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ايام محرم چه بايد بکنيم؟ برای زنده  زمانی که آبستن حوادث هست ما در  اين زمان بسيار مهم دردر  
ی عاشورا بايد تالش کنيم، وقت بگذاريم، پول هزينه کنيم، دوندگی کنيم برای  نگه داشتن ياد و خاطره

  ی دردناک و اندوهناک عاشورا را زنده کنيم چه کار بايد بکنيم؟  ی عاشورا، خاطرهکه اين خاطرهاين

خواهند برنامه ها از تلويزيون میها، بعضیدر آنبرگزاری مجالس عزا و اجتماع و حضور   - 1
چه که تأکيد شده اين است که خواهند نگاه کنند اّما آنها از ماهواره میرا  نگاه کنند، بعضی

کنندگان کمک به برگزار   کهتواند برگزار کند چه بهتر يا اينجالس برگزار شود انسان اگر میم
 االجتماع فيهاباشد در آن مجالس. که حضور داشته کند و مورد مهم اين  

ها ها را برپا کند راجع به ايناينشعائر خدايی امام حسين(ع) که در جلسات قبل عرض شد   - 2
 توضيح بدهد که حرکت در جامعه ايجاد شود. 

هزينه شود در راه امام حسين(ع) انسان بايد خرج کند در راه   ،پول اگر الزم است هزينه شود - 3
شود که دل ما با زنده  شود که دل ما نورانی شود. سبب میامام حسين(ع) و اين احياء سبب می

فَإِنَّ فرمايند:  امام صادق(ع) میکردن عاشورا و ايام عاشورا ايام محرم دل ما نورانی بشود.  
اجتِم وُمذاَكَرتِ فِي  إحياَءنا اِعُكم  إلى   ُكم  وَدعا  بِأَمِرنا  ذاَكَر  َمن  بَعِدنا  ِمن  النّاِس  وَخيُر 

  و  دکنيچه که ما گفتيم احياء میفرمايند: در اجتماعتان اين که دور هم هستيد و آن می   ِذكِرنا 
گويد که بهترين مردم بعد از ما کسانی هستند گويد قال الصادق، قال الباقر، قال الحسين، میمی
يادآوری احاديث، يادآوری کار  کنند به اينکنند و ديگران را هم دعوت مین کار را میکه اي

 هايی که اهل بيت به ما گفتند. کلمات حسين، يادآوری درس
و موضوع بعدی اجتناب و دوری در اين ايام از عزاداری که حالت آواز دارد، موسيقی   -4

نغمه دارد،  دللهوی  مهای  با  همراه  که  اينانگيزی  هست،  آن وسيقی  از  بايد  را  فاصله ها  ها 
ها ها بايد از اين خوانها فاصله بگيرند، مداحان و نوحههای عزاداری بايد از اينبگيريم. هيأت

فاصله بگيرند، يعنی عزاداری بايد الهی بشود، عزاداری بايد انسان را به خدا نزديک کند، غنا 
نغمه نباشد،  ی دل نباشد،  توی آن  انسان را به خدا نزديک نمیانگيز  توی آن موسيقی که  کند 
شاءهللا اجر و ثواب برای ما خواهد نوشت و ها را رعايت کنيم که خداوند متعال اننباشد، اين

هايی که از روز توانيم ياد حسين را زنده نگه داريم. با کلمات حسين، با درسجايی که میتا آن
اکبر و از حبيب ابن مظاهر و از زهير زينب و از علیفضل و از  ابال عاشورا از حسين و از  

ها را ترويج کنيم. خداوند ما و شما را به اين راه هدايت کند در ی ياران ياد گرفتيم اينو بقيه
        االتی که رسيده پاسخ خواهيم داد.       ه سؤشاءهللا بجلسات بعد ان
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