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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ان و ينيشيو سالم و درود بر سرور پ است انيش و سپاس را پروردگار جهانيستا

 ب و پاکش... و اما بعد:يامبر ما محمد و آل طيندگان پيآ

ـ که در آن بجز نقـل و روا  ن و مختصرينکته ب ستيبچه ان کتايا ت از کتـب و  ي

ن اسـت کـه در   يکه از شما دارم ا ي؛ درخواستوارد نشده است يگريز ديمراجع چ

ـ  ياست و هر عـاقل  يقت دوست داشتنيهمانا حق ،ديقضاوت عجله نفرمائ آن  يدر پ

را بعد  ياحت, لذت و ردهد يکه در راه بدست آوردن آن به خود سخت ياست و کس

 د.ياز بدست آوردن آن خواهد چش

ـ   يبله, راه بدست آوردن حق  ـ گر يقت سخت و پر مشـقت اسـت ول از آن  يزي

آشکار کردن شعائر  صرفکوشش و وقت خود را  ‡وجود ندارد, چه اندازه ائمه 

 يش را بـرا جانکردند, چه بسا که سرور و امام جوانان اهل بهشت خودش و  ينيد

 يما م ي فهيان شعائر اسالم و حقائقش فدا کرد, پس وظين و بيدن يا يارينصرت و 

 .مين خود را مکلف کنيحقائق د يباشد که در آشکار کردن و جستجو

ام عاشوراء و يباشد, ا يام ميکوتاه از آن ا يچند و جوابهائ ين سئواالتيا

که چه  يصبر بر مشقتهائو  قبورو  يعزادارمسائل مهم مربوط به  ين بعضيهمچن

. و البته که ميشو ياد مصائب گذشته گرفتار آن مير ما است و چه با يبانگياکنون گر

وارد شد همانگونه که خداوند عزوجل  ينمؤبر م يتيد در نظر داشت اگر مصبيبا

﴿د: يد بگويفرموده است با        ﴾ همانا ما «: ترجمه. )۱۵۶ :(بقره

 .»اوست يو همانا بازگشت ما بسو مياهللا هست يبرا
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است که از  يح اثبات شده ايات صحيجوابها از روا يتمام کنم يمخاطر نشان 

ـ (جد خرأو مت )يمي(قد تقدمممحقق  يعلماا از يو ده است يرس ‡ائمه  ـ  د)ي  يم

 م.در اختصار مطالب کرده ا يسع يچاپ يتهايمحدود به علت: ناگفته نماندو  .باشد

ـ در جاللشان نقـل شـده اسـت, و بـر تقل     ‡از ائمه  ياديات زيهمانا روا  دي

, بـس وجـود دارد   يهشدارهائ گرداند يچکاره ميکه ما را مهمل و ه يکورانه اکور

 يو از فالن هکرد يزندگ ديتقل آنبطالن در است که  ياديز يزمانهان حال يبا ا يول

  .ما وجود ندارد در يعقل انگارکه  ميکن يمتقليد  يبه شکل يو فالن

 يدر عصـرها  يدهد ول ينکه مذهب به کسب علم و اجتهاد فرمان ميبا وجود ا

 يم, وليه اجتهاد را ترک کرداو  ينيعلم د ي ترس مطالعه يضعف و انحطاط از رو

ـ  ميشو ياد آور مي اجتهاد سرداده و يحاال ما ندا عه دعـوت بـه اجتهـاد    يمذهب ش

بـر   يحد و حصـر  يب يترور فکر يولباشد,  يباز م در آناجتهاد  يو درهادهد  يم

 به تبع آن بوده اسـت ز ينجه آن حال و وضع عوام يدر نت و ,داشتهروشنفکران وجود 

 .نگذاشته است يجز تقليد و تبعيت مراجع باقما  يبراراهي  نهيهر آو 

 يدر دعاما را ء اهللا که ن شا, و اشما يبرا ‡از کالم ائمه  ياقتباساتهم  نيو ا

 د.يکن يش نمفراموخود 

ن مـوارد در  يا :نديگو يکه م يو رد کسان ينيس: نظر شما در مورد شعائر حس

ـ يمشـروع  يجه دارايوجود نداشته است و در نت ‡طهار زمان ائمه ا باشـد   يت نم

 ست؟يچ

ـ يا يزيجواد تبر يت اهللا العظميج: آ ان در زمـان  يعينگونه جواب داده اند که: ش

د نداشته است به علـت  ووج ينين شعائر حسينکه ايکردند و ا يم يزندگه يائمه با تق

ت آنـرا در زمـان حاضـر    ين مسئله عدم مشروعيعدم امکان وجود آن بوده است و ا

ـ   يدر آن زمان امکان برگـزار  انيعيو اگر ش ،رساند ينم را داشـتند   ينيشـعائر حس
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 يپرداختند, مانند نصب پرچمها يم به آن ميده يهمانگونه که ما اکنون آنرا انجام م

 يخـوئ  ة(قسـمت دوم از صـراط النجـا    ياظهار نـاراحت  يه ها براينياه بر در حسيس

 .)۱۴۱۷چاپ  ۵۶۲صفحه 

ـ ين ياصفهان يفان ينيحس يعل يت اهللا العظمين جواب عالمه آيبه مانند ا  يز وقت

0Fن اموريشد: ا گفته يو به

بت ينکه آنها اهل مصيبا وجود ا ‡ن يدر زمان معصوم ١

ـ و ؛ وجود نداشته است تر بوده اند ياول از ما ن يحس يه يبوده و بر تعز چ يدر ه

آنها  عهياست که ش 1F٢ين امور بدعتيو ا ردن باره وجود نداياز آنها در ا يامر ,يثيحد

 نهينه به سيخواند و همانطور که س يم ير مذهبو آنرا شعائ .است قرار دادهن يرا در د

جهنم در آتش داخل شدن باعث  يو هر گمراه يگمراه يده است هر بدعتيرس به ما

  .باشد يم

ـ , هر مسئله جدگفت: جواب واقعا واضح است بـدعت   و ،سـت يبـدعت ن  يدي

ن وجود نـدارد,  يکه در د است يگساخت يقرار دادن حکمده عبارت است از ينکوه

ت وارد شده در مـذمت بـدعت و   ي] رواد توجه داشتيباباشد و [ يز نمين نيو از د

 يزشـت باشد بلکه به حکم عقل,  ين نميدر د يادن حکمقرار د منع انگريبدعتگذار ب

ـ يطربه کند که  يان مين بيرا در د يمسائل قرار دادن  ـ غ يق و در آن  راه مجـاز ر از ي

 در مـورد نگونـه نباشـد   ياگر ا شود؛ يقرار داده موحي آسماني  ن و به اسميد يلوا

 هاآناز  جستن يزاريب ات بريروا باشد و يمحکم کردن صادر مربوط به  که يشبهات

چه , باشد يآنها زشت م يبراعقوبت که  حکم مي کندعقل برعکس داللت دارد و 

                                                 
 مراسم عزاداري(مترجم). - ١

بدعت به امري گفته مي شود که اصلي در دين نداشته و بصورت سـاختگي وارد ديـن مـي شـود      - ٢
 (مترجم).
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2Fه کردنيستند گرينگونه نيا ينياست که شعائر حس يهي؟ بدد گفتيبا

ـ  ١  يبر آنها فعل

مثل ذکر  ,باشد يزبانتواند  يم: [سبب آن] ميگو يخواهد و من م يم ياست که سبب

د حکـم بـه   يه بايو فق ؛3F٢يقوم اعمالمانند باشد  يملا عي, و هيمرث نمصائب و ساخت

ـ گر تاصادر کند را  ينيز بودن آن شعائر ديجا و هرگـز  انجـام شـود   بهتـر   يزاره ي

 شينمابه ز ج يرزي, و گباشد يهدف من م و  ه مقصديکه تعزود؛ چه بسا نش قفمتو

ـ  يتملهر ش در يم نمايدان يو همانطور که م ؛باشد يگذاردن آن نم کنـد و   يفرق م

امـده  يباره آن ن دري منععه يبدون تعارف در نزد شن امور  يدر ا وباشد  يکسان نمي

بدعت و عدم  مفهومدن ينفهم زين داند و علت شک تو يح نميز آنرا قبياست و عقل ن

 .)۱۹۷اد ص يع ين از مرتضي(مقتل الحس باشد يم ريمسائل امکان پذا ق آن بيتطب

ـ ل شـد و از پـس آن, ا  يه تشکيآل بو سلسلهة گفته است: يو حسن مغن 4Fن روزي

٣ 

له ينشده اند بجز بوس ثبت يدر جائن روز يه ها در اينيو حس يسوگوار –د آمد يپد

باشـد در بغـداد و تمـام عـراق و      يحزن ما م يسته يو همانگونه که شا -هيآل بو

دم اه پوش شدند, و مرينها سيافت و سرزمي يتجلا يخراسان و ماوراء النهر و تمام دن

ام ين شکل قيبودند به کامل تر دهيکش يسختکه اهل آن  يفاجعه دردناک ابالغ يراب

ـ نعاشورا روز در ه ها در حلب  يسني, حيحمدان سلسلهن در يکردند, و همچن ز در ي

کردند  خود انتخاب يزا براکردند, و به اصول  يمقابل مراسم بغداد احساس کوچک

                                                 
روايـت مـي کنـد: تمـامي      /) از امـام صـادق   ۱۶۹احمد بن فهد الحلي در عدة الداعي (صفحه  - ١

سه چشم: چشمي که نگاه خـود را از حـرام اهللا حفـظ کنـد و     چشمان در روز قيامت گريانند بجز 
چشمي که براي طاعت خداوند بيدار بماند و چشمي که در دل شب از ترس از عظمت و بزرگـي  
خداوند گريه کند؛ پس بنابراين گريه از ترس خداوند بايد باشد نـه آنگونـه کـه در حسـينيه هـا و      

 عزاداري مي باشد.
 حلي و عاميانه که در روستا و شهرهاي مختلف عرف شده است. (مترجم).اعمال قومي: اعمال م - ٢

 ايام محرم. - ٣
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ه و يران و هنـد و سـور  يص در عراق و ابخصو يو عرب يع اماکن اسالميکه در جم

ختن اشکها ير يبرپا شد و برا يجه آن ماتم و نوحه خوانيحجاز وجود داشت؛ در نت

حق و اشاعه به از مظاهر خدمت  يمظهر ينيو برپا داشتن شعائر حسمان بسته شد يپ

 .)۱۹۲صفحه  :د (آداب المنابريگرد آن ي

خدمت به حـق و اعـالن    يبرا يظهرچ ميه هيه و فاطميقبل از آل بو :د گفتيبا

ن يا )که امام معصوم نبودند يکسان(داشت و بعد از آنکه آنها آمدند قت وجود نيحق

 از مظاهر خدمت به خلق قرار دادند. يمسائل را مظهر

 

و نوحـه   يبر مظلـوم نمـائ   ينص ‡ا ائمه اطهار يو  صا از رسول اهللا يآس: 

ـ   يآنچه که در عزادارو  يقمه زناه و يدن لباس سيو پوش يخوان  يامروزه انجـام م

 شود وجود دارد؟

ـ    يه قمين بن بابوين سوال را عالمه محمد بن حسيج: جواب ا خ يملقـب بـه ش

بـه   نـدارد  يبرتر يزيکه بر آن چ صنگونه داده است: در لفظ رسول اهللا يصدوق ا

حضـره  ي(من ال »باشد يت مياز اعمال جاهل يسرائنوحه «که:  شکل آمده استن يا

ـ ن لفظ آنـرا روا يبا ا ين محمد باقر مجلسيو همچن .)۲۷۲-۴/۲۷۱ :هيالفق ت کـرده  ي

 .)۸۲/۱۰۳ :نوارا.ه (بحار األ »باشد يت مياز جاهل ينوحه سرائ«است که: 

ـ روا صاز رسـول اهللا   يو بروجـرد  يعلماء محقق از جمله نور يو تمام ت ي

کند:  يد به آنه غضب مدو صدا هستند که ملعونند و خداون«کرده اند که او فرمود: 

ـ ي يبت و صدا در حالـت شـاد  يدر مص ونيش  :نوار(بحـاراأل  »: نوحـه و غنـاء  يعن

۸۲/۱۰۱.( 
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به رفاعة بـن   ن ير المومنيکه ام ياد کرد از نوشته ايتوان  يات مين رواياز ا

بـه نوحـه بـراي مـرده     تو را  يدر سرزميني که صاحب قدرت هست«فرستاد: شداد 

 .)۱/۱۴۴ :ک الوسائل(مستدر »دهم يهشدار م

ـ «ث: يدر حد صن سخن يو همچن ـ يو همانا شما را از نوحه و ش ـ  يون نه  يم

 .)۳/۳۷۲ :ةعيالشث ي(جامع احاد »کنم

و همانا من شما را «آورده است که فرمود:  صامبر ياز پ که جابر  يتيو روا

 بندبار: صـدا هنگـام نغمـه    يب ياحمقانه  يو دو صدا يکرده ام از نوحه سرائ ينه

صـورت و پـاره    چنگ زدنبت [و] يو صدا هنگام مص يطانيش يلهو و آوازها يها

 .)۱/۱۴۵ :الوسائل (مستدرک »يطانيش و نالهقه يکردن 

ـ  يت ميز از اعمال جاهلي: سه چ يعلامام و از  ـ  يباشد و در ب ن ين مـردم از ب

ام و اقـو  ن کـردن بـه  يتـوه دن از ستارگان و يباران طلب امت برپا شود:يرود تا ق ينم

 .)۸۲/۱۰۱ :نوار(بحار األ »در مرگ ينوحه سرائ

ـ فر«کنند که فرمـود:   يت ميروا /ره از امام صادق يو غ ينيو کل اد زدن بـر  ي

 :ي(الکـاف  .»کنند ياکثر مردم درک نم يول باشد ينمز يگردد و جا يمرده اصالح نم

۳/۲۲۶(. 

ـ فر«آورده است که فرمـود:   /ن از امام صادق يهمچن ينيو کل  يدن بـرا اد زي

 .)۲۵۵ /۳ :ي(الکاف »ستيز نين] جايز همچنيست و لباس پاره کردن [نيز نيمرگ جا

م بن رسول اهللا يابراه يوقت«کند:  يت ميروا / ياز امام عل يمحمد باقر مجلس

او را  صز] او را غسـل دادم, رسـول اهللا   يو من [ن فرمودامر  به منفوت کرد  ص

او را حمل کن, او را حمل کـرده   يعل يود: اد و به من فرميکفن نمود و حنوط مال

ـ يتا به بق ـ احـوال او را د  يع رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارد... و وقت  صد ي

ه] مردان از ي[گر ينکه صدايه کردند تا اياو مسلمانان گر يه يه کرد و از پس گريگر
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ـ يدتريبه شد صزنان بلندتر شد و رسول اهللا  يصدا رمـود و  ف ين حالت آنها را نه

م پروردگار بر ما خشم يگوئ يشود و نم ين ميکند و قلب غمگ يه ميگفت: چشم گر

م و همانـا مـا بـه اراده تـو     يشـو  يبت ميو همانا ما توسط تو دچار مصآورد,  يم

 .)۱۰۱-۸۲/۱۰۰ :نوار(بحار األ .»ميشو ين مياندوهگ

 ن حالـت, بلنـد  يدتريبه شـد  صيبرادر مسلمان چگونه مصطف يمالحظه کن ا

 فرمود. يه را نهيگر يکردن صدا

ـ ياز صوت حز صو همانگونه که  ـ بت ين در مص ـ   ينه ن] از يفرمـود و [همچن

 .)۲/۹۱۵ :ةعيشال(وسائل  .فرمود يز] نهيدن آن [نيو شن ينوحه سرائ

ـ   «کند که گفت:  يت ميسر رواياز فضل بن م ينيو کل  عبـداهللا   يمـا نـزد اب

ـ يوارد شده بود شـکا  يکه به و يبتيآمد و از مص يم و مرديبود کـرد. ابـو    يت م

که  يردآن قَ يو اگر صبر نکن يريگ ياجر م يفرمود: چنانچه تو صبر کن عبداهللا 

خداوند بر تو مي(الکـاف  .»سختي آن را خواهي کشيدگذرد و  ير کرده است, مقد: 

۳/۲۲۵(. 

دن, شمن ؤم يصبر و بالء بسو«که فرمود:  /و از امام صادق جعفر بن محمد 

کافر  يد و او صبور است, و بالء و جزع بسويآ يبالء م که] ي[بطوربرند  يش ميپ

ـ آ يبالء ماست که  يوقتبرند و آن  يش ميشدن پ ـ   و د ي  .»کنـد  ياو جـزء و فـزع م

 .)۱صفحه  :ي(الذکر

ـ «د اول گفـت:  يملقب به شه يالعامل يمحمد بن مک خ در المبسـوط و ابـن   يش

5Fن مسئله] اجماعيعا کرد [اخ اديحمزة نوحه را حرام کردند و ش

 :ي(الـذکر  »اسـت  ١

 .)۸۲/۱۰۷ :نوار, بحاراأل۲صفحه 

                                                 
 (مترجم). اجماع در اصطالح فقهي به حکمي گفته مي شود که تمامي علماء بر آن اتفاق نظر دارند. - ١
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خ الطائفه, نوحـه را حـرام   يملقب به ش يخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسيش و

ـ   درباشد, چه بسا او  ين مسئله اجماع ميا ،ن بود کهيش ايادعا کرد و  يعصـر طوس

ـ  انيعيبود و ش ـ    يونيدر آن زمان بر حرام بودن نوحه و ش ات ينيکـه اکنـون در حس

ـ   يند, کارهائاجماع داشت شود, يده ميشن م بـا مـنهج   يکه همانگونه که در قبـل گفت

 تضاد دارد. ‡ت يح ائمه آل بيصح

خ در المبسـوط و  ياز ش يول«گفت:  يرازيش ينيمحمد بن حس يت اهللا العظميآ

 .)۱۵/۲۵۳: (فقه »بن حمزه حرام بودن مطلق آمده استا

 .»حرام شده اسـت  يون بطور قطعيو ش ير الجواهر خودزند«گفت:  يرازيو ش

 .)۱۵/۲۶۰ :(الفقه

 يدن در ناراحتياد بلند کشي) فريصبر ي(ب ن جزعيبدتر«فرمود:  /و امام باقر 

ـ   يم يشانيپ يدن مويباشد, و کش ينه ميون و زدن صورت و سيو ش  يباشـد و کس

ـ را برگز درست ز راهر ايغ يهکه نوحه را برپا کند صبر را ترک کرده است و را ده ي

 .)۸۲/۸۹ :نوار, بحار األ۲/۹۱۵ :عهي, وسائل ش۲۲۳-۳/۲۲۲ :ي(الکاف »است

ـ  يکس«است که:  /ن قول امام صادق يو همچن بت دسـتش را بـر   يکه در مص

 .)۳/۲۲۵ :ي(الکاف .»شود يرانش بزند اجر او باطل م

ا اجر يآ؟ يزن ينه ميکه بر سرو س يکس يم: پس حال تو چگونه است ايگو يم

 شود؟ يباطل نم تضاد دارد, ص ينب منعکه با نيدرجه اول اتو از 

 »سـت يقـه پـاره کنـد از مـا ن    يکه بر صورت زنـد و   يکس«: ص ي و فرموده

 .)۱/۱۴۴ :(مستدرک الوسائل

 کند که از امام محمد باقر صـدر در  ين مسئله ذکر ميا يسماو يجانيو محمد ت

 ياست که در آن شـک  يحيث صحيحد«د: د و او جواب دايث پرسين حديا ي باره

 .)يچاپ عرب ۵۸صفحه  :ت شدم)يت (آنگاه هداي(ثم اهتد »ستين
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ـ آمد و گفت: چـه چ  ص ينزد نب يبن خالد آمده است که مرد ييحيو از   يزي

ـ يکديکند؟ فرمود: زدن دستها بر  يبت را باطل مياجر مص از  تبيگر, و صبر در مص

خواهد بود و  يتمندياو رضا يشود برا ياضکه به آن ر ي, کساستمسائل ن يترمهم

دامه ا د بود, در[از طرف خداوند] خواه ينياو خشمگ يکه خشم کند پس برا يکس

ـ يب باال ببردبتراشد و که  يمن از کس«فرمود:  ص ينب ـ  يزار هستم, به معن دن يتراش

 .)۳/۴۸۹ :عهيث الشي(جامع الحد »و بلند کردن صداسر 

 يث نهيدر حد ص ياز نب ) ار پدرانش/ادق جعفر بن محمد (امام جعفر ص

ـ ين در مصيحز يصدابوجود آوردن همانا او از «کند:  يت ميشدگان, روا  يبت نه

(من  »فرمود از زدن صورت يدن آن و نهيو شن يفرمود از نوحه سرائ يفرمود و نه

 ).۴-۴/۳ :هيحضره الفقيال

دن مـو  يو کش ردنپاره کنه زدن و يبر سر و س«گفت:  يالعامل يو محمد بن مک

ء بر قضا ينيباشد؛ آنرا در المبسوط گفته است و آن خشمگ يبه طور اجماع حرام م

 ).۷۲صفحه  :يالذکر ي(ف »است ياله و قَدر

 »شـده اسـت   يزدن صورت و برکندن مو نه يدر المنه«گفته است:  يرازيو ش

 .)۱۵/۲۶۰ :(الفقه

طالب و حمزه و  ياب شيبر عمو ص ينب ي هيبه گر يسماو يجانيدکتر محمد ت

ـ گو يکند و م يجه اشاره ميهمسرش خد ـ «د: ي از سـر  آن حـاالت   يدر تمـام  يول

زدن صـورت و   ون ياز فرد حـز  يناراحت بروزاز  يو يکرد..., ول يه ميگرمهرباني 

 يبر خود م يفرمود, پس چگونه است حال تو که با اجسام آهن ينه نهيپاره کردن س

 .)۱۵۱صفحه  :(در کتاب کل الحلول »؟شود ير ميکه خون سرازيبطور يزن

ـ يبن اب ين علينمؤر الميکند که ام ياد مي يجانيسپس ت ان يعيطالب آنچه را که ش

ـ ن ترتيانجام نداد و به هم ص يدهند در زمان وفات نب يامروزه انجام م ب امامـان  ي
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ست: گفته ا يجانيت ,ن اماميا بارهن کار را نکردند و دريز اين و سجاد نيحسن و حس

ده است او با دو چشم خود شـاهد کـربال   يچ کس نديد که هيرا د يزهائيهمانا چ«

ـ  يو عموهاکه در آن پدرش  يبود, کربالئ کشـته شـدند, و    يش و بـردارانش همگ

 ‡چکدام از ائمـه  يز از هيخ نيد که کوه دوام آنرا ندارد و در تاريرا د يبتهائيمص

به تبعيت و نکه امر يا ايو نشده است  تيرواکرده باشد  يدرباره آنکه او کار يزيچ

 .)۱۵۱صفحه :(کل الحلول »کندپيروي آن 

ـ  يآنچه که بعض شود: يبه حق گفته م«د: يگو ين ميهمچن يجانيت ان از آن يعيش

ن اجتهـاد کننـد و   ي, و اگر مجتهـد ستين نياز د ي دهند ذره ياعمال خاص انجام م

همانا  ,م قرار دهنديعظ يزرگ و ثوابب يفتوا دهندگان به آن فتوا دهند که در آن اجر

ـ برخورد کردن است که اهل آن توسط آن طغ يد و احساسيآن فقط عادت و تقل ان ي

ک يفقط بصورت  يشوند و بعد از مدت يخارج م يعيکرده و توسط آن از حالت طب

کورکورانه و بدون فهـم بـه ارث    يد که پسر از پدرش به شکليآ يدر م يرسم قوم

کنند که با زدن خود و خود را  ينگونه حس مياز عوام ا يکه بعض يتا جائ ،برد يم

که  ينگونه اعتقاد دارند که کسيا يو بعضباشد,  ياهللا م يکردن قرب ال يمال يخون

 .)۱۴۸صفحه  :(کل الحلول »ن را دوست نداردين کار را انجام ندهد حسيا

ـ يپذ ين مناظر مشمئز کننده را نميم ايعقل سل«ن گفته است: يو همچن  يرد, وقت

وانـه  يد يزند و به طرز ير بدست خودش خود را ميشود و با زنج يلخت م يمرد

ـ کند, و عج يم ؛نين حسيخود را بلند کرده و حس يوار صدا ـ ب و شـک برانگ ي ز ي

, کارشـان تمـام شـد   کباره يبه آن افراد  يشود وقت يده مينجا است که بوضوح ديا

 يبر طرف شده است و با گذشت اندک زمـان آنها  ين است که ناراحتيانگار مانند ا

ـ   يم ينيريخندند و ش يکه م ينيب يم يد از اتمام عزاداربع نوشـند و   يخورنـد و م

ب آنجـا  يو عج شود. يز با تمام شدن حرکت دسته تمام ميو همه چخورند  يوه ميم
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ن دفعـه خـودم در   ين رو چنديستند, و از اين ينداريد يشتر آنها انسانهاياست که ب

و  يک رسم قـوم يدهند فقط  يقاد از آنها مدارا کرده و گفتم: همانا آنچه انجام مانت

 .)۱۴۹صفحه  :(کل الحلول »د کورکورانه استيتقل

ا زدن سر بـا  تقيحق«د: يوگ ين سخن است که ميک به ايه نزديخ مغنيسخن شو 

باشد و در مـورد آن   ياز اسالم نم ير و خارج شدن خون از آن ذره ايقمه و شمش

 ين شکل ميمنؤباست که در وجود ميز يعواطف يوجود ندارد ول يحيچ نص صريه

(آداب  »شود يخته ميفاجعه کربال ر ي دهيبر يپاک بخاطر سرها يرد چنانچه خونيگ

 .)۱۸۲صفحه  :المنابر

 ست؟ياه در عاشورا چيحکم لباس سس: 

ـ  کالهج: از امام سوال شد حکم نماز در  ـ «سـت؟ فرمـود:   ياه چيس از در آن نم

 .)۱/۱۶۲ :هيحضره الفقي(من ال »د که لباس اهل جهنم استينخوان

ت شده اسـت  يدانستند روا يش مبادر آنچه که اصح  ين عليمنؤر الميو از ام

ـ حضـره الفق ي(مـن ال  »د که آن لباس فرعون اسـت يه نپوشيلباس س«که فرمود:   :هي

۱/۱۶۳(. 

ـ اه يرنگ سامبر در يت شده است که پيروا صامبر يو از پ ـ ورز يکراهت م د ي

 .)۱/۱۶۳ :هيحضره الفقيز: عمامه و موزه و ردا (من اليبجز سه چ

که در  ياه و کمربنديس يبا قبائ صبر رسول اهللا  ل يو آمده است که جبرئ

ـ يگفت: ا صو  دار آمديوجود داشت پد يآن خنجر سـت؟ و  يدن چين لباس پوش

6Fبر فرزندت يا محمد و يت عباس است ايبت پسر عمويگفت: ه

ت و ياز پسر عمو ١

بـر فرزنـدم کـه از     يعمـو! وا  يعباس حرکت کرد و گفـت: ا  تبه سم ص ينب

                                                 
 بروايتي اهل بيت پيامبر از سالله حضرت عباس نيز مي باشند.(مترجم) - 1
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د جواب دهـم؟ گفـت: قلـم در    يا من بايآرسول اهللا  يباشد. و گفت: ا يفرزندت م

 .)۳/۲۷۹ :عهيل شئ, وسا۱/۱۶۳ :هيحضره الفقي(من ال »توان استآن نا يبد نوشتن

 

اجر  يبرا يا در حق آنها اجازه ايکنند آ يم يسرائ هه و نوحيشتر گريس: زنان ب

 وجود دارد؟ بردن 

ات گذشـته آورده شـده اسـت در مـورد زن و مـرد      يکه در روا ياتيج: ممنوع

م که طـرف آنهـا بـه    يکن يرا ذکر م ياتيد معلومات روايمز يبرا يکسان است ولي

ـ  يکه به عزادار يعه مذهبيباشد تا باشد که زنان ش يشکل خاص زنان م ه ينيو حس

ن غدبر کنند و آن مراسم را برخود قدکرده و در آن ت يروند آنها را جمع بند يها م

 کنند.

زد و دست بـه   يبر صورت خود م ينب وقتيبه خواهر خود ز ن يو امام حس

خواهر کوچک مـن   يا« ن افتاد گفت:يهوش بر زميبرد و آنرا پارکده و ب يربان ميگ

ـ خ يعزا يشه کن و براياز خدا تقوا پ ـ يداوند عزادار باش و بدان که اهل زم  ين م

شود بجـز وجـه    يز نابود ميمانند و همانا که همه چ ينم يرند و اهل آسمان باقيم

او بر  يکه مخلوقات را با قدرتش خلق کرده است و همه بسو ي, کسيخداوند تعال

ر بـود  ز] از من بهتيگانه است, پدرم از من بهتر بود و مادرم [نيک و يگردند و او  يم

واجب اسـت کـه رسـول اهللا را     يهر مسلمانبر و برادرم از من بهتر بود و بر من و 

 يا« سـپس بـه او گفـت:   م, يعزادار باش يم و به شکل و مانند ويريخود بگ يالگو

دارم, چنانچه من کشـته   يدهم و قسم خوردن را دوست نم يتو را قسم م ،خواهرم

مـن   يو بـرا  چنگ نزنمن  يرتت را برابان خود را بر من پاره نکن و صويشدم گر

ـ  ۵۰صفحه  :(ابن طاووس در الملهوف »نکن يون و زاريش ـ  يو ش ن يخ محمـد حس

 .)۵/۲۰۹ :ةدر الندو فضل اهللا



 ﴾13﴿ جواب هاي نوراني در مورد عاشوراي حسيني 

ربـاب اگـر    يفاطمـه, ا  يام کلثـوم, ا  يا خواهر من, يا«گفت:  يتيو در روا

 »يـد چنـگ نزن خـود را   يد و صـورتها يبان خود را پاره نکنيد کشته شدم, گريديد

 .)۲۱۸صفحه  :نيالمقرم در مقتل الحس ي(عبدالرزاق الموسو

 ککه مـن هـال   يوقتدهم  يتو را قسم م اخواهرم همان يا«گر: يد يتيو در روا

ـ و گر چنگ نزنمن  يبان خود را بر من پاره نکن و صورت خود را برايگرشدم,  ه ي

ـ ب, مظالم اهـل ال ۱/۱۴۴ :رک الوسائلد(مست »من بپا نکن يبرا يو زار صـفحه   :تي

 ۱۹۰و کتـاب: تظلـم الزهـراء صـفحه      ۱۱۶ن صفحه يالحس يخط ي, کتاب: عل۲۶۴

 .و...)

 تامل دارد. يجا يبس کالمشو

ت کرده است که يالمقدام روا يگر از عمر بن ابيد يخ صدوق و بعضيو ش

  ﴿دم که درباره کالم خداوند يبا جعفر شنأبا الحسن و أگفت: از   

   ﴾ گفتند: همانا  »نکنند يک از تو نافرمانيدر کار ن«ترجمه: . )۱۲ :(الممتحنه

که من مردم صورت خود را بر من  يفرمود: هنگام لبه فاطمه  صل اهللا سور

ون ندا سرمده و يو به ش زينه نريبر صورت سخود را بر من  يو موها چنگ نزن

 ياست که خداوند عزوجل م يکين همان نيسپس فرمود: ا من نوحه برپا نکن. يبرا

 ﴿د: يفرما       ﴾ عهي, وسائل ش۳۹۰صفحه  :خباراأل ي(معان: 

 .)۵/۷۲ :ةن فضل اهللا در الندويخ محمد حسي, و ش۲/۹۱۵-۹۱۶

  ﴿ن قول خداوند عزوجل يدر مورد ا عبداهللا  يو اب     ﴾ 

نخوانـدن بـا    آواز بان و نزدن بر صـورت و يپاره نکردن گر ف):(معرو کين«فرمود: 

 .)۵/۳۰۸ :نير نور الثقلي(تفس »باشد يستادن کنار قبر مياه و ن يزار
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ده اش را لعـن  ننوحه خوان و شـنو  صرسول اهللا «د آمده است: يسع يو از اب

 .)۸۲/۹۳ :, البحار۱/۱۴۴ :رک الوسائلد(مست »کرده است

د, ين شـن يه زنان را بر کشته شـدگان صـف  يگر  ين عليمنؤرالميکه ام يهنگام

 ياز بزرگان قومش بود و عل يکيحرکت کرد که او  يل شاميحرب بن شرحب يبسو

 :ن يصوت حز نيا از ايد؟ آيشو يره نميشنوم چ يا بر زنانتان از آنچه ميآ« گفت

 ).۸۳/۸۹ :رد البحاي, نگاه کن۳/۳۸۷ :عهيث الشيحاد(جامع األ »د؟يکن يآنان را منع نم

ـ «که فرمود:  عبداهللا  ياز اب ـ  ياگر خداوند به کس دهـد و بخـاطر آن    ينعمت

ـ يساز و آواز رود همانا به آن کفر ورز بدنبالنعمت او  کـه بـه او    يده است و کس

ده يبه آن کفر ورزز ينبپردازد  يبت به نوحه سرائيوارد شود و بخاطر آن مص يبتيمص

ـ  »همانا آنرا باطل کرده است :)آمده است گريد يتيروا (در است و  :عهي(وسائل الش

۱۲/۹۰(. 

ـ يدر وص ‡و از جعفر بن محمد از پدرانش  ـ   ص يت نب آمـده    يبـه عل

کند خداوند عزوجل او را با صورتش وارد  يرا اطاعت يزن ياگر کس يعل ياست: ا

ست؟ فرمود: به او اجـازه دهـد تـا بـه     يطاعت چاگفت: آن   يکند, عل يآتش م

ـ  »ها رود و لباس نازک بپوشديها و نوحه سرائيها و عروس شگاهيآرا  :عهي(وسائل الش

۱/۳۷۶.( 

ـ  ‡گر از جعر بن محمـد از پـدرانش   يد يخ صدوق و بعضيو ش   ياز عل

ـ ز است که در امتم يچهار چ«فرمود:  صت کرده اند که رسول اهللا يروا  ينابود نم

ـ  يتوهت و يبه کفا يامت: فخر فروشيتا روز ق شود ـ و بـاران طلب  وامن بـه اق دن از ي

ـ يستارگان و نوحه سرائ امـت  يق ي, و نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبه نکند, وقت

سـپر[ش در برابـر   ده و ياز مس گداخته پوش يراهنياست که پ يشود بطور يبرپا م

 .)۲۲۶صفحه  :(الخصال »باشد يآن] پوست م
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ـ يهنگام احتضار چن /از جعفر بن محمد  ـ   ت کـرد: ين وص مـن   يرا[زنـان] ب

بان بر من پاره کنـد  يکه گر يمن پاره نکنند و هر زن يبان برايصورتها را نزنند و گر

ـ يشود و هرچه ب يجاد مياو ا يدر جهنم برا يست که شکافين نيجز ا ش رود يشتر پ

 .)۸۲/۱۰۱ :نوار(بحار األ »شود يشتر ميشکاف او ب

 ينوحه سـرائ  عت گرفت کهياز زنان ب صرسول اهللا «که فرمود:   يو از عل

 :نـوار (بحـار األ  »نماننـد  يو با مـردان در خلـوت بـاق    خود را چنگ نزدهو  ردهنک

۸۲/۱۰۱(. 

 

7Fروزه روز عاشورا وارد شده است؟ يبرا يليا از ائمه دليس: آ

١ 

ـ ريکه فرمود: عاشـورا روزه بگ   يعبداهللا از پدرش از عل يج: از اب  )و آن(د ي

ـ کسـال ب يکه گناهان  دباش ينهم و دهم م 8Fدهيخش

ـ  ٢  :حکـام األب ي(تهـذ  »شـود  يم

 .)۲/۱۴۳ :, االستبصار۴/۲۹۹

روز عاشـورا   صرسـول اهللا  «ت شده است که فرمـود:  يروا /از ابو الحسن 

 .)۴/۲۹ :حکامب األي(تهذ »روزه بود

روزه روز عاشـورا کفـاره [گناهـان]    «کنـد:   يت ميو امام جعفر از پدرش روا

 .)۴/۳۰۰ :حکامب األي(تهذ »کسال استي

                                                 
عاشورا که از تسع و عشر به معنـي نـه و ده مـي باشـند, روزه مسـتحبي وجـود        در روز تاسوعا و - ١

داشت ولي بعدها به علت اينکه خواستند مراسم عزاداري را به شکلي عامتر برگـزار کننـد از روزه   
 گرفتن در اين روزها منع کردند؛ قسمتي از اسناد آن اينجا ذکر شده است. (مترجم).

باعث بخشش گناهان مي باشد فقط شامل گناهاني اسـت کـه فـرد آنهـا را     مواردي از اين قبيل که  - ٢
 .ناخواسته انجام داده است و گناهي که به عمد انجام شود راهي جز توبه در اين دنيا ندارد
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ـ «: /از امام صادق و  ـ کـه روز عاشـورا روزه بگ   يکس رد همانـا آن [روزه]  ي

 .)۷/۳۴۷ :ةعيالش(وسائل  »کند يحفظ م يحبش را از هر بدصا

نماز  ,واحب ين نماز بعد از نمازهايبهتر«آمده است که فرمود:  صامبر يو از پ

سـت  ن روزه بعد از ماه رمضان, روزه در ماه خداوند ايشب است و بهتر يدر ژرفا

 .)۹/۴۷۴ :ةعيلشث ايحاد(جامع األ »شود يکه محرم گفته م

د کـه آن  يرياطا روزه بگيروز عاشورا نهم و دهم را احت«:  يو از حضرت عل

[در ادامه] خورد  يزيدانست و چ يآنرا نم يک سال قبل آن است و اگر کسيره اکف

 .)۱/۵۴۹ :(مستدرک الوسائل »روزه خود را کامل کند

د و به نهم يد [روزها را] بشماريدياگر هالل ماه محرم را د« :باز ابن عباس 

ـ  صن همان است که رسول اهللا ي:] گفتم: ايد [راويد روزه باشيديکه رس  يروزه م

 .)۷/۳۴۷ :عهي, وسائل الش۵۵۴صفحه  :عمال(اقبال األ »گرفت؟ گفت: بله

ـ رواطاوس  نبن جعفر ب يبن موس ين ابوالقاسم عليالد يو رض ـ ي کنـد:   يت م

صفحه  :عمال(اقبال األ »ب به روزه آن [روز] وارد شده استيدر ترغ يارياخبار بس«

۵۵۸(. 

نه يسـف «کند که او همانا فرمـود:   يت مياز جعفر بن محمد روا يطبرس يو نور

رند ين رو انس و جن آنرا روزه بگيمستقر شد از ا ي[نوح] روز عاشورا بر کوه جود

 :(مسـتدرک الوسـائل   »رفتيرا پـذ  م آد ياست که خداوند توبـه   يو آن روز

۱/۵۹۴(. 

 ست؟يکنند نظر شما چ ين ساختن بنا بر قبور ائمه را منع مياز محقق يس: بعض

ـ ن ‡ن کار منع فرمود و سخن ائمه ياز ا صرسول اهللا  بله,ج:  ز بعـد از او  ي

نکـه بـر قبـور نمـاز     ياز ا صرسول اهللا «که فرمود:  عبداهللا  ينگونه بود؛ از ابيا
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ه فرمـود  منـع ا بر آن بنا سـاخته شـود,   يا بر کنار آنها نشسته شود و يشته شود گذا

 .)۲/۸۶۹ :ةعيالش(وسائل  .»است

گچ کاري قبر, سـاختن بنـا بـر آن و     ،منع فرمود« ،آمده است که ص يو از نب

 .)۱/۱۲۷ :(مستدرک الوسائل »آن حولنشستن 

 حرام خورها«که فرمود:  /افزودند, از امام صادق  يز مطالبيائمه ن ,ن منعيبر ا

 يو پـاداش بـه دروغگـو    ه زنايها در حکم کردن, مهرري: رشوه گدسته هستندهفت 

 :(مسـتدرک الوسـائل   »سـازند  يکه بر قبور بنا ميسگ گرفتن و کسان يبگو و بهايغ

۱/۱۲۷(. 

در مورد بنا ساختن بر قبر و نوشتن بـر   يبا الحسن موسأ: از بن جعفر يو از عل

باشد  يدرست نم؟ فرمود: بنا ساختن بر آن و باشد يدرست ما يکه آ آن سوال کردم

ث ي, جـامع الحـد  ۲/۸۶۹ :ةعيالشـ (وسـائل   .و نه گل انـدود  يحول آن و نه گچکار

 .)۳/۴۴۴ :ةعيشلا

و خواندن خواننده اجر دهد و ما را به سنده يخواهم كه به نوشتن نو ياز خداوند م

 راه درست هدايت فرمايد.

 .ن الحمد هللا رب العالمينآخر دعوانا أو 

 


