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 :)عليه السالم(قَاَل االماُم الرَضا

ِمنا َكاَن َمَعَنا ِفي َدرََجِتَنا َمْن َتذَكَر ُمَصابـََنا َوَبَكى ِلَما اْرُتِكَب 
ُنُه  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َمْن ذُكَر ِبُمَصابَِنا فـََبَكى َوأَْبَكى َلْم تـَْبِك َعيـْ
يـَْوَم تـَْبِكي اْلُعُيوُن َوَمْن َجَلَس َمْجِلسًا ُيْحى ِفيِه َأْمُرنَا َلْم َيُمْت 

ْلُبُه يـَْوَم َتُموُت اْلُقُلوبُ   .قـَ

 

 :فرمودند )ليه السالمع(امام رضا

هاىي را كه بر ما وارد شده به ياد آورد و بر آن گريه كند، در   كسى كه مصيبت
كسى كه به ياد مصايب ما گريه كند و ديگران را . قيامت مهراه ما خواهد بود

بگرياند چشمان او گريان خنواهد شد روزى كه مهه چشمها گريانند، و كسى كه 
شود دل او   آن جلسه امر ما احيا و برپا داشته مىاى بنشيند كه در  در جلسه

 ١.مريند مريد در روزى كه دهلا مى منى

 

 
   

                                                           
 . ٤، ح ١٧اماىل شيخ صدوق، جملس . ١
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 مقّدمه

اند، انتخاب فرد خربه در امور مذهىب و   آنچه امروزه برخى بر سر آن به گفتگو نشسته
اند كه   گويا فراموش كرده. تر از آن، اختالف در اصل مراجعه به متخصص است  اسفناك
اى از آن ندارند، باالخص آنچه مربوط به   قالى جهان در مسائلى كه سررشتهمتام ع

ها را براى هدايت و اداره امور   هاست، با دقت كامل رتين  سعادت يا شقاوت انسان
 .كنند انتخاب مى

بوى متفاوتى گرفته است، برخى افراد  و رنگ )عليهم السالم(بيت  عزادارى اهلدر عصر ما 
اند، به اشتباه خود را صاحب   اجتهاد نربده  اى از درياى عميق فقه و در حاىل كه هيچ ره

دانند و در مسريى كه هيچ اطالعى  نظر در مسائل شرعى به خصوص احكام عزادارى مى
عبا و   ادارى خامس آلكنند و عز   از خطرات آن ندارند، ديگران را به زعم خود دعوت مى

 .دهند اى براى كارهاى خمالف شريعت اسالم قرار مى  ساالر شهيدان را وسيله

 :فرمايند به جابر مى )عليه السالم(در حديثى، امام حممد باقر

به خدا قسم شيعه ما كسى است  ; بيت به تنهاىي كاىف نيست  حمّبت ما اهل! اى جابر«
به خدا قسم تنها با عمل و «: فرمايند ا كه مىتا آجن. »كه تقوى و اطاعت داشته باشد

 ٢.»توان به واليت ما رسيد  پرهيزكارى است كه مى

لذا بر ! شود بدون اطالع و عمل به احكام شرعى، پريو واقعى آن بزرگواران بود؟ آيا مى
آن شدمي تا با مجع آورى احكام مربوط به عزادارى، كه مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر 

                                                           
 . ٣، كتاب االميان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح ٢اصول كاىف، ج . ٢
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است، عزاداران عزيز و ارادمتندان ) مّدظّله العاىل( اهللا العظمى مكارم شيرازى آيتحضرت 
 .آن بزرگواران را در پريوى هر چه بيشرت از ايشان يارى رسانيم

در اينجا شايسته است از زمحات جناب حجت االسالم واملسلمني آقاى حاج 
اند، و ديگر   دّقت مطالعه منودهنژادى، كه از ابتدا تا انتهاى كتاب را با   ابوالقاسم عليان

اند تشّكر كنم، و مشتاقانه در انتظار   عزيزاىن كه در به مثر رسيدن اين اثر تالش كرده
 .پيشنهادهاى مشا خوانندگان حمرتم هستم

 ق.هـ ١٤٣٠هفتم ذحيجه 

 )عليه السالم(مصادف با شهادت امام حمّمد باقر

 مهدى درباىن
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 شود؟ فراموش نمى )معليه الس�(چرا امام حسين

كه به صورت يكى از شورانگيزترين   )عليه السالم(امهّّيت تاريخ زندگى امام حسني
هاى تاريخ بشرّيت درآمده، نه تنها از اين نظر است كه مهه ساله نريومندترين امواج   محاسه

انگيزد و مرامسى پرشورتر از هر  ها انسان را در اطراف خود بر مى  احساسات ميليون
گونه   هيچ: آورد، بلكه امهّّيت آن بيشرت از اين جهت است كه اسم ديگر به وجود مىمر 
مردمى ندارد و اين تظاهرات پرشكوه كه  انساىن و  جز عواطف پاك ديىن و» حمرّكى«
چيىن   گريد، نيازمند هيچ مقّدمه خاطر بزرگداشت اين حادثه تارخيى اجنام مى به
 .نظري است  اين جهت در نوع خود ىب از  هاى تبليغاتى نيست و  فّعالّيت و

خصوص متفّكران  به(اى كه براى بسيارى  دانيم، وىل نكته  اغلب ما اين حقيقت را مى
مهچنان به صورت معّماىي در نظر آا باقى   هنوز به درسىت روشن نشده و) غري اسالمى

 :مانده اين است كه

مشابه فراوان دارد، » كيفّيت  كّمّيت و«قدر به اين حادثه تارخيى كه از نظر  چرا اين
تر   تر و پرهيجان  شود؟ چرا مراسم بزرگداشت اين خاطره هر سال پرشكوه امهّّيت داده مى

 گردد؟ از سال پيش، برگزار مى

قهرمانان اين حادثه  و دارودسته آا اثرى نيست و» حزب اموى«چرا امروز كه از 
 !ّيت به خود گرفته است؟بايست فراموش شده باشند، حادثه كربال رنگ ابد  مى

هاى اصلى اين انقالب جستجو كرد، ما   الى انگيزه پاسخ اين سؤال را بايد در البه
كنيم جتزيه و حتليل اين مسأله براى كساىن كه از تاريخ اسالم آگاهى دارند  تصّور مى

 .مشكل نيست  چندان پيچيده و
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رقيب سياسى بر سر تر حادثه خونني كربال منودارى از جنگ دو   به عبارت روشن
 .ها صورت نگرفته سرزمني بدست آوردن كرسى زمامدارى يا امالك و

اى  هاى دو طايفه متخاصم كه بر سر امتيازات قبيله  مهچنني اين حادثه از انفجار كينه
 .گريد، سرچشمه نگرفته است  در مى

آتش اى است كه  عقيده اين حادثه در واقع صحنه روشىن از مبارزه دو مكتب فردى و
ها تا امروز، هرگز خاموش   فروزان آن، در طول تاريخ پر ماجراى بشرّيت، از دورترين زمان

نشده است، اين مبارزه ادامه مبارزه متام پيامربان و مردان اصالح طلب جهان، و به تعبري 
 .بود» بدر و احزاب«هاى   ديگر ادامه جنگ

به عنوان رهرب يك انقالب فكرى  )وآله صلى اهللا عليه(دانيم هنگامى كه پيامرب اسالم مهه مى
ها از  خرافات، و آزادى انسان پرسىت و  و اجتماعى، براى جنات بشرّيت از انواع بت

طلىب را كه مهمرتين عناصر   قشرهاى ستمديده و حق  بيدادگرى قيام كرد و چنگال جهل و
حى كه در رأس حتّول بودند، به گرد خود مجع منود، در اين موقع خمالفان اين ضت اصال

پرست و رباخوار مّكه بودند، صفوف خود را فشرده ساخته، براى  آا ثرومتندان بت
هاى ضّد  ابتكار اين تالش  خاموش كردن اين ندا، متام نريوهاى خود را به كار گرفتند، و

 .سرپرست آا ابوسفيان بود و» حزب اموى«اسالمى در دست 

نفوذ خريه كننده اسالم به زانو درآمده، وىل در پايان كار، در برابر عظمت و 
 .سازمانشان به كّلى از هم پاشيد

نابودى آا نبود، بلكه  كن شدن و بديهى است اين از هم پاشيدن به معناى ريشه
هاى ضّد اسالمى صريح و  شد، يعىن فّعالّيت  نقطه عطفى در زندگى آا حمسوب مى

درجيى كه برنامه هر دمشن جلوج، ضعيف و هاى پشت پرده و ت  آشكار خود را به فّعالّيت
 .اى است تبديل منوده و در انتظار فرصت بودند  شكست خورده

براى اجياد يك جنبش ارجتاعى و سوق  )صلى اهللا عليه وآله(امّيه پس از رحلت پيامرب  بىن
دادن مردم به دوران قبل از اسالم، كوشيدند كه در دستگاه رهربى اسالمى نفوذ پيدا كنند، 
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افتادند، زمينه را مساعدتر  دورتر مى )صلى اهللا عليه وآله(هر قدر مسلمانان از زمان پيامرب و
امّيه بر اثر   دست غري بىن  كه به» هاى جاهلّيت  سّنت«اى از  خصوص پاره  به. ديدند  مى

 .آماده ساخت» قيام جاهلى«علل گوناگوىن احيا گرديد، زمينه را براى يك 

 :از مجله اين كه

دست بعضى از   ه نژادپرسىت كه اسالم خّط قرمز روى آن كشيده بود دوباره بهمسأل. ١
 .يافتند) غري عرب(» مواىل«برترى خاّصى بر » عرب«خلفا زنده شد و نژاد 

هاى گوناگون كه با روح اسالم به هيچ وجه سازگار نبود، آشكار گشت و   تبعيض. ٢
طور مساوى در ميان مسلمانان تقسيم   به )هصلى اهللا عليه وآل(كه در زمان پيامرب» املال  بيت«

اى داده شد و امتيازات  موردى به عّده  امتيازات ىب صورت ديگرى درآمد و شد، به  مى
 .طبقاتى بار ديگر احيا گرديد

ارزش  بر اساس لياقت و )صلى اهللا عليه وآله(ها كه در زمان پيامرب ها و مقام پست. ٣
صورت قوم و خويش بازى درآمد، و در  شد، به  علمى، اخالقى و معنوى به افراد داده مى

 .ميان اقوام و بستگان بعضى از خلفا تقسيم شد

به دستگاه حكومت اسالمى » معاويه«مقارن مهني اوضاع و احوال، فرزند ابوسفيان، 
جا با  رسيد و از اين) شام(ن مناطق اسالم تري راه يافت و به زمامدارى يكى از حّساس

دستيارى باقيمانده احزاب جاهلّيت، زمينه را براى قبضه كردن حكومت اسالم و احياى مهه 
 .هاى جاهلّيت مهوار ساخت  سّنت

را در متام دوران  )عليه السالم(قدرى شديد بود كه پاك مردى مانند على  اين موج به
 .خالفت نيز به خود مشغول ساخت

* * * 

قيافه اين جنبش ضّد اسالمى به قدرى آشكار بود كه رهربى كنندگان آن نيز 
 .توانستند آن را مكتوم دارند منى
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امّيه و   اگر ابوسفيان در آن مجله عجيب تارخيى خود هنگام انتقال خالفت به بىن
 :گويد  مروان با وقاحت متام مى  بىن

و به يكديگر پاس (از ميدان برباييد  بكوشيد و گوى زمامدارى را! امّيه  هان اى بىن«
و ! (كنم شت و دوزخى در كار نيست سوگند به آنچه من به آن سوگند ياد مى; )دهيد

 ٣.»)قيام حمّمد يك جنبش سياسى بوده است

 :گويد هنگام تسّلط بر عراق در خطبه خود در كوفه مى» معاويه«و يا اگر 

ام بر مشا حكومت   يد و روزه بگرييد، من آمدهام كه مشا مناز خبوان من براى اين نيامده«
 ٤.»!هر كس با من خمالفت ورزد او را نابود خواهم كرد; كنم

و اگر يزيد هنگام مشاهده سرهاى آزاد مرداىن كه در كربال شربت شهادت نوشيدند، 
 :گويد  مى

جا بودند و منظره انتقام   اى كاش نياكان من كه در ميدان بدر كشته شدند، در اين«
 ٥.»...!كردند  هاشم مشاهده مى  گرفنت مرا از بىن

بود و هرقدر » ضّد اسالمى ارجتاعى و«مهه اينها شواهد گوياىي بر ماهّيت اين جنبش 
 .شد تر و حادتر مى  پرده رفت، ىب تر مى  پيش

* * * 

كرد و   كه اسالم عزيز را ديد مى  گدر برابر اين خطر بزر )عليه السالم(آيا امام حسني
توانست سكوت كند و خاموش بنشيند؟ آيا   به اوج خود رسيده بود، مى» يزيد«در زمان 

 پسنديدند؟  هاى پاكى كه او را پرورش داده بودند، مى  دامن خدا و پيامرب و

العاده و از خودگذشتگى مطلق، سكوت مرگبارى را    آيا او نبايد با يك فداكارى فوق
بر جامعه اسالمى سايه افكنده بود، درهم شكسته و قيافه شوم اين ضت جاهلى را كه 

                                                           
 ).٣٠١٧مشاره ( ٤١٦، ص ٢استيعاب، ج . ٣
 . ٣٥٥ارشاد شيخ مفيد، ص . ٤
 . ٢٦٠، ص ٣الغدير، ج . ٥
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آشكار ساخته و با خون پاك خود، سطور » امّيه  بىن«هاى تبليغاتى  از پشت پرده
 اى جاويد و پرشور باشد؟  درخشاىن بر پيشاىن تاريخ اسالم بنويسد كه براى آينده، محاسه

و تارخيى خود را در برابر اسالم  گرا كرد و رسالت بزر اين كار )عليه السالم(آرى حسني
هاى ضّد اسالمى حزب اموى را در  او توطئه. اجنام داد، و مسري تاريخ اسالم را عوض منود

 .هاى ظاملانه آا را خنثى كرد آخرين تالش  هم كوبيد و

را نام و شود كه چ  و از اين جا روشن مى )عليه السالم(اين است چهره حقيقى قيام حسين
او متعّلق به يك عصر و يك قرن و . شود هرگز فراموش منى )عليه السالم(تاريخ امام حسني

 .يك زمان نبوده، بلكه او و هدفش جاوداىن است

ها و  او در راه حّق و عدالت و آزادگى، در راه خدا و اسالم، در راه جنات انسان
گاه كهنه و فراموش  مفاهيم هيچآيا اين ; هاى مردمى، شربت شهادت نوشيد  احياى ارزش

 ...!هرگز... گردد؟ نه  مى

 

 چه كسى در قيام كرب� پيروز شد؟

امّيه و سربازان خوخنوار و دنياپرستشان بود؟ يا از   آيا در اين مبارزه عظيم پريوزى با بىن
و ياران جانباز او كه در راه عشق به حّق و فضيلت و براى خدا  )عليه السالم(آِن امام حسني

 !مهه چيز خود را فدا كردند؟

پريوزى آن : گويد  به اين سؤال پاسخ مى» شكست«و » پريوزى«توّجه به مفهوم واقعى 
نيست كه انسان، از ميدان نربد سامل به در آيد، يا دمشن خود را به خاك هالكت افكند، 

خود را پيش بربد، و دمشن را از رسيدن به » هدف«است كه انسان بلكه پريوزى آن 
 .مقصود خود باز دارد

درست . شود  طور كامل روشن مى  با توّجه به اين معنا، نتيجه اىي اين نربد خونني به
و ياران وفادارش  )عليه السالم(است كه حسني
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مقّدس خود را، به متام  نوشيدند، اّما آا هدف  شهادت شربت  قهرمانانه،  نربد  يك  از پس
 .معنا، از آن شهادت افتخارآميز گرفتند

آشكار گرديده و » اموى«هدف اين بود كه ماهّيت ضت ارجتاعى و ضّد اسالمى 
هاى اين بازماندگان دوران جاهلّيت و   افكار عمومى مسلمانان بيدار شود تا از توطئه

 .ف به خوىب اجنام شدرسوبات دوران كفر و بت پرسىت آگاه گردند كه اين هد

را قطع كردند و با فراهم » بىن امّيه«هاى درخت ظلم و بيدادگرى   آا سراجنام ريشه
ساخنت مقّدمات انقراض آن حكومت غاصب كه افتخارش زنده كردن رسوم جاهلى و 

 .فساد و تبعيض و ستمگرى بود، سايه شوم و ننگني آن را از سر مسلمانان كوتاه ساختند

به خصوص )صلى اهللا عليه وآله(با كشنت مردان با فضيلت خاندان پيامرب» ديزي«حكومت 
، قيافه  )صلى اهللا عليه وآله(اسالم و جگرگوشه پيامرب گپيشواى بزر )عليه السالم(امام حسني

را )صلى اهللا عليه وآله(واقعى خود را به مهه نشان داد، و كوس رسواىي اين مّدعيان جانشيىن پيامرب
 .دنددر مهه جا ز 

هاىي كه بعد از حادثه كربال روى داد،   ها و حتّول  و عجيب نيست كه در متام انقالب
بينيم كه تا زمان بىن عّباس    را مى ٦»الرضا آلل حمّمد«و يا » خوخنواهى اين شهيدان«شعار 

كه خود با ره بردارى از اين مسأله به حكومت رسيدند و سپس راه ستمگرى را پيش  
 .افتگرفتند، ادامه ي

چه پريوزى از اين باالتر كه آا نه فقط به هدف مقّدس خود نائل گشتند، بلكه 
 .سرمشقى براى مهه مردم آزاده جهان گرديدند

 

 !كنيم؟ چراسوگوارى مى

گريمي؟ چرا گريه   پريوز شد، پس چرا جشن منى )عليه السالم(گويند اگر امام حسني  مى
 كنيم؟  مى

                                                           
 .خراساىن مطرح شداميه كه در ابتدا توسط ابومسلم  عباس عليه بىن  شعار ضت بىن. ٦



١٤  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 شايسته است؟ گپريوزى بزرآيا اين مهه گريه در برابر آن 

هاى  دانند و آن را با گريه را منى» فلسفه عزادارى«كنند،   آا كه اين ايراد را مطرح مى
 .كنند ذليالنه اشتباه مى

كه دريچه قلب آدمى است، چهارگونه » چشم«هاى اشك از  و جريان قطره» گريه«
 :است

 ھاى شوق گريه. ١

گمشده خويش، پس از چندين سال، سر داده گريه مادرى كه از ديدن فرزند دلبند  
شود، و يا گريه شادى آفرين و رضايت بار عاشق پاكبازى كه پس از يك عمر   مى

 .يابد گريه شوق است  حمرومّيت، معشوق خود را مى

هاى كربال شوق آفرين و شورانگيز است و به دنبال آن  قسمت زيادى از محاسه
ها،   ها، شجاعت ها، فداكارى سيالب اشك شوق به خاطر آن مهه رشادت

هاى آتشني مردان و زنان به ظاهر اسري، از ديدگان شنونده   سخنراىن ها، و  آزادمردى
 آيا اين گريه دليل بر شكست است؟; گردد  سرازير مى

 

 ھاى عاطفى گريه. ٢

و اين قلب كه ترسيم  ! »سنگ«است نه » قلب«آنچه در درون سينه انسان جاى دارد 
عواطف انساىن است، به هنگام مشاهده منظره كودك يتيمى كه در آغوش كننده امواج 

آيد و با   دهد به لرزه در مى  مادر در يك شب سرد زمستاىن، از فراق پدر، جان مى
سرازير كردن سيالب اشك، خطوط اين امواج را در صفحه صورت ترسيم كرده و نشان 

 .دهد كه قلىب زنده و سرشار از عواطف مردمى است  مى

آيا اگر با شنيدن حادثه جان سپردن يك طفل شريخوار در آغوش پدر، و دست و پا 
هاى آتشني خود را به  زدن در ميان سيالب خون، در حادثه كربال، قلىب بتپد، و شراره
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هاى اشك به خارج پرتاب كند، نشانه ضعف و ناتواىن است، يا دليل بر  صورت قطره
 !بيدارى آن قلب پر احساس؟

 

 پيوند ھدف گريه. ٣

خواهند بگويند با مرام امام  آا كه مى; هاى اشك پيام آور هدفهاست  گاهى قطره
ممكن است اين  ; پريو مكتب او هستند  مهراه و با هدف او مهاهنگ و )عليه السالم(حسني

اّما گاهى ; ها ابراز دارند  كار را با دادن شعارهاى آتشني و يا با سرودن اشعار و محاسه
وىل كسى كه با شنيدن اين حادثه جانسوز قطره اشكى از ; ا ساختگى باشدممكن است آ

اين قطره اشك، . كند  فرستد، صادقانه تر اين حقيقت را بيان مى  درون دل، بريون مى
جان با آا و  و پيوند دل و )عليه السالم(اعالن وفادارى به اهداف مقّدس ياران امام حسني

آيا اين نوع گريه . ستم و اعالن بيزارى از آلودگيهاست اعالن جنگ با بت پرسىت، ظلم و
 بدون آشناىي به اهداف پاك او ممكن است؟

 

 گريه ذلّت و شكست. ٤

اين نوع گريه، گريه افراد ضعيف و ناتواىن است كه از رسيدن به اهداف خود وامانده 
گريه سر   نشينند و عاجزانه  مى; بينند اند و روح و شهامىت براى پيشرفت در خود منى

 .دهند  مى

چنني گريه اى مكن كه او از اين گريه بيزار و متنّفر  )عليه السالم(هرگز براى امام حسني
 .پيوند هدف باشد كىن، گريه شوق، عاطفه، و  اگر گريه مى; است

ياران او، و پيوستگى  و)عليه السالم(تر از سوگوارى، آشناىي با مكتب امام حسني وىل مهم
پاك زيسنت و درست انديشيدن و عمل كردن   بزرگوار و پاك بودن و عملى با اهداف آن

 .است

 



١٦  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 

 

 

 

 

 

 

 

خوانيد پاسخ سؤاالتى است كه از محضر اين   آنچه در اين فصول مى

 .اند الشأن كرده مرجع عظيم
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 فلسفه عزادارى
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كنند؟   فلسفه عزادارى چيست؟ چرا شيعيان، ماه حمّرم را به اين روش برگزار مى .١سؤال 
وجود دارد كه بر اساس آن اين مراسم برگزار )صلى اهللا عليه وآله(آيا هيچ سّنىت از زندگى پيامرب

 شود؟

هدف او، يعنى  و)عليه السالم(داشتن تاريخ امام حسين هدف عزادارى، زنده نگه :جواب
ظلم و ذلت است و بايد عزادارى طورى باشد كه همگان را به اهداف آن پيشواى مبارزه با 

وجود  )صلى اهللا عليه وآله(بزرگ آشنا سازد، بدون شك عزادارى براى شهدا در زمان پيامبر اكرم
از جمله براى شهادت مظلومانه حضرت حمزه عموى شجاع و بزرگوار پيغمبر . داشته است

رسول خدا دستور عزادارى بر او داد و روش عزادارى بايد مطابق  )صلى اهللا عليه وآله(اكرم
 .و عرف عقال باشد )عليهم السالم(سّنت آن حضرت و امامان معصوم

آيا : برامي بگوييد كه )عليه السالم(خواستم راجع به عزادارى امام حسني مى .٢سؤال 
آن حضرت موجود است كه  در مورد عزادارى )صلى اهللا عليه وآله(حديث معتربى از رسول خدا

 برادران سّىن هم قبول داشته باشند؟

مراسم عزادارى را  )صلى اهللا عليه وآله(گونه كه در باال اشاره شد پيامبر اكرم  همان :جواب
براى عمويش حضرت حمزه برگزار نمود و حتى زنان انصار را دعوت كرد كه به خانه 

 .حضرت حمزه بروند و براى او سوگوارى كنند

گريه و زارى   و)عليه السالم(معىن عزادارى طوالىن مدت براى امام حسني .٣ال سؤ 
گرى بعضى از مّداحان در مقام امامت و   آيا افراط) فلسفه آن را توضيح دهيد(چيست؟ 

فرماييد هر چه  عاىل هست؟ آيا خداوند منى  برابرى آن با مقام خداوند، مورد تاييد جناب
 اهيد؟خواهيد بىواسطه از من خبو   مى

طور مبسوط در آغاز اين كتاب آمده، ولى شك نيست  فلسفه عزادارى به :جواب
) البته حساب اكثريت آگاه مداحان از آنها جدا است(بعضى از مّداحان و افراد ناآگاه 
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يا غلّو در  )عليهم السالم(و يا ساير امامان )عليه السالم(سخنان نادرستى درباره عزاى امام حسين
آگاهى اّمت   ولى اين مسئله ارتباطى به اصل عزادارى كه باعث بيدارى و; دحق آنان دارن

در واقع مكتبى است براى پرورش صفات  اسالمى و داراى جنبه ظلم ستيزى است و
شيعه پاسخ «ايد به كتاب ما  برجسته انسانى، ندارد و درباره مطالب ديگرى كه نوشته

 .نى و با مدارك معتبر در آنجا آمده استمراجعه كنيد كه مفهوم توسل به روش» گويد مى

 گريه كنيم؟  )عليهم السالم(بيت چرا بايد در مراسم عزادارى اهل .٤سؤال 

گذار اين مكتب  گريه بيانگر عواطف و عشق به بنيان! پاسخ آن روشن است :جواب
شود رابطه عميِق   مگر مى. است كه درس شجاعت و ايمان و ظلم ستيزى به ما آموخت

شرح بيشتر در اين زمينه را . هاى اشك در مصائب آنها جارى نشود  قطره اشد، وعاطفى ب
 .در بحث گذشته پيرامون فلسفه شهادت مطالعه فرماييد

اصحابش با وجود اينكه آا   و)عليه السالم(ما شيعيان براى چه براى امام حسني .٥سؤال 
 چيست؟ها  كنيم؟ فلسفه اين گريه در شت و راحىت هستند، گريه مى

هايى است كه دشمنان بر آنها روا داشتند و در واقع   خاطر ظلم ها به اين گريه :جواب
عالوه بر . اعالن جنگ با دشمنان ايشان، و به تعبير ديگر با ظالمان و ستمگران دنياست

هاى كربال چنان بوده است كه هر كس كمترين عاطفه اى داشته باشد، با   اين، صحنه
 .شود اين همان رابطه و پيوند عاطفى است شنيدن آن متأثر مى

حادثه كربال مربوط به بيش از يك هزار و : گويند  افكنان مى بعضى از شبهه .٦سؤال 
هاى آا وجود   سيصد سال پيش است و امروز هيچ يك از طرفني آن قضيه و نسل

 دارمي؟  ندارند، چرا هر سال ياد آا را زنده نگه مى

» حادثه«كنند، توّجه به اين حقيقت ندارند كه عاشورا يك   مىآنهايى كه  ايراد  :جواب
و اين . جريان مبارزه حق و باطل، عدالت و ظلم. بود» جريان تاريخى«نبود بلكه يك 

عاشوراى حسينى درس الزم را براى پيروزى حق  قرون ادامه دارد و  مبارزه در همه اعصار و
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بيانگر اين جهاد پرارزش » منا الّذله هيهات«دهد و شعار  بر باطل به طرفداران حق مى
 .ايم است و ما از اين درس در طول تاريخ استفاده فراوان برده
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 جات عزادارى مجالس و دسته
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 شـركت در مجالس

در حمّرم چه حكمى دارد؟  )عليه السالم(حضور در جمالس عزاى امام حسني .٧سؤال 
 مستحب است يا واجب؟

ولى اگر مردم به مقدار الزم حاضر ; حضور در اين مجالس مستحب است :جواب
 .نشوند حضور در اين مجالس واجب كفايى است

چه حكمى )عليه السالم(شركت در مراسم عزادارى ساالر شهيدان امام حسني .٨سؤال 
 توان گفت واجب كفاىي است؟  دارد آيا مى

 .آرى در شرايط فعلى چنين است :جواب

سال گروهى از پريوان ساير مذاهب، مايل هستند در مراسم بيدار كننده  هر .٩سؤال 
 آيا شركت آا جايز است؟. شركت كنند)عليه السالم(عزادارى سّيدالّشهدا

 .شركت آنها مانعى ندارد و حتى نذورات آنها را بايد پذيرفت :جواب

شعائر اسالمى  اى در هيئت، سبب اخالل در امر تعظيم  اگر حضور عّده .١٠سؤال 
گردد، آيا براى مسئولني هيئت   )عليهم السالم(گشته، و باعث هتك حرمت جمالس ائّمه اطهار

 حق بريون انداخنت و يا حق ممانعت از ورود اين افراد حمفوظ است ؟

شايد تحت تاثير واقع شود و ; االمكان نبايد كسى را از هيئت بيرون كرد حّتى :جواب
 .ضرورت بايد با زبان خوب عذرشان را بخواهندو در صورت . هدايت گردد

 وظيفه ما در برابر مراسم عزادارى و عاشوراى حسيىن چيست؟ .١١سؤال 

ترين شعائر اسالمى است كه هر سال بايد با   بدون شك اين مراسم از مهم :جواب
حتى در بعضى از شرايط براى حفظ . تر از سال گذشته برگزار شود تر و با عظمت شكوه
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از شّر اجانب ممكن است جنبه وجوب كفايى به خود بگيرد و انجام آن رمز بقاى آن 
 .است )عليهم السالم(بيت اسالم و مذهب اهل

نظمى است، شايسته   آيا حضور كودكان در اين مراسم، كه گاه توأم با ىب .١٢سؤال 
 است؟

عليه (حسينى يقين بايد كودكان و نوجوانان را از همان سنين پايين به مكتب به :جواب

شهامت را از همان اّول به آنها آموخت،  آشنا ساخت و درس آزادگى، ايمان و )السالم
 .حضور آنها الزم است هر چند گاهى عوارض مختصرى داشته باشد

تاسوعاى حسيىن را آماده   اى كه غذاى عاشورا و  اگر شخصى در آشپزخانه .١٣سؤال 
داشىت كار كند و نداند   بدون هيچ چشم)لسالمعليه ا(كند به قصد خدمت به امام حسني  مى

كند يا خري، آيا اين خدمت مورد قبول  صاحب آشپزخانه براى پخت غذا پول دريافت مى
 شود؟ واقع مى)عليه السالم(خدا و امام حسني

گريد، وىل باز هم قصد كمك    حال اگر بداند صاحب آجنا براى پخت غذا پول مى
 داشته باشد، چه حكمى دارد؟داشىت ن كننده، خدمت است و چشم

 .رسد خدمت او در جاى خود محفوظ است، و به اجر خود مى :جواب

 

 كيفيّت مجالس عزادارى

 هاىي دارد؟ چه ويژگى )عليهم السالم(بيت  عزادارى مطلوب براى اهل .١٤سؤال 

و ياران  )عليه السالم(در اين مراسم قبل از هر چيز بايد اهداف ساالر شهيدان :جواب
سپس به . عش از اين قيام خونين به وسيله خطباى محترم و مّداحان عزيز تشريح شودشجا

با  ها بايد به همان شكل سّنتى و خالى از پيرايه و مراسم سوگوارى بپردازند، و عزا دارى
 .خلوص نّيت انجام گيرد

: نندبايد از سه كار پرهيز ك) خطبا و مداحان و آحاد مردم سوگوار(ولى عزاداران محترم 
يا بزرگان شهدا را هم رديف خداوند قرار )عليهم السالم(از كلمات غلوآميز كه ائّمه هدى) الف
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از اعمالى كه سبب وهن مذهب در نظر دوست و دشمن ) ب. دهد، جدًا اجتناب كنند مى
 .از رسانيدن آسيب جّدى به بدن اجتناب ورزند) ج. شود، خوددارى نمايند مى

زيز مانند خطباى محترم، دوره آموزشى داشته باشند و از و سزاوار است مّداحان ع
 .هاى سّنتى پيروى كنند  روش

نظر مبارك در رابطه با كيفّيت مطلوب حنوه برگزارى عزادارى ساالر  .١٥سؤال 
 چيست؟ )عليه السالم(شهيدان

بهترين شيوه عزادارى، تشكيل مجالس باشكوه و ذكر اهداف مقّدس امام  :جواب
و تاريخچه كربال و تحليل فرازهاى آن و مراسم سوگوارى، و همچنين  )سالمعليه ال(حسين

جات عزادارى باشكوه، توأم با شعارهاى بيدار كننده و سازنده و پخش  تشكيل دسته
ها و پوسترهاى حساب شده و پر محتوا، و استفاده از پالكاردها يا شعارهاى جالب  جزوه

 .و جذاب و روشن كننده است

 هاىي بايد داشته باشد؟  هيئت مطلوب چه ويژگى يك .١٦سؤال 

هيئت مذهبى مطلوب بايد استاد روحانى داشته باشد كه اصول و فروع اسالم را  :جواب
مخصوصًا مسائل مورد نياز را بازگو كند و اخالق اسالمى را . تدريجًا براى آنها شرح دهد

مراثى  قرآن و اشعار خوب و و قارى و مّداحى داشته باشد كه با قرائت. به آنها بياموزد
و اعضاى هيئت براى كمك به نيازمندان در داخل و خارج . صحيح به آنها كمك نمايد
ايجاد   براى پيشرفت كار هيئت و برطرف ساختن موانع و و. هيئت، تالش الزم را بنمايند

 تحّول بايد جمعى از صاحب فكران هيئت يا مشاورانى از خارج بنشينند و تصميمات الزم
 را بگيرند و هدفشان در هر حال تكامل ايمان

 .باشد )عليهم السالم(بيت  اهل  ومكتب اسالم وپيشرفت هيئت اعضاى اخالق و

آيا تشكيل جملس فقط به صورت مّداحى و بدون استفاده از وعظ و ارشاد  .١٧سؤال 
 خطبا جايز است؟
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را به  )عليه السالم(ينبايد از اين كار جدًا پرهيز كرد كه اهداف مقّدس امام حس :جواب
هاى   فروع و تعليمات اسالم و ارزش به عالوه مردم، بسيارى از اصول و. اندازد خطر مى

گيرند و گاه در غير اين مجالس براى آنها  واالى آن را در اين مجالس از خطبا فرا مى
 .ممكن نيست

 سخنراىن روحاىن بر فراز منرب رت است، يا پشت تريبون؟ .١٨سؤال 

جز در ; ها بهتر است  حسينّيه  معموًال استفاده از روشهاى سّنتى در مساجد و :بجوا
مواردى كه خطيب بايد ايستاده سخن بگويد، مانند نماز جمعه كه در آنجا استفاده از 

 .تريبون مانعى ندارد

 جايز است؟ )عليه السالم(آيا ريا در عزادارى امام حسني .١٩سؤال 

ولى تظاهر به عزادارى امام ; شود ريا در هر عبادتى حرام محسوب مى :جواب
مثل اينكه . و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز بلكه مستحب است )عليه السالم(حسين

طور كه در قرآن آمده،   پرداختن صدقه آشكار قربة الى اهللا براى تشويق ديگران، همان
 .مستحب است

در يك خيابان در فاصله كمرت از پانصد مرت، دو يا سه آيا صحيح است كه  .٢٠سؤال 
هيئت فعالّيت كنند؟ آيا اين كار اسراف در مصرف سوخت و انرژى برق نيست؟ آيا رت 

 شود؟  جوىي صرفه  مصرف، در  تا  باشد  عمومى  حسينيه يك  نيست در هر منطقه

 .چنانچه بتوانند با هم مّتحد شوند، بسيار خوب است :جواب

عليهم (ظر حضرت عاىل در مورد كيفّيت برپاىي مراسم عزادارى اهل بيتن .٢١سؤال 

 شود چيست؟  كه گاهى با اعياد باستاىن مهراه مى  )السالم

خوشحالى است اظهار   در چنين شرايطى بهتر آن است كه آنچه آثار شادى و :جواب
 . ى نداردخانه تكانى و نظافت و مانند آن مانع  ولى صله رحم و ديد و بازديد و; نكنند
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 انجام و ترك واجبات

شود كه مناز صبح به   قدر طوالىن مى ها جمالس عزادارى آن بعضى از شب .٢٢سؤال 
 گونه جمالس چيست؟  حكم اين. افتد  خطر مى

 .ها را طورى تنظيم كنند كه نماز صبح آنها به خطر نيفتد اين عزيزان بايد برنامه :جواب

كنند و در   احسان مى  مسلماىن دارند و انفاق وافرادى هستند كه ادعاى  .٢٣سؤال 
. خوانند وىل مناز يومّيه خود را منى; دهند نذرى مى  ايّام حمرم، سوگوارى و عزادارى كرده و

 گريد؟ آيا اعمال آا صحيح بوده و مورد قبول حق تعاىل قرار مى

 .ارزش است  ولى كم; اعمالشان باطل نيست :جواب

باعث تضييع حقوق ديگران شود،  )عليه السالم(ى امام حسنياگر عزادارى برا .٢٤سؤال 
طور كّلى آيا در اين مورد خاص رعايت حقوق ديگران   آيا موجب ضمان خواهد شد؟ به

 واجب است؟

ولى حفظ حقوق ديگران از واجبات ; عزادارى، يكى از مستحّبات مهم است :جواب
 .ضايع نشودبنابراين، بايد طورى عزادارى كرد كه حقوق كسى . است

 

 جات عزادارى  دسته

 جات عزادارى به چه شكلى مطلوب است؟  حركت دسته .٢٥سؤال 

هاى آبرومند كه اهداف مقّدس عاشورا بر آن نوشته   بايد با نظم كامل و پرچم :جواب
جات باشند و   بهتر آن است كه ريش سفيدان در قلب دسته. شده باشد، صورت گيرد

 .ال در عقب دسته، و خواهران به دنبال آنها باشندجوانان در جلو و افراد بزرگس

 جات عزادارى در كشورهاى خارجى چگونه است؟ تشكيل دسته .٢٦سؤال 

دار باشد، تا   شكوه و هدف ولى بايد با نهايت نظم و; كار بسيار خوبى است  :جواب
 .جا منتقل كند پيام عاشوراى حسينى را به همه

عزادارى با كفش به مساجدى كه متاماً صيغه هاى   حكم شرعى ورود هيئت .٢٧سؤال 
 شود، چيست؟ مسجد خوانده شده و مناز اقامه مى



٢٨  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

ها را جمع كنند، ورود  ولى اگر فرش; ها جايز نيست  ها روى فرش ورود با كفش :جواب
 .با كفش حرام نيست اّما بايد بعدًا بشويند و تميز كنند

 جات با هم جايز است؟ آيا رقابت دسته .٢٨سؤال 

مراسم حسينى بايد رمز وحدت، محّبت، دوستى، ايثار و فداركارى باشد و از  :جواب
 .شود بايد به شّدت پرهيز شود هر كار كه سبب اختالف مى

 

 وقت نماز و عزادارى

بسنت راه عبور و مرور   ها و آيا برپاىي مناز مجاعت ظهر عاشورا در خيابان .٢٩سؤال 
 مردم كار خوىب است؟

اين، كار بسيار خوبى است و يادآور نماز روز عاشوراى شهيدان كربال در برابر  :جواب
باشد و اين مقدار سّد معبر  العاده نماز عمومًا مى  اهمّيت فوق  تيرباران دشمن خصوصًا و

 .مانعى ندارد

هاى اطراف،  هاىي كه اهاىل روستا و ديگر افراد مقيم شهرستان در مكان .٣٠سؤال 
شوند، هنگام اذان بدون اينكه  خواىن حاضر مى  برگزارى مراسم تعزيه براى عزادارى و

البته در مسجد عّده  . دهند توّجهى به امهّيت مناز اّول وقت داشته باشند به مراسم ادامه مى
توانند حداقل به احرتام اوقات شرعى،  كنند در صورتى كه مى كمى مناز مجاعت برگزار مى
اين در حاىل است كه گاهى در حني مراسم به امور اقتصادى  مّدتى مراسم را اجرا نكنند و

 نظر حضرتعاىل در اين زمينه چيست؟. پردازند  و معيشىت مردم كه امرى پسنديده است مى

شك تعطيل كردن عزادارى هنگام اذان و پرداختن به نماز اّول وقت بسيار  بى :جواب
 .اهللا گسترش يابد و فراگير شودشاء كه در خيلى از جاها شروع شده و إن; پسنديده است

 

 استفاده از طبل و سنج

 آيا استفاده از طبل، سنج و ىن در مراسم عزادارى جايز است؟ .٣١سؤال 
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استفاده از طبل و سنج كه از آالت لهو نيست و براى نظم بخشيدن به حركت  :جواب
هنگامى كه به  ولى از نى زدن اجتناب شود و; زنان و زنجيرزنان است، مانعى ندارد سينه

 .رسند همه را خاموش كنند مساجد مى

مسّلماً موجبات مزامحت و  آيا طبل زدن كه از كارهاى لشكر يزيد بوده، و .٣٢سؤال 
 شود جماز است؟ ها مى تضييع حقوق مهسايه

استفاده از آن براى تنظيم  طبل زدن اختصاصى به لشكر كّفار نداشته است و :جواب
 .عام مانعى ندارد جات در شارع حركت دسته

عزادارى براى آن   و)عليه السالم(وظيفه خطريى بر عهده شيعيان ابا عبداهللا .٣٣سؤال 
هاى  هاى حسيىن با زدن طبل در خيابان، در گروه  از قدمي هيئت. باشد حضرت مى

هاىي رايج شده كه براى افرادى كه در حال  اخرياً سخن. پرداختند  مردمى به عزادارى مى
آيا بايد حضور مردم را خمفى كرد؟ چنانچه . شود ستند، سر و صدا اجياد مىاسرتاحت ه

 ها مناسب باشد زدن طبل چه حكمى دارد؟ وقت و زمان اين عزادارى

هاى مناسبى طبل بزنند كه مردم معموًال در خواب نيستند و  هر گاه در زمان :جواب
 .رعايت اعتدال را نيز بنمايند مانعى ندارد

 

 وسيقىاستفاده از م

زمان با مّداحى، ىن  هم)عليه السالم(چنانچه در مراسم شام غريبان اباعبداهللا .٣٤سؤال 
 نواخته شود چه حكمى دارد؟

 .هرگاه آهنگ آن، مناسب مجالس لهو و فساد باشد جائز نيست :جواب

در مراسم عزادارى امام  در مسجد و ٧نواخنت سازهاىي مهانند سنج و دمام .٣٥سؤال 
 چه حكمى دارد؟ )السالم عليه(حسني

                                                           
 .اى ايراىن، كه استفاده از آن در جنوب ايران رايج است  يك نوع ساز كوبه. ٧
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. عزادارى مانعى ندارد زنى و جات سينه ولى در دسته; در مسجد جائز نيست :جواب
 .البّته به صورتى كه مايه آزار مردم نشود

 

 َعلَم و ع�مت

رسد و رسم  سال مى ١٣٠٠َعَلم بزرگى وجود دارد كه تارخيچه آن تقريباً به  .٣٦سؤال 
تك منازل اهاىل  اّول ماه حمّرم تا روز عاشورا َعَلم را به تك بر اين بوده و هست كه از روز

لطفًا دراين زمينه . گريند برند و اعتقاد زيادى به آن دارند و حاجت مى جهت زيارت مى
 :به سؤاالت زير پاسخ دهيد

ها هم گوسفندى   بعضى  بندند و  مبالغ هنگفىت به عنوان نذرى بر سر َعَلم مى) الف
 گريد؟ گوسفند قرباىن به چه كسى تعّلق مى  وجه نقد و. كنند مى جلوى َعَلم قرباىن

دانند كه  باشند، َعَلم فوق را ارثيه پدرى مى َعَلمداران كه گروهى از سادات مى) ب
وجوهات نذرى را بني خودشان تقسيم   گردد و نسل به نسل از پدر به پسر منتقل مى

يا به اوالد دخرت هم سهمى آيا اين كار صحيح است؟ اگر صحيح است، آ. كنند  مى
 رسد؟  مى

باشد، آيا چيزى از   زاده مى  با توّجه به اينكه جايگاه َعَلم در طول سال در امام) ج
 گريد؟  زاده نيز تعّلق مى  نذورات، به امام

 )عليهم السالم(اى در روايات معصومين با توّجه به اينكه چنين برنامه) جواب الف تا ج
ظر تاريخى نيز مدركى براى آن در دست نيست بر همه مؤمنين و مطلقًا نيامده است و از ن

مؤمنات الزم است كه اين كار را ترك كنند و نذورات خود را به هيئت امناى حسينيه كه از 
ميان افراد معتبر بايد انتخاب شوند تسليم كنند، تا نذورات را صرف مجالس عزادارى و  

عليه (هند افراد سودجو از نام مبارك امام حسينكمك به ايتام و مستمندان كنند و اجازه ند

 .و پرچم، سوء استفاده كنند )السالم
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داند،   ترويج مسيحيت مى  با توّجه به شايعاتى كه عالمت را نشان صليب و .٣٧سؤال 
 ها اشكال دارد؟  خيابان ها و آيا بردن عالمت به هيئت

بندند بهتر است از آن  هايى به عالمت مى با توّجه به اينكه دشمنان، پيرايه :جواب
 .هاى آبرومند ساده قناعت گردد  پرهيز شود و به پرچم

هاىي كه جمّسمه حيوانات از قبيل   له نسبت به استفاده از عالمت نظر معّظم .٣٨سؤال 
 ؟مرغ و خروس و ديگر اشيا و مجادات بر روى آا نصب شده، چيست

 .ها اجتناب كنيد گونه عالمت طور كل از اين به :جواب

در شهر ما، در هر مسجد، يك َعَلم وجود دارد كه هر سال در ايّام  .٣٩سؤال 
آورند، هر يك از اين  عزادارى، خمصوصًا در روزهاى عاشورا اين َعَلم را به حركت در مى

ن فرد پس از بوسيدن آن َعَلم، به نشيند و آ  ها هر چند دقيقه يكبار بر شانه فردى مى َعَلم
هر كس نذرى داشته باشد و َعَلم «: گويند  مردم مى. بندد  هاى آن پول مى  يكى از پارچه

افراد زيادى به َعَلم » !شود  اش بنشيند و او به َعَلم پول ببندد نذرش قبول مى  روى شانه
ست دارد حركت منى  َعَلم به وسيله كسى كه آن را در د«: گويند  اعتقاد دارند، آا مى

 نظر مشا در اين مورد چيست؟» !كند، بلكه حركت آن توّسط قدرت اهلى است

شود، چون متعّلق به  حمل مى )عليه السالم(پرچمهايى كه در عزادارى امام حسين :جواب
باشد محترم است، اّما حاجت را بايد از خداوند با شفاعت امام   عزادارى آن حضرت مى

 .واست، نه از َعَلمخ)عليه السالم(حسين

بدين صورت كه . شود  در روز عاشورا مراسم عجيىب در شهر ما اجنام مى .٤٠سؤال 
دور  مردم الوارهاى سنگني را به شكل النه كبوتر كه تقريبًا پنج ُتن وزن دارد بلند كرده و

زنند و اين كار را چندين بار اجنام  زنند و بعد به روى زمني گذاشته و سينه مى  مى
 نظر مشا چيست؟. دهند  مى

اين كار در روايات اسالمى وارد نشده و بهتر است به جاى آن، مجالس  :جواب
 .جات برگزار شود  پرشكوه عزادارى و دسته



٣٢  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 

 زنى و زنجيرزنى سينه

 زىن و زجنريزىن در مراسم عزادارى ساالر شهيدان چگونه است؟ سينه .٤١سؤال 

 . هاى عزادارى سّنتى است و اشكالى ندارد  شزنى و زنجيرزنى نيز از رو  سينه :جواب

 باشد؟ چه مى )عليهم السالم(زدن براى ائّمه  دليل سينه .٤٢سؤال 

در ظلم ستيزى و اعالم  )عليه السالم(عزادارى، حمايت از مكتب امام حسين :جواب
 .شود زنى نوعى عزادارى محسوب مى  برائت و بيزارى از ظالمان است و سينه

 زىن در حمّرم چيست؟  ه زجنريزىن و سينهتارخيچ .٤٣سؤال 

ولى زنجيرزنى ; ها معمول بوده زنى ظاهرًا از قديم االيّام در عزادارى سينه :جواب
 .شود نوعى عزادارى محسوب مى  احتماًال در قرن اخير به وجود آمده و

سينه )عليه السالم(آيا اين مطلب درست است كه اگر كسى براى امام حسني .٤٤سؤال 
اش كبود شود، تا زماىن كه جاى كبودى بر سينه اوست براى  و در اثر سينه زدن سينهبزند 

 نويسند؟  او حسنه و ثواب مى

 .چنين مطلبى صّحت ندارد و آسيب به بدن در عزادارى اشكال دارد :جواب

 زىن چه حكمى دارد؟ برهنه شدن در اين جمالس براى سينه .٤٥سؤال 

شد جايز نيست و در غير اين صورت نيز چون ممكن هرگاه در حضور بانوان با :جواب
 .پوشى شود  است سبب وهن مراسم عزادارى گردد بهتر است از آن چشم

ها هم نيستند و  زىن در جاىي كه خامن فلسفه حرمت برهنه شدن براى سينه .٤٦سؤال 
 شود چيست؟ فيلم هم گرفته منى

 )عليه السالم(سّيدالّشهدا زيرا خالف شأن مجلس عزاى; اين كار اشكال دارد :جواب
شود و مثًال به اهل مجلس  كدام يك از ما در مراسم عزاى پدر خود برهنه مى. است

 .گويد تعزيت مى

 زىن حمكم طورى كه سينه سرخ شود جماز است؟ آيا سينه .٤٧سؤال 
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 .سرخ كردن سينه به عمد، اشكال دارد :جواب

 زىن اشكال دارد؟  سينه آيا به باال و پايني پريدن در مراسم .٤٨سؤال 

چنين مجالسى بايد   از افضل قربات است و )عليه السالم(عزادارى خامس آل عبا :جواب
 .باشد و از اين گونه كارها پرهيز شود)عليهم السالم(بيت مركز نشر و گسترش معارف اهل

هاى به سبك جديد مرسوم است كه گاهى به شكل تند و سريع  در هيئت .٤٩سؤال 
 له در اين باره چيست؟  نظر معّظم. زنند كه به شور معروف است  مىسينه 

رسد و مناسب مقام  بهتر اين است كه اين روش، كه روش سنگينى به نظر نمى :جواب
 .واليت نيست، ترك شود

 زىن چه حكمى دارد؟ هروله كردن در هنگام سينه .٥٠سؤال 

 .اجتناب كنيد)المعليهم الس(بيت  از اين حركات، در مجلس عزاى اهل :جواب

كبوتر در موقع سينه   آيا تقليد صداى برخى حيوانات نظري سگ، االغ و .٥١سؤال 
 جايز است؟)عليهم السالم(منظور اظهار عجز در مقابل ائّمه  زدن، به

 .باشد  مى)عليهم السالم(اين كار زننده است و اهانت به مقام شامخ ائمه :جواب

 

 زنى زنى و تيغ قمه

باشد   زدن با تيغ و يا زجنري زدن با زجنريى كه داراى چاقو و يا تيغ مى سينه .٥٢سؤال 
 شود، چه حكمى دارد؟  جارى شدن خون مى  و منجر به زمخى شدن بدن و

عليه (ايم مسئله عزادارى حضرت سّيدالّشهدا  گونه كه قبًال نيز اشاره كرده همان :جواب

مايه تقويت روح ايمان، شهامت در هر زمان و در هر مكان، از افضل قربات و  )السالم
ولى كيفّيت عزادارى بايد چنان ; اسالمى، ايثار، فداكارى و شجاعت در مسلمين است

اى به دست دشمنان اسالم ندهد و موجب سوء استفاده آنان نشود و اين  باشد كه بهانه
به همين جهت، از كارهايى كه موجب وهن   مراسم عظيم و پرشكوه تضعيف نگردد، و

 .است بايد پرهيز شود و از آسيب رساندن به بدن خوددارى گرددمذهب 
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غري اسالمى، مردم  و) غري از ايران(در اكثر مناطق كشورهاى اسالمى  .٥٣سؤال 
كنند و در ايّام حمّرم، باألخص روز عاشورا،   متدّين شيعه با مذاهب ديگر با هم زندگى مى

سينه ) بدون آهنگ غنا(نوجوانان با نوحه سراىي كنند و  متديّنني جمالس سوگوارى منعقد مى
شود، اين حالت بر   در نتيجه از بدنشان گاهى خون جارى مى; كنند  زىن و زجنريزىن مى

شوند، آيا در   گذارد و گاهى مايل به تشّيع هم مى  افراد و جامعه غري شيعى اثر خوىب مى
 ق جايز است؟صورت حاصل شدن اثر مثبت و نتايج خوب، زجنريزىن به شكل فو 

از افضل قربات )عليه السالم(همان طور كه بارها گفته ايم عزادارى خامس آل عبا :جواب
براى بزرگداشت اين شعائر از طرق بهتر ; ولى نبايد كارى كرد كه بدن مجروح شود; است

 .استفاده كنيد

 شود، قبل از  طورى كه گفته مى  طور خمفى حالل است؟ به  زدن به آيا قمه .٥٤سؤال 
 پيدايش دوربني حالل بوده است؟

 .عزادارى نبايد باعث آسيب به بدن شود :جواب

ها با دوربني، حالل بوده  آيا صحيح است كه قمه زدن قبل از ضبط مراسم .٥٥سؤال 
 و اآلن حرام است و اگر خنجر باشد اشكال ندارد؟

 .در عزادارى نبايد به بدن آسيب رسانده شود :جواب

عليه (عاىل درباب قمه زدن و تيغ زدن عزاداران امام حسني نظر حضرت .٥٦سؤال 

 در روز عاشورا به عنوان اداى نذر يا كسب اجر اخروى چيست؟)السالم

ولى بايد از انجام اعمالى  ; از افضل قربات است )عليه السالم(عزادارى سّيدالّشهدا :جواب
الوفا   نذرى الزمو چنين . شود اجتناب كنيد كه موجب ضرر به بدن يا وهن مذهب مى

 .نيست

كنند كه اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا   پدر و مادرى نذر مى .٥٧سؤال 
گونه اعمال باعث وهن شيعه و عزادارى   آيا با توّجه به اينكه اجنام اين. بر سر او تيغ بزنند
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به اين نذر گردد عمل  و موجب سوء استفاده دمشنان اسالم مى )عليه السالم(سّيدالّشهدا
 واجب است؟

چون در نذر، رجحان عمل شرط است و اين عمل با ; اين نذر صحيح نيست :جواب
اى به دست دشمنان اسالم براى زير سؤال بردن كل مسائل سوگوارى  توّجه به اينكه بهانه

بر   و. دهد، خالى از اشكال نيست  كه از افضل قربات است مى  )عليه السالم(عبا  خامس آل
 .ن اين عمل، نذر درباره ديگرى كردن صحيح نيستفرض رجحا

اخرياً دو عدد سى دى به دستم رسيده كه در آن از قول تعدادى از جمتهدين  .٥٨سؤال 
 عاىل در اين خصوص چيست؟ نظر حضرت. زىن توصيه شده است به قمه

كه ديدند   اند، شرايط اين زمان را مى  هرگاه بزرگان پيشين كه چنين فتوايى داده :جواب
; دادند  زنى مانع پيشرفت تشّيع در دنيا شده است، حتمًا فتوا به منع آن مى مسئله قمه

ها اخيرًا خالف واقع  ها مختلف است و متأّسفانه بعضى از نسبت زيرا شرايط فتوا در زمان
 .آيد  از آب در مى

ريون آيا خوىن كه از بدن سينه زنان و عزاداران، به سبب قمه زدن و غريه، ب .٥٩سؤال 
 شود؟ هاى عقيم و مانند آن مى  زن آيد، باعث تربّك و شفاى مريضها و  مى

اين سخنان پايه و اساسى ندارد، و سزاوار است عزادارى به صورتى باشد كه  :جواب
 .باعث هتك دين و مقّدسات نشود

 

 لطمه زنى

 چه حكمى دارد؟)عليه السالم(زدن به صورت، در عزاى امام حسني لطمه .٦٠سؤال 

رمز بقاء تشّيع   ترين شعائر دينى، و از مهم )عليه السالم(عزادارى خامس آل عبا :جواب
اّما الزم است از تمام كارهايى كه آسيب به ; تر برگزار گردد است، و بايد هر چه باشكوه

 .گردد، جّداً اجتناب شود رساند، يا موجب وهن مذهب مى بدن مى
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سر و سينه بزنند كه موجب جراحت و اى بر   آيا جايز است به گونه .٦١سؤال 
 اطرافيان و زمني مسجد و يا حسينّيه گردد؟ خونريزى شود و باعث جنس شدن خود و

خونريزى نشود و مسجد   اى باشد كه منجر به جراحت و الزم است به گونه :جواب
 .نجس نگردد

 ؟كوبيدن سر به در و ديوار و زمني، در جلسات عزادارى چه حكمى دارد .٦٢سؤال 

، از افضل )عليه السالم(، مخصوصًا خامس آل عبا)عليهم السالم(عزادارى ائّمه اطهار :جواب
شود، و  قربات است، ولى بايد از هرگونه كارى كه باعث هتك حرمت آن بزرگواران مى

 .رساند پرهيز گردد گردد، و به بدن آسيب مى  موجب وهن مذهب در نظر ديگران

 

 )س�معليھم ال(نحوه گريه بر ائمه

عليه (اى اشك براى امام حسني اگر كسى قطره«: فرمايد احاديثى كه مى .٦٣سؤال 

آيا باعث متايل به گناه و ترك عبادات  ٨»شود  بريزد شت بر او واجب مى )السالم
 شود؟ منى

كند و   اين احاديث به اين معنا هستند كه شخص، توفيق صالح شدن پيدا مى :جواب
 .يف است نه با ترك آنصالح شدن به انجام تكال

آمده  ٩كه در روايات  )عليه السالم(لطفًا بفرماييد معناى ضّجه بر اباعبداهللا .٦٤سؤال 
است چيست؟ و آيا ناله و ضّجه بر اباعبداهللا حّدى دارد؟ آيا كسى كه از فرط گريه بر 

 از حال خود خارج شود دچار عصيان شده است؟ )عليه السالم(اباعبداهللا

ولى نعره كشيدن در مجالس عمومى در صورتى كه ; ناله و ضّجه حّدى ندارد :جواب
 . سبب وهن شود كار صحيحى نيست

 آيا بلند گريه كردن اشكاىل دارد؟ .٦٥سؤال 

                                                           
 .٧٤، ح ٨٤، ص )عليه السالم(فضل زيارة احلسني. ٨
 . ٢٤٥تاريخ يعقوىب، ص . ٩



٣٧  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 . ولى از صورت متعارف خارج نشود; كنيم  ما خودمان كرارًا بلند گريه مى :جواب

كشند و  بلند فرياد مى )يه السالمعل(گروهى هنگام عزادارى براى امام حسني .٦٦سؤال 
 زنند آيا اين گونه اعمال جايز است؟  داد مى

ولى صداهاى . بلكه خوب است; گريه طبيعى با صداى بلند اشكالى ندارد  :جواب
شود و فريادهايى به صورت عربده   مصنوعى كه گاهى اوقات در بعضى مجالس ديده مى

 .كشند، صحيح نيست مى

 

 لباس مشكى

در مراسم عزادارى  ١٠گويند كراهت دارد،  وشيدن لباس سياه كه مىپ .٦٧سؤال 
 چگونه است؟ )عليهم السالم(بيت اهل

الشعاع قرار    گردد، كراهت آن تحت با توّجه به اينكه سبب تعظيم شعائر مى :جواب
 .گيرد  گرفته و رنگ استحباب به خود مى

با توّجه به  )عليها السالم(آيا پوشيدن لباس سياه در ايّام شهادت حضرت زهرا .٦٨سؤال 
 حفظ وحدت و كراهت لباس سياه جايز است؟

عليهم (با توّجه به اينكه پوشيدن لباس مشكى در ايّام شهادت حضرات معصومين :جواب

 .شود كراهت ندارد نوعى تعظيم شعائر الهى محسوب مى )السالم

 حكمى دارد؟ پوشيدن لباس مشكى از دهه اّول حمّرم تا آخر ماه صفر چه .٦٩سؤال 

 .مانعى ندارد :جواب

 

 شال سبز براى غير سادات

 تواند براى عزادارى شال بيندازد؟  آيا فردى كه مادر او سّيد است مى .٧٠سؤال 

 .تواند لباس سادات را بپوشد  نمى :جواب

                                                           
 .عروة الوثقى، كتاب الصلوة، فصل فيما يكره من اللباس حال الصالة. ١٠
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سادات شال سبز  پوشند و  هيئت ما در روز عاشورا لباس سّقاىي مى .٧١سؤال 
از فّعاالن هيئت است بنا به قول خود كه نذر داشته شال سبز  برادر من كه. اندازند  مى
اند وىل برادرم به نذر خود پايبند   مردم بر ما خرده گرفته. اندازد هر چند سّيد نيست  مى

 آيا نذر ايشان بايد ادامه داشته باشد يا خري؟. است

 .نذر او باطل است و از انداختن شال سبز خوددارى كند :جواب
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 خوانى خوانى و مقتل يهشب
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 تعـزيه

 خواىن سّنىت جايز است؟ آيا استفاده از مراسم تعزيه .٧٢سؤال 

دروغ يا هتك حرمت امامان : خوانى، مشتمل بر امر حرامى مانند چنانچه تعزيه :جواب
بزرگوار و بزرگان ديگر و امثال اينها نباشد و مانع مجالس سخنرانى و نماز نگردد، اشكالى 

 .داردن

 را ايفا منايند چيست؟ )عليهم السالم(توانند نقش ائّمه  شرايط افرادى كه مى .٧٣سؤال 

خواهند در نقش آن بزرگواران ظاهر شوند، بايد   اگر در شبيه خوانى كسانى مى :جواب
افراد مهّذب و پاك و خوشنامى باشند و چه بهتر كه آن بزرگواران بطور وضوح نشان داده 

 .نشوند

كنند بايد داراى شرايط   آيا كساىن كه در شبيه خواىن نقش كّفار را ايفا مى .٧٤سؤال 
 خاّصى باشند؟ يا اين كه هر كس بدون قيد و شرط مى تواند در نقش كّفار باشد؟

 .شرايط خاّصى براى آنها از اين نظر نيست :جواب

 باشد و صرفًا براى پوشيدن در  پوشيدن لباسى كه خمصوص زن منى .٧٥سؤال 
اى شبيه چادر  اى پارچه سياه كه تا اندازه  اين لباس از قطعه(خواىن درست شده   شبيه

منايند از آن استفاده  مرداىن كه در نقش زن اجنام وظيفه مى  دوخته شده، تشكيل شده و
 چه حكمى دارد؟) كنند  مى

 .اشكالى ندارد :جواب
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وّسط ايفاگر نقش هاى موجود، گاهى الفاظ ركيك ت هاى تعزيه در نسخه .٧٦سؤال 
شود، قرائت چنني زبان حاىل كه دون مقام  بر زبان جارى مى )عليه السالم(معصوم

 اّما برازنده سپاه خمالفني است، چه حكمى دارد؟ )عليهم السالم(بيت اهل

هاى موجود توّسط آگاهان بررسى شود و الفاظ ركيك و آنچه   بايد تمام نسخه :جواب
ف گردد و به صورت معقول و متين درآيد، تا استفاده از دون شأن امام است، از آن حذ

 .آنها شرعاً مجاز باشد

ساير ايّام بصورت تعزيه  در شهرستان ما مراسم عزادارى تاسوعا و عاشورا و .٧٧سؤال 
شد، اهاىل حمل به حمّالت  تا چند سال قبل كه در حمّل ما برگزار منى. شود  خواىن برگزار مى

شدند به  رفتند و در آن حمّالت با مشكالت زيادى مواجه مى  مىديگر جهت ديدن تعزيه 
اين دليل تصميم گرفتيم اين مراسم را در حمّل خودمان برگزار كنيم، نظر مشا چيست؟ آيا در 

 خواىن جايز است؟ اين شرايط تعزيه

چنانچه تعزيه خوانى مشتمل بر امر حرامى مانند دروغ يا هتك حرمت امامان  :جواب
بزرگان ديگر و امثال اينها نباشد و مانع مجالس سخنرانى و نماز نگردد، اشكالى  بزرگوار و

 .ندارد

گروه تئاترى توسط مرّىب پرورشى يك مدرسه دخرتانه اقدام به برگزارى تعزيه از  .٧٨سؤال 
اى كه شأن و منزلت   به گونه. منايد  هاى قدميى تعزيه شهر براى بانوان مى  روى نسخه

آيا . پوشانند  منايند و صورت خود را نيز مى  يز تا حد امكان حفظ مىبزرگان دين را ن
 اى جايز است؟  برگزارى چنني برنامه

در فرض سؤال، اين كار براى دختران و در محيط مخصوص زنان اشكالى  :جواب
 .ندارد

دهند  در مرامسى در تعزيه، مردم پوىل را توى تشت يا روى مششري قرار مى .٧٩سؤال 
كنند  وىل افرادى كه آن نقش را بازى مى; كنند  مى)عليه السالم(نذر امام حسني وآن پول را
 آيا اين كار جايز است؟. كنند دارند و استفاده شخصى مى  پول را برمى
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اشكال  )عليه السالم(اند ولى در راه امام حسين اگر به نّيت آن اشخاص داده :جواب
 .و االّ جايز نيست. ندارد

 

 لساخت ماكت و َسمبُ 

 آيا ساخنت شبيه قبور ائّمه طاهرين با چوب و سنگ جايز است؟ .٨٠سؤال 

 .دليلى بر حرمت اين امور نداريم :جواب

شود،  هاىي كه به عنوان مسبل براى مردم به منايش گذاشته مى  سوزاندن خيمه .٨١سؤال 
 طورى كه فسادى اجياد نشود، چه حكمى دارد؟ البّته به

ها از چيزهايى باشد كه ارزان قيمت است در فرض سؤال مانعى  اگر خيمه :جواب
 . ندارد

طبق چه ) )عليهم السالم(شبيه سازى تابوت ائّمه اطهار(مراسم خنل بردارى  .٨٢سؤال 
 چه حكمى دارد؟ گريد؟ و  مستندات ديىن و اسالمى اجنام مى

ى كه نماد تابوت پيكر سند اسالمى ندارد بلكه يك رسم عرفى است و در صورت :جواب
 .پاك شهيدان باشد و آسيبى به كسى نرساند، مانعى ندارد
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 اشعار، مديحه و نوحه
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 كيفيّت

دهم مشكل شرعى دارد يا خري؟ و   هاىي كه گوش مى  دامن مّداحى  منى .٨٣سؤال 
 كنم؟  هست يا خري، چه)عليهم السالم(توامن تشخيص دهم كه مناسب شأن اهل بيت منى

 :مثالً اين اشعار اگر در مّداحى خوانده شود آيا گوش دادن به آن مشكل دارد

من ; شود از ذكر يا حسني  صد مرده زنده مى; قنداقه حسني شرف عرش اعظم است
 ;عبد حسني گرديدم، من سگ حسينم

 .كدام از اين اشعار مناسب مقام با عظمت ساالر شهيدان كربال نيست  هيچ :جواب

داند، با گفنت  سوره توبه كه ارباب را تنها خدا مى ٣١خواستم بدامن آيه   مى .٨٤سؤال 
مالزمه دارد؟ به نظر من امامان نيز راضى به اين القاب و اعمال خراىف » ارباب من حسني«

 نظر مشا چيست؟. مانند بوسيدن حرم و دخيل بسنت و شفاى مريض نيستند

ولى توّسل به امامان و طلب ; يح نيستتعبير صح» ارباب من حسين«تعبير به  :جواب
 .شفاعت آنها در پيشگاه خدا هيچ مانعى ندارد

ام، صفا و مروه  گرد حرم دويده«با توّجه به مضمون ظاهرى اشعارى نظري  .٨٥سؤال 
كه حداقل در ظاهر، زيارت كربال و ياد امام » شود ام، هيچ كجا براى من كرببال منى ديده

كند و باعث سوء استفاده   پرشورتر از ياد خدا و زيارت كعبه عنوان مىرا )عليه السالم(حسني
آيا اين اشعار، آفت عزادارى سّيدالّشهدا . بيت نيز شده است بسيارى از دمشنان اهل

 نيست؟

 .دهد  آرى، اينگونه اشعار آفت است و بهانه به دست دشمن مى :جواب

 رد؟هاىي كه حالت غنا دارد چه حكمى دا مّداحى .٨٦سؤال 
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 .هرگاه آن صدا متناسب مجالس لهو و فساد باشد، جايز نيست :جواب

طور واضح تلفظ نشود، و يا به    ذكر نام ائّمه در مّداحى به شكلى كه به .٨٧سؤال 
گفته شود، چه   )عليه السالم(»حسني«به جاى » حوسني«اى ديگر تغيري كند مثًال  گونه

 حكمى دارد؟

 .اجتناب كنند )عليه السالم(نام امامگونه تكرار   بايد از اين :جواب

در جمالس عزادارى » ما مهه سگ حسينيم«آيا استفاده از مجالتى مهچون  .٨٨سؤال 
 اشكاىل دارد؟ )عليه السالم(امام حسني

ولى بايد از سخنان و ; عزادارى خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينى است :جواب
زيرا ; نيست جدًا خوددارى شود)يهم السالمعل(بيت  اشعارى كه متناسب با عزاداران اهل

و اينگونه تعبيرات، شايسته . از اينگونه امور بيزار است)عليه السالم(حضرت سّيدالّشهدا
 .عزاداران حسينى نيست

رساند، چرا   ام، كه وفاى سگ را مى  نام كلب رقّيه براى خود انتخاب كرده .٨٩سؤال 
مانند رسول ; رسد  داشته باشد يقينًا به انسانّيت مىكه اگر آدم بتواند به اندازه سگ وفا 

اند كه از حضرت   ديده)عليه السالم(ترك، كه در خواب او را به صورت سگ امام حسني
آيا با اين وجود دليلى براى خمالفت وجود . كند و به مقام انسانّيت رسيد  حمافظت مى

 زدند؟  دارد؟ اگر اشتباه است چرا بزرگان اين حرف را مى

اى از دشمنان، در  در عصر ما عّده. توّجه داشته باشيد هر زمانى اقتضايى دارد :ابجو 
اى هستند كه جلوى پيشرفت اسالم و تشّيع را در جهان بگيرند و اين   انتظار بهانه

دانيم گفتن اين تعبيرات واجب نيست اّما  و با اينكه مى. كنند موضوعات را بهانه مى
شود، آيا در چنين شرايطى گفتن  )عليهم السالم(بيت  اهلممكن است مانع پيشرفت مكتب 

 !اين تعبيرات خوب است؟

زىن، خود را سگ، االغ يا كبوتر  بعضى در اشعار يا مراسم مّداحى و سينه .٩٠سؤال 
 اشكال است؟ آيا بيان چنني مجالتى داراى. خوانند  و امثال آن مى )عليهم السالم(البيت اهل
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 .ايسته عزاداران حسينى نيستاينگونه تعبيرات ش :جواب

پيشني   مجعى از مّداحان سعى دارند مقام واالى شهداى كربال را با انبياى .٩١سؤال 
مقايسه كنند، اين   )صلى اهللا عليه وآله(خمصوصًا پيامربان اولوالعزم يا اصحاب خاّص پيامرباكرم

 كار چه حكمى دارد؟

ه آنها را واال بدانيم و از مقايسه و كند كه ما مقام هم ادب و احترام ايجاب مى :جواب
همه از اولياء اهللا بودند و ما به همه آنها عشق : بگوييم برترى آنها بر يكديگر بپرهيزيم و

 .مىورزيم

آيا تشبيه حّر بن يزيد رياحى در شعر، به رستم، لوان ايران باستان، آيا در  .٩٢سؤال 
 باشد؟  شأن اين شهيد كربال مى

 .حّر بن يزيد رياحى، مسيرى غير از مسير رستم و امثال او داشت :جواب

هاى برخى از  گوىي له اخريًا درباره ضرورت مقابله با خرافه  آيا معّظم .٩٣سؤال 
 اند؟ مّداحان سخن گفته

زيرا اخيرًا بعضى از مّداحان ناآگاه و ; ايم آرى مطالبى در اين زمينه گفته :جواب
خوانند كه اگر معنى آن را بفهمند  را در مجالس عزادارى مى خبر، اشعار كفرآميزى بى

بر همه الزم است كه امر به معروف و نهى از منكر را . شود سبب خروج آنها از اسالم مى
در اين مسئله مهم فراموش نكنند و جاهالن خطاكار را به وظايف خود آشنا سازند و بهانه 

 . از چنين مجالسى دورى كنند به دست دشمنان بهانه جو ندهند و الزم است

ها و مدحيه سراىي   اى به مّداحان در مورد كيفّيت اشعار، نوحه چه توصيه .٩٤سؤال 
 داريد؟)عليهم السالم(بيت  مناسب شئونات اهل

، از افضل )عليه السالم(، مخصوصًا خامس آل عبا)عليهم السالم(عزادارى ائّمه اطهار :جواب
اشعارى كه حاكى از مظلومّيت و زحمات و فداكارى آن قربات است، و سرودن و خواندن 

كه باعث هتك حرمت آن  ولى بايد از هرگونه كارى; حضرات باشد كار بسيار خوبى است
گردد، و به بدن آسيب  شود، و موجب وهن مذهب در نظر ديگران مى  بزرگواران مى
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ند نسبت سگ به و تعبيراتى كه در عرف، توهين آميز است، مان. رساند پرهيز گردد مى
و . خود دادن، يا صداى حيوانات در آوردن، هيچ كدام مناسب مجالس عزادارى نيست

شود و  بايد به همه نصيحت كنند كه از اين امور، كه باعث وهن اين مراسم بزرگ مى
 .گردد، پرهيز كنند اهللا عّجل اهللا تعالى فرجه الّشريف مى  موجب ناراحتى حضرت بقّية

 

 غلـوّ 

يارانش صحيح   و)عليه السالم(آيا انعكاس بيش از حّد مظلومّيت امام حسني .٩٥سؤال 
 است؟

هرگز نبايد   ولى; خيز بود گريه انگيز و به يقين قربانگاه عاشورا يك صحنه غم :جواب
بلكه شاعران بايد . روح حماسى آن را در كنار بيان مظلومّيت آن بزرگواران فراموش كرد

گونه كه در قرون  عاشورا را به نظم كشند، همان  ى حماسىها ضمن اشعار سوگوارى جنبه
 .دهند  مّداحان به آن اهمّيت مى  خطبا و اخير توّجه شايانى به آن امر شده است و

هاى مذهىب ران اشعارى سروده و خوانده   اخرياً در بعضى جمامع و هيئت .٩٦سؤال 
ه معصومني و مانند آن را به ذوات مقّدس» اهللا«شود كه در ضمن آن، لفظ جالله   مى

ام و   ام، يا من حسني الّلهى شود من على الّلهى  مثًال گفته مى. دهند بزرگواران نسبت مى
 آيا بيان اين گونه اشعار، جواز شرعى دارد؟. ام  يا زينب الّلهى

نيست و الزم )عليهم السالم(اين تعبيرات مناسب افراد معتقد به مكتب معصومين :جواب
بزرگداشت مقام   و براى. ص تذّكر داده شود و آنها را از اين كار نهى كرداست به اين اشخا

 .ها ندارد  آن بزرگواران راههاى خوب و سنجيده و معقول وجود دارد كه نيازى به اين حرف

 

 زبان حال

عليهم (ائّمه هدى  بسيارى از اشعار، مربوط به مراثى شهداى كربال و .٩٧سؤال 

 آيا اين كار جماز است؟ جنبه زبان حال دارد،)السالم
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منظور از زبان حال آن است كه حالت آن بزرگواران چنين تعبيراتى را اقتضا  :جواب
نخست اينكه، واقعًا اين سخنان مناسب چنان : كند و اين كار به دو شرط جايز است مى

 .ديگر اينكه، معلوم باشد كه زبان حال است نه زبان قال  حالتى باشد، و

 

 بيان خواب

هاى خمتلفى كه   بعضى از خطبا اصرار دارند كه در منابر خود از خواب .٩٨ سؤال
 درباره مسائل مربوط به عزادارى يا غري آن است ره بگريند، آيا اين كار درست است؟

با توّجه به  ولى; دارد ها پرده از روى مسائل مهّمى برمى  گرچه گاهى خواب  :جواب
 . در منابر، زياد روى آن تكيه كرداينكه خواب، شرعاً حّجت نيست نبايد 

 

  



٤٩  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزادارى بانوان
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زىن يا زجنريزىن است،   در برخى جمالس، به هنگام عزادارى كه به شكل سينه .٩٩سؤال 
ها و فقط جهت متاشاى   ها است به اصرار خامن  خامن  اى كه حائل بني آقايان و پرده

ها اندك  خامن در حاىل كه فاصله آقايان و; شود مىزن برداشته  هيئت زجنريزن و سينه
ها قرار   زنند نيز در معرض ديد خامن زجنري منى اى از آقايان كه سينه و  است، و عّده

 آيا اين حنوه عزادارى صحيح است؟. دارند

ها براى سينه زدن برهنه نشوند، و مشكل ديگرى ايجاد نشود،   هرگاه سينه زن :جواب
 .مانعى ندارد

هاى عزادارى، كه موجب   حركت زنان با وضع نامناسب به دنبال هيأت .١٠٠ سؤال
 شود، چه صورتى دارد؟  هاىي مى  بروز گناهان و آلودگى

از افضل قربات  )عليهم السالم(و ساير معصومين )عليه السالم(عزادارى خامس آل عبا :جواب
 .ف شرع نشودولى مردان و زنان بايد طورى رفتار كنند كه آميخته با خال; است

نظر مشا در مورد حضور خواهران با رعايت حجاب كامل در پشت  .١٠١سؤال 
هاى عزادارى در كوچه و خيابان چيست؟ آيا اين حضور براى تعظيم شعائر اسالمى   دسته

 جايز است؟

 .در فرض سؤال، اشكال ندارد :جواب

نواىي   يا خري؟ همآيا ورود مّداح مرد در بني عزداران خامن اشكال دارد  .١٠٢سؤال 
 ها در اين مجع چه حكمى دارد؟  خامن
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; مانعى ندارد) در گوينده و مستمع(مّداح مرد اگر رعايت جهات شرعى را نمايد  :جواب
 .نوايى با او اشكال دارد ولى هم

در جمالس زنانه )عليهم السالم(بيت ها ذكر توّسل به اهل  شغل بعضى از خامن .١٠٣سؤال 
هاىي   خواىن هستند مردان و يا بّچه  به هنگامى كه مشغول روضه گاهى از اوقات. است

شوند و صداى اين خامن را   فهمند وارد حياط آن خانه مى  كه خوب و بد را مى
 ها چيست؟ خواىن  حكم اين قبيل روضه. شنوند  مى

تر كند و يا بدون تكيه به  ايد، صداى خود را آهسته در اين مورد كه نوشته :جواب
 .صوت بخواند

بعضى از آا در . كنند  ها سينه زىن مى  هاى عزادارى، خامن  در هيئت .١٠٤سؤال 
آيا . كنند هاى خود را درآورده و موهاى خود را پريشان مى  حميط مربوط به خامنها روسرى
 اين كارها اشكال شرعى دارد؟

در مجالس مخصوص به خودشان اشكالى ندارد مشروط به آنكه آسيبى به بدن  :جواب
 .انندنرس

 پخنت غذاى نذرى توسط بانواىن كه عادت ماهيانه هستند اشكال دارد؟ .١٠٥سؤال 

 .اشكال ندارد، مگر اينكه در مسجد باشد :جواب
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 ادعيه و زيارات
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 زيارت عـاشورا

 هاى لعن زيارت عاشورا داراى سند معتربى است؟ آيا قسمت .١٠٦سؤال 

 .رت كنونى در كتب معتبره نوشته شده استزيارت عاشورا به صو  :جواب

اگر در زيارت عاشورا به جاى اينكه صد بار ذكر خمصوص را بگوييم  .١٠٧سؤال 
 يكبار تكرار كنيم اشكال دارد؟

 .توانيد به قصد رجا يكبار بگوييد مى :جواب

لعن زيارت عاشورا : اند  گويند معّظم له فرموده آيا صحيح است كه مى .١٠٨سؤال 
 حذف شود و يا اينكه خواندنش اشكال دارد؟بايد 

مطالعه  ١١نظر ما را در كتاب مفاتيح نوين. اين حرف، كذب محض است :جواب
 .فرماييد

هنگام خواندن زيارت عاشورا در روزهاىي به غري از عاشورا، در  .١٠٩سؤال 
گونه   مهني، ما نيز »)هذا اليوم(در اين روز عاشورا «گويد   هاىي كه مثال مى قسمت

بگوييم؟ آيا تطابق روز و شب نيز الزم است مثل » )ان يوم(در آن روز «خبوانيم، يا مثًال 
 گفته شود؟» ان هذا الليل«، »ان هذا اليوم«اين كه به جاى 

 .زيارت و دعا را آن چنان كه وارد شده به قصد رجا بخوانيد :جواب

را آنچه كه داخل پرانتز و دركتاب مفاتيح نوين در قسمت زيارت عاشو  .١١٠سؤال 
طلب ثارى مع امام «دامن  مثًال منى. دامن كدام درست است  پاورقى ذكر شده است، منى

 را بگومي چگونه خبوامن؟» طلب ثاركم مع امام مهدى«يا » هدى

                                                           
 .منت زيارت عاشورامفاتيح نوين، فصل پنجم، سند و . ١١
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توانيد اساس را همان متن اصلى قرار دهيد و اگر احتياط كنيد   در اينجا مى :جواب
 .تر استپاورقى را هم بخوانيد به

براى سجده آخر زيارت عاشورا اگر مهر وجود نداشت بر چه چيزى  .١١١سؤال 
 توان استفاده كرد؟ توان سجده كرد؟ آيا از نگني انگشرتى عقيق در چنني مواردى مى  مى

ولى بر ; صحيح است) غير خوراكى(رويد  سجده بر زمين و آنچه از زمين مى :جواب
 .تواند بر روى كاغذ سجده كند مى  و; باشد هاى معدنى صحيح نمى  سنگ

هاى انتهاى زيارت   در سالم» السالم على علّى بن احلسني«منظور از  .١١٢سؤال 
 ؟ چرا؟)عليه السالم(است يا حضرت على اكرب )عليه السالم(عاشورا، امام سجاد

است كه جزء شهداى   )عليه السالم(بنابر قول صحيح، منظور حضرت على اكبر :جواب
 .باشد كربال مى

دعاى (آيا حتمًا بايد دعاى بعد از زيارت عاشورا، كه به دعاى صفوان  .١١٣سؤال 
 يا در اصل، زيارت عاشورا بدون اين دعا وارد شده است؟; معروف گشته را خبوانيم) علقمه

 .اين دعا يك دعاى مستقل است :جواب

را و ديگر ادعيه توانند زيارت عاشو   زناىن كه عادت ماهيانه هستند آيا مى .١١٤سؤال 
 را خبوانند و سجده زيارت عاشورا را به جا آورند؟

كافى است از محّرماتى كه نسبت به آنان در رساله توضيح ; اشكال ندارد :جواب
توانند آيات سجده واجب قرآن را  از جمله نمى ١٢.ايم، اجتناب كنند  المسائل آورده

 .بخوانند

 

 زيارت ناحيه مقّدسه

 در مورد زيارت ناحيه مقّدسه از جهت سند و داللت چيست؟نظر مشا  .١١٥سؤال 

                                                           
 .، رساله توضيح املسائل٤٣٨باب غسل، احكام زن حائض، مسئله . ١٢
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ولى . توان آن را قرائت كرد بعضى از اسناد زيارت ناحيه معتبر است و لذا مى :جواب
بيت با سرهاى برهنه روز عاشورا   اهل«گويد  اى كه مى جمله. دو جمله از آن را نخوانند

 .»بال را درندگان بيابان خوردندبدن شهداى كر «گويد  اى كه مى جمله  و» بيرون آمدند

 

 ذكر مصيبت در اثناى دعا

، بني ادعيه )عليهم السالم(بيت آيا صحبت كردن و خواندن مصيبت اهل .١١٦سؤال 
 جايز است؟

قبل يا بعدش ذكر مصيبت  بهتر است ادعيه را به همان صورت وارده بخوانيد و :جواب
 .شود

 

 كار در ھنگام دعا

 :سؤال زير پاسخ فرماييد لطفاً به دو .١١٧سؤال 

زيارت عاشورا در درون ماشني چه  گوش دادن به دعاى كميل و ندبه و عهد و) الف
 حكمى دارد؟

دهم، يا در خيابان به جاىي   وقىت درون ماشني هستم و زيارت عاشورا را گوش مى) ب
رسد چه كار    خوانند، به قسمت سجده زيارت كه مى رسم كه زيارت عاشورا را مى  مى
 نم؟ك

اى   كافى است با يك انگشت، اشاره; سجده زيارت عاشورا واجب نيست :جواب
 .و خواندن يا شنيدن آن و دعاهاى ديگر درون ماشين مانعى ندارد. كنيد
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 خرافات در عزادارى
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 پرھيز از خرافات

و با در شرايطى كه دمشنان اسالم سعى در منزوى كردن مسلمانان دارند  .١١٨سؤال 
منطق معّرىف كنند، اجنام برخى  مسلمانان را ىب  خواهند اسالم را خراىف و  هاىي مى  حيله

اى در تظاهر به اسالم و  اعمال كه در منت دين وجود نداشته و در بعضى مناطق، عّده
شوند كه احياناً موجبات وهن شيعه و عزادارى را فراهم آورده   تعظيم شعائر، مرتكب آن مى

 ى دارد؟است، چه حكم

و عاشقان )عليهم السالم(بيت الزم است در اين شرايط و اوضاع، پيروان اهل :جواب
شود بپرهيزند و به جاى آن به  مكتب حسينى از هر كارى كه موجب وهن اين مراسم مى

سازد و اگر   سراغ مراسمى بروند كه عظمت اهداف حسينى را بيش از پيش آشكار مى
در عصر و زمان خود، بعضى از اين كارها را به  )رمحه اهللا(جمعى از بزرگان فقهاى پيشين

. اند، هرگاه در عصر و زمان ما بودند مسّلمًا نظر ديگرى داشتند داليلى اجازه فرموده
 .خداوند همه ما را از پيروان مكتب آن بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد

راسخ دارند، مسأله بدين در حمّل ما سّنىت است كه مردم به آن اعتقاد  .١١٩سؤال 
روز تاسوعا و عاشورا َعَلمى كه در متام مناطق مرسوم است در دست : صورت است كه
هاى خمصوص و حىت گاه با محلهور شدن به  دهند كه آن فرد با حركت  افراد خاّصى مى

آورند و آن را نسبت به  ها، به تعبري مردم َعَلم را جوش مى  زنان و مردان و ترساندن بّچه
گويند َعَلم، فرد را دنبال   شوند و مى  دهند، مردم دور آن مجع مى مى)عليه السالم(امام حسني

كند به معناى آن است كه آن فرد،  وقىت َعَلم بعضى از افراد را زمخى مى. برد  خود مى
متأّسفانه َعَلم در دست افراد . با ديده ترديد به َعَلم نگاه كرده است  انسان بدى است و
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نظر مشا در اين . كند  گاه افراد متديّن و وجيه را زمخى مى  آيد و اىل جوش مىاحل معلوم
 مورد چيست؟

از موجبات مهّم تقويت دين است،  )عليه السالم(عزادارى حضرت خامس آل عبا :جواب
گونه كارهاى نادرست آلوده كرد كه موجب اذيت و آزار عزادارن و  ولى نبايد آن را به اين

 .برومند شودهتك حرمت افراد آ

در اين حمل، روز هفتم حمّرم مرامسى به شكل نّقاشى و حنا بسنت بر بدن  .١٢٠سؤال 
آيا اين مراسم صحيح ; شود  اجرا مى )عليه السالم(ويژه بر دست و پا، به نام حضرت قاسم

 است؟

 .اجتناب كنيد )عليه السالم(گونه امور در عزادارى سّيدالّشهدا از اين :جواب

نظر جناب عاىل در مورد مراسم طشت گذارى كه پيش از فرارسيدن  .١٢١سؤال 
 شود، چيست؟  احلرام در بسيارى از مناطق آذرى زبان ايران منعقد مى  حمّرم

 .اين كار بدعت است، از آن بپرهيزيد :جواب

هاىي از قبيل درخت گز و انگور   در بعضى از نقاط كشور، درخت .١٢٢سؤال 
زنند، و اعتقاد به تقّدس، يا  هاىي به آا گره مى ى از عوام نخشود، كه عّده ا مشاهده مى

: گويند و مى! شفا گرفنت، يا روا شدن حاجت، و بعضاً شفاعت توّسط آن درختان دارند
در صورت سست اعتقادى و شك نسبت به درخت، حادثه ناگوارى براى شخص پيش «

عليه (، يا حضرت ابوالفضل)عليه السالم(عّده اى درختان مزبور را متعّلق به امام على» !آيد  مى

ها معتقد بوده،   ما به اين درخت«: گويند ، يا ديگر اولياى اهلى دانسته، و مى)السالم
اند، مصيبىت به   و كساىن كه درختان مزبور را سوزانده. امي  توّسل جسته، و حاجت گرفته و

 :خواهشمند است بفرماييد. »اند  آا، يا فرزندان، يا بستگانشان رسيده، يا بيمار شده

 ها چه حكمى دارد؟  گونه درخت  عقيده به تقّدس اين: اّوال

گرفنت حاجت از آا جايز   ها، و آيا گره زدن نخ، يا بسنت پارچه به اين درخت: ثانياً 
 است؟
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آيا سوزاندن، يا از بني بردن چنني درختاىن به عنوان مبارزه با خرافات، باعث  : ثالثاً 
 ىت براى سوزاننده، يا بستگان او، خواهد شد؟گرفتارى و مصيب

اين اعتقادات قطعًا از خرافات است، و حاجت خواستن از آنها نوعى شرك  :جواب
 .باشد، و بر همه الزم است نهى از منكر كنند، و پاداش خود را از خداوند بخواهند مى

 

 )عليھم الس�م(تصاوير منسوب به ائّمه اطھار

يا امام )عليه السالم(هاى نّقاشى شده كه به امام على  عكسآيا اين  .١٢٣سؤال 
دهند حقيقت دارد؟ آيا  نسبت مى... و  )عليه السالم(يا ابوالفضل العباس )عليه السالم(حسني

 نصب آا در خانه و مساجد و ديگر جاها اشكال دارد؟ آيا مشا آا را قبول داريد؟

ه تصاوير نامناسبى نباشد، و نسبت قطعى ولى چنانچ; اين عكسها واقعّيت ندارد :جواب
 .به آن بزرگواران ندهند، اشكالى ندارد

 

  



٦٢  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھاى ھيئت اموال و ھزينه
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 اموال ھيئت

هيئىت است كه بيست سال تأسيس شده و اكنون مهان هيئت و اعضاى  .١٢٤سؤال 
اتّفاق يكديگر قرآن و اند، در اين مّدت اعضاى هيئت به  آن به دو گروه تقسيم شده

خواهشمند است بفرماييد اموال بني آا . اند  تفسري منونه و اموال ديگر خريده بلندگو و
 از آن دو هيئت است؟  شود، يا متعّلق به يكى  تقسيم مى

اند تمام آن تعّلق به هيئت قبلى   چنانچه اموال را به عنوان هيئت قبلى خريده :جواب
 .دارد

 

 آورى پول  جمع

هاى تاسوعا و  در حسينّيه و مسجد جامع روستاىي، هر سال شب .١٢٥سؤال 
براى تشويق اهاىل، از بلندگو ميزان پوىل اهداىي . شود آورى مى عاشوراى حسيىن پول مجع

در سال جارى بعضى از اهاىل اجازه اين كار را ندادند و در نتيجه مبلغ . شود اعالم مى
آيا اعالم مبلغ پول اهداىي از بلندگو جهت . كردآورى شده به نصف تقليل پيدا    پول مجع

 تشويق مردم از نظر شرعى جايز است يا خري؟

 .اعالم كردن اشكالى ندارد و باعث تشويق در كار خير است :جواب

هاى جمالس و   تعيني سقف مبلغ پوىل براى كمك افراد، جهت هزينه .١٢٦سؤال 
 آيا درست است يا خري؟. شرعى دارد ها، چه وجه ساخت اماكن مقّدسه از مجله حسينّيه

نبايد با زور يا اخذ به حيا از كسى چيزى گرفت، بلكه مردم بايد با رضايت خود  :جواب
 .به اين اماكن مقّدس كمك كنند
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 اجرت مّداحان

عليهم (بيت مصائب اهل تواند براى ذكر فضائل و  بيت مى  آيا ذاكر اهل .١٢٧سؤال 

 اجرت طى كند؟)السالم

عليهم (بيت ولى اين كار در شأن ذاكران اهل; تعيين اجرت شرعًا اشكالى ندارد :جواب

 .كه بايد مظهر تقوا و پارسايى باشند، نيست  )السالم

الى اشعار و سخنان خود بعضى   آيا پول دادن به مرثيه سراياىن كه در البه .١٢٨سؤال 
خوانند جايز است؟  ا مىكنند و يا با غن الّسند را نقل مى  مدرك يا ضعيف  از مصائب ىب

 زند؟  گونه مطالب به عزادارى ضربه منى آيا نقل اين

پول را در برابر كارهاى مشروع آنها بدهند و نسبت به كارهاى خالف، نهى از  :جواب
 .منكر كنند
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 نـذر صحيح

چگونه )عليه السالم(عزادارى امام حسني گروش نذر صحيح براى مراسم بزر .١٢٩سؤال 
 است؟

و . كنند  بايد نذر كنند كه براى رضاى خدا به مراسم حسينى، فالن كمك را مى :جواب
بلكه بايد براى خدا و به قصد كمك به عزاى ; نذر براى پرچم و امثال آن صحيح نيست

 .و يارانش باشد )عليه السالم(صاحب پرچم يعنى امام حسين

 

 ايى بر انجام نذرعدم توان

آيا بايد براى اداى نذر خود وام . افرادى بر اجنام نذر خود تواناىي ندارند .١٣٠سؤال 
بگريند؟ آيا تغيري نذر از حمّلى به حمّل 

 است؟ جايز  ديگر  زمان  به زماىن از  و ديگر غذاى  به  غذاىي واز  ديگر

 

شود و اگر بتوانند وام را براحتى ادا كنند، وام  اگر توانايى ندارند، ساقط مى :جواب
 .جز در موارد ضرورت; و تغيير نذر مطلقاً جايز نيست. بگيرند

 عملى نبودن نذر

شود كه قابل عمل نيست، مثالً نذر كرده در عاشورا  گاه نذرهاىي اجنام مى .١٣١سؤال 
 اين امر ممكن نيست، آيا تغيري آن جايز است؟شربت دهد و االن زمستان است و 

 .توان آن را مثالً به شير گرم و مانند آن تغيير داد مى! آرى :جواب
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جانب حدود بيست سال پيش در روز عاشورا دويست نان روغىن نذر    اين .١٣٢سؤال 
االن به حدود دوهزار و چهار صد نان روغىن و  كرده بودم و سال به سال افزايش داده و

چهار صد كمپوت ميوه و اسباب بازى و لباس جهت اهدا به پرورشگاه    يك هزار و
چندين . ها و خانه ساملندان در روز عاشورا رسيده است  كودكان زيسىت و بيمارستان

آيا . ام  رو شده رسد با اعرتاض پزشكان روبه  سال است به عّلت اينكه به بيماران ضرر مى
يا خرج عمل  درمان و د نذر، در مهان روز، خرج دارو وتوامن معادل مهان مبلغ مور   مى

 جراحى يكى دو بيمار كنم؟

توانيد آن را تبديل به غذاى مناسب و اگر   اگر براى آنها ضرر داشته باشد مى :جواب
ايد در  ولى خوب است چيز مختصرى از آنچه نذر كرده; ممكن نشد تبديل به دارو كنيد

 .اختيار آنها بگذاريد

 

نذر داشتم امسال حمّرم، مقدارى آش در يك ايستگاه صلواتى خاص  .١٣٣سؤال 
پخش كنم، كه با صحبت با مسئول آن، متوّجه شدم كه ايستگاه امسال قادر به اداى نذر 

توامن نذر خود را به سال بعد يا در جاى ديگر و در امر ديگرى صرف   آيا مى. من نيست
 كنم؟

 .ا انجام دهيددر محل مناسب ديگرى نذر خود ر  :جواب

طور مداوم هر سال در شب تاسوعاى   ام كه به  جانب نذر كرده  اين .١٣٤سؤال 
وىل امسال به عّلت مشكالت ; حسيىن به مّدت ده سال كه يك رأس گوسفند ذبح كنم

توامن نسبت به   هاى بانكى و عقب افتادن آا منى ماّدى و عدم تواناىي پرداخت بدهى
آيا الزم است گوسفند نسيه ذبح كنم، يا پول قرض كرده و  . اجنام اين كار اقدام منامي

 گوسفند خبرم؟ براى حل مشكل ماىل چه كنم؟

در صورتى كه بتوانيد به آسانى بدهى را ادا كنيد، قرض كنيد و گرنه واجب  :جواب
 .نيست
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 :لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد .١٣٥سؤال 

عاشورا روزه بگريد، بعد فهميده كه  و خامنى نذر كرده است كه در روز تاسوعا) الف
 آيا بايد به نذر خود عمل كند، يا روز ديگرى را در نظر بگريد؟. روزه عاشورا، مكروه است

اگر اين خامن در روز تاسوعا يا عاشورا عادت ماهانه شد، قضا كردن روزه كاىف ) ب
 است؟

و . ونه نذرها بپرهيزدگ ولى در آينده از اين; بايد به نذر خود عمل كند) الف :جواب
 .مكروه بودن روزه عاشورا به معنى اين است كه ثوابش كمتر است

 .بعداً قضاى آن را به جا آورد) ب

 

 استفاده از نذرھاى مشكوك

. منايند  در ايّامى چون دهه اّول حمّرم، افراد زيادى اقدام به پخش نذرى مى .١٣٦سؤال 
يم و اگر بشناسيم ممكن است اّطالعاتى در مورد شناس  از آجناىي كه ما نذر كنندگان را منى

ها  منازخوان بودن،پرداخت مخس و زكات آا نداشته باشيم تكليفمان در قبال اين نذرى
 توانيم استفاده كنيم؟  چيست؟ مى

 .توانيد از آن نذرها استفاده كنيد تا زمانى كه يقين به خالف نداشته باشيد، مى :جواب

 

 تغيير نذر

ها است كه در روز عاشورا نذر عدس پلو داشتم كه چند  جانب سال  ينا .١٣٧سؤال 
آيا . خواهم به جاى عدس زرشك بريزم  حال مى. ام سال است به آن مرغ نيز اضافه كرده

 مانعى دارد؟

 .ايد عمل كنيد طور كه نذر كرده  بايد همان :جواب

عليه (امام حسني ما حدود بيست نفر در هيئت عزادارى، هرساله براى دسته .١٣٨سؤال 

رفت و  ها مى  گوسفند قرباىن نذر كرده بودمي و هر سال هم دسته به درب خانه  )السالم
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وىل بنا به داليل سردى هوا، شلوغى . بريدند قرباىن هركس را جلوى خانه خودش سر مى
ها، دورى راه و وقت كم، تصميم گرفتند كه مهه كساىن كه نذرى دارند هرچقدر كه   خيابان

مسجد ذبح  اهند پول بدهند تا يك عدد گوساله خريدارى و به نيابت از مهه جلوىخو   مى
آيا اداى نذر گروهى، آن هم به جاى گوسفند گوساله، درست است يا اشكال . شود
 دارد؟

 

 .ندارد  االّ مانعى اند بايد مطابق آن عمل كنند و  اگر صيغه نذر را خوانده :جواب

هاى حمّرم و صفر، سفره   برپاىي جمالس عزادارى در ماهزمان با   هر سال هم .١٣٩سؤال 
با توّجه . گردد پذيراىي مى  از عزاداران حسيىن  گسرتده شده و  )عليه السالم(اطعام امام حسني

گريد مقدار قابل توّجهى  به اينكه طبخ غذا به صورت يكجا در حسينّيه روستا اجنام مى
هفتم، : رات، حمدود به روزهاى خاّصى مثلماند و با توّجه به اينكه نذو   غذا اضافه مى

اند كه مقدارى از   باشد، بعضى از اهاىل روستا پيشنهاد كرده هشتم، م و دهم حمّرم مى
هاى ديگر طبخ گردد تا از اسراف  نذورات در روزهاى ديگر مثًال پنجم و ششم يا شب

 آيا اين كار جايز است؟. جلوگريى شود

ر، در آن روز خاص باعث اسراف و تبذير گردد در صورتى كه عمل به نذ :جواب
 .توان در روز ديگر كه اين مشكل وجود ندارد به نذر عمل كرد مى

گاه نذورات براى اطعام و مانند آن به سبب احساسات پاك مردم به  .١٤٠سؤال 
 قدرى زياد است كه در حمل مورد نذر قابل جذب نيست، چه بايد كرد؟

هاى محروم كه به قدر كافى وسيله ندارند برد، البته  محلتوان آنها را به  مى :جواب
هاى نزديك بهتر است و اگر آن هم ممكن نشد در زمان ديگرى در ماه محّرم و  محل

 . صفر در همان مصارف صرف كنند

كه ... حكم اضافات نذورات نقدى و جنسى از قبيل روغن گوشت و .١٤١سؤال 
 وراى حسيىن يا ديگر ايّام چيست؟بعضاً فاسد شدىن هستند، در ايّام عاش
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توانيد در مجالس ديگر مصرف كنيد و اگر آنها هم نياز ندارند آن را   مى :جواب
 . بفروشيد و پول آن را در مجالس عزادارى آينده در همان مكان صرف كنيد

 

 فروش نذورات

اغلب . كنند گوسفندهاىي را جلوى هئيت، جهت غذاى هيئت نذر مى .١٤٢سؤال 
. كنند رسانند و صرف نيازهاى ديگر هيئت مى  ا خبشى از گوشت را به فروش مىه  هيئت

 با توّجه به نّيت نذركنندگان، آيا اجازه چنني كارى را دارند؟

اگر واقعاً . در درجه اّول بايد صرف غذاى هيئت و مجالس عزادارى شود :جواب
 .توانند بفروشند و صرف بقّيه نيازهاى هيئت كنند اضافى بود، مى

توان   در صورتى كه مثًال نذر برنج زياد باشد و نذر گوشت كم، آيا مى .١٤٣سؤال 
 مقدار اضاىف را فروخت و جنس مورد نياز را ّيه كرد؟

 .مانعى ندارد :جواب

 

 مصرف نذر در موارد ديگر

در دهه اّول حمّرم هر عضو به سهم خود . هيئىت اعضاى بسيارى دارد .١٤٤سؤال 
پردازند و نذورات ديگرى هم به   عزادارى مى  هيئت جهت شام ومبلغى به صندوق 
فرماييد   محّام عمومى حمل، نياز مربم به تعمري دارد، اجازه مى. شود صندوق واريز مى

 متصّديان امر از حمل درآمد هر هيئت مقدارى به محّام عمومى كمك كنند؟

; ان صرف حّمام كردتو   شود نمى از وجوهى كه جهت اطعام و عزادارى داده مى :جواب
 . ولى چنانچه نذوراتى باشد كه جهت مطلق كارهاى خير نذر شده باشد، اشكالى ندارد

شده )عليه السالم(چند قطعه زمني چند سال قبل در روستا، وقف سّيدالّشهدا .١٤٥سؤال 
اين مسجد داراى . است تا اجاره آن را هر ساله دهه اّول حمّرم در مسجد اطعام دهند

و موقوفات كمى است و به عّلت اينكه در دهه دوم و سوم حمّرم، روستا از سكنه نذورات 
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. الذكر باقى مانده است هاى فوق  باشد مقدارى از اجاره  خاىل است و اطعام ميّسر منى
نياز مربم به تعمريات اساسى دارد و فاقد سرويس  نظر به اينكه مسجد، قدميى است و

هاى باقى   توانند اجاره آيا هيئت امناء مسجد مىباشد،   وضوخانه هم مى داشىت و
 مانده را صرف تعمريات فوق منايند؟

اگر در اين موقع ميّسر نيست، در مواقع ديگر اين كار . بايد صرف اطعام گردد :جواب
 .انجام شود

عليه (در شهر زجنان مسجدى است كه در ايّام عزادارى امام حسني .١٤٦سؤال 

قسمىت از اين  . گردد  اى عزادارى گاو و گوسفند زيادى قرباىن مىه در مقابل دسته)السالم
شود و اضافه آن را جهت توسعه   قسمىت بني مردم تقسيم مى ها صرف اطعام و  گوشت

. رسانند  بناى مسجد و احداث درمانگاه و مانند آن، زير نظر هيئت امناء به فروش مى
 آيا اين عمل جايز است؟

يان قبًال باخبر باشند و با رضايت به اين امور، قربانى كنند هرگاه مردم از اين جر  :جواب
 . ها را صرف در مصارف عزادارى كنند  و اگر باخبر نيستند بايد گوشت. اشكالى ندارد

مهه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم حمل، گوسفندهاىي را به عنوان نذر  .١٤٧سؤال 
 زىن در جلوى هيئت سينه

كنند و وجه  گردد ذبح مى  برپا مى )عليه السالم(نام حضرت ابوالفضلهاىي كه به  عالمت و
آيا . شود گسرتش آن مكان مقّدس هزينه مى آن توّسط هيئت امناى حسينّيه در مرمت و

 )عليه السالم(توان پول اين گوسفندهاى قرباىن را در مسجدى كه به نام حضرت ابوالفضل  مى
رهگذران در حال احداث است خرج   افران ودر كنار جاده جهت عبادت و رفاه حال مس

 كرد، در صورتى كه خود آن حسينّيه نيز احتياج مربم به بازسازى دارد؟

مگر اينكه از . احتياط آن است كه اين گوسفندان را صرف اطعام عزادارن نمايند :جواب
 . اند قراين معلوم شود كه نذر كنندگان هدف ديگرى داشته
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شود بعد از تأمني نيازهاى   نذوراتى كه به هيئات مذهىب داده مىآيا با  .١٤٨سؤال 
 اى درست كرد و به اعضاى هيئت وام داد؟  احلسنه توان صندوق قرض  خود هيئت، مى

چنانچه نذر خاصى باشد بايد در همان راهى كه نذر كننده نّيت داشته صرف  :جواب
 .نداردشود و اگر نذر، مطلق كارهاى خير بوده، اين كار اشكالى 

هاى مسجد و عزادارى  آيا جايز است از پوىل كه در ماه حمّرم، براى هزينه .١٤٩سؤال 
شود، جهت هيئت قرآن، كالسهاى مسجد و ختته سياه و لوازم ديگر استفاده    مجع مى

 كرد؟

ولى اگر براى ; شود براى كار ديگرى مصرف كرد اگر براى عزادارى باشد نمى :جواب
 .، مانعى نداردهاى مسجد باشد  هزينه

 استفاده شخصى از نذر

در ايّام حمّرم و صفر و   جانب سرپرست يك هيئت زجنريزىن هستم و  اين .١٥٠سؤال 
كنم و متامى  ايّام فاطمّيه و ماه رمضان، مراسم عزادارى در منزل شخصى خودم برگزار مى

اين است كه سؤال من . باشد  بر عهده خودم مى... خمارج هيئت از مجله شام و ار و
گوسفندهاى (شود   براى هيئت، مقدارى نذرى بيشرت در ايّام دهه اّول حمّرم آورده مى

صفر يا ايّام فاطمّيه يا  ٢٨ها را در ايّام ديگر مثًال  اگر مقدارى از اين نذرى) قرباىن
 خودمان استفاده كنيم، از نظر شرعى اشكاىل ندارد؟

 .شخصى از آن جايز نيستبايد طبق نذر عمل شود و استفاده  :جواب

ام در مراسم عزادارى ساالر شهيدان جلوى خنل، گوسفند  من نذر كرده .١٥١سؤال 
ام كه گوشت گوسفندان بني افراد كمى كه اصطالحاً   وىل به تازگى متوّجه شده; قرباىن كنم

نذر من . شود  باشند تقسيم مى شوند و داراى متّكن ماىل نيز مى خوانده مى» باباى خنل«
 چه حكمى دارد؟

توانيد آن را صرف  اگر مايل باشيد مى. العمل نيست چنين نذرى واجب :جواب
 .هاى عزادارى كنيد  هيئت
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 فراموش كردن نذر

 )عليه السالم(نذرى كردم به نّيت حضرت ابوالفضل ٨٣جانب در سال  اين .١٥٢سؤال 
كه نذرم براى هر ام    در حال حاضر فراموش كرده. در روز تاسوعا گوسفندى ذبح منامي

تكليفم . تاسوعاى هر سال بوده، يا براى يك مّدت زمان معّني بطور مثال پنج ساله
 چيست؟

 .آن مقدار كه يقين داريد، واجب است و اضافه بر آن واجب نيست :جواب

 

 شود نذر، كفّاره روزه محسوب نمى

كّفاره آيا اين غذاها  . دهم  من هر سال روز تاسوعا غذاى نذرى مى .١٥٣سؤال 
 شود؟  ام حمسوب مى  هاىي كه نگرفته  روزه

 .نذر با كّفاره فرق دارد! خير :جواب

 

 نذر اموات

اكنون كه اين . شخصى نذر كرده بود كه هر سال ماه حمّرم حليم بپزد .١٥٤سؤال 
شخص فوت كرده، آيا ورثه او بايد به نذر او وفادار مبانند؟ در صورت وفادار ماندن، 

 پخنت حليم، گوسفند بكشند و ميان مردم تقسيم كنند؟ توانند به جاى  مى

 .با فوت نذركننده، عمل به نذر وى واجب نيست :جواب
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 ايّام فاطميّه

ام، كمرت از   هاىي كه من در طول زندگى ديده  مصيبت«: اگر كسى بگويد .١٥٥سؤال 
بنابراين » !بلكه بيشرت است; ديده نيست)عليها السالم(هاىي كه مثًال حضرت فاطمه مصيبت

 دليلى ندارد كه براى آن بزرگوار به خاطر سيلى خوردن گريه كنم، پاسخش چيست؟

هايى كه بر آنها وارد شده   با توّجه به مقامات واالى آن بزرگواران، مصيبت :جواب
سيلى بزنند، يا يك عالم آيا اگر يك فرد عادى را . بسيار مهم تر از مصائب ديگران است

 بسيار بزرگ مّتقى را، از نظر مصيبت يكسان است؟

آيا برپاىي مراسم عزادارى در ايّام فاطمّيه با توّجه به ضرورت حفظ وحدت  .١٥٦سؤال 
 ميان مسلمني جائز است؟

هرگاه مراسم به شكلى برگزار گردد كه باعث تفرقه صفوف مسلمين نگردد مانعى  :جواب
اداران از شعارهاى تند بر ضد اهل سّنت كه در اين شرايط، باعث تفرقه است و عز . ندارد

 .خوددارى كنند

عاىل در مورد برگزارى مراسم ايّام حمسنّيه به صورت عمومى   نظر حضرت .١٥٧سؤال 
 در سطح شهر چيست؟

و فرزندان آنها كار بسيار  )عليهم السالم(توّسل به ذيل عنايت معصومين :جواب
هاى جديدى كه در ميان شيعه سابقه نداشته،   ولى بهتر اين است كه برنامه; است خوبى

 .ترتيب داده نشود
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 محّرم و صفر

 احلرام، به چه معناست؟  حمّرم .١٥٨سؤال 

حّتى در . يعنى در اين ماه جنگ حرام بوده است و بايد آتش بس داده شود :جواب
 ١٣.هاى مشروع  جنگ

هاى حمّرم را به نام يك نفر از اصحاب امام   شبعلت اينكه هريك از  .١٥٩سؤال 
ها تا دهه اّول است و   اند چيست؟ چرا عمده عزادارى گذارى كرده  نام )عليه السالم(حسني

 شود؟  رنگ مى بعد از آن كم

عّلت خاّصى براى چنين كارى وجود ندارد، هدف اين است كه تمام اين  :جواب
با توّجه به اينكه مصائب ) در مورد سؤال دوم. (يرندبزرگواران به ترتيب، مورد توّجه قرار بگ

از آغاز محّرم يا از روز دوم محّرم كه وارد كربال شدند شروع شد  )عليهم السالم(بيت اهل
. تر گرفتند، اين برنامه در ميان شيعه معمول شده است روز به روز كار را بر آنها سخت و

فرمودند كه  گونه عمل مى  نيز اين)السالم عليهم(كنند كه ائمه  نقل مى ١٤به عالوه روايتى
 .تواند سّنتى براى شيعيان باشد مى

چرا عزادارى در دهه اّول حمّرم و قبل از شهادت امام حسني و يارانشان با  .١٦٠سؤال 
 تر از بقيه ايّام حمّرم و صفر است؟  امهّيت

كه امام را اين به خاطر آن است كه مقّدمات عاشورا، از همان اوايل محّرم   :جواب
 .شود مجبور به فرود در كربال كردند شروع مى

عليه (هاى عزادارى از زمان به شهادت رسيدن امام حسني چرا برنامه .١٦١سؤال 

 شود؟  شروع منى)السالم

و مصائب  )عليه السالم(العاده شهادت حضرت سّيدالّشهدا با توّجه به اهمّيت فوق :جواب
اهل بيتش وارد شد، ده روز عزادارى حضرت زود  و العاده سنگين كه بر آن حضرات  فوق

                                                           
 .كه دين اسالم هرگونه جنگ در آن را حرام مشرده است) احلجه و حمرم  القعده، ذى رجب، ذى(هاى قمرى   ماه از ماه ٤. ١٣
 .٢٥٧، ص ٤٠حباراالنوار، ج ; ١١١، ص ٢اماىل شيخ صدوق، ج. ١٤
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اجتماعى را براى شور  در ضمن جلسات پيش از شهادت، محيط فكرى و. شود  شروع مى
 .عاشورا آماده كند

اعمال وارد شده در آن ... آيا رت نيست در ايّام عاشورا، عيد غدير و .١٦٢سؤال 
فاق افتاده است؟ مثًال اعمال عاشورا را ما روز را در مهان روزى اجنام دهيم كه آن واقعه ات

عاىل كه در تعيني روز اّول ماه   زيرا طبق نظر حضرت; در ايران روز م حمّرم اجنام دهيم
 قمرى نظريّه اشرتاك شب را قبول نداريد، م حمّرم ايران، مطابق دهم حمّرم كربال است؟

 .افق ايران و كربال تفاوت چندانى ندارد :جواب

چرا ما زمان آن را . بعضى معتقدند حادثه كربال در پاييز رخ داده است .١٦٣سؤال 
 دهيم؟  تغيري مى

هاى  يعنى بر محور گردش ماه در برج; هاى قمرى است هاى اسالمى ماه  ماه :جواب
ها، و لذا زمان واقعى تاريخى  زند، نه بر محور گردش خورشيد در برج  گانه دور مى  دوازده

 .شود  قمرى تعيين مى هاى آن بر اساس ماه

اما ; حديث نيست» كل يوم عاشوراء وكل ارض كربالء«دامن عبارت   مى .١٦٤سؤال 
 خواستم بدامن از كيست؟  مى

 .است )عليه السالم(بلكه برگرفته از تاريخ امام حسين; اين عبارت، حديث نيست :جواب

 روزه گرفنت در تاسوعا و عاشورا چه حكمى دارد؟ .١٦٥سؤال 

 .روزه گرفتن در روز عاشورا كراهت دارد :جواب

حدود بيست سال است كه در روستاى ما در دهه دوم حمّرم، جملس  .١٦٦سؤال 
آيا برگزارى چنني جملسى به نام . شود خواىن به نام عاشوراى دوم برپا مى  تعزيه عزادارى و

 عاشوراى دوم اشكال دارد يا خري؟

 .مانعى ندارد :جواب

روز مراسم  ٥گاه   ق ما، در فصل تابستان، مردم گاه ده روز، ودر مناط .١٦٧سؤال 
هنگامى كه حادثه  ; آا معتقدند. كنند  برگزار مى)عليه السالم(عزادارى، براى سّيد الّشهدا
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احلرام، در اين ايّام نيز   بدين جهت ما هر سال عالوه بر حمّرم. كربال رخ داد تابستان بود
گونه مراسم را به عنوان ورود برگزار كرد؟ يا   توان اين آيا مى .كنيم  مراسم عزادارى برگزار مى

 بايد به عنوان رجا اجنام شود؟

توان به عنوان عزادارى مطلق، كه در هر زمان و هر مكان  اين مراسم را مى :جواب
 .مطلوبّيت دارد انجام داد

عليهم (ماناربعني دارد و براى ديگر اما )عليه السالم(چرا فقط امام حسني .١٦٨سؤال 

 گريند؟ آيا به خاطر آمدن اسريان است و يا عّلت ديگرى دارد؟  اربعني منى )السالم

در بقاء اسالم )عليه السالم(عّلت آن نقش بسيار مهّمى بود كه شهادت امام حسين :جواب
عليهم (به عالوه مصائب آن حضرت، قابل مقايسه با مصائب هيچ يك از معصومين. داشت

 .نيست )السالم

 

 كار و تفريح در ايّام عزادارى

آيا پوىل كه دريافت  ; اينجانب به اجباردر روز عاشورا مشغول كار بودم .١٦٩سؤال 
 ام حالل است؟ كرده

ما از تالش براى   ١٥ايد اشكالى ندارد و در روايات اگر مجبور به حضور بوده :جواب
 .كسب روزى در روز عاشورا مذّمت شده است

تداخل امتحانات و ماه حمّرم با يكديگر، ما بايد به امور درسى  با توّجه به .١٧٠سؤال 
 خويش امهّّيت بدهيم يا به مراسم ماه حمّرم؟

 .ريزى منّظم به هر دو امر بپردازيد  با برنامه :جواب

 خواندن درس در روزهاى تاسوعا و عاشورا چه حكمى دارد؟ .١٧١سؤال 

 .نشود )عليه السالم(ى سّيدالّشهداولى مانع شركت در مجلس عزادار ; خوب است :جواب

                                                           
 . ٥٧٨األعمال، ص اقبال . ١٥
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هاىي مهچون شنا و گردش در شهر و بازديد از اماكن   آيا اجنام تفريح .١٧٢سؤال 
 )عليه السالم(هاى كامپيوترى با اصل عزادار بودن براى امام حسني  تارخيى، يا اجنام بازى

ها و  شكاثر شدن ا منافاتى دارد و رت است اجنام نشود؟ آيا اجنام آا سبب ىب
 شود؟ مى)عليه السالم(هاى ما براى امام حسني  عزادارى

 .شادى نداشته باشند ايد اشكالى ندارد، ولى مجالس جشن و آنچه نوشته :جواب

 

 اص�ح و آرايش در ايّام عزادارى

كوتاه كردن موى سر و حماسن آقايان و آرايش صورت و كوتاه كردن موى  .١٧٣سؤال 
 صفر، چه حكمى دارد؟ها در ماه حمّرم و   خامن

 .حرام نيست :جواب

آيا سرمه كشيدن و حنا بسنت در ايّام عزادارى نيز مستحب است، يا ترك  .١٧٤سؤال 
 باشد؟  گونه ايّام رت مى  آن در اين

ولى حنا بستن چون نشانه شادى است بهتر است ; سرمه كشيدن مانعى ندارد :جواب
 .در ايّام عزادارى ترك شود

زير ابرو برداشنت زن و آرايش غليظ كردن فقط براى شوهر در ايّام حمّرم  آيا .١٧٥سؤال 
 به خصوص دهه اّول جايز است؟

 .حرام نيست :جواب

در هفتم يا هشتم ماه حمّرم حرام » تاتو«لطفًا به من جواب دهيد كه آيا  .١٧٦سؤال 
 است؟ و آيا در كل، تاتو كردن در ماه حمّرم حرام است؟

 .حرام نيست :جواب

 



٨٤  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 عقد و عروسى در ايّام عزادارى

هاى حمّرم و  از نظر شرعى و قانوىن حكم ازدواج دامي و موّقت در ماه .١٧٧سؤال 
 صفر چيست؟

 .اشكالى ندارد :جواب

هاى حرام چون حمّرم از نظر شرع ايراد دارد؟ آيا در  آيا طلب فرزند در ماه .١٧٨سؤال 
 گذارد؟ فرزند تأثري منفى مى

 .اشكالى ندارد :جواب

هاى ماه حمّرم يا ديگر ايّام عزادارى  آيا لّذت جنسى بردن از مهسر در شب .١٧٩سؤال 
 مكروه است؟

مالحظه اينكه در . ولى رعايت ادب در حّد عرف خوب است; حرام نيست :جواب
 .عزاى نزديكان مثل پدر و مادر و مانند آن چه رفتارى دارند

 

 تقارن اّيام و`دت با شھادت

، مقارن با ايّام سوگوارى حضرت )عليه السالم(سالروز والدت امام هفتم .١٨٠سؤال 
باشد، كه مجع بني اين دو در اذهان عمومى تا حّدى  و يارانش مى )عليه السالم(سّيدالّشهدا
كه در ايّام )عليها السالم(در حاىل كه نسبت به ميالد حضرت زينب كربى. منايد متناقض مى

قرار گرفته، اين مشكل به ذهن )عليها السالم(اع شهادت حضرت زهرافاطمّيه و در شع
 :در مقايسه اين دو، نكات ذيل حائز امهّيت است. آيد منى

، هفتم صفر، بنابر تنها روايت )عليه السالم(فاصله زماىن والدت امام موسى بن جعفر. ١
اىل كه ميالد در ح. باشد  روز مى ٢٦حدود )عليه السالم(موجود، از شهادت امام حسني

عليها (، پنجم مجادى االوىل، با شهادت حضرت فاطمه)عليها السالم(حضرت زينب

 .هشت روز فاصله دارد) سيزده مجادى االوىل()السالم
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كه هفتمني امام شيعيان   )عليه السالم(شك مقام و مرتبت حضرت موسى بن جعفر  ىب. ٢
و به . رخوردار نيستند، باالتر استكه از مقام امامت ب  )عليها السالم(است، از حضرت زينب

 .مهني نسبت، ميالدشان نيز امهّيت بيشرتى دارد

عليهم (كس پوشيده نيست كه در مجع معصومني  با توّجه به احاديث معترب، بر هيچ. ٣

، شأن و منزلت بانوى حمشر، مركز اّتصال نّبوت به واليت، اّم االئّمه، حضرت )السالم
وىل با كمال تعّجب ; واالتر است )عليه السالم(فرزندش امام حسني نيز از )عليها السالم(زهرا

به جشن و سرور پرداخته، لكن به  )عليها السالم(حمافل مذهىب در سالروز ميالد حضرت زينب
گذرند، بلكه   توّجه از كنار آن مى  زادروز آن امام مهام اهتمام نورزيده، و مع االسف ىب

ها در برخورد با جملسى حتت عنوان بزرگداشت والدت حضرتش، به طرح   عموم مذهىب
 لطفاً در اين راستا به دو سؤال زير پاسخ فرماييد. پردازند اشكال مى

 عاىل در مورد موضوع فوق چيست؟ ظر حضرتن) الف

گانه فوق الذّكر، آيا برپاىي حمفل ميالد  با عنايت به مقّدمه طوالىن باال و موارد سه) ب
ذكر ميالد آن بزرگوار، و ابراز سرور  ، و)عليه السالم(جعفر  بن زادروز حضرت امام موسى

 شادى توّسط حمّبان آن حضرت، خالف شرع است؟ و

 )عليه السالم(با توّجه به اينكه معمول شيعه آن است كه عزادارى امام حسين) الف :جواب
به خاطر اين . هاى متعّددى است دهد، و در پايان ماه صفر نيز وفات را تا اربعين ادامه مى

به  )عليهم السالم(جهات مختلف، كّل دو ماه محّرم و صفر در عرف پيروان مكتب اهل بيت
به همين دليل از برگزارى جشن عروسى در . روف شده استعنوان دو ماه سوگوارى مع

تحت الشعاع  )عليه السالم(از اين جهت توّلد امام كاظم. كنند تمام اين دو ماه اجتناب مى
در حالى كه مسأله توّلد حضرت . مصائب مختلف مجموع اين دو ماه قرار گرفته است

عالوه بر . اين چنين نيست )عليها السالم(در مقايسه با شهادت زهراى مرضّيه )عليها السالم(زينب
نيز آمده كه بعد از وقايع كربال تا چهل روز آثار عزاى آن حضرت  ١٦اين، در بعضى روايات

                                                           
 . ٢٥١، ح ١٨٣كامل الزيارات، ص . ١٦
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معروف، روز ١٧اين نكته نيز فراموش نشود كه طبق بعضى روايات. در طبيعت نيز بوده است
خصوص اينكه والدت  به. است)عليه السالم(هفتم ماه صفر، روز شهادت امام حسن مجتبى

 .است )عليها السالم(قبل از شهادت زهراى مرضّيه )عليها السالم(حضرت زينب

، )چهل روز شهادت(ولى اولى آن است كه حرمت اربعين ; خالف شرع نيست) ب
 .مقّدم داشته شود

 مجالس شادى در ايّام عزادارى

 ارى واجب است؟عزاد در ماه حمّرم و صفر چند روز شادى كردن حرام و .١٨١سؤال 

هر ; بهتر است دهه عاشورا و دهه اربعين به عزادارى بپردازند و در بقّيه آزادند :جواب
چند متعارف ميان مردم اين است كه مراسم جشن عقد و عروسى را در تمام محّرم و صفر 

 . به عنوان احترام ترك كنند

 

 فرق شادى و عزادارى

ما فرقى با هم ندارد؟ يعىن در ايّام شادى  چرا نوحه و شادى براى امامان .١٨٢سؤال 
 دانيم شاد باشيم يا گريه كنيم؟  شنومي منى وقىت صداى مّداح را مى

در هر كدام مناسب همان  مّداحان محترم بايد بين عزا و شادى فرق بگذارند و :جواب
 . مجلس بخوانند

عليهم (در مراسم جشن والدت امامان )عليه السالم(آيا سينه زدن براى امام حسني: سؤال

 صحيح است؟ )السالم

مناسب اين است كه در مجالس جشن، اظهار سرور كرد و در مجلس عزا،  :جواب
 .اظهار غم

 

                                                           
 . ١٣٤، ص ٤٤حباراالنوار، ج . ١٧



٨٧  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 )عليھا الس�م(عيدالّزھرا

چند ساىل است بعضى از هيأاى مذهىب توّسط بعضى از مّداحان، م  .١٨٣سؤال 
با . شود  متأّسفانه كمرت مسائل شرعى رعايت مى  ريند وگ  االّول را جشن مفّصلى مى  ربيع

 :توّجه به اين مقّدمه، لطفاً به سؤاالت زير پاسخ دهيد

 نظر مشا راجع به اين جلسات چيست؟ آيا شركت كنيم؟) الف

جمالس شادى   گرفتند و  هم در اين ايّام جشن مى )عليهم السالم(آيا ائّمه اطهار) ب
 داشتند؟

افراد آزادند هر كارى را  نسبت به اين ايّام صحيح است و» لقلمرفع ا«آيا حديث ) ج
 اجنام دهند؟

 توان اينها را قانع كرد؟  با چه بيان و دليلى مى) د

 :در اين جا نكاتى بايد مورد توّجه قراد گيرد :جواب

و تبّرى از دشمنان آنها، جزء اركان  )عليهم السالم(توّلى دوستان اهل بيت عصمت) الف
 .مذهب ماست

 .نبايد كارى كرد كه شكاف در صفوف مسلمين بيفتد) ب

 .مجالس مشتمل بر گناه تشكيل داد )عليهم السالم(نبايد به نام مقّدس اهل بيت) ج

حالت خواب است و معاذ  ها و  حديث رفع قلم مخصوص به كودكان نابالغ و ديوانه) د
اجازه ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام را )عليهم السالم(معصومين اهللا كه ائّمه
 .داده باشند

شود، افرادى   گرفته مى  )عليها السالم(گاهى اوقات مرامسى كه در عيدالّزهرا .١٨٤سؤال 
 اين كار چه حكمى دارد؟; كنند جشن برپا مى

وف، و ايجاد شكاف بين مسلمانان الزم است از كارهايى كه باعث تفرقه صف :جواب
 .شود خوددارى شود، و همه مسلمين در برابر دشمنان اسالم مّتحد شوند مى
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 مقـاتل معتبر

 هاىي بگريمي؟  حوادث كربال را از چه كتاب .١٨٥سؤال 

ارشاد مرحوم : هاى معتبر خوبى در اين زمينه نوشته شده است از جمله كتاب  :جواب
شيخ مفيد، لهوف سيد بن طاووس، مقتل الحسين مرحوم مقّرم، منتهى اآلمال مرحوم 

هاى تاريخى حادثه كربال،  محّدث قمى، و اخيرًا كتاب خوبى به نام عاشورا كه شامل ريشه
ثار مهّم آن به وسيله دو نفر از دانشمندان حوزه سپس رويدادها، و سرانجام نتايج و آ

 . جانب نگاشته شده و كتاب بسيار خوبى است  علمّيه زير نظر اين

 

 )عليھا الس�م(حضرت زھرا

 ١٨در )عليها السالم(ما شيعيان به اين اعتقاد دارمي كه حضرت فاطمه زهرا .١٨٦سؤال 
يا اهل سّنت در اين باره وجود آيا سندى در كتب شيعى . سالگى به شهادت رسيده است

 دارد؟

 .سال و مانند آن است ٢٨ولى اهل سّنت نظرشان ; در كتب شيعه سند دارد :جواب

را آتش زدند يا شهادت ايشان طبق   )عليها السالم(آيا دِر خانه حضرت زهرا .١٨٧سؤال 
 ها افسانه است؟   گفته بعضى

آتش «اد اين سخن را در كتاب اسن. آن حضرت به مرگ طبيعى از دنيا نرفتند :جواب
 .ايم سّنت آورده هاى اهل  به نقل از كتاب» در خانه وحى
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 )عليه الس�م(امام حسين

شد، هيچوقت با   جمبور به بيعت منى )عليه السالم(آيا اگر امام حسني .١٨٨سؤال 
 كرد؟  حكومت يزيد ملعون جنگ مى

دانست و قطعاً  در هر صورت حضرت آن حكومت را فاسد و ضّد اسالم مى :جواب
 .آمد در مقام مخالفت برمى

يزيد لعنة اهللا : كنند ها تعريف مى خواستم بدامن اين ماجراىي كه بعضى  مى .١٨٩سؤال 
زيرا هر دو از يك دخرت (كينه داشته   )عليه السالم(عليه از قبل نسبت به امام حسني

تا چه اندازه حقيقت دارد؟ و نقش اين ماجرا در واقعه عاشورا ) ده بودندخواستگارى كر 
 چيست؟

اين مطلب هيچ نقشى در ماجراى عاشورا نداشته و از تاريخ عاشورا، چنين  :جواب
 .شود استنباطى نمى

سوى كوفه  به  حج خود را نامتام گذاشت و )عليه السالم(چرا امام حسني .١٩٠سؤال 
تواند صحيح باشد كه آن حضرت با اين كار  رداشت مىحركت كرد؟ آيا اين ب

خواست بفهماند كه حج در در سايه حكومت يزيد ارزشى ندارد، بايد طاغوت را از   مى
 پرداخت؟... بني برد سپس به اداى فرايضى مهچون حج و مناز و 

معروف اين است كه عوامل يزيد تصميم داشتند در مراسم حج آن حضرت را  :جواب
گونه عمل    اين )عليه السالم(رفت امام حسين  ند و چون احترام خانه خدا از بين مىشهيد كن

 .كردند

شكىن   قبل از اينكه به حّر برسند ظاهرًا و باطنًا از پيمان )عليه السالم(امام .١٩١سؤال 
چرا مهان موقع برنگشتند و وقىت كه به حّر و بعد از آن به ابن . مردم كوفه آگاه شده بودند

گردم   رسيدند اين پيشنهاد را دادند كه اگر مردم از دعوتشان بازگشتند من هم باز مىزياد 
 رو شوند؟ كه با ممانعت آن دو روبه
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مطابق آنچه در تواريخ آمده ادامه راه و مبارزه با  )عليه السالم(تصميم جّدى امام :جواب
خود را گذاشت و هر چند در اين راه شهيد شدند و شهادت ايشان اثر . حكومت يزيد بود

 .فرمود، من بازگشت به مدينه كنم، نوعى اتمام حّجت بود)عليه السالم(اّما اينكه امام

هاى تلويزيوىن در مورد مناز خواندن امام   چند وقت پيش در يكى از شبكه .١٩٢سؤال 
آيا اين مطلب از نظر . كردند  روى اسب در حال جنگ صحبت مى )عليه السالم(حسني

 ست؟تارخيى صحيح ا

در مقام ضرورت، اين   و; بعيد نيست نماز عصر را روى مركب خوانده باشند :جواب
 .كار جايز است

در بعضى كتب و نشريات و مقاالت، از تالوت آيه م سوره كهف  .١٩٣سؤال 
ياد شده است، آيا اين مطلب صحيح )عليه السالم(توّسط سر بريده حضرت امام حسني

 است؟

 .اين موضوع نقل شده است ١٨وط به حوادث كربالهاى مرب  در كتاب :جواب

 با شهادت كدام پيامرب مقايسه شده است؟ )عليه السالم(شهادت امام حسني .١٩٤سؤال 

مقايسه شده )عليه السالم(، با شهادت حضرت يحيى بن زكريا١٩در بعضى از روايات :جواب
 .است

 كجاست؟  )عليه السالم(مدفن سر مطّهر امام حسني .١٩٥سؤال 

 .طبق نقل برخى، در سوريه است :جواب

 

 كــرب�

بسته شد؟ آيا در شب  )عليهم السالم(بيت روز چندم عاشورا آب براى اهل .١٩٦سؤال 
 غسل اجنام داده بودند؟ )عليهم السالم(بيت  عاشورا اهل

                                                           
 .٤٠٥مقتل مرحوم مقّرم، ص . ١٨
 . ٧٤١، ح ٤٨٦كامل الزيارات، ص . ١٩
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مشهور آن است كه در روز هفتم آب را بستند، ولى آب به مقدار مختصر در  :جواب
 .و در مورد غسل شب عاشورا دليل قاطع نداريم. بّته نه به اندازه كافىها بود، ال خيمه

 در جريان كربال چه كسى پريوز شد؟ .١٩٧سؤال 

زيرا پيروزى به معنى ; و يارانش بود )عليه السالم(به يقين پيروزى از آِن امام حسين :جواب
كه ظاهر ساختن چهره كريه منافقان   )عليه السالم(رسيدن به هدف است و هدف امام حسين

مراسم   و. هاى عصر جاهلّيت بود، حاصل شد امّيه و نجات اسالم از چنگال آن تفاله  بنى
باشكوه عصر ما كه وسيله بسيار مؤثرى براى دميدن روح شجاعت و ايثار در برابر ظلم و 

 .هاست، گواه اين پيروزى است بيدادگرى در كالبد انسان

پيروزى در جنگ تحميلى،  كنيم كه عامل مهّم پيروزى انقالب ما و  و نبايد فراموش
 .شد  مجاهدان زمزمه مى  ها و سنگرهاى  همين حماسه عاشورا بود، كه در راهپيمايى

اند كه وقايع را در مهان روز از نزديك  آيا در روز عاشورا كساىن بوده .١٩٨سؤال 
 ، يا ازطرف دمشنان بودند؟)عليه السالم(اند چند نفر و ازطرف امام حسني بنويسند؟ اگر بوده

كه وقايع را يادداشت ) در لشكر دشمن. (اند  واقعه نگارانى بوده! آرى :جواب
 .كردند مى

 

 فطرس ملك

حبثى در هيئت مذهىب ما مبىن بر واقعّيت داشنت يا نداشنت فطرس َملك،   .١٩٩سؤال 
آيا اين . ماليده، جريان دارد )عليه السالم(كه بال شكسته خود را به گهواره امام حسني

شكل مرثيه  ها به داستان واقعا سند رواىي يا حديثى حمكمى دارد بتوان آن را در هيئت
 خبوانيم؟

توانيد به اين صورت كه در بعضى از كتب معروف چنين داستانى آمده،  شما مى :جواب
 .آن را در مجالس حسينى نقل كنيد



٩٥  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

بر اثر اصابت به چوب  )عليها السالم(زينبآيا قضّيه شكسنت سر حضرت  .٢٠٠سؤال 
 حممل، حقيقت دارد؟ و آيا ايشان سرشان را به حممل زدند يا سرشان به حممل خورد؟ 

در روايات آمده كه اسيران را بر شترهاى : زيرا اّوالً ; اصًال محملى وجود نداشت :جواب
له محترمانه است و محمل يك وسي: و ثانياً . بدون جهاز سوار كردند تا ناراحتى ببيند

 . كند كس آن را براى اسير خود انتخاب نمى  هيچ

 

 )عليه الس�م(حضرت عبّاس

سه بار آب را برداشته تا  )عليه السالم(حضرت ابوالفضل«: بعضى معتقدند .٢٠١سؤال 
زيرا حضرت ; به نظر من اين مطلب صّحت ندارد. »بنوشد و از اين كار امتناع كرد

بود، و حّىت يك حلظه از )عليها السالم(مهيشه به ياد پسران حضرت زهرا )عليه السالم(ابوالفضل
 نظر مشا در اين باره چيست؟. ياد آا غافل نشد

ولى بعدًا كه يادش ; اختيار دست به زير آب كند انسان تشنه ممكن است بى :جواب
 .نوشد بيايد آب را نمى

باشند و  مى)عليهم السالم(بيت  لبا توّجه به اينكه عّباسيان از دمشنان اه .٢٠٢سؤال 
، ازدواج )صلى اهللا عليه وآله(با نوه حضرت عّباس عموى پيامرب )عليه السالم(حضرت ابوالفضل

نيز بعدها از خمالفني شدند؟ چگونه حّىت )عليه السالم(منود، آيا فرزندان حضرت ابوالفضل
 نيز ناخلف بودند؟ مگر از فرزندان معصومني نبودند؟ )عليهم السالم(بعضى از فرزندان ائّمه

عّباس، دليلى   و همكارى آنها با بنى )عليه السالم(در مورد فرزندان حضرت عّباس :جواب
نوح، گاه فرزند : حّتى پيغبران، مانند  و)عليهم السالم(در دست نيست و در ميان فرزندان ائّمه

 .ناخلفى وجود داشته است

 

 )لس�معليه ا(حضرت قاسم

 در كربال صّحت دارد؟ )عليه السالم(آيا جريان عروسى حضرت قاسم .٢٠٣سؤال 
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 .اين مطلب در روايات معتبر وارد نشده است :جواب

 

 )عليھا الس�م(حضرت رقيّه

اند كه در   فرزندى به نام رقّيه سه ساله داشته )عليه السالم(آيا امام حسني .٢٠٤سؤال 
ايشان   شده و جان داده باشد؟ آيا اين مرقد كه براى خرابه شام با سر مبارك مواجه

 باشد، درست است؟  مى

اند و در كتاب قّصه  اين روايت معروف است كه حضرت چنين فرزندى داشته :جواب
 .كربال شرح آن آمده است

 

 )عليه الس�م(حضرت على اصغر

عليه (براى حضرت على اصغر )عليه السالم(آيا طلب آب توّسط امام حسني .٢٠٥سؤال 

 صّحت دارد؟)السالم

رحم بوده   و در واقع اتمام حّجتى با آن قوم بى. به حسب روايات صّحت دارد :جواب
 .است

 

 فرزندان مسلم

آيا فرزندان جناب مسلم در روز عاشورا شهيد شدند و يا در كوفه و به  .٢٠٦سؤال 
اى معتقدند فرزندان آن حضرت در روز عاشورا شهيد شده و  دست حارث؟ چون عّده

 الشهدا است، نظر مشا چيست؟  قضيه كوفه، جعلى و از اخرتاعات صاحب روضة

 .داستان شهادت طفالن مسلم، به دست حارث معروف است :جواب
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 خطاب به مـّداحان

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

احلرام  در حمّرم)عليهم السالم(بيت  له در ديدار با مّداحان اهل هاى معّظم برخى از توصيه
 :ش به شرح زير است.هـ  ١٣٨٦و  ١٣٨٤هاى   سال

 .مّداحان عزيز شايسته است نكات زير را رعايت منايند: ايشان فرمودند

باشد و شأن و ) سّنت  كتاب و(سخنان اين عزيزان بايد برگرفته از مدارك معترب . ١
طور كامل حفظ   و شهداى واال مقام كربال در حمتواى اشعار به )عليه السالم(مقام امام حسني

 .شده و اهداف اين قيام عظيم براى عموم تبيني گردد

ى قدميى، جتربيات خود را به ها  از آجنا كه مّداحى تركيىب از علم و هنر است، نسل. ٢
 .نسل جوان منتقل كنند و با آموزش عقايد، سطح فكر و انديشه ديىن آنان را باال بربند

 .كسوتان را در اين جمالس حفظ كنند  مهچنني نسل جوان احرتام به پيش. ٣

از چراغ سبز نشان دادن نسبت به گناه، به خاطر عزادارى در جمالس وعظ و . ٤
 .شود و توصيه به تقوى گردد مّداحى اجتناب

هر چند دين از سياست جدا نيست، وىل غلطيدن مّداحان در مسايل جناحى . ٥
 .صالح نيست

برخى قصد دارند خرافات را با واقعه عاشورا خملوط كنند و دمشن نيز از اين مسأله . ٦
 !مراقبت منايند. زند  كند و به دين ضربه مى  سوء استفاده مى

 .ارهاىي كه بدعت آميز است وارد مقوله عزادارى نشودمراقب باشيد ك. ٧
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هاى جمالس هلو و فساد داشته باشد و   آهنگ مّداحان حمرتم نبايد شباهت با آهنگ. ٨
 .ها راسيد و دورى كنيد  هاى نامتناسب و مبتذل در مّداحى  از سبك

 . فاده شوداست  اجازه ندهيد آالت موسيقى، آگاهانه يا ناآگاهانه در جمالس عزادارى. ٩

 .االمكان پرهيز شود  هاى سخت، حّىت   از روضه و مصيبت. ١٠

ساير بزرگان   و)عليه السالم(از طرح كردن مسائلى كه بوى غلّو درباره ائّمه دين. ١١
 .دهد، اجتناب گردد  مى

دهد اجتناب شود و حرمي خدا، پيامرب و ائّمه   از مسايلى كه بوى كفر مى. ١٢
 .را حفظ كنيد )عليهم السالم(اطهار

در ) عج(عشق به امام زمان  تقويت نظام، رهربى و مراجع بايد مّد نظر قرار گريد و. ١٣
 .ترين مطلب، زنده نگه داشته شود  مهه جمالس به عنوان اساسى

ها در   زيرا اينگونه عزادارى; اى برهنه شوند  اجازه ندهيد در جمالس عزادارى عّده. ١٤
 .انه دست دمشن ندهيد ايت نشده است ورو  )عليهم السالم(سريه ائّمه

زيرا شرعًا درست ; عزادارى به صورتى نباشد كه آسيب جّدى به بدن برسد. ١٥
 .نيست

 .اجازه ندهيد برخى تعبريات موهن در عزادارى به كار برده شود. ١٦

اى جز  وّعاظ و مّداحان حمرتم بايد وقت مناز را رعايت منوده و در وقت مناز برنامه. ١٧
 .مناز نداشته باشند

 .زدگى مردم به ويژه جوانان گردد  جمالس طورى نباشد كه موجب خستگى و دل. ١٨

مّداحان بايد مناعت طبع را رعايت كنند و مواظب باشند با رفتار و گفتار خود به . ١٩
 .دين ضربه نزنند

 .گاه خلف وعده نكنيد اگر براى جاىي دعوت شديد هيچ. ٢٠

 . در جمالس حفظ كنيدحرمي يكديگر را . ٢١

 .روى نكنيد در عزادارى زياده. ٢٢
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 گاگر تواضع كنيد بزر. هاى خود نداشته باشيد سعى كنيد خودستاىي در برنامه. ٢٣
 .شويد  مى

و بدانيد قدم، جاى . عمل مشا بايد طورى باشد كه متناسب با موقعّيت مشا باشد. ٢٤
و  )عليه السالم(خالق حضرت امام حسنيمتخّلق به ا  گذاريد و  پاى شاعراىن چون فرزدق مى

كونوا دعاة للناس بغري «يارانش باشيد تا سخنان مشا بر دل نشيند و به مصداق 
 .مهه شنوندگان از آا الگو گريند ٢٠»السنتكم

به يقني اين مراسم عظيم باشرايط فوق خارى در چشم دمشنان و سبب تقويت اسالم و 
 .مسلمني است

عليه (را در سايه الطاف اهلى و عنايات خاّصه ساالر شهيدان كربالموفّقّيت مهه عزيزان 

 .مسألت دارمي )السالم

 

  

                                                           
 . ١٤اصول كاىف، باب الورع، ح . ٢٠



١٠١  

 ir.makarem.www                                                       حکام عزاداریا
              

 

 

 

 

 خطاب به عزاداران

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 )مّدظّله(اهللا العظمى مكارم شريازى  حمضر مبارك حضرت آيت

عليه (شك نيست كه عزادارى حضرت سّيدالّشهدا! با اهداء سالم و حتّيت :سؤال

وىل بعضى درباره حنوه عزادارى، سؤاالتى دارند و  ; مايه افتخار مهه ما شيعيان است)السالم
تقاضا . گروهى از دمشنان سعى دارند با پخش شايعات در ميان عزاداران اختالف بيفكنند

ادام « .طور شّفاف حنوه عزادارى آن سرور آزادگان را براى ما روشن فرماييد  شود به  مى
 »     عاىلاهللا ظّلكم ال

 عاىل  مجعى از مقّلدين حضرت

به يقني مراسم با عظمت حسيىن از افضل شعائر اسالمى است كه از ائّمه  :جواب
به ما رسيده است و شايد هنوز زود است كه ما عظمت عاشوراى  )عليهم السالم(بيت اهل

 .حسيىن را درك كنيم و به عمق آن برسيم

پريوزى انقالب اسالمى و . ما بوده استاين مراسم در طول تاريخ، حافظ مذهب 
شيعيان عراق در سايه آن  گاهللا جنوب لبنان و موفقيت بزر  جنگ حتميلى و پريوزى حزب

ها نبود امروز ايران، عراق و لبنان رنگ  صورت گرفت و اگر اين عاشوراها و عزادارى
 .ديگرى داشت

ده (ان حسيىن در اربعني ترين رقم زائر گجاذبه اين مراسم به قدرى است كه امسال بزر
 .در تاريخ كربال ثبت شد، آن هم در ميان آن مهه خطرات) ميليون نفر زائر
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اينجانب هنگامى كه صحنه تكان دهنده حركت زّوار را ديدم كه با پاى برهنه و مهراه  
كودكان خردسال و شريخوار به سوى آن مقصد عاشقان در حركتند، آرزو كردم كه اى  

 .ان آا بودمكاش من هم در مي

كوشند آن را تضعيف يا كم رنگ كنند يا با خرافات بياميزند و   به مهني دليل دمشنان مى
دامن مهه عزيزان را به نكات زير توّجه   از عظمت آن بكاهند، كه در اين راستا الزم مى

 :دهم

. كنيم كه بيش از هر زمان نياز به وحدت و آرامش دارمي ما در زماىن زندگى مى. ١
صلى اهللا عليه (اند كه به ساحت قدس پيامرب اسالم  ورهاى اروپاىي دست به دست هم دادهكش

كشد و با   اسرائيل پيوسته مسلمانان فلسطني را به خاك و خون مى. اهانت كنند )وآله
 .كند  اهللا در لبنان نقشه طرح مى  كمك امريكا، براى نابودى حزب

شوند و   وسيله وّهابيان متعّصب شهيد مى در عراق، مهه روزه برادران و خواهران ما به
ها براى كشور ما، تنها حكومت اسالمى شيعه در جهان، شب و روز توطئه  ابرقدرت

 .كنند  مى

دهد كه در چنني شرايطى به شايعات دامن بزنيم و اختالف  كدام عقل اجازه مى
 .ظيم دور مبانيماى بيفكنيم و آب به آسياب دمشن بريزمي و از مقابله با آن خطرات ع  تازه

تر و در  البّته بايد مراسم عزادارى به كورى چشم دمشنان، با شور و شكوه هرچه متام. ٢
اوج عظمت و هر سال رت از سابق برگزار شود و هر كارى كه عظمت اين مراسم را 

حمال است كسى شيعه باشد و خواهان عظمت اين مراسم . خمدوش كند حمكوم گردد
 .نباشد

عليهم (ها، بايد به مهان صورت سّنىت و بر طبق دستورات ائّمه هدى  زادارىاما حنوه ع

جا در اهتزاز   حسيىن مهه  هاى با راهنماىي علماى حمرتم بالد صورت گريد و پرچم )السالم
; زىن و زجنريزىن با نظم و شكوه، در هر كوى و برزن به راه افتد جات سينه دسته. باشد

ه تعبريات كفرآميز و آميخته با غلّو بر زبان جارى نكنند و وىل مراقب باشند افراد ناآگا
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عزاداران آسيب جّدى به بدن خود نرسانند و كارى كه در نظر عموم مردم موجب وهن 
 .مذهب است اجنام ندهند تا انه به دست دمشن نيفتد و بدخواهان مأيوس گردند

زيز در اشعار محاسى هاى خود و مّداحان ع سزاوار است خطباى حمرتم در خطابه. ٣
و شورانگيز خويش در وحدت صفوف بكوشند، و اهداف سّيد مظلومان و ساالر 
شهيدان را كه مهان دادن آگاهى به مردم و نشر احكام قرآن، كسب عّزت، شرف، آزادى، 

و چه خوب است اين اهداف . امر به معروف و مبارزه با ظلم و فساد است روشن سازند
ها ثبت گردد و جوانان عزيز، مصداق   مدارس و دانشگاه كتب درسىبا شواهد تارخيى در  

 .گردند» عارفاً حبّقه«زنده 

جات و جمالس   اينجانب به سهم خود از متام كساىن كه در اين دو ماه عزيز دسته. ٤
كنم  ها كشيدند تشّكر مى حسيىن را از طرق خمتلف گرم نگاه داشتند و در اين راه زمحت

يزمان را در سايه لطف خداوند و زير لواى پرافتخار ساالر شهيدان و و سربلندى مّلت عز 
عصر ارواحنا فداه از خداوند متعال خواهامن و از مهه  حتت توّجهات و عنايات حضرت وىل

خواهم كارى نشود كه عظمت مراسم عزادارى بسيار با شكوه امسال، با دامن زدن به   مى
 .ونداختالفات، تلخ گردد و دمشنان ما شاد ش

 اهللا وبركاته  والسالم عليكم ورمحة

 ناصر مكارم شريازى

١١/١٢/١٣٨٦ 
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  اشعار معظم له
 

 آتش عشق در آن مشتعل است*** كربال قبله ارباب دل است 

 يزىل است حافظ سّر حِق مل*** كربال مركز فيض ازىل است 

 صحنه عشق و شهادت باشد*** كربال مهد رشادت باشد 

 شام تاريك ستم را شفق است*** است كربال كعبه اصحاب حق 

 !پايگاه شرف و اميان است*** كربال رزمگه شريان است 

 كربال جايگه صدق و صفاست*** كربال مدرسه عشق و وفاست 

 روشىن خبش زمان است و زمني*** كربال نور مساوات برين 

 آفرين بر حرم و ساكن تو*** دست من و دامن تو ! كربال

 ديده گريان و جگر بريان است*** ان است قلب از دورى تو سوز 

 طاقم  در فراق حرمت ىب*** پاى تا سر به تو من مشتاقم 

 قلب آهنگ لقايت دارد*** مرغ دل شوق صفايت دارد 

 !راه بستند بر اهل اميان*** آه و افسوس كه اين دژخيمان 
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 ى تودنيا اسري غم شد و غرق عزا*** شورى فكنده در مهه عامل نواى تو 

 دهلاى عاشقان مهه در كربالى تو*** چشمان دوستان مهه ناظر به سوى توست 

 بر هر لىب كنون سخن از نينواى تو*** در هر سراى شراره سوداى عشق تو است 

 اى از والى تو  در عمق دهر ولوله*** ذرات كائنات ثناخوان لطف توست 

 پر بالى تو آماده گشته باديه*** آغوش باز كرده شهادت به حمضرت 

 سرو روان خجل بر قّد رساى تو*** شرمنده گشته است شجاعت ز رزم تو 

 خواهان شود به حشر خدا خونبهاى تو*** اين فخر بس تو را به شهيدان راه حق 

 رهني مّنت و ُجود و سخاى تو» فطرس«*** در گاهواره رسم شفاعت رقم زدى 

 و خبشش و مهر و وفاى تو قربان عفو*** دادى تو آب دمشن غّدار خويش را 

 فداى تو» ناصر«گردد متام هسىت *** دارم من اين اميد به درگاه ذواجلالل 


