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 مقدمه

شكر و سپاس براي خداوند جهانيـان و سـالم و درود بـر سـرور پيـامبران، حضـرت       
 . و بر خاندان پاك و مطهرش محمد

هاي كوتاهي كه من تنها  لنشين، حاوي گفتهآنچه پيش روي داريد، متني است زيبا و د
كسـي  . ام آوري كـرده  ها و منابع نقل و جمع به عنوان گردآورنداي آن را از مهمترين كتاب

كند، به درستي حقيقت باارزش اسـت و   كه دوستدار حقيقت است در قضاوت عجله نمي
افتد، پـس   هر انسان عاقلي به دنبال آن است، هر كس در جستجوي حقيقت به سختي مي

 . كند رسد و لذت آن را درك مي يافتن به آن به آسايش و راحتي مي از دست
آري، چنين است؛ حركت و تالش در راه جستجو و يافتن حقيقـت سـخت و دشـوار    

انـد و وقتشـان را بـراي     اي جز آن نيست، پيشوايان ديني بسيار تالش كرده است، اما چاره
انـد، تـا جـايي كـه سـرور       حقيقت آن به كار بـرده بيان آداب و دستورهاي ديني و كشف 

جان و روحـش را در راه پيـروزي ايـن ديـن و بيـان آداب       جوانان اهل بهشت حسين
هـا   آن اسالم و حقيقت آن فدا كرد، ما نيز وظيفه داريم كه در بيـان حقـايق و جسـتجوي   

 . تالش كنيم
اي عاشورا، و همچنين هاي كوتاهي است در مورد روزه و جواب  ها سؤال اين نوشته

در مورد برخي مسائل مهم ديگر، مانند عزاداري، زيارت قبر و بردباري در هنگام 
، شود ها روبرو مي رويارويي با مشكالت؛ زيرا انسان مؤمن كسي است كه وقتي با سختي

(: ي آيه -در قرآن آمده،همان طور كه  -صبور و بردبار باشد؛              

(  »گرديمما از آنِ اهللا هستيم و به سوي اهللا باز مي.« )بر زبان بياورد) 156: بقره. 



 ی مراسم حسينی پرسش و پاسخ در باره  4

 

هايي صحيح و مستند از پيشوايان ديني و دانشمندان  ها نيز از روايت پاسخ به اين سؤال
كـه بسـيار مختصـر آن را بيـان     ، آورده شده استها  آن از ميان پيشينيان و بزرگان پس از

 . ام ردهك
اي كـه   ي امامان و نيز براي خودداري از تقليد كوركورانـه  به خاطر بزرگي و مقام ويژه

ايم و از اين و آن  هاي ناشي از آن زندگي كرده ها در گمراهي باعث تضعيف ما شده و قرن
بـا  . ايـم  رواياتي آوردهها  آن از، ايم ي كه اصالً خود عقل نداشتهايم، گوي تقليد محض كرده

كند،  مذهب امامي نيز بـه تـالش    ود آن كه دين به علم و تالش و كوشش دعوت ميوج
كند و راه تالش و زحمت، هميشه براي همگان باز است؛ اما ترس عجيبي  در  دعوت مي

شود، چه برسد به مـردم عـادي، و مـا جـز      اين ميان هست كه مانع تالش روشنفكران مي
و اينك اين شما و اين پرتوهايي از سخنان ... ريم تقليد و پيروي از مراجع راه ديگري ندا

 . ي اثني عشري امامان شيعه
 .نصيب نگردانيد در پايان مرا از دعاي خير خود بي 



 
 

 

 

 زمان رواج آداب و مراسم عاشورا

ي مراسم عاشورا چيست و چه پاسخي داريد به كسـاني كـه    نظر شما درباره: س

 جود نداشته، بنابراين مشروعيت ندارد؟ معتقدند مراسم عاشورا در زمان امامان و

هـا در زمـان    شيعه :اهللا العظمي جواد تبريزي، چنين به اين سؤال پاسخ داده آيت: ج
كردنـد و عـدم وجـود ايـن      ـ به خاطر عدم امكان برگزاري ـ با تقيه زندگي مـي  ) ع(ائمه 

ن گذشـته،  و اگـر شـيعه در زمـا   . ها دليل بر عدم مشروعيت آن نيست مراسم در آن زمان
 ،كردند، از لحاظ امكـان آشـكارا برگزاركـردن مراسـم     هاي امروزي زندگي مي مانند شيعه

هاي سياه بـر   كردند، مثل نصب كردن پرچم نيز مانند ما تمام اين مراسم را برگزار ميها  آن

النجـاه اثـر   ةي جـزء دوم از مـرآ   ضـميمه . (ها براي بيان غـم و انـدوه   ها و خانه در حسينيه
 ). هـ1417 -چ 562 خويي، ص اهللا آيت

همانـا ايـن كارهـا در زمـان     : علي حسيني فاني اصفهاني نيز چنين جوابي داده و گفته
تراند به اين كـه   اند و شايسته خود صاحب مصيبتها  آن امامان مرسوم نبوده، در حالي كه

ـ    هـا   ينعزادار حسين باشند، و در احاديث نيز دستوري از جانب ائمه براي انجـام ايـن آي
  را مراسـم مـذهبي  ها  آن ها اموري است كه شيعه آن را به وجود آورده و نيامده است، اين

اند، و روايت شده كه هر بدعتي گمراهـي اسـت و هـر گمراهيـي، عـاقبتش آتـش        ناميده
 . خواهد بود

جواب بسيار واضح و روشن است؛ چون هر چيز : فاني اصفهاني در جواب گفته است
، بدعت ناپسند عبارت است از روا دانستن حكمي پيشنهادي كه نه جديدي بدعت نيست

گذار آمده  روايات بسياري در نكوهش بدعت و بدعت. در دين بوده و نه جزو دين است
ي  بلكه مانند حكم عقل درباره. گذاري در دين است وجود قانون  ي است، كه نشان دهنده

عنوان اين كه قانوني خدايي و برگرفته از  گذار به گذاري از جانب كسي غير از قانون قانون
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هايي در دوري  هايي كه روايت اگر اين طور نيست، پس شبه. باشد وحي آسماني است، مي
نقل شده و حكم به كيفر به خاطر آن چه جايگاهي دارد؟ روشن و آشـكار اسـت   ها  آن از

وزه به وجود آمده هاي عاشورا اين چنين نبوده و اين كاري است كه امر كه مراسم و آيين
مانند ساختن شبيهي براي عاشورا، پس فقيه حق دارد، كه در مـورد  ، و كاري عمدي است

به خاطر وجـود گريـه در آن كـه منظـور مـن      . ها حكمي را صادر كند جايز بودن آن آيين
بينيم كه نوع عزاداري در ميـان   همان تعزيه است كه بايد وجه آشكاري داشته باشد، ما مي

چيزي نيست كه ، مختلف متفاوت است و آن چه كه در ميان شيعيان رايج است هاي ملت
كنـد بايـد    شرع از آن نهي كرده يا عقل آن را زشت شمرده باشد، و كسـي كـه شـك مـي    

مقتـل  . (خواهـد تطبيـق دهـد    سپس اگر بتواند آن را بر آنچـه مـي  . مفهوم بدعت را بداند
 ). 192الحسين، از مرتضي عياد، ص 

بويه، در قرن چهارم هـ عزاداري عاشـورا، آزاد   ي بني  در دوره: گفته است حسن مغنيه
هـا،   مگر توسـط بـويهي  ، گشت؛ يعني عزاداري مراسم عاشورا تا اين زمان شناسانده نشده

ي خراسان، ماوراءالنهر و در تمـام دنيـا    پس چنان كه شايسته بود در بغداد و عراق و همه
ها را فرا گرفت، مردم  د، چرا كه پوشش سياه تمام سرزمينآلود ظاهر ش ها غم اين عزاداري

انـد، چنـين    ترين مصيبت روبـرو شـده   ترين و تازه چنان غمگين بودند گويي كه با سخت
امـا در زمـان   . به وجود آمـد ها  آن ها در حلب و موصل و اطراف حالتي در زمان حمداني

شـد، و ايـن مراسـم خالصـه      مي فاطميان مراسم عاشورا به پيروي از مراسم بغداد برگزار
ي كشورهاي اسالمي و عربي به ويژه در عراق، ايران،  اي كه در همه شد به اصول ساده مي

خـواني وجـود داشـت و مـردم      و عزاداري و نوحه. شد هند و سوريه و حجاز برگزار مي
ي دادند و به تدريج برپاداري مراسم عاشوراي حسيني يكي از نمادها گريه و زاري سر مي

 ). 192آداب المنابر، ص( .خدمت به حق و اعالن حقيقت بود
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اي از خدمت بـه حقيقـت و آشـكار شـدن آن      ها نشانه ها و فاطمي يعني قبل از بويهي
 . آمدند و آن را چنان مقام و موقعيتي بخشيدندها  آن نبود، تا اين كه

 گذرانـد و  ظر مياز ن، هايي را كه اين مراسم طي كرده اهللا حسن شيرازي دوره پس آيت
هاي عاشـورا توسـط    از ظلمي كه مانع بيان و برگزاري مراسم و آيين -به گمان خودش –

ي  اما شيعيان هنگـامي كـه در زيـر سـيطره    : گويد همچنين مي. شكايت كرده، شيعيان بوده
هـا را ابـراز كننـد و گـاهي شـرايط       توانستند به راحتي اين عباس بودند نمي اميه و بني بني

نيـز مختلـف   ها  آن ي ابراز حاكم بود وچون شرايط بر وفق مراد شد، شيوهها  آن سخت بر
 ).98و  97اهللا شيرازي، ص  مراسم حسيني، آيت( .شد



 
 

 

 

 گيري امامان در برابر مراسم حسيني موضع

هاي عاشورا ماننـد   ي آيين و امامان عليهم السالم متني درباره  آيا از پيامبر : س

 هاي ديگر آمده است؟  دن لباس سياه و انواع عزاداريزني، نوحه، پوشي سينه

، عالمه محمد بن حسين بن بابويه قمي ملقب به صدوق به اين سؤال پاسـخ گفتـه   :ج
نوحـه از كارهـاي دوران   «: هاي پيامبر يكي ايـن اسـت كـه    از جمله فرموده: گويد وي مي

آن را چنـين روايـت    كه محمـدباقر مجلسـي   )272-4/271من اليحضره الفقيه (» جاهليت است
گروهي از دانشمندان محقـق از  . ) 82/103بحاراالنوار، (» نوحه از كارهاي جاهلي است«: كرده

 دو صدا منفورند كه خداوند«: اند كه فرمود جمله نوري و بروجردي از پيامبر روايت كرده
صدا براي كردن با صداي بلند هنگام بال و سختي و بلند كردن  را دوست ندارد، گريهها  آن

 . )82/101بحاراالنوار (» خواني و مرثيه نوحه
اي از طرف حضرت علي به رفاعه بن شداد است كـه   ها، نوشته ي اين روايت از جمله

از زاري با صداي بلند و نوحـه بـر مـرده در    «: البالغه آمده و در آن گفته است كه در نهج
هاي پيامبر  و از فرموده. )1/144وسـائل  مستدرك ال(. »بپرهيزيد، سرزميني كه بر آن قدرت داريد

 ةحاديـث الشـيعأجـامع (. »كـنم  من شما را از نوحه و گريه با صداي بلنـد نهـي مـي   «: است كه

3/372 .( 
من شـما را از نوحـه و از دو   «: روايت كرده است كه فرمود همچنين جابر از پيامبر 

و نوحه هنگام ، شيطانيصداي زشت نهي كردم؛ صدايي در هنگام لهو و لعب و آوازهاي 
 »ي شـيطان  كردن يقـه و وسوسـه   ها، و نيز خودزني و پاره ها و سختي رويارويي با مصيبت

 ).1/145مستدرك الوسائل (
انجـام دادن سـه كـار هماننـد كارهـاي دوران      «: روايت شـده كـه فرمـود    از علي 

ـ   طـالع : دارنـد  جاهليت است و مردم تا روز قيامت از آن دست برنمـي  ا سـتارگان،  بينـي ب
 . )82/101بحاراالنوار ( »بدگويي از گذشتگان، نوحه بر مرده
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داد و فرياد بر مرده شايسته و «: فرمايد كليني دوباره از جعفر صادق روايت كرده كه مي
 ) .3/326الكافي ( .»دانند درست نيست، اما مردم نمي

رياد بـر مـرده و پـاره    داد و ف«: فرمايد كليني دوباره از جعفر صادق روايت كرده كه مي
 . )3/225الكافي ( .»كردن لباس هنگام مصيبت شايسته نيست

وقتي ابراهيم فرزند پيامبر فـوت  «: روايت كرده كه فرمود مال باقر مجلسي از علي 
كردند به من فرمودند كه او را غسل دهند و پيامبر خودشان او را كفـن كردنـد و بـه مـن     

وقتي پيامبر فرزندش را در اين . سپس بر او نماز خواند. ببراو را به بقيع  ،اي علي: فرمود
تا اين كـه صـداي مـردان از صـداي     . كردند حالت ديد گريه كرد و مسلمانان نيز گريه مي

با چشم گريـه كنـيم و بـا    «: را به شدت نهي كرد و فرمودها  آن پيامبر . زنان بلندتر شد
بريم  كند به كار نمي اوند را ناراحت ميو هر چيزي كه خد، قلب احساس ناراحتي و اندوه

ايـم و بـر تـو     زده شـده  به راستي كه ما به خاطر تو مصيبت! اي ابراهيم. دهيم و انجام نمي
 ). 101- 82/100بحاراالنوار ( .»...اندوهناكيم

. ببين كه پيامبر چگونه از بلند شدن صداي گريه نهي كـرده اسـت  ! پس برادر مسلمان
دادن بـه آن نهـي    كردن و گوش كردن هنگام مصيبت و نوحه رياد و نالههمچنين پيامبر از ف

 . كرده است
بوديم كـه مـردي    كه ما نزد ابي عبداهللا: كليني از فضل بن ميسر روايت كرده است

اگر : ابوعبداهللا به او گفت. پيش او آمد و از مصيبتي كه برايش پيش آمده بود شكايت كرد
رسي و اگر بر مصيبت صبر نكني قضا و قدر خداوند  ت ميصبر پيشه كني به اجر و پاداش

 . )3/225الكافي (گيري  شود و تو مورد حمايت قرار نمي بر تو وارد مي
صبر و بال به سوي انسان با ايمـان پيشـي   «: روايت شده كه فرمود از جعفر صادق

تابي بر  بي بال، مصيبت و. شود در حالي كه او صبور است گيرند، بال بر سرش وارد مي مي
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شـود، بسـيار    گذارد و هرگاه دچار مصيبت مي گيرد و بر او اثر مي انسان ناسپاس پيشي مي
  ).71الذكري، ص ( .»كند تابي مي بي

شيخ در المبسوط و ابن حمزه، «: محمد بن مكي عاملي ملقب به شهيد اول گفته است
، بحاراالنوار 72الذكري ص(. »ارندو شيخ گفته كه بر آن اجماع د. اند نوحه و دعا را ممنوع كرده

82/107( . 
شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسي ملقب به شيخ طايفه نوحـه را حـرام كـرده و      

ادعا كرده كه در آن اجماع دارند؛ يعني تا زمان طوسي شيعه همگي بر ممنوع بودن نوحـه  
ي  كرديم با شيوهها هست نبوده و چنان كه اشاره  و داد و فريادي كه هم اكنون در حسينيه

اهللا العظمـي محمـد حسـيني     آيـت . اند درست امامان اهل بيت مخالفت دارد، اجماع داشته
فقه (» اند شيخ در المبسوط و ابن حمزه مطلقاً نوحه را ممنوع كرده«: شيرازي گفته است كه

15/253( . 
. »است زني و داد و فرياد كردن ممنوع شده در كتاب جواهر سينه«: شيرازي گفته است

 . )15/260فقه (
ها فرياد با آه و ناله و زدن بر صورت وسـينه   تابي از شديدترين بي»  :فرمايد مي) ع(باقر 

و كسي كه نوحه سر دهد جانـب صـبر را رهـا كـرده و بـه راه      ، و كندن موهاي سر است
 ). )82/89(، بحاراالنوار )2/915(، وسائل شيعه )223 - 3/222الكافي ( .»ديگري رفته است

كسي كـه در هنگـام مصـيبت بـا حالـت      «: است كه فرمود) ع(هاي امام صادق  از گفته
 . )3/225( .»رود كوبد، پاداش مصيبتش از بين مي تضرع و اندوه دستش را به رانش مي

زنـد و در بـاب    چه برسد به كسي كه صورتش را در هنگام عزاداري مي: گويم من مي
 »كند؟ آيد و اجرش را ضايع مي ي پيامبر بر مي مخالفت با فرموده

كسي كه صورتش را بزند و گريبـانش را پـاره كنـد از مـا     «: فرموده است نيز پيامبر 
 . )1/144مستدرك الوسائل ( .»نيست
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ي ايـن سـوال    دكتر محمد تيجاني سماوي آورده است كه از محمد باقر صـدر دربـاره  
صحيح اسـت و در آن شـكي    پرسيده و محمدباقر صدر به او جواب داده كه اين حديثي

 . )58ثم اهتديت، ص ( .نيست
انجـام دادن  : آمد و گفـت  مردي نزد پيامبر «: از يحيي بن خالد آمده است كه گفت

مردي كه دستانش : كند، پيامبر فرمود چه كاري در هنگام مصيبت و بال پاداش را ضايع مي
راضي و صبور باشد، باعث  و صبر هنگام مصيبتي بزرگ اگر نسبت به آن. را بر هم بكوبد

شود كه خداوند نيز از او خشنود باشد و كسي كه ناراحـت اسـت، نـاراحتي نصـيبش      مي
كند و صـورتش را   من ناخرسندم از كسي كه موي سرش را مي: فرمود پيامبر . شود مي
 . )3/489جامع أحاديث الشيعه ( .»كند زند و صدايش را در عزاداري بلند مي مي

در حـديثي   پيـامبر   «: از اجدادش روايت كـرده اسـت كـه فرمـود     جعفر بن محمد
دادن بـه آن و   كـردن و گـوش   از داد و فرياد كردن هنگام مصيبت، نوحه، ي منهيات درباره

 ). 4-4/3: من اليحضره الفقيه( .»كندن سر و صورت نهي كرده است
زدن صورت، كنـدن پوسـت و مـو، همگـي حـرام      «: محمد بن مكي عاملي گفته است

تابي و ناراحتي نسبت به تقدير خداونـد   ها بي اين«: و همو در المبسوط گفته است، »است
  )15/260في الذكري، (. »است

 ).602/ 15الفقه (. »و كندن موي حرام است) هنگام مصيبت(زدن به چهره «: شيرازي گفته

براي عمـويش ابوطالـب و حمـزه و     ي  پيامبر  محمد تيجاني سماوي به گريهدكتر 
پيامبر درتمـامي ايـن احـوال آرام و بـا سـوز      «: گويد كند و مي همسرش خديجه اشاره مي

اما به شدت از خراشيدن صورت و پاره كردن گريبان هنگام ناراحتي نهـي  ... گريست  مي
برگرفتـه از كتـاب   ( »به طوري كه خون جاري شودكرده است چه برسد به زدن بدن با زنجير 

 . )151 كل الحلول ص 
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كند كه او بعد از وفات پيامبر كارهايي را كـه امـروزه    ياد مي سپس تيجاني از علي
نيز چنين كارهايي انجـام   دهند انجام نداد، حسن، حسين و سجاد  عوام شيعه انجام مي

اي حضور داشت كـه   امام سجاد در فاجعه«: دگوي مي :ي سجاد  تيجاني درباره. اند نداده
او بـا چشـمان خـودش    . يعني در جايي كه بقيه عوام شيعه نبودنـد . هيچ كس در آن نبود

ي كربال را ديد كه در آنجـا، پـدر، عموهـايش و بـرادرش همگـي شـهيد شـدند و         حادثه
خ بـراي  هايي را ديد كه كوه هم تاب تحمل آن را نداشت و چنين مصيبتي در تاري مصيبت

با اين حـال در هـيچ تـاريخي نيامـده كـه او ايـن چنـين        ، هيچ يك از امامان پيش نيامده
كل . (»هايي را راه انداخته يا پيروان و شيعيانش را به انجام آن سفارش كرده است عزاداري

  )151الحلول، ص 
هـا انجـام    آنچه كـه بعضـي از شـيعيان در هنگـام مصـيبت     «: تيجاني اضافه كرده است

دهند در دين وجود ندارد؛  اگرچه مجتهدان اجتهاد كنند و مفتيان به آن فتوا دهنـد تـا    مي
ها و آداب و احساساتي اسـت   براي آن اجر و پاداش فراواني اعالم كنند، بلكه تنها عادت

گيرد و اندك اندك بـه   كند و با آن الفت مي طغيان مي، دهند هايي كه انجامش مي كه بر آن
كه فرزندان از پدرانشان در تقليد كوركورانه و بـدون آگـاهي آن را بـه     عنوان سنت قومي

كنند كه اگر خودشان را بزننـد و   حتي بعضي از عوام احساس مي. آيد گيرند، درمي كار مي
شود و بعضي ديگر معتقدند كـه   به خداوند ميها  آن خونشان جاري شود موجب نزديكي

  )148كل الحلول، ص ( .»ا دوست ندارداگر اين كار را انجام ندهد امام حسين ر
زنـد و عقـل    از ديدن اين مناظر كه دل و جان را بر هم مـي «: گويد تيجاني در ادامه مي

كند و زنجيـر بـه    مثالً اين كه مردي خودش را برهنه مي. متنفرم، سليم از آن گريزان است
ـ  آميز خودش را مي گيرد و با حركات جنون دستش مي د فريـاد حسـين   زند و با صداي بلن

بينـد   آورد و نسبت به اين كـار آگـاهي نـدارد، عجيـب ايـن اسـت كـه مـي         حسين بر مي
كنيـد كـه انـدوه سـر تـا       اند و گمان مـي  هايي كه حالت عادي خود را از دست داده همان

نوشند و  خورند و مي لحظات كوتاهي پس از پايان عزاداري مي، پايشان را فرا گرفته است
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در واقع با پايان مراسم هر نوع . پردازند كنند و به خوشگذراني مي ميخندند و شوخي  مي
هـيچ گونـه پايبنـديي بـه ديـن      هـا   آن انگيزتر اين كه بيشتر شگفت. پذيرد عزايي پايان مي

انتقاد ها  آن دهم كه بارها به طور مستقيم از براي همين است كه به خودم اجازه مي. ندارند
اي بيش  دهند نسبت به قومي و تقليدي كوركورانه ه انجام ميبگويم كه آنچها  آن كنم و به

  )149كل الحلول، ص (. »نيست
زدن به سر با خنجر و شمشير و «: گويد شيخ حسن مغنيه نيز چنين نظري دارد وي مي

ريختن خون چيزهايي است كه در اسالم نيامده و هـيچ ربطـي بـه اسـالم نـدارد و نـص       
نيامده و تنها يك احساس با ارزشي است كـه بـه خـاطر    ها  آن صريح و روشني در مورد 

آداب المنـابر، ص  .(» كنـد  هاي پاكي كه در كربال ريخته شده در جان ايمانداران بروز مي خون

182( 



 
 

 

 

 پوشش سياه

 حكم لباس سياه در عاشورا چيست؟: س
سوال شده كه حكم گذاشتن كاله سياه بر سر در نماز چيسـت؟ امـام جـواب داده    : ج
 )1/162من اليحضره الفقيه ( .»با آن نماز نخوانيد كه پوشش اهل جهنم است«: است

لباس سياه نپوشيد چرا كه «: اند كه فرمود از او روايت كردهياران اميرالمؤمنين علي
  )1/163من ال يحضره الفقيه (. »لباس فرعون است

دستار، : استلباس سياه جز براي سه مورد مكروه «: روايت شده كه گفت از پيامبر 
 )1/163من اليحضره الفقيه (. »كفش و عبا
. با لباس سياه و كمربنـدي كـه خنجـر در الي آن بـود نـزد پيـامبر آمـد        جبرئيل 

لباس پسر عموي تـو   ،اي پيامبر خدا: اين چه لباسي است؟ جبرئيل گفت: فرمود پيامبر
اي عمو : و گفت پيامبر به سوي عباس رفت. واي بر پسر عمويت ،اي محمد. عباس است

چكار كنم؟ پيـامبر در  ! اي رسول خدا: چه لباسي است بر تن كرده؟ گفت! واي بر پسرت
 )1/163من اليحضره الفقيه (. تو بايد كاري كني كه او از تو الگو بگيرد: پاسخ فرمود



 
 

 

 

 شرايط و مراسم زنان در روز عاشورا

هـا   آن آيا اين اجازه بهكنند،  زنان بيشترين كساني هستند كه گريه و نوحه مي: س

 . داده شده است؟ لطفاً مستفيض بفرماييد
اخطارها و هشدارهايي در روايت مورد اشاره آمده و به طـور مسـاوي هـم شـامل     : ج

كنيم كه به ويژه در  هايي را يادآوري مي عالوه بر آن نكته. شود و هم شامل مردان زنان مي
يابنـد،   هـا بـراي عـزاداري حضـور مـي      سينيهتا زنان شيعه كه در ح. مورد زنان آمده است

 . مالحظه كنند و آن را به كار گيرند
كرد و سر و صورتش  به خواهرش زينب هنگامي كه عزاداري مي حضرت حسين 

از خدا بترس و با آرامـش الهـي   ! اي خواهرم«: گفت، كرد زد و گريبانش را پاره مي را مي
ميرنـد و آنچـه در آسـمان اسـت نيـز بـاقي        تسلي پيدا كن و بدان كه تمام اهل زمين مـي 

كه او مخلوقـاتش را بـا قـدرتش    ، رود مگر ذات پروردگار ماند و همه چيز از بين مي نمي
پـدر و مـادرم و   . گرداند و او خـداي يكتاسـت   را به سوي خود باز ميها  آن خلق كرده و

حسين اين » .واالستاي  براي من و هر مسلماني پيامبر الگو و نمونه. برادرم از من بهترند
. دهـم  اي خواهرم من  تو را قسم مـي : سپس به او گفت. داد گونه خواهرش را تسليت مي

پس قسمم را اجرا كن، هنگامي كه كشته شدم، گريبانت را به خاطر من پاره نكن و سر و 
 50ايـن روايـت را ابـن طـاووس در الملهـوف، ص      ( .»صورتت را نزن و بر من شيون و ناله سر نده

 . )ذكر كرده 5/209ورده و شيخ محمد حسين فضل اهللا در الندوه آ
! كلثوم، اي فاطمه، اي ربـاب  اي خواهرانم، اي ام«: روايت ديگري آمده است كه گفت

ايـن  ( .»توجه كنيد هنگامي كه شهيد شدم گريبانتان را پاره نكنيد و صـورتتان را نخراشـيد  

  )).218: ص(آورده  روايت را عبدالرزاق موسوي در بيان كشتن حسين
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خـورم و   پيش تو قسم مـي ! اي خواهرم«: و نيز در روايت ديگري آمده است كه گفت
قسمم را اجرا كن، به خاطر من گريبانت را پاره نكن و صورتت را نخراش و هنگامي كه 
من شهيد شدم با صداي بلند و زاري مرا نخوان، كـه اگـر ايـن كـار را بكنـي مـن نـابود        

علي خط حسين : ، و نيز رجوع شود به كتاب)264ص (، مظالم اهل بيت )1/144(راك الوسائل استد( .»شوم مي

 ). و غيره) 190ص(، تظلم الزهراء )116ص(

 نگريم؟ مي ي حسين  ما چگونه به فرموده
از ابو حسن و ابا جعفر «: اند كه گفت صدوق و ديگران از عمربن مقدام روايت كرده

 (: گفتند كردند و مي خداوند عزّ وجل را تكرار مي ي اين گفتهها  آن شنيدم كه

      ( )در آنچه كه معروف و پسنديده است از تو سرپيچي ( )12: ممتحنه

اگر من مردم سر و صورتت را نزن و «: به دخترش فاطمه گفت پيامبر اسالم ) نكنند
اين همان كار : فرمود پيامبر سپس . »صدايت را بلند نكن و بر من نوحه نخوان

در آنچه كه معروف و پسنديده است از تو «: اي است كه خداوند فرموده پسنديده
، و شيخ محمد حسين فضل اهللا در )916-2/915(، وسائل شيعه )390: ص(معاني االخبار ( .»سرپيچي نكنند

 ). آن را آورده است) 5/72(الندوه 
كـار معـروف و   «: اوند را تكرار كـرده و گفتـه اسـت   ي خد ابي عبداهللا نيز اين فرموده

پسنديده براي زنان آن است كه گريبانشان را پاره نكنند و صورتشان را نزنند و صدايشان 
 )5/308تفسير نور الثقلين (. »را بلند نكنند و بر قبرها ننشينند

رك الوسائل مستد(. »گر را لعنت كرده است پيامبر نوحه«: از ابو سعيد روايت شده كه گفت

  ))82/93(، البحار )1/144(
گريه زنان بر شهيدان جنگ صفين را شنيد و شرحبيل شـامي از   هنگامي كه علي 

شنوم صداي بلند  آيا آن چنان كه مي«: گفت علي . پيشش آمد، سرشناسان قومش بود
 3/387شـيعه   جامع أحاديث( .»كنيد؟ را از اين گريه و ناله نهي نميها  آن از زنان شماست؟ چرا

 )). 82/89(؛نيز نگاه كنيد به البحار 
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كسي كه نعمتي از طرف خداوند به او داده شـده  «: از ابي عبداهللا روايت شده كه گفت
و آواز و سرود نامناسبي با آن سر دهد و نيز كسي كه مصيبتي بر او وارد شده است و در 

عملـش پـوچ و    )روايـت ديگـري  در ( كفر ورزيده است ، تابي و نوحه كند هنگام مصيبت بي
  )12/90وسائل الشيعه (. »بيهوده است

را بيـان كـرده و گفتـه     به علـي   جعفر بن محمد از زبان پدرش وصيت پيامبر 
علـي  . انـدازد  اي علي كسي كه از زنش اطاعت كنـد خداونـد او را در آتـش مـي    «: است

ر عزاداري و عروسي شـركت  اين كه به او اجازه دهد د: چه اطاعتي؟ پيامبر فرمود: پرسيد
 )1/376وسائل الشيعه ( .»كند، نوحه برپا كند و لباس نازك بپوشد

روايـت كـرده كـه     از علـي  ، صدوق و ديگران از جعفر بن محمد و او از پـدرش 
چهار چيز در ميان امت من وجود دارد كه تا روز قيامـت از  : فرمود رسول اهللا «: فرمود

و منال، طعنه زدن و بدگويي نسبت بـه گذشـتگان و طـالع     فخرفروشي، مال: رود بين نمي
گـر اگـر قبـل از     نوحـه : و همچنين پيامبر فرمـود . ي ستارگان و نوحه و عزا بيني به وسيله

: الخصـال، ص ( .»مردنش توبه نكند در روز قيامت لباس و عبايي از رنگ سـياه بـر تـن دارد   

226(  
نـان نبايـد صورتشـان را بزننـد و     ز«: جعفر بن محمد هنگام مرگ وصيت كرد و گفت

اش را پاره كنـد در جهـنم سـختيهايي در     گريبانشان را پاره كنند، هر زني كه درنوحه يقه
 ».انتظارش خواهد بود كه هرچه او بيشـتر ايـن كـار را انجـام دهـد، بيشـتر خواهـد شـد        

 )83/101بحاراألنوار (

نكننـد و در مصـيبت و    از زنان تعهد گرفت كه نوحـه  پيامبر «: فرمايد مي علي 
 )82/101بحاراالنوار (. »سختي صورتشان را نخراشند و با مردان خلوت نكنند



 
 

 

 

 ي عاشورا رزوه

 ي عاشورا روايت شده است؟ چيزي در مورد روزه‡آيا از امامان: س
روز عاشورا را روزه بگيريد، «: روايت كرده كه فرمود عبداهللا از پدرش علي ابي: ج

، )4/299(تهذيب االحكـام  ( .»ي گناهان يك سال است را كه اين روزه كفارهروز نهم و دهم؛ چ

  )).2/134(استبصار 
 .»گرفـت  در روز عاشـورا روزه مـي   پيامبر «: روايت شده كه فرمود از ابو حسن

 ) 4/29تهذيب االحكام (

ي يـك سـال    ي عاشـورا كفـاره   روزه«: روايت كـرده كـه فرمـود    جعفر از پدرش 
 )4/300حكام تهذيب األ( .»باشد مي

كسي كه بتواند ماه محرم روزه بگيرد، از هـر  «: فرمايد روايت شده كه مي از صادق
  )7/347 ةوسائل الشيع( .»شود زشتي و بدي دور مي

برترين نماز بعد از نمازهاي واجـب، نمـاز شـب    «: روايت شده كه فرمود از پيامبر 
جامع أحاديث شـيعه  ( .»ي ماه محرم است ن، روزهي رمضا باشد و برترين روزه بعد از روزه مي

9/474 .( 
در عاشورا، روزهاي نهم و دهم براي احتيـاط روزه بگيريـد   «: فرمايد مي امام علي
اش را  ي رزوه باشد و اگر كسي ندانسته چيزي بخـورد و بقيـه   ي يك سال مي كه آن كفاره

  )1/594مستدرك الوسائل ( .»تمام بكند قبول است
اگر هـالل محـرم را ديديـد روزهـا را     «: رضي اهللا عنه روايت شده كه فرمود از عباس

پرسـيدند آيـا پيـامبر چنـين روزه     . رسـد، بعـد روزه بگيريـد    بشماريد تا به روز نهـم مـي  
  )7/347 ةوسائل الشيع، 554: ص عاملإقبال األ( .»بله: گرفت؟ گفت مي



 19 ي عاشورا روزه

 

: س روايت شـده كـه گفـت   الدين ابو قاسم علي بن موسي بن جعفر بن طاوو از رضي
اقبـال  ( .»روايات بسياري در مورد تشويق و دعوت به روزه گرفتن در محـرم آمـده اسـت   «

  )558: االعمال ص
در  كشتي نـوح  «: فرمايد روايت كرده كه مي نوري طبرسي از جعفر بن محمد

ه روز: روز عاشورا بر خشكي قرار گرفت و نوح به انسان و جن كه همراه او بودند گفـت 
 .»ي آدم را قبول كرد و او را بخشيد بگيرند، همچنين عاشورا روزي است كه خداوند توبه

 )1/594مستدرك الوسائل (



 
 

 

 

 گيري امامان در برابر ساختن بنا بر قبرها موضع

اند، نظـر   بعضي از محققين نهي از ساختن بنا بر قبرها را به امامان نسبت داده: س

 شما در اين مورد چيست؟
اند، مثالً از  پيامبر و همچنين بعد از ايشان امامان از ساختن بنا بر قبر نهي كرده بله،: ج

از نماز خواندن بر قبر، نشسـتن بـر آن و    پيامبر «: روايت شده كه گفت ابي عبداهللا
  )2/869مستدرك الوسائل (.» ساختن بنا بر قبر نهي كرده است

كاري و ساختن بنا بر قبرها و همچنـين   چكه او از تزيين و گ«: روايت شده از پيامبر 
  )1/127مستدرك الوسائل ( .»نشستن بر آن نهي كرده 

انـد   اند، مثالً از صادق روايت كرده امامان اين سفارش را از همديگر نقل كرده ،بنابراين
رشوه در قضاوت، مزد كار نـاروا، دادن  : خوردن مال حرام در هفت مورد است«: كه گفت

مسـتدرك  (. »به كاهن و پيشگو، ارزشگذاري براي سگ و ساختن بنا بر قبرهـا اجر و پاداش 

  )1/127الوسائل 
ي ساخت و ساز بر قبـر   از ابو الحسن درباره«: از علي بن جعفر روايت شده كه فرمود

بنا ساختن بر قبر و : و نشستن بر آن سوال كردم كه آيا درست است؟ وي در جواب گفت
، جامع أحاديـث شـيعه   )2/869( ةوسائل الشيع( .»تزيين آن درست نيست نشستن بر آن و آراستن و

3/444( 
* * * * * * 

 
اي برسد و ما را  خواهم كه از اين كار هم به نويسنده و هم خواننده بهره از خداوند مي

 .به راه راست هدايت كند
 .براي خداوند، پروردگار جهانيان و سخن آخر حمد و سپاس
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