می کنند متی گوینتد زدهها و وهابیاین روشنفکرزده

 واقعه شهادت دروغ بوده. اصالً چنین چیزی نبوده است.

من یادم می آید همین  ا یک نفر آمد و گفت که دروغ است. مگر کسی می توانتد در خانته       

ی حضرت علی را  آتش بزند. علی علیه السالم  با این شجاعتش مگر کسی متی توانتد در خانته 

ردند که از متردم گریته بگیرنتد تتا بترای خودشتان اش را آتش بزند؟ این  را آخوندها درست ک



کاسبی شود. در حالی که برنامه های اینجا خود آن شخص را هم متأثر کرده بود. واقعاً روی گونه 

هایش اشک بود که می گفت. بعد آن بزرگواری که اینجا بود خدا خیرش بدهد، گفتت آقتا شتما 

ابی طالب. ایشان گفت که علی ابتن ابتی را ع به چه کسی صحبت می کنید؟ گفتش که علی ابن 

طالب نداریم، علی ابن عبدالمطلب است. نه! آقا علی ابن ابی طالتب استت. گفتت نته علتی ابتن 

عبدالمطلب یا علی ابن عبدالهاشم است.او گفت نه آقا علی ابن ابی طالب است. ایشان گفتت نته 

ز کجتا میگوئیتد علتی ابتن ابتی آقا علی ابن عبدالمطلب است. خالصه اصرار کرد گفت آقا شما ا

طالب به این محکمی که دارید می گوئید از کجا میگوئید؟ ایشان گفتند شما نگاه کنید به کتابهتای 

تاریخی. هر  ایی که ذکر از این هست که این شخص که نامش علی ابن ابی طالب است اسمش 

ما گفتت  همانجتایی از  علی ابن عبدالمطلب نیست، وقتی کار به این ن طه رسید در پاسخ دوست

تاریخ که نوشته شده یک چنین شخصی و ود داشته همانجا هم نوشته که در خانته اش را آتتش 

زدند. آخرشما شجاعت این علی را از تاریخ ثابت می کنید؟ این که در خیبر را کنده، این که یتک 

گویتد تتو از کجتا متی  تنه در م اب  هزاران نفر دشمن ایستاده؟ مگر تو دیده ای ؟ میگوید نه، می

گویی؟ می گوید از تاریخ. آن وقت بیست صفحه برو  لوتر همانجا نوشتته در خانته ی علتی را 

هم آتش زدند. ما نمی توانیم بگوئیم این قسمتش که به مذاق ما می خورد قبو  است آن قسمتش 

کاری؟ نه. چون یک م دار سخت است نه قبو  نیست دروغ به این آشکاری؟ تهمت بته ایتن آشت

 که این واقعه نبوده، شهادت نبوده.

بعد یواش یواش  لو آمدند چیزهای دیگری را هدف گرفتنتد. از آن چیزهتایی  کته هتدف       

گرفتند می خواهیم چهار پنج تا را مح  مداقه قرار بدهیم. می خواهیم که انشتاءا...روی آن بیشتتر 

هایی که در فاطمیه مطتر  متی شتود  بته کتار وقت بگذاریم، فکر کنیم و آنها را به عنوان پارامتر

بگیریم.این بنیانها را  دشمن در عزاداریها هدف گرفت چون نمی توانست یک راست سراغ محرم 

برود. چرا که محرم پررنگ تر از آن بود که دشمن بتواند به آن آسیب بزند. لذا اصرار متا در نگته 

خاکریزی که ما ع ب نشستتیم  او یتک گتام داشتن محرم این است. دشمن همانجا ایستاده از هر 

 لوتر آمد، دو گام  لو آمد و ما اگر نسبت به محرم سست شویم فردا همین را هم بر می دارنتد 

و از بین می برند. با همه ی این وضعیتی که هست، این عالمتکشی، و خانمهایی که به طرز بسیار 



یی که الواتی می کنند، همین را هم  بایتد نامناسبی که پشت دسته  ات عزاداری می آیند،  وانها

نگه داشت. همین هم ولش کنید، نمی گویم خرابیها را اصال  نکنیم خیر باید اصال  کنیم، خیلی 

هم باید تالش کنیم چون خدای ناکرده از یک حدی بگذرد، مث  کشی را که بیش از حد  بکشتید 

ا  این در رحمت را هم به روی متا پاره می شود، از یک حدی که بگذرد ممکن است خدای متع

 ببندد.

بنابراین ما در پاسداشت محرم، غدیر، فاطمیه به مردم می گوئیم هتر  توری کته شتده یتک       

بروز بیرونی داشته باشید. هیچ کاری نمی توانی برای سیدالشهداء بکنی. پیراهن مشکی که میتوانی 

بکنتی روز عاشتورا متی تتوانی تستلیت  بپوشی. پس پیراهن مشکی بپوش. هیچ کاری نمی توانی

بگوئی. رویت نمی شود به مردم بگویی؟ رو به قبله به امام زمانتت متی تتوانی تستلیت بگتویی؟ 

همین کار را بکن. هیچ کاری نمی توانی بکنی؟ توی خانه خانواده پنج نفره هستتید پتنج تتا غتذا 

یک پر  به همستایه درست می کنی هفت تا غذا درست کن یک پر  به همسایه سمت چپ و 

سمت راست بدهید بگوئید این خیرات برای شب هفتم شهادت امام حسین علیته الستالم استت.  

این چیزهایی که دارد یواش یواش کمرنگ می شود پررنگش کنید. هیچ کاری نمی توانیتد بکنیتد 

کنید صبح، خرما بدهید هیچ کاری نمی توانید بکنید خودتان سیاه بپوشید. هیچ کاری نمی توانید ب

می شوید به امام زمانتان تستلیت بگوئیتد. بته بچته هایتتان تستلیت    به صبح در محرم بیدار که

بگوئید. حا  شما به مردم توی کوچه رویتان نمی شود به بچه هایتتان تستلیت بگوئیتد. بگذاریتد 

دار شتوند بچه ها یک روزی بیدار شوند و مادرشان به آنها بگوید  عید غدیر مبارک. یک روزی بی

ببینند، که مادرشان به حالت محزون و گریان به آنها می گوید که امروز پسر دختر پیغمبر را شهید 

کردند. اگر شما به بچه هایتان این را ال ا بکنید.و اگر ما این روحیه را به مردم ال اء کردیم انشاءا... 

داشته انشتاءا... بعتد از ایتن  همان هویت شیعی که تا حا  هزار و سیصد چهارصد سا  ما را نگه

هم نگه  می دارد. نگهداری و پاسداشت از این مجموعه اعما  که هویتت ستاز و هویتت بختش 

 است، یکی از کارهی مهم است که می خواهیم انجام دهیم.

در فاطمیه اتفاقی که افتاد این بود که بزرگان ما حرکت کردند. خدا حفظ کند مرا ع را علتی       

ای وحید را. ایشان زحمت کشتیدند مردانته وارد میتدان شتدند. یتک مر تع ت لیتد الخصوص آق



بزرگواری که مردم از آب وضوی ایشان برای شفای مریضهای خودشان تبترک متی گیرنتد. یتک 

مر ع عظیم الشأنی که برای خودشان  بین ب یه مرا ع وزنه ای هستند. حا  بین مردم عتادی کته 

هستند. ایشان روز شهادت حضرت زهرا ستالم ا... علیهتا از قبت   هیچی، بین مرا ع یک وزنه ای

اعالم کرده که باید دسته های عزاداری بیرون ببرید. ببینید من همتان مطلتب را  دارم عتری متی 

کنم یعنی دشمن این خاکریز را هدف گرفته با این قسمتش هم  فعالً نمی تواند م ابله کند. اینکته 

زار می کنم. خیر آقای وحید می گوید که بیرون بریزید. تظاهر بیرونی من توی خانه ام فاطمیه برگ

به خرج بدهید. بله در تظاهر بیرونی ممکن است پشت دسته ی عزاداری چهار تا کثافتکاری هتم 

 اتفاق بیفتد.

یک چیزی از روزنامه اطالعات یادم آمد. سردبیر روزنامه اطالعات گفت کته رفتتم ختدمت       

ی رحمت خدا برایشان. پرسیدم که آقا ما آیات قرآن را که در روزنامته متی نویستیم آقای گلپایگان

این روزنامه را گاهی وقتها می برند توی دست و پا نجس متی شتود، کثیتف متی شتود. تکلیتف 

شرعی ما چیست ؟ ایشان فرموده بودند مفسده ی ننوشتن بیشتر از مفسده ی نوشتنش است. اگتر 

شمهای مردم و از ذهنهای مردم دور می شتود. بنویستید چهتار  تا هتم ننویسید آیات قرآن از چ

اش احترامی ممکن است که بشود. ولی اگر ننویستید مفستدهنجسی پاکی رعایت نمی شود و  بی

اش بیشتتر از  ات عزاداری سیدالشهداء از توی خیابانها  مع بشود مفستدهبیشتر است. اگر دسته

ر دسته عزاداری باشد. خدا هدایتشان بکند. ما بایتد زور بتزنیم این است که اآلن چهار تا تخلف د

اش بیشتر دو برابر، ده برابر، باید زور بزنیم که تخلفی نباشد. ولی نبودن دستجات عزاداری مفسده

 از این است که باشد.

به همین ترتیب در فاطمیه این مر ع علی الخصوص ایشان دستتور دادنتد کته دستته  تات       

برای فاطمیه تشکی  بشود. مردم بیرون بیایند تظاهر بیرونی داشته باشند. بعتد ختود ایتن  عزاداری

   بزرگوار پای برهنه بدون  وراب دنبا  دسته عزاداری سینه می زدند و با دسته عزاداری حرکت

می کنند وقتی یک مر ع ت لید این کار را می کرد، انگار تمام قم منفجر شد. سا  دیگر یک دسته 

پنجاه تا دسته عزاداری. باز هم ایشان شرکت کرد. سا  سوم و چهتارم اآلن الحمتدب بعتد از  شد

پنچ شش سا  که این اتفاق دارد می افتد. سا  گذشته توی تهران متعدد درخیابانهتا دستته  تات 



عزاداری بیرون آمد. یعنی در فاطمیه تا اینجای کار الحمدب رب العتالمین  لتوی حملته دشتمن 

ه شده. خدا رحمت کند رحمت و رضوان خدا به رو  عالمه ی امینی ایشان وقتی که الغدیر گرفت

می کردند فرموده بودند  دیگر از اینکه شیعه بخواهد دفاع کند گذشتته استت. شتیعه      را تألیف

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. شیعه باید حمله کند. باید به حالت حمله به میدان رفت نه 

نکه بایستیم دشمن هی شبهه کند و ما  واب بدهیم. دشمن حمله کند و ما پاسخ بدهیم. نوبتت ای

 حمله ماست. چون دیگر چیزی نداریم که از دست بدهیم.

 اهمیت عزاداری با معرفت

سا  که الحمدب رب العالمین این وضعیت اتفاق افتتاده یتک  تای  6، 5حا  در فاطمیه بعد از  

د که به طور  دی حضور شما بزرگواران را می طلبد و غیر از امثتا  شتما خالی احسا  می شو

ها برمی های عزاداری یا سخنرانیساخته نیست. آن این است که در فاطمیه وقتی که شما به نوحه

 گردید، دو سه تا اتفاق را می بینید. آدم احسا  تکلیف عمیق می کند.

شعرهای عشق و عاش ی است انگار که یک آقایی که  یکی این که نوع شعرهایی که می بینید      

خانمش را که خیلی دوست داشته از دست داده است. که تو نگاهت چه  وری بود. آی اشک تو 

را من نمی توانستم ببینم. آی تو حا  رفتی من شب خانه ام خاموش می شود. بلته همته ی اینهتا 

ستر  توانش را   بتا بچته هتای هست. هر مردی که همسرش را از دست میدهد بخصتوص هم

کوچک از دست می دهد رقّت انگیز است. اما ما قصه ی لیلی و مجنون برای مردم نمی گوییم. ما 

قصه ی شیرین وفرهاد برای مردم نمی خوانیم. چون همین قصه تو شیرین و فرهاد بوده درخیلتی 

علیهتا فتدائی  از  اهای دیگر هم ممکن استت بتوده باشتد. حضترت صتدی ه طتاهره ستالم ا...

امیرالمؤمنینی امیرالمؤمنین شدند. فدای و یت امیرالمؤمنین شدند. خودشان را سپر در راه و یتت 

امیرالمؤمنین قرار دادند ما این مفاهیم را باید یواش یواش توی ذهن گوینده ها، شعراء و متداحان 

 می توانیم. نباید عجله هم کنیم.          ال اء کنیم، هر چ در که

اگر یه  ایی می بینیم که کالممان نافذ نیست حرف نزنیم. اصالًًً اگر یک  ایی دیدیم طرف        

حرف ما را می پذیرند، کالم ما برای ایشان شأنی دارد، ایشان هم ظرفیتش نیم کیلوست نیم کیلتو 

به او بگوئیم. یکدفعه سعی نکنیم همه معتارف اولتین و آخترین را همانجتا کپستو  کنتیم تتوی 



مغزشان بریزیم. بصیرت داشته باشیم. هنگامی که می خواهیم  فعالیتی بکنیم ببینیم چ در مجلتس 

 می کشد، همان در بگوئیم.

حا  در فاطمیه واقعیت این است که خالی از محتواست. الحمدب بتروز بیرونتی پیتدا کترده       

از محتواست. حا  ما از اینجا به  است. الحمدب، مجالس عزاداری برپا می شود، اما متأسفانه خالی

بعد آن مطالبی را که می خواهیم عری بکنیم خدمت عزیزان چه آن گروه هایی که متی خواهنتد 

تح یق بکنند، چه آنهایی که می خواهند پرسش پاسخ بنویسند یتا نمتایش نامته بنویستند یتا هتر 

 چیزی.

ی شیعی در عزای ایام فاطمیه، با شرکت در ما با اقامه عزا با پاسداشت و بزرگداشت از بنیانها      

مراسم عزاداری، سعی در  لب رضایت حضرت صدی ه طاهره سالم اب علیها داریم که  لب 

 رضایت آن و ود م د  همانا  لب رضایت خداوند است.


