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 فرهنگ عزاداری

 ا رويکرد محرمتلفيقی از رهنمودهای کاربردی و احکام عزاداری ب

 مقدمه  پيش
  استاد شهيد ، آيت هللا مرتضی مطهری :

 پيشوايان دين از زمان پيغمبر اکرم وزمان ائمه اطهار دستور اکيد و بليغ داده اند که بايد نام حسين بن علی زنده بماند ، 
 بايد مصيبت حسين بن علی هر سال تجديد شود . 

  چرا ؟
 ی يکبار با آن نداهای شيرين و عالی و حماسه انگيزش ظهور پيدا کند سال عليه السالم خواستند حسين 

                                                و پرتويی از روح حسينی در اين ملتها بتابد.
 ۹۰صفحه ی  ۱۷مجموعه آثار جلد 

 مقدمه 
 ده است و شايد پيش بعضى هيچ معلوم نشده است. عمق اين كارى را كه شما داريد و عمق ارزش مجلسهاى عزادارى، كم معلوم ش
 اينكه در روايات ما براى يك قطره اشك براى مظلوم كربال آن قدر ارزش قائلند،

 ارزش قائلند،   -به صورت گريه درآمدن -حتى براى تباكى 
 نه از باب اين است كه سيد مظلومان احتياج به اين كار دارد

 بردن شما و مستمعين شما باشد. و نه آن است كه فقط براى ثواب  
 گرچه همه ثوابها هست،

 لكن چرا اين ثواب براى اين مجالس عزا آن قدر عظيم قرار داده شده است، 
 آن قدر ثواب داده است؟   و چرا خداوند تبارك و تعالى براى اشك و حتى يك قطره اشك و حتى تباكى 

 شود. شاء هللاَّ بعدها بيشتر معلوم مىشود و ان  اش معلوم مى كم كم مسأله از ديد سياسى
خوانى، براى اينها، اين همه ثواب داده شده است، عالوه بر آن امور عباديش و  اينكه براى عزادارى، براى مجالس عزا، براى نوحه
 روحانيش، يك مسأله مهم سياسى در كار بوده است. 

 ن فرقه ناجيه مبتال بودند به حكومت اموى و بيشتر عباسىآن روزى كه اين روايات صادر شده است، روزى بوده است كه اي
 و يك جمعيت بسيار كمى، يك اقليت كمى در مقابل قدرتهاى بزرگ در آن وقت،  

 براى سازمان دادن به فعاليت سياسى اين اقليت، يك راهى درست كردند كه اين راه، خودش سازمانده است
براى اين مجالس اين قدر عظمت است و براى اين اشكها آن قدر در دور و بِر اين اشكها و ] به اينكه  و آن، نقل از منابع وحى [است 

 كردند  عزاداريها، شيعيان با اقليت آن وقت اجتماع مى
 دانستند مطلب چه هست،  و شايد بسيارى از آنها هم نمى

 ولى مطلب، سازماندهى به يك گروه اقليت در مقابل آن اكثريتها [بود]. 
 ل تاريخ، اين مجالس عزا كه يك سازماندهى سرتاسرى [در] كشورها است، كشورهاى اسالمى است و در طو

آمدند و بناى بر اين داشتند كه اساس اسالم را از بين ببرند،  و در ايران كه مهد تشيع و اسالم و شيعه است، در مقابل حكومتهايى كه پيش مى
 ترساند، اين مجالس عزا و اين دستجات بود. ر مقابل آنها، آنها را مىاساس روحانيت را از بين ببرند، آن چيزى كه د

 در دفعه اول كه مرا از قم گرفتند و بردند، 
 گفت كه ما كه آمديم سراغ شما،  در بين راه بعضى از اين مأمورينى كه بودند در آن اتومبيل من، مى

 طلع بشوند و ما نتوانيم انجام وظيفه كنيم. ترسيديم كه مبادا اينها م از اين چادرهايى كه در قم بود، مى
 ترسند.  مى ( ی عزاداری ) اينها كه هيچ، قدرتهاى بزرگ از اين چادرها

 اند قدرتهاى بزرگ از اين سازمانى كه بدون اينكه دست واحدى در كار باشد كه آنها را مجتمع كند، خود به خود ملت را به هم جوشانده
 ترسند].  ناور، در ايام عاشورا و در دو ماه محرم و صفر و در ماه مبارك، [مىدر سراسر يك كشور، كشور په 

 اين مجالس است كه مردم را دور هم جمع كرده است. 
كشور به واسطه همين گويندگان و خطبا و  و اگر يك مطلبى بخواهد براى اسالم خدمتى بكند و شخصى بخواهد كه مطلبى را بگويد، سرتاسر

 شود عت يكدفعه منتشر مىائمه جمعه و جما
 شود كه سازمان داده شده باشد.  و اجتماع مردم در تحت اين بيرق الهى، اين بيرق حسينى، اسباب اين مى 

كنند، در  هاى خودشان بخواهند كه يك اجتماعى ايجاد كنند، با فعاليتهاى زيادى كه شايد چند روز يا چند دهه مى اگر قدرتهاى بزرگ در منطقه
شوند و به قول آن كسى كه  صد هزار نفرى، پنجاه هزار نفرى با خرجهاى زياد و زحمتهاى زياد مجتمع مى -فرض كنيد -يك عده يك شهرى،

 دهند.  خواهد صحبت كند، گوش مى مى
داده است، به  بينيد كه براى خاطر همين مجالسى كه مردم را به هم پيوند داده است، اين مجالس عزايى كه مردم را به هم جوش لكن شما مى

شوند و  آيد، در يك شهر نه، در سرتاسر كشور، تمام قشرهاى مردم و عزاداران حضرت سيد الشهدا مجتمع مى مجرد اينكه يك مطلبى پيش مى
 -سالم هللاَّ عليه -احتياج به اينكه زياد زحمت كشيده بشود و تبليغات بشود ندارد؛ با يك كلمه، وقتى مردم ببينند كه اين كلمه از حلقوم سيد الشهدا

 شوند.  آيد همه با هم مجتمع مى بيرون مى
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بگذاريد كه آنجا براى   سرا در منى فرمايد كه براى من يك نفر نوحه مى -شايد امام باقر بوده، من اآلن خوب يادم نيست -اينكه بعضى از ائمه
اى داشته  احتياج به اين داشته است و نه اينكه براى او شخصاً فايده -سالم هللاَّ عليه -من گريه بكند و عزا بگيرد،  نه اين است كه حضرت باقر

سرايى كنند براى  آيد آنجا، يك كسى بنشيند يا اشخاصى نوحه آن وقتى كه از همه اقطار عالم آدم مى  است، لكن جنبه سياسى او را ببينيد. در منى
 به شهادت رساندند، ذكر كند و اين مسأله موجى باشد در همه دنيا.  -المث -امام باقر و جنايت كسانى كه با او مخالفت كردند و او را

 اين مجالس عزا را دست كم گرفتند.
 » ملت گريه«گويند كه  ها به ما مى شايد غربزده

 توانند تحمل كنند كه يك قطره اشك مقابل چقدر ثواب است. يك مجلس عزا چقدر ثواب دارد. و شايد خوديها نمى
نند و نتوانند هضم كنند آن چيزهايى كه براى ادعيه ذكر شده است و آن ثوابهايى كه براى دو سطر دعا ذكر شده است. هضم ك نتوانند 

توانند اين را ادراك كنند و هضم كنند. جهت سياسى اين دعاها و اين توجه به خدا و توجه همه مردم را به يك نقطه، اين، اين است كه يك  نمى
 اى يك مقصد اسالمى. كند بر ملت را بسيج مى

  -البته اين هم هست و ديگران را اجر اخروى نصيب كند -مجلس عزا نه براى اين است كه گريه كنند براى سيد الشهدا و اجر ببرند
 اند كه تا آخر باشد  اش را كشيده بلكه مهم، آن جنبه سياسى است كه ائمه ما در صدر اسالم نقشه

تواند اين كار را به مقدارى كه عزاى حضرت سيد الشهدا در او  بيرق، اجتماع تحت يك ايده و هيچ چيز نمى] اجتماع تحت يك  و آن، اين [كه
 تأثير دارد، تأثير بكند.

 آمد.  خرداد پيش مى ۱٥سرايى نبود،  شما گمان نكنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دستجات سينه زنى و نوحه
 د را آن طور كند، مگر قدرت خون سيد الشهدا. خردا ۱٥توانست  هيچ قدرتى نمى

ها را  اند، اين توطئه تواند اين ملتى كه از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرتهاى بزرگ براى او توطئه چيده و هيچ قدرتى نمى
 خنثى كند، اّال همين مجالس عزا. 

مان و اظهار مظلوميت؛ يك كسى كه براى خدا و براى رضاى او جان خودش سرايى براى سيد مظلو در اين مجالس عزا و سوگوارى و نوحه
خواهند و افتخار به شهادت  ها و شهادت را مى روند در جبهه و دوستان و اوالد خودش را فدا كرده است، اين طور ساخته جوانانى را كه مى

گويند  دهند و باز مى سازد كه جوانهاى خودشان را از دست مى ىشوند و آن طور مادران را م كنند و اگر شهادت نصيبشان نشود متأثر مى مى
 باز هم يكى دو تا داريم. 

 سازد اين جمعيت را اين طور،  اين مجالس عزاى سيد الشهداست و مجالس دعا و دعاى كميل و ساير ادعيه است كه مى
 برنامه به پيش برود.و اساس را اسالم از اول بنا كرده است به طورى كه با همين ايده و با همين 

يش و چنانچه، واقعاً بفهمند و بفهمانند كه مسأله چه هست و اين عزادارى براى چه هست و اين گريه براى چه اين قدر ارج پيدا كرده و اجر پ 
 خوانند. مى» ملت حماسه«گويند، ما را  نمى» ملت گريه«خدا دارد، آن وقت ما را 

كه همه چيزش را در كربال از دست داد و در يك حكومتى بود كه قدرت بر همه چيز  -م هللاَّ عليهسال -اگر بفهمند آنها كه حضرت سجاد 
 گفتند كه ادعيه براى چيست؟ تواند تجهيز بكند، به ما نمى اى كه از او باقى مانده است، چه كرده است و چطور مى ادعيه  داشت، اين

گويند  اش چيست، نمى اين دعاها و اين ذكرها و اين مجالس مصيبت جنبه سياسى و اجتماعىاگر روشنفكران ما فهميده باشند كه اين مجالس و  
 كه براى چه اين كار را بكنيم. 
 خرداد را ايجاد كنند.  ۱٥توانند يك  ها و تمام قدرتمندها اگر جمع بشوند، نمى تمام روشنفكرها و تمام غربزده

 او همه مجتمعند. آنچه اين قدرت را دارد آن است كه در تحت لواى
] كه در جمهورى اسالمى به نام اينكه  خواهيم، براى اين [است خواهيم و جمهورى اسالمى را مى زنيم كه ما اسالم را مى ما كه داد مى

است و براى خداست، همه ملت مجتمع هستند. و ما ديديم كه براى خاطر همين جمهورى اسالمى بودند و براى خاطر همين كه » اسالمى«
 براى خدا قيام كردند، اين جمهورى اسالمى برخوردار از چه قدرتى از ملت و از ساير كشورها هم برخوردار شده است.

 دارد ملتها را.  ملت ما قدر اين مجالس را بدانند، مجالسى است كه زنده نگه مى
 ست و جنبشهاى اين طورى هست.ها ه در ايام عاشورا زياد و زيادتر و در ساير ايام هم غير اين ايام متبركه، هفته

كنند، چنانچه ملت را بخواهند و كشور خودشان را  كنند و عزادارى مى ها هم مجلس بپا مى اگر ُبعد سياسى اينها را اينها بفهمند، همان غربزده 
 بخواهند. 

خوان در اين تأثير دارد. آن كه ايستاده پاى  همن اميدوارم كه هر چه بيشتر و هر چه بهتر اين مجالس بر پا باشد. و از خطباى بزرگ تا آن نوح
 خواند با آن كه در منبر است و خطيب است، اينها هر دو در اين مسأله تأثير دارند؛ تأثير طبيعى دارند. گويد و چند شعر مى منبر چند شعر مى

 كنند، ِمْن حْيُث ال َيْشُعْر. گرچه خود بعضى اشخاص هم ندانند دارند چه مى
ايم كه ملت ما يكدفعه يك انقالبى كرد و يك انفجارى درش حاصل شد كه نظير آن در هيچ جا نبود. يك ملتى كه  به اين مرتبه رسيده تقريباً ما

داده بود و همه چيز   همه چيزش وابسته بود و اين رژيم سابق همه چيز اين را از دست داده بود و همه شرافت انسانى اين كشور را از دست
كرده بود، يكدفعه يك انفجارى حاصل شد كه اين انفجار در بركت همين مجالسى [بود] كه همه كشور را، همه مردم را دور هم  ما را وابسته

 كردند.  كرد و همه به يك نقطه نظر مى جمع مى
تشريح كنند تا اينكه گمان نكنند  دانم، براى مردم اين مسأله را بايد آقايان خطبا و ائمه جماعت و ائمه جمعه درست بيشتر از آن قدرى كه من مى

 كه ما يك ملت گريه هستيم. 
 ساله را از بين برديم. ۲٥۰۰ها، يك قدرت  ما يك ملتى هستيم كه با همين گريه

/ ۱۳٦۱خرداد  ۳۱زمان: صبح /  سخنرانى [در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظيفه روحانيون)]/  ۳٤۳، ص: ۱٦ صحيفه امام، ج
 -مسئوليت خطير روحانيت - موضوع: عمق ارزش و قداست مجالس عزادارى/   مكان: تهران، حسينيه جماران» ۱« ۱٤۰۲ شعبان ۲۸

  علما و روحانيون، ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم -فلسفى، محمد تقى -حضار: مهدوى كنى، محمد رضا/   هاى امريكا در منطقه توطئه
 
 

  است سـيـاسی عـبـادی بسيار مـهـم يک مسئله ی عـاشـورا زنده نگهداشتن هستيم ، گريه ی سياسی ما ، ملت ِ 
 ۳۲۷صفحه ی  ۱۳  صحيفه ی امام  جلد
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اى از زمان رايج بود، از بين بردند. ايشان،  ى قبل از پيروزى انقالب را كه در برهه فكرمآبانه امام (ره) با ظرافت، آن تصور غلط روشن
خوانى و ذكر مصيبت را احيا كردند  ى عاشورا پيوند و گره زدند و روضه گيرى عاطفى در قضيه بى را با جهتگيرى سياسِى مترقِى انقال جهت

ى ما نيست؛ بلكه الزم است و ياد امام حسين و ذكر مصيبت و بيان  و فهماندند كه اين، يك كار زايد و تجمالتى و قديمى و منسوخ در جامعه
آور و  بايد به شكل رايج و معمول و گريه -خوانى و چه به شكل مراسم عزادارى گوناگون هچه به صورت روض -فضايل آن بزرگوار

كردند و  تر هم بشود. ايشان، بارها بر اين مطلب تأكيد مى ى دلها، در بين مردم ما باشد و از آنچه كه هست، قوى دهنده برانگيز و تكان عاطفه
 شدند. عمًال هم خودشان وارد مى

ى روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران، علما  / ماه مرداد / سخنرانى در ديدار با اعضاى جامعه ۲۰۱، ص: ۱۳٦۸ ظم رهبری سالبيانات مقام مع
 ۱۳٦۸/ ۰٥/ ۱۱ -  ى ماه محّرم ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى، در آستانه ى جماعت و جامعه و ائمه

 
 تواند دنيا را نجات دهد الّسالم! امروز حسين بن على مى نين به حسين بن على عليهعزيزان من؛ مؤم

 ۱۳۷٤/ ۰۳/ ۰۳ -  ى ماه محرم / ماه خرداد / بيانات در ديدار روحانيون و وّعاظ، در آستانه ۳۱، ص: ۱۳۷٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

ر طول سالهاى متمادى، قرنهاى متمادى، ياد امام حسين، نام امام حسين، تربت امام ى وجود نگه داشتند. شما ببينيد د عاشورا را شيعه، با همه
 حسين، عزاى امام حسين هرگز از بين مردم پيرو اهل بيت و مؤمِن به اهل بيت خارج نشد؛ اين را رها نكردند؛ هرچند خيلى تالش شد

 ى موانع و مشكالت عبور خواهد كرد الگو قرار بدهد براى خود، از همه ملت اسالم اگر نام حسين را و ياد حسين را زنده نگه بدارد و آن را
 ۱۳۸٦/ ۱۰/ ۱۹ -  /  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از اقشار مختلف مردم قم ۱۹۷، ص: ۱۳۸٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 پيشگفتار
 السالم عليك يا ابا عبدهللا الحسين

 با نداي ملكوتي امام مظلومان كه مي فرمود :  ، ه و ايثار ، ماه تجلي عرفان ناب در ميان خون و قحطي آببار ديگر ماه محرم ، ماه حماس
 ال معبود سواك از راه رسيد و تشنگان معرفت را صال مي دهد كه هلموا الي بيعة هللا و اجيبوا داعي هللا  تسليما ً المرك  الهي رضا ً بقضائك 

 ن ناصر ينصرني امام مظلومان را مي شنود و آماده است كه از عمق جان پاسخ دهد :گوش جان حسينيان نداي هل م
 لبيك يا داعي هللا و لبيك يا حسين

 اميد آن كه ما نيز در خيل لبيك گويان سيد جوانان اهل بهشت باشيم
خود پرسش ها و پاسخ هاي مستند و  دفتر ارائه خط مشي هاي مكتبي سازمان در آستانه ي ماه محرم بر آن شد تا حسب وظيفه ماموريتي

حول محور عزاداري مد ظله العالي ، مقام معظم رهبري حضرت امام رحمه هللا و مكتوب و همچنين برخي از نكات با اهميت و قابل توجه از 
 ه محترم روحاني قرار دهدسيد شهيدان حضرت ابا عبد هللا الحسين را در مجموعه اي به ترتيب حروف الفبا گردآوري نموده و در اختيار اعز

 نيز بهره مند شده ايمحفظهم هللا ضمنا در اين مجموعه از فتاواي ساير مراجع عظام 
 در سال هاي آتي را دارد مجموعه انتظار دريافت نظريات سازنده شما گراميان در راستاي بهينه شدن اين 

 اهميت عزاداری
 دبه، سمات، زيارات عاشورا و جامعه، عزادارى حضرت إمام حسين عليه الّسالم نظر مبارك خود را در مورد خواندن دعاهاى كميل، ن

 زنى و غيره) مرقوم فرمائيد تا رفع ابهام و شبهه از دسائس مغرضين شود، و نيز شيعيان راستين اغفال نشوند؟ خوانى، سينه (از قبيل نوحه
  ج
 ساز است. ز افضل قربات و آدمخواندن ادعيه مأثوره و عزادارى براى حضرت سّيد الشهداء ا -

 ۳۹س:  ٥۸۲، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 
گويند قرآن خواندن در صورت نفهميدن معانى آيات  كنند و مى مخالفت مى  اى با خواندن زيارت و دعا و شركت در مجالس عزادارى عده 

 نمايند. نظر امام چيست؟ مىاى ندارد و با خواندن قرآن در مجالس ترحيم نيز مخالفت  فايده
  ج
ساز است، و قرائت قرآن  خواندن زيارات و ادعيه مأثوره و عزادارى براى سيد مظلومان و صلوات بر پيغمبر و آل از افضل قربات و آدم -

 از مستحبات و اهداء ثواب آن به اموات موجب مثوبت است.
 ۷۸س  ۳۰، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 
 خوانى و عزادارى بيان فرمائيد. خوانى و روضه فا وظيفه ما را راجع به شبيهلط -
  ج
خوانى بهتر است و عزادارى براى سيد مظلومان  خوانى اگر مشتمل بر محّرمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد، اگر چه روضه شبيه -

 از افضل قربات است.
 ۷۱س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
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شود بعضى به اسم مسلمان آگاه و مسئول از آوردن پرچم و نخل و عالمات و طوق و جريده در مراسم سوگوارى خامس آل  اخيرا مشاهده مى

زنى،  عبا و ائّمه اطهار عليهم الّسالم به عنوان اينكه خرافات و بدعت است ممانعت نموده، و همچنين به سينه زنى، زنجير زنى، قمه
گيرند، آيا به نظر حضرت عالى موارد مذكور شرعا جائز و در مراسم مذهبى و شعائر سّنتى كما في  خوانى ايراد مى نى و تعزيهخوا شبيه

 السابق بايد اجراء گردد يا خرافات و خالف شرع است كه بايد ترك شود؟
  ج
خوانى بهتر است.  ب نباشد مانع ندارد؛ اگر چه روضهخوانى اگر مشتمل بر محّرمات و موجب وهن مذه در وضع موجود قمه نزنند، و شبيه -

 و عزادارى براى سّيد مظلومان از افضل قربات است.
 ۳۷س:  ٥۸۱، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 
اطعام گيرد، و سه شب هم  سنواتى است كه بيست شب أّول محّرم الحرام مراسم سوگوارى حضرت سّيد الشهداء به طور معمول انجام مى

واريز و يا به مصارف خانواده شهداء و مجروحين  ۲۰۰يا  ۱۰۰فرمائيد كلّّيه مخارج مراسم به حساب شماره  شود، آيا اجازه مى برگزار مى
 انقالب برسد؟ و يا اينكه بايد مراسم سوگوارى بر حسب معمول اجراء گردد؟

 مراسم سوگوارى سّيد مظلومان ترك نشود. -:   ج
 ۳٦س:  ٥۸۱، ص: ۳ ج امام رحمه هللا  استفتائات حضرت

 
حکم ضرب و جرح بدن در عزاداری اباعبدا... چيست؟ لطفا نظر خود را راجع به سينه زنی ، زنجير زنی و قمه زنی به طور مجزا پرسش : 

 و شفاف بيان کنيد. 
 زاداران عزيز الزم است از کارهايی که موجبعزاداری خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينی و رمز بقای تشيع می باشد ولی بر عپاسخ : 

 می گردد و يا آسيبی به بدن آنها وارد می کند خودداری کنند.  وهن مذهب
 مکارم شيرازی  سايت آيت هللا العظمی

 
 اری برای امام حسين (عليه السالم) گريه کنيم؟ بعضى از شبهه افکنان مى گويند: چرا بايد در مراسم عزادپرسش : 
پاسخ آن روشن است، گريه بيانگر عواطف و عشق به بنيانگذار اين مکتب است که درس شجاعت و ايمان و ظلم ستيزى به ما پاسخ : 

 آموخت مگر مى شود رابطه عميق عاطفى باشد و قطره هاى اشک در مصائب آنها جارى نشود 
 می مکارم شيرازیسايت آيت هللا العظ

  
 آيا بلند گريه کردن اشکالى دارد؟ پرسش : 
 ما خودمان کراراً بلند گريه مى کنيم، ولى از صورت متعارف خارج نشود پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 ، شايسته است؟ آيا حضور کودکان در مراسم عزاداری امام حسين (عليه السالم) که گاه توأم با بى نظمى استپرسش : 
به يقين بايد کودکان و نوجوانان را از همان سنين پايين به مکتب حسينى مربوط ساخت و درس آزادگى و ايمان و شهامت را از همان پاسخ : 

 اّول به آنها آموخت. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
از يک هزار سال پيش است و امروز هيچ يک از طرفين آن قضيه و  بعضى از شبهه افکنان مى گويند حادثه کربال مربوط به بيشپرسش : 

 نسل هاى آنها وجود ندارند، چرا هر سال آن را زنده مى کنيم؟ 
بود. جريان مبارزه حق و باطل، عدالت و ظلم و » جريان«نبود بلکه يک » حادثه«آنها توجه به اين حقيقت ندارند که عاشورا يک پاسخ : 

اعصار و قرون جريان دارد و عاشوراى حسينى دروس الزم را براى پيروزى حق بر باطل به طرفداران حق مى دهد و اين مبارزه در همه 
 بيانگر اهداف اين جهاد پرارزش است. » هيهات منا الذلّه«شعار 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 جايز است؟ آيا ريا کردن در شعائر و عزادارى امام حسين(عليه السالم) پرسش : 
ريا در هر عبادتى حرام محسوب مى شود ولى تظاهر به عزادارى امام حسين(عليه السالم) و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز پاسخ : 

 بلکه مستحب است، مثل اين که پرداختن صدقه آشکار قربه الى هللا براى تشويق ديگران همان طور که در قرآن آمده، مستحب است. 
 هللا العظمی مکارم شيرازی سايت آيت

 
تشكيل هيأت در كوي و خياباني كه اهالي آن به شعائر ديني مقيد نبوده، بلكه سينه زني و نظائر آن نزد ايشان، كاري عجيب و   -پرسش  

 شود، چه حكمي دارد؟ نمايد و احياناً باعث تمسخر مجالس عزاداري و يا هتك حرمت مي غريب مي
هاي مذكور هيئت و مجالس مذهبي به صورت شايسته تشكيل شود و از وعاظ و علماي با  د و حسينيه واقع در محلبايد در مسج   -پاسخ  

رود  فضل جهت اداره مجلس دعوت بشود كه آنها دين مبين اسالم را آن چنان كه هست براي مستمعين بيان كنند؛ در اين صورت گمان نمي
 يغ دين، به تمسخر يك عده جاهل و نادان نبايد اعتنا كرد.باعث تمسخر بشود؛ مضافاً بر اينكه در تبل

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
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اگر شخصي در حين عزاداري براي خودنمايي بلند بلند گريه كند و يا خيلي سنگين زنجير و يا سينه بزند، آيا ريا كرده و عزاداري   -پرسش  
 ان باشد، چگونه است؟او باطل است؟ اگر به قصد گريانيدن ديگر

 ريا در هيچ عملي صحيح نيست ولي تباكي به نحو عزاداري و به قصد تعظيم امر شعائر، ريا نيست.   -پاسخ  
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
 صحيح است؟ السالم بخواهد اين مراسم، جمعيت بيشتري داشته باشد، كه مؤسس يك مجلس عزاي امام حسين عليه آيا اين  -پرسش  
تر باشد اثرش در قلوب بيشتر و آثار مثبتش زيادتر است و اگر به اين مسئله اهميت داده  تر و پر جمعيت مجالس مذكور هرچه باشكوه   -پاسخ  

 كردند. زده اصل حادثه كربال را انكار مي شد دشمنان دين و مسلمانان فريب خورده و ظاهربين و غرب نمي
ند كه اجر و ثواب بسيار زيادي را كه بر اقامه عزاي حضرت و شركت در مراسم آن بزرگوار است با وارد نمودن البته همگان متوجه باش

 گردد بايد اجتناب شود. محّرمات از بين نبرند، و از هر چيزي كه موجب وهن مذهب و وهن مراسم سوگواري مي
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
 

 بانوان
 

 شوند جايز است؟ در مجالس عزادارى با علم او به اين كه مردان نامحرم صداى او را مىآيا خواندن زن 
 پاسخ : 

 اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود.
 ۱٤٥۸س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 هاى سينه زنى و زنجير زنى شركت كنند؟ د، در دستهآيا جايز است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن لباس خاصى كه بدن آنان را به پوشان

 پاسخ : 
 هاى سينه زنى و زنجير زنى شايسته نيست. شركت زنان در دسته

 ۱٤٥٤س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

وقات در زمانى که مشغول شغل بعضى از خانمها ذکر توّسل به اهل بيت(عليهم السالم) در مجالس زنانه است، گاهى از اپرسش : 
شنوند، حکم اين  شوند و صداى اين خانم را مى فهمند وارد حياط آن خانه مى هايى که خوب و بد را مى خوانى هستند مرد و يا بچه روضه

 قبيل روضه خوانيها چيست؟ 
 . تر کند و يا بدون تکيه به صوت بخواند ايد، صداى خود را آهسته در اين مورد که نوشتهپاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

اگرخواهرانی که مداحی می کنند صدايشان از خا نه بيرون رود و نامحرم صدای آنها را بشنود چه حکمی دارد. و مثال مولودی پرسش : 
 خواندن ودست زدن در خانه اشکالی دارد؟ 

 بايد به شکلی بخوانند که صدای آنها را نامحرم نشنود. پاسخ : 
 يت آيت هللا العظمی مکارم شيرازیسا
 

 آيا اصالح کردن در ماه محرم و صفر برای خانم ها از نظر اسالم و فقه اشکال دارد؟ پرسش : 
 اشکالی ندارد. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

حب است يا ترک آن در اين گونه ايام بهتر می آيا سرمه کشيدن و حنا بستن در ايام عزاداری نيز مانند غير عزاداری همچنان مستپرسش : 
 باشد؟ 

 سرمه کشيدن مانعی ندارد ولی حنا بستن چون نشانه شادی است در ايام عزاداری بهتر است ترک شود. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
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 بدعت در عزاداری و زيارت
اى را به آن وصل بكند، كارهاى غير معقول را  ركسى يك چيزى به آن اضافه بكند، خرافهحقايق ماجراى عاشورا را بازيچه نبايد قرار داد. ه

 دارى از امام حسين نيست ها طرف ها نبايد باشد؛ اين انجام بدهد، اين  به نام عزادارى
 ۱۳۸٦/ ۱۰/ ۱۹ -  مردم قم/  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از اقشار مختلف  ۱۹۷، ص: ۱۳۸٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
الّسالم  خواهند قبور مطّهر ائّمه عليهم اند! بدين ترتيب كه وقتى مى يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت درست كرده

دانيد كه قبر مطّهر  رسانند! شما مى خيز خود را به حرم مى خوابند و سينه شوند، روى زمين مى را زيارت كنند، از دِر صحن كه وارد مى
ى مردم، ايضاً علما  الّسالم را همه ى ائّمه عليهم پيغمبر صالة هللا عليه و قبور مطّهر امام حسين، امام صادق، موسى بن جعفر، امام رضا و بقيه

خواستند  الم و يا علما، وقتى مىالسّ  ايد كه يك نفر از ائّمه عليهم كردند. آيا هرگز شنيده و فقهاى بزرگ، در مدينه و عراق و ايران، زيارت مى
نمود،  خيز به حرم برسانند؟! اگر اين كار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب مى زيارت كنند، خود را از دِر صحن، به طور سينه

هللا تعالى عليه، آن عالم ّهللا العظمى آقاى بروجردى رضوان  كردند. اما نكردند. حتى نقل شد كه مرحوم آيت بزرگان ما به انجامش مبادرت مى
كرد. احتماًال استحباِب بوسيدن عتبه، در روايت  بوسى را بااينكه شايد مستحب باشد، منع مى فكر، عتبه بزرگ و مجتهد قوى و عميق و روشن

ستحب است، ايشان بوسى، روايت هم وجود دارد. بااينكه اين كار م وارد شده است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم اين است كه براى عتبه
اى وارد صحن  اما امروز، وقتى عّده» كنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعى درست نكنند. انجامش ندهيد، تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده مى«گفتند  مى

پيمايند تا  خيز مى ينهطور س اندازند و دويست متر راه را به شوند، خود را به زمين مى مطّهر على بن موسى الّرضا عليه الّصالة و الّسالم مى
خود را به حرم برسانند! آيا اين كار درستى است؟ نه؛ اين كار، غلط است. اصًال اهانت به دين و زيارت است. چه كسى چنين بدعتهايى را 

 ها را به مردم بگوييد و ذهنها را روشن كنيد. دهد؟ نكند اين هم كار دشمن باشد؟! اين بين مردم رواج مى
 ۱۳۷۳/ ۰۳/ ۱۷/   ى ماه محّرم در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال عظم رهبریبيانات مقام م

 
بگيرند يعنى » عاشوراى شمسى«اند که  مندان به ساحت قدس حسينى عليه السالم تصميم گرفته در اين ايام اخير جمعى از عالقهپرسش : 

 هاى شمسى حساب کنند و مراسم عاشورا برقرار سازند. آيا اين کار صحيح است؟  اهعاشورا را به حسب م
ها و مصائب آن حضرت(ع) به اين فکر افتاده  گرچه ممکن است اين برادران روى عشق به ساالر شهيدان کربال و عظمت فداکارىپاسخ : 

اوال تمام امامان معصوم(ع) که اخبارشان در مورد عزادارى  باشند ولى به يقين اين کار به مصلحت مراسم باشکوه حسينى نيست، زيرا
 اند و تخّطى از سيره آن بزرگواران عملى ناصواب است. عاشورا به دست ما رسيده همگى عاشورا را در همان دهم محرم ذکر فرموده

کند. کارى که مورد عالقه  رارت را تضعيف مىکاهد و آن شور و ح ثانيآ به يقين تعدد عاشورا از ابّهت و اهميت آن مراسم بسيار باشکوه مى
 دشمنان عاشورا است.

عاشوراى «البته برپا کردن مراسم عزادارى ساالر شهيدان در هر زمانى موجب اجر عظيم و مايه افتخار بزرگى است اما عنوان کردن 
 مندان حسينى بايد از آن خوددارى کنند.  عالقهباشد و  بيت(عليهم السالم) نمى ابداً به مصلحت امت اسالمى و پيروان مکتب اهل» شمسى

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 بوسيدن عتبه
بوسى را  فكر، عتبه ّهللا العظمى آقاى بروجردى رضوان هللا تعالى عليه، آن عالم بزرگ و مجتهد قوى و عميق و روشن نقل شد كه مرحوم آيت

تماًال استحباِب بوسيدن عتبه، در روايت وارد شده است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم اين است كه كرد. اح بااينكه شايد مستحب باشد، منع مى
انجامش ندهيد، تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده «گفتند  بوسى، روايت هم وجود دارد. بااينكه اين كار مستحب است، ايشان مى براى عتبه

 » كنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعى درست نكنند. مى
/ ۰۳/ ۱۷/   ى ماه محّرم در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال بيانات مقام معظم رهبری

۱۳۷۳ 

 پيرايه ها و خرافه ها
ى جدى  به صورت يك مسأله الّسالم) را ى عاشورا و مصايب حسين بن على (عليه ى ذاكران، بايد مسأله ى مبلّغان و همه ى علماى دين، همه همه

  و اصلى و به دور از شعار، مورد توجه قرار بدهيم
هاى مضر خالى كنيم. چيزهايى وجود دارد كه اگرچه پيرايه است، اما نه مضر و نه حّتى دروغ  اولين شرط اين است كه ما حادثه را از پيرايه

شنويد كه در شرايط خاصى،  گويند. وقتى شما مى م كنند، فقط متن حادثه را نمىيى را ترسي ى كسانى كه بخواهند با بيان هنرى، حادثه است. همه
ى سخن را هم حدس بزنيد. اين، يك چيز قهرى است. اگر در بيابانى و در  توانيد احساسات آن گوينده سخنى از زبان كسى خارج شده، مى

قاعدتاً حاالتى در  -دعوت و التماس و تهديد و ... -ن حرف چه باشدكند، بسته به اينكه آ مقابل لشكريانى، انسانى حرفى بر زبان جارى مى
ها،  باشد. گفتن اين ى هنرمند نيز قابل بيان مى ى عاقل، قابل حدس است و براى گوينده روح و ذهن اين گوينده وجود دارد كه اين براى شنونده

 اشكالى ندارد.



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۸ 

 

بيان كنيم،  -آن مقدارى كه در كتب معتبره خوانديم و يافتيم -) را در روز و شب عاشوراالّسالم ما وقتى بخواهيم حاالت امام و اصحابش (عليهم
توانيد با اين خصوصيات بيان  قهراً خصوصيات و مالبساتى دارد. فرض كنيد سخنى را كه امام (ع) با يارانش در شب عاشورا گفته است، مى

ها، نه مضر و نه دروغ است؛ اما بعضى از  آن شب و از اين قبيل. اين پيرايه آور انگيز و حزن كنيد: در تاريكى شب و يا در تاريكى غم
باشند و حّتى آنچه كه در بعضى از كتابها نوشته شده است، مناسب شأن و اليق مفهوم و معناى  ها دروغند و بعضى از نقلها خالف مى پيرايه

 ها را بايستى شناخت و جدا كرد. نهضت حسينى نيست. اين
از شعر و نثر و سبك  -شده و دقيق و متقن را، به انواع بيانهاى هنرى ى خالص ئله اين است كه ما حادثه را خالص كنيم و آن حادثهاولين مس

بياميزيم. اين كار، اشكالى ندارد و مهم است. ما بايد اين كار را بكنيم. كسانى كه در  -خوانى كه خودش يك سبك هنرى مخصوصى است روضه
 ب و واردند، بايد اين كار را انجام بدهنداين رشته متصلّ 

بايد آبرومند و پرتپش و پرقدرت باقى بماند. اگر برخورد امروز ما با اين حادثه، مثل  -ى نهضت و انقالب به عنوان پشتوانه -اين حادثه
داد و  سب احتمال ذهنى، آن را ترجيح مىديد و مثًال برح يعنى چيزى را در جايى مى -كرد خوانى باشد كه در پنجاه سال قبل برخورد مى روضه
 ممكن است به حادثه ضرر بزنيم. -رسيدند ها و هم خود او به ثواب مى گرياند و هم آن كرد و مؤمنين را مى نقل مى

ون مبارز تهران، علما ى روحانيت مبارز و مجمع روحاني / ماه مرداد / سخنرانى در ديدار با اعضاى جامعه ۲۰۱، ص: ۱۳٦۸ سال بيانات مقام معظم رهبری
 ۱۳٦۸/ ۰٥/ ۱۱ -  ى ماه محّرم ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى، در آستانه ى جماعت و جامعه و ائمه

 
هم كرديم هيچ حرف غلطى  شود؛ ليكن اگر فرض مى ها حرفهاى غير واقعى و غلط و خرافى گفته مى شكى نيست كه در مواردى در عزادارى

به آن معنا بيان نشود، اما وقتى حرف صحيح ولى سست و بدون استناد به يك مدرِك درست گفته شود، يا حرفى كه ايمان مردم را متزلزل كند 
  و در باور مخاطبان نگنجد، گفته شود، اين هم مضر است

 ۱۳۷٦/ ۰۱/ ۰۱ -  جتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى (ره) مشهد مقّدس رضوى/ بيانات در ا  / ماه فروردين ۱۳۷٦/ سال  ۱، ص: ۱۳۷٦ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

  آميخت و انتظار تأثير كامل داشت  ى با آن عظمت را با خرافات شود اين قضيه ى عاشورا شوخى نيست. نمى مسأله
 ۱۳۷۰/ ۰٤/ ۲۰ -  ى ماه محّرم در آستانه/ سخنرانى در ديدار با روحانيون و مبلّغان،  ۱۰۱، ص: ۱۳۷۰ سال بيانات مقام معظم رهبری

الّسالم، خرافاتى را  بزرگترين دشمنى در اين قسمت با اسالم، همين است كه كسانى به نام اسالم، به نام دين خدا و به نام محّبت اهل بيت عليهم
ى  اين، ضربه» خواهيم! ت، ما اين اسالم را نمىاگر اسالم اين اس«كنند، بگويند  اّطالع پيدا مى  اشاعه دهند كه وقتى كسانى از اين خرافات

 به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد  بزرگى است...هرجا خرافات
/ بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى (ره) مشهد   /  ماه فروردين ۱۳۷٦/ سال  ۱، ص: ۱۳۷٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 ۱۳۷٦/ ۰۱/ ۰۱ -  مقّدس رضوى
 

جديدى را وارد   مبارزه كرد. كسانى دارند روز به روز خرافات  در كنار ترويج و تبليغ معارف اصيل دينى و اسالم ناب، بايد با خرافات
 شجاع باشيد. البته خرافه چيست؟ خود اين مهم است.  ى با خرافات را بايد جدى بگيريد ... در مبارزه  ى با خرافات كنند. مبارزه ى ما مى جامعه

شده  ها نداريم. آنچه كه با كتاب و سنت متقن و معتبر ثابت كنند. ما كارى با آن بعضيها هستند كه حقايق دينى را هم به عنوان خرافه انكار مى
و اصول شده، از دين است؛ چه حاال عقول بپسندند يا نپسندند. از اين حمايت و دفاع كنيد. آنچه كه با دليل معتبر ثابت نشده است و با مبانى 

شود  ى آن ساكت بمانيد. آنچه كه با يكى از اصول دينى معارضه دارد و مدرك معتبرى ندارد، ردش كنيد. اين مى دينى معارضه ندارد، در باره
كار خرافه، و معيار خرافه اين است. امروز شما ببينيد مدعيان ارتباط با امام زمان و ارتباط با غيب، با شكلهاى مختلف در جامعه دارند 

ى اين است كه گرايش به دين، يك عنصر اصلى در زندگى مردم است. مردم به مسائل دينى عالقه دارند كه آدم  كنند. البته اين همه نشانه مى
آورد تا اينكه مردم را جذب  كند؛ چون آن كاالى اصلى در اختيارش نيست، كاالى تقلبى را به ميدان مى رود خرافه درست مى ساز مى خرافه

و آن چيزهايى كه از دين نيست، شجاع باشيد   ى با خرافات ى گرايش مردم به دين است. اما خوب، اين خطرناك است. در مقابله د. اين نشانهكن
 بيند كه اين ى اينكه حاال ممكن است كسى بدش بيايد يا ممكن است چه بكند، نكنيد؛ كه غالباً در مواردى انسان متأسفانه مى و بگوييد. مالحظه

  مراعاتها هست
 ۱۳۸٥/ ۰۸/ ۱۷ -   / ديدار با روحانيون ۱٥٤، ص: ۱۳۸٥ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
ى  خواهيد مستمع خودتان را بگريانيد، اما اين گرياندن را به وسيله بايستى به صدق واقعه پايبند بود. درست است كه شما مى  خوانى در مرثيه

 اى كه اصل ندارد. ن كنيد، نه در ذكر واقعههنرنمائى در كيفيت بيان واقعه تأمي
 ۱۳۸۹/ ۰۳/ ۱۳ -در ديدار مداحان اهل بيت (ع)    -پرسش  ى زهرا ( / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه ٤۷، ص: ۱۳۸۹ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
 به آن نقل مگر آنکه ندارد شرعی وجه باشد، شده ثابت تاريخ در يا و باشد روايتی به مستند اينکه بدون ها عزاداری در وقايع و مطالب نقل

 باشد نداشته آن، بودن خالف به علم و بوده متکلّم برداشت حسب به حال بيان عنوان
 ٤٤۸منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 
 ئمه هدى(عليهم السالم) جنبه زبان حال دارد، آيا اين کار مجاز است؟ بسيارى از اشعار مربوط به مراثى شهداى کربال و اپرسش : 

منظور از زبان حال آن است که حالت آن بزرگواران چنين تعبيراتى را اقتضا مى کند و اين کار به دو شرط جايز است: نخست اينکه پاسخ : 
 زبان حال است نه زبان قال. واقعاً اين سخنان مناسب چنان حالتى باشد، و ديگر اينکه معلوم باشد که 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۹ 

 

 تبرعات و نذورات
 

 شود، در چه موردى بايد خرج شود؟ آورى مى جمع» عليه السالم«هاى مراسم عاشوراى امام حسين  باقى ماندۀ اموالى كه به عنوان هزينه
 پاسخ : 

نندگان آنها در امور خيريه مصرف كرد و يا آنها را براى مصرف در مجالس عزادارى توان اموال باقى مانده را با كسب اجازه اهداء ك مى
 آينده نگه داشت.

 ۱٤٥۲س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

ارى قرآن و مرثيه هاى مختلف، قسمتى را به ق آيا جايز است در ايام محرم از افراد خّير اموالى را جمع آورى كرد و با تقسيم آنها به سهم
 خوان و سخنران داد و باقى مانده را براى برگزارى مجالس مصرف كرد؟

 اگر با رضايت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشكال ندارد.پاسخ : 
 ۱٤٥۳س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 م آيا می شود به جای شمع چيز ديگری مانند المپ به مسجد داد؟ پرسش: ما حدود سی سال است که در شب تاسوعا در مسجد شمع ميگذاري

 پاسخ: اشکال ندارد. 
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 
هاى عزادارى گاو و گوسفند زيادى قربانى  در مساجد برخی شهرها در اّيام عزادارى امام حسين(عليه السالم) در مقابل دستهپرسش : 

شود و اضافه آن را جهت توسعه بناى مسجد و احداث  ا صرف اطعام و قسمتى بين مردم تقسيم مىشود و قسمتى از اين گوشت ه مى
 رسانند، آيا اين عمل جايز است؟  درمانگاه يا مانند آن زير نظر هيأت امنا به فروش مى

ندارد و اگر با خبر نيستند بايد گوشتها را  هرگاه مردم از اين جريان قبال با خبر باشند و با رضايت به اين امور قربانى کنند اشکالىپاسخ : 
 صرف در مصارف عزادارى کنند. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

همه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم محل گوسفندهايى را به عنوان نذر در جلوى هيأت سينه زنى و َعلمهايى که به نام پرسش : 
کنند و وجه آن توّسط هيأت امناى حسينّيه در مرمت و گسترش آن مکان مقّدس خرج  گردد ذبح مى ىحضرت ابوالفضل(عليه السالم) برپا م

شود در مسجدى که به نام حضرت ابوالفضل(عليه السالم) در کنار جاّده جهت عبادت و رفاه  شود آيا پول اين گوسفندهاى قربانى را مى مى
 ، در صورتى که خود آن حسينّيه نيز احتياج مبرم به بازسازى دارد؟ حال مسافران و رهگذران در حال احداث است خرج کرد

احتياط آن است که اين گوسفندان را صرف اطعام عزاداران نمايند مگر اين که از قراين معلوم شود که نذر کنندگان هدف ديگرى پاسخ : 
 اند.  داشته

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

وارگان حسينی چه حکمی دارد؟ چنانچه شرکت کنندگان وجوهی را اهدا و يا نذر کردند، اين وجوه بايد در چه برگزاری مراسم شيرخپرسش : 
 راهی مصرف شود؟ 

 اين مراسم هرگاه بصورت معتدل برگزار شود و چنانچه درآمدی داشت صرف عزاداری شود مانعی ندارد. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
از خادمان يکی از هيئات عزاداری می باشم. در طول ايام عزاداری ساالر شهيدان از طرف مردم گوسفندان زيادی جهت ذبح  بندهپرسش : 

نذر هيئت می شود. آيا مسئولين هيئت اجازه دارند تعدادی از اين گوسفندان ذبح شده يا مقداری از گوشت آن را بفروشند و صرف امور هيئت 
 خريد اقالم مورد نياز غذای نذری از قبيل برنج، روغن و.. . نمايند؟ برای مثال صرف 

 در صورتيکه اضافه بر نياز باشد مانعی ندارد. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
نی يا گوشت و... که بعضا جنبه فاسد شدن نيز دارند در ايام عاشورای حسي -حکم اضافات نذورات نقدی و جنسی از قبيل روغن پرسش : 

 ديگر ايام چيست؟ 
می توانيد در مجالس ديگر مصرف کنيد و اگر آنها هم نياز ندارند آن را بفروشيد و پول آن را در مجالس عزاداری آينده در همان پاسخ : 

 مکان صرف کنيد. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

  
توان در موارد ديگري غير از آن، در عزاداري مصرف  شده است ميآيا وجوهي را كه براي منظوري خاص در عزاداري هديه   -پرسش  

 نمود؟ (مثل پولي كه براي غذا و اطعام داده شده ولي به مصرف خريد لوازم برسد)
 صرف وجوهي كه مصرفشان مورد خاص است در غير آن مورد جائز نيست و موجب ضمان است.   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 
 
 
 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱۰ 

 

 خوانی شبيه و تعزيه
خوانى انجام شود و افرادى شايسته به نام جوانان بنى هاشم و ابا عبد ّهللا  به صورت شبيه  در شوشتر از قديم االيام رسم بوده كه عزادارى

عش امام حسين و ... آرائى و جنگ بين آنها و آمدن شير و جبرئيل باالى ن الحسين عليه السالم در مقابل سپاهى شبيه سپاه كوفه و شام صف
 انجام شود؟ يا اكتفا به سينه زدن و زنجير زنى گردد؟  اكنون چند سال است كه تعطيل شده، آيا مأذون هستيم كما فى السابق مراسم عزادارى

خوانى  روضه خوانى اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود اشكال ندارد، ولى بهتر است به جاى آن مجالس تعزيه و شبيه -  ج
 برپا كنند.

 ۷۰س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 باشد مرقوم فرمائيد تا به آن عمل شود؟ شود و مرسوم محّل مى اى كه با شرائط ذيل خوانده مى لطفا نظر خود را در مورد تعزيه
 خوانند. شود مى تعزيه را با صداى ساده كه غنا به آن گفته نمى -۲ شود. گونه استفاده نمى انگيز هيچ از طبل و شيپور و سائر ادوات طرب -۱
خواند  كسى كه نسخه زنانه را مى -٤ نشينند. اجتماع مرد و زن به صورتى است كه زنها و مردها جداگانه و با فاصله پنجاه متر از هم مى -۳

 شود. ه زبان محلّى (كه در أغلب مجالس مرسوم است) خوانده مىاشعار معمولى ب -٥ پيچد. فقط عبا به دوش دارد و يك دستمال سياه به سر مى
 خوانى و مانع وعظ نيست و خواننده هم أهل محّل است. مزاحم وقت نماز و روضه -٦

 با خصوصّيات مذكوره إشكالى ندارد. -پاسخ 
 ۳۲س:  ٥۷۹، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 

 خوانى و عزادارى بيان فرمائيد. نى و روضهخوا لطفا وظيفه ما را راجع به شبيه -
خوانى بهتر است و عزادارى براى سيد  خوانى اگر مشتمل بر محّرمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد، اگر چه روضه شبيه -پاسخ 

 مظلومان از افضل قربات است.
 ۷۱س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 

نمايند، مثال با  ات مرسوم و متداول بوده كه در أّيام محّرم به عناوين مختلفه إقامه عزادارى و سوگوارى نموده و مىاز زمانهاى گذشته در ده
را (طبق اخبار واقع شده) به معرض نمايش قرار   زبان حال، شرح حال حضرت عّباس و إمام حسين عليهما الّسالم و گفتگوهاى بين آنان

 حيح است يا خير؟دهند، آيا اين كار شرعا ص مى
خوانى اگر مشتمل بر محّرمات شرعّيه و موجب اهانت به مقّدسات و شعائر مذهبى نباشد مانعى ندارد، ولى بهتر است مجالس عزا  تعزيه -  ج

 خوانى نمايند. برپا نموده و روضه
 ۳۳س  ٥۸۰، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 
 شود برپا و خطابه وعظ مجالس آن جای به است بهتر لكن ندارد اشكال نباشد، مذهب َوْهن و وغدر بر مشتمل اگر خوانی شبيه و تعزيه

 ٤٤۳منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 
 

شود که   است برگزار می  قديمی  به اعتبار اينکه  از سنتهای   در حسينيه ها و مساجد بيشتر مناطق بخصوص روستاها مراسم شبيه خوانی
 دارند؟   در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حکمی  اثر مثبتی  گاهی

مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به  مقتضيات زمان باعث وهن   اگر مراسم شبيه خوانی پاسخ :  
و مرثيه   آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسينی   ر عين حال بهتر است که به جا ید  مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولی

 بر پا شود.  خوانی
 ۱٤٤۰س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
تعزيه بپوشد و به جاى او بخواند اشکال دارد؟  خوانى اشکال دارد و اگر اشکال نداشته باشد بفرماييد که اگر مرد لباس زنان را در آيا تعزيه و شبيهپرسش : 

 و آيا صداى شيپور و طبل و دهل در تعزيه حرام است يا خير؟ در پايان مستدعى است شرايط تعزيه خوانى را بيان فرماييد. 
) يا ساير شهدا نشود اشکالى خوانى اگر با دروغ و آالت لهو توام نباشد و موجب توهين به مقام شامخ حسين بن على(عليه السالم شبيهپاسخ : 

 ندارد و احتياط آن است که مردان لباس زنان را نپوشند. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 نظرتان راجع به تعزيه خواني چيست؟  -پرسش  

غنا نخوانند و مرد، لباس زنان  تعزيه و شبيه خواني اگر مشتمل بر آالت لهو از قبيل طبل و شيپور و صنج نباشد و اشعار دروغ و   -پاسخ   
 را نپوشد اشكال ندارد.

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

كنند و حال  السالم را اجرا مي هايي مثل حضرت عباس عليه السالم يا نقش شخصيت بعضي افراد در تعزيه نقش امام معصوم عليه  -پرسش  
 گيرند نظر مبارك را بيان نماييد. كنند آن نقش را به عهده مي ينكه خوب برنامه اجرا ميآنكه صاحب سابقه درخشاني نيستند و فقط به جهت ا

درخشان بودن سابقه تعزيه خوان شرط نيست ولي اگر سوء سابقه خصوصا سوء حال فعلي عرفاً توهين باشد نبايد آن اشخاص،    -پاسخ  
خواني برگزار شود تا سخنرانان عالِم  السالم به صورت مجلس روضه ليهممجري باشند. اصوالً مناسب است عزاداري حضرات ائمه طاهرين ع

هاي متعهد ضمن ذكر مصائب آن بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاريخ زندگي ايشان و بيان احاديث و احكام و  خوان و وعاظ و روضه
 يهم السالم هدايت و ارشاد نمايند.تبليغ معارف اسالم و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و به مكتب اهل بيت عل

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱۱ 

 

 تعظيم شعائر
 

 بود خواهد نيز ثواب و اجر دارای باشد شعائر تعظيم برای اگر بلكه نيست، ثابت ) السالم بيت عليهم اهل عزای در مشكی لباس(  آن كراهت
 ٤٤٤سائل  / عزاداری / شماره منتخب المآيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 
 پوشيدن لباس سياه درعزاى امام حسين و ديگرائمه(عليهم السالم) رجحان شرعى دارد يا خير؟ پرسش : 
 هرگاه جنبه تعظيم شعاير داشته باشد رجحان دارد. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 السالم) چه حکمى دارد؟ طبل زدن در مراسم عزادارى امام حسين(عليه پرسش : 
تعظيم شعائر حسينى از افضل قربات است و از هر وسيله معقول مى توان استفاده کرد، استفاده از طبل اگر با آهنگهاى مناسب مجالس پاسخ : 

 فساد نباشد اشکالى ندارد. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 

 
 ى چگونه است؟ تشکيل دسته جات عزادارى در کشورهاى خارجپرسش : 

 کار بسيار خوبى است ولى بايد با نهايت نظم و شکوه و هدف دار باشد تا پيام عاشوراى حسينى را به همه جا منتقل کند. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 وظيفه ما در برابر اين مراسم مهم اسالمى يعنى مراسم عزادارى و عاشوراى حسينى چيست؟ پرسش : 

بدون شک اين مراسم از مهم ترين شعائر اسالمى است که هر سال بايد باشکوه تر و با عظمت تر از سال گذشته برگزار شود حتى سخ : پا
در بعضى از شرايط براى حفظ آن از شر اجانب ممکن است جنبه وجوب کفائى يا عينى به خود بگيرد و انجام آن رمز بقاى اسالم و مذهب 

 م)است. اهل بيت(عليهم السال
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 خورد؛ از جمله:  به چشم مي  شود، مسايلي  بيت(عليهم السالم) برپا مي بزرگداشت اهل  مجالس كه براي  در برخي

 و ... .  بيت(عليهم السالم) دارد؛ مانند ال إله إالّ علي كه داللت بر الوهيت اهل  . تصريح به الفاظي۱
 را می بوسيد.  آورد؛ مانند خدا عكس علي  بيت(عليهم السالم) پايين مي كه مقام خداوند را در برابر اهل  شعار و بيان مطالبي. خواندن ا۲
  بيت(عليهم السالم) ؛ مانند آويختن زنجير به گردن و درآوردن صداي اظهار ذلّت در برابر اهل  كارها در منظر مردم، براي  . انجام بعضي۳

 حيوانات.
 بيت(عليهم السالم) كه به ظاهر با عصمت آنان منافات دارد. امور به اهل  نسبت دادن برخي .٤

گويند: دستگاه امام حسين(عليه السالم) از محدوده فقه خارج است.   افراد در توجيه اين اعمال كه در آن شائبه حرمت وجود دارد، مي  برخي
 بيت(عليهم السالم) باشيد. صحيح از مجالس اهل  مندي به دور از اشتباه و بهره  به بينشي  دستيابي  ما براي  لطفاً با بيان نظر شريفتان، راهگشاي

 پاسخ : 
 اند.  قرآن كريم، معصوم و حّجت الهي  بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم) همتاي . اهل۱
 بيت(عليهم السالم) مورد ترغيب اكيد شارع مقدس است. . تعظيم شعاير اهل۲
 ام مراسم، الزم است از غلو پرهيز شود.. در تم۳
است،   كه موجب هتك مقام شامخ امامت و وهن خاندان عصمت يا اهانت به اصل عزاداري  . الزم است در همه مراسم، از گفتار يا رفتاري٤

 احتراز شود.
(ارواحنا  ، انجام دادن آن مخالف هدف قيام حسينيكه حق نباشد  حق و اماته باطل بود؛ كاري  احياي  . نهضت سّيد الشهداء(عليه السالم) براي٥

 فداه) است
 ۲۲/۱/۸۱  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 

 

 معصومين عليهم السالم تمثال
 

 نيست جايز هم حرمت هتك چه اگر نيست، ثابت  السالم عليهم معصومين حضرات به عكسها اين انتساب
 ٤٥۲منتخب المسائل  / عزاداری / شماره / آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  

 
حكم خريد، فروش، چاپ، توليد و يا استفاده از عكس ها و پوسترهايي كه از چهره ائمه معصومين عليهم السالم تهيه شده است،   -پرسش  

 چگونه است؟
 ود.ها و پوسترهاي مذكور، مستند صحيحي ندارند؛ خوب است از اين عمل خودداري ش عكس   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 
 
 
 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱۲ 

 

 رسم غلط
 

ى ما  هايى به غلط، آن را در جامعه بنده خيلى متأسفم كه بگويم ... برخى كارها در ارتباط با مراسم عزادارى ماه محّرم ديده شده است كه دست
آيد. به عنوان مثال، در قديم األيام  اشد، برايش سؤال به وجود مىدهند كه هركس ناظِر آن ب كنند و رواج مى اند. كارهايى را باب مى ترويج كرده

زدند! البته، پس از مدتى، بزرگان و علما آن را منع  الّناس معمول بود كه در روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل مى ى عوام بين طبقه
اند و شنيدم كه بعضى افراد، در گوشه و كنار اين كشور، به بدن  ردهكردند و اين رسِم غلط برافتاد. اما باز مجّدداً شروع به ترويج اين رسم ك

 دهند!؟ زنند! اين چه كاِر غلطى است كه بعضى افراد انجام مى خودشان قفل مى
/ ۰۳/ ۱۷/   ى ماه محّرم در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال بيانات مقام معظم رهبری

۱۳۷۳ 
 

السالم احسان كند و سينه و زنجير بزند و گريه كند و نيز كسي كه  عليه اگر كسي نماز نخواند و روزه نگيرد و براي امام حسين   -پرسش  
 السالم احسان كند؟ آيا اجر و ثوابي بر اين شخص است؟ تواند از اين مال در راه امام حسين عليه خمس و زكات مالش را ندهد، آيا مي

السالم مستحب است. انسان بايد نماز بخواند و روزه هم بگيرد و  عزاداري و گريه بر امام حسين عليه نمازوروزه واجب است ولي   -پاسخ  
السالم و كار خير ديگر  گاه در راه امام حسين عليه عزاداري هم بكند و پولي كه متعلّق خمس شده واجب است اول، خمس آن ادا شود آن

 گرفته قبل از اداي خمس درهركاري اگرچه خير باشد حرام است. مصرف نمودن پولي كه خمس به آن تعلّق مصرف شود و
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 روضه خوانی
ابا عبد ّهللا خوانى انجام شود و افرادى شايسته به نام جوانان بنى هاشم و  به صورت شبيه  در شوشتر از قديم االيام رسم بوده كه عزادارى -

آرائى و جنگ بين آنها و آمدن شير و جبرئيل باالى نعش امام حسين و ...  الحسين عليه السالم در مقابل سپاهى شبيه سپاه كوفه و شام صف
 زنى گردد؟انجام شود؟ يا اكتفا به سينه زدن و زنجير   اكنون چند سال است كه تعطيل شده، آيا مأذون هستيم كما فى السابق مراسم عزادارى

خوانى  خوانى اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود اشكال ندارد، ولى بهتر است به جاى آن مجالس روضه تعزيه و شبيه -  ج
 برپا كنند.

 ۷۰س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 فرمائيد.خوانى و عزادارى بيان  خوانى و روضه لطفا وظيفه ما را راجع به شبيه -
خوانى بهتر است و عزادارى براى سيد  خوانى اگر مشتمل بر محّرمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد، اگر چه روضه شبيه -  ج

 مظلومان از افضل قربات است.
 ۷۱س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 

 زنجيرزنی
 دهند، چه حكمى دارد؟ انجام مى زنجير زدن به بدن همان گونه كه بعضى از مسلمانان

 پاسخ : 
 اى باشد كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود اشكال ندارد. اگر به نحو متعارف و به گونه

 ۱٤٦۲س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

 دارد؟  چه حکمی  عزاداری  تيغ هستند درمجالس و  دسته های  که دارای  استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايی
  قابل  توجهی گردد، جايز نيست ولی  مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنی  اگر استفاده از زنجيرهای پاسخ :  

 استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.
 ۱٤٤۱س  منه ای / اجوبه االستفتائات / آيت هللا العظمی خا

 
باشد و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون  سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى که داراى چاقو و يا تيغ مىپرسش : 

 شود، چه حکمى دارد؟  مى
فضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت مساله عزادارى حضرت سّيدالشهدا(عليه السالم) در هر زمان و در هر مکان از اپاسخ : 

اى به دست دشمنان اسالم ندهد و موجب  اسالمى و ايثار و فداکارى و شجاعت در مسلمين است ولى کيفّيت عزادارى بايد چنان باشد که بهانه
 است بايد پرهيز شود. وهن مذهب وجبسوء استفاده از آن نشود و اين مراسم عظيم و پرشکوه تضعيف نگردد و به همين جهت از کارهايى که م

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 دارد؟  بيت(عليهم السالم) چه حكمي اهل  زدن و تيغ كشيدن در مجالس عزاي  قمه و زنجير چاقويي
كه مايه تعظيم شعاير است يا سبب هتك   م است، مانند قمه زدن و ...، جايز نيست. چيزي، مايه وهن اسال كه در شرايط كنوني  چيزيپاسخ :  

 نيست، مانند زنجير زدن، جايز است
 ۱/۱۲/۸۰  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 

http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239


 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱۳ 

 

 سنتی عزاداری
همين عزاداريهاى سّنتى است كه باعث تقّرِب كند. يكى از آن كارها،  ها، مردم را به خدا و دين نزديك مى برخى كارهاست كه پرداختن به آن

به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزادارى نشستن، روضه » عزادارى سّنتى بكنيد«شود. اينكه امام فرمودند  بيشتِر مردم به دين مى
ت كه عواطف عمومى را نسبت هاى عزادارى به راه انداختن، از امورى اس خواندن، گريه كردن، به سر و سينه زدن و مواكب عزا و دسته

 كند و بسيار خوب است.  به خاندان پيغمبر، پرجوش مى
/ ۰۳/ ۱۷/   ى ماه محّرم در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال بيانات مقام معظم رهبری

۱۳۷۳ 
 

خوانى. يعنى  گرايى، بلكه از طريق واقعه خوانى شود؛ اّما نه براى سّنت تى روضهعاشورا و ماجراى حسين بن على بايد در منبر، به شكل سنّ 
ى بزرگ، به مرور از بين  طور شد. شما ببينيد يك حادثه طور شد، صبح عاشورا اين طور شد، روز عاشورا اين اينكه، شب عاشورا اين

طورى آمد با امام حسين وداع كرد؛  كس اين تش باقى مانده است. فالنها، با جزئّيا ى عاشورا، به بركت همين خواندن رود؛ اّما حادثه مى
 طورى شهيد شد و اين كلمات را بر زبان جارى كرد. طورى جنگيد؛ اين طورى رفت به ميدان، اين اين

 ۱۳۷٤/ ۰۳/ ۰۳ -  حرمى ماه م / ماه خرداد / بيانات در ديدار روحانيون و وّعاظ، در آستانه ۳۱، ص: ۱۳۷٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 كند ... كند، معارف را روشن مى ى حقيقى هم دارد؛ دلها را نزديك مى ى نمادين دارد، جنبه اين عزاداريها جنبه

خوانى و گريه و  خواهيد نهضت امام حسين را بيان بكنيد، خيلى خب، برويد بيان كنيد، ديگر روضه بعضى حاال ممكن است بگويند شما مى
ا چيست؟ برويد بنشينيد بيان كنيد كه حضرت اين كار را كردند، اين كار را كردند، هدفشان هم اين بود. اين، خيلى فكر خطائى ه زارى و اين

ى بسيار ارزشمند پيوند فكرى و پيوند عملى  ى نسبت به اولياء خدا، اولياء دين، اين پيوند عاطفى، پشتوانه است، نگاه غلطى است. اين عاطفه
شود در اين راه حركت كرد. اين پيوند عاطفى، خيلى مهم است. اينى كه امام راحل (رضوان هللاَّ  ن پشتوانه، خيلى سخت مىاست. بدون اي

... بحث مودت خيلى   نگرانه است عليه) فرمودند عزادارى به سبك سنتى، اين يك حرف از روى عادت نبود؛ حرف بسيار عميقى است؛ ژرف
جور ايجاد ارتباط عاطفى است؛ ماجراى  ها را گفتن، يك شود؛ ماجراى مصيبتهاى اين ارتباطات عاطفى حاصل مىمهم است. اين مودت، با اين 

 جور ديگر پيوند عاطفى است. ها را گفتن، يك ها و فضائل اين مناقب اين
ها چيزهاى الزمى  شود، اين اشورا كه مىشود، اين تشريح حوادث ع اى كه مى گيرد، اين گريه و زارى هائى كه انجام مى بنابراين، اين عزادارى

ها تا آخر الزم است؛ همين كارهائى  ها الزم است؛ اين ها ديگر الزم نيست. نه، اين فكرى نيايند بگويند آقا، اين است. يك عده از موضع روشن
ى  وع است، نبايد اين كار انجام بگيرد؛ اين، مايهايم؛ مثل قمه زدن كه گفتيم اين ممن هاى بدى وجود دارد كه گفته كنند. البته يك شكل كه مردم مى

اندازند، َعلَم  زنى راه مى جات سينه كنند؛ دسته متعارفى كه مردم مى  دراز شدن زبان دشمنان عليه دوستان اهل بيت است. اما همين عزادارى
ها خيلى  كند؛ اين ا ارتباط عاطفى را روز به روز بيشتر مىه كنند؛ اين خوانند، گريه مى نويسند، مى كنند، شعار مى كنند، اظهار محبت مى بلند مى

 چيزهاى خوبى است
 ۱۳۸٦/ ۱۰/ ۱۹ -  /  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از اقشار مختلف مردم قم ۱۹۷، ص: ۱۳۸٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
 .شود باشد پرهيز مذهب َوْهن موجب كه كاری هرگونه زا لكن است، ُمستحسن بلكه ندارد اشكال سنتی و مرسوم شيوه به عزاداری

 ٤٤۲منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 
 

 كه متعارفی همان صورت به عزاداری، مراسم است شايسته و نيست السالم عليه شهيدان ساالر عزاداری با مناسب موسيقی، آالت از استفاده
 ندارد اشكال متعارف، نحو به سنج و طبل از استفاده البته .شود برگزار بوده، متداول مقدي از

 ٤٤٥منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 پرسش: سينه زنی از نظر شرعی چه حکم دارد؟ 
 پاسخ: اشکال ندارد. 

 سايت آيت هللا العظمی سيستانی
 

علت اينکه هريک از شبهای محرم را به نام يک نفر از اصحاب امام حسين (عليه السالم) نامگذاری کرده اند چيست؟ و چرا عمده پرسش : 
 عزاداريها تا دهه اول است و بعد از آن کمرنگ می شود؟ 

 مورد توجه قرار بگيرند.علّت خاّصی برای چنين کاری وجود ندارد. و هدف اين است که تمام اين بزرگواران به ترتيب پاسخ : 
بر با توجه به اينکه مصائب اهل بيت(عليهم السالم) از آغاز محرم يا از روز دّوم محرم که وارد کربال شدند شروع شد و روز به روز کار را 

 آنها سخت تر گرفتند اين برنامه در ميان شيعه معمول شده.
 م) نيز اينگونه عمل می فرمودند که می تواند سنتی برای شيعيان باشد. به عالوه روايتی نقل می کنند که امام صادق(عليه السال

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

 روند. اين نحوه عزاداراي چه حكمي دارد؟ مالند و يا اينكه با پاي برهنه راه مي بعض عزاداران به خود ِگل مي  -پرسش  
السالم بنمايند چنانچه  وم آن محل بوسيله آن اظهار حزن و عزا نسبت به ساالر شهيدان عليهاين گونه امور كه در محلّي طبق مرس   -پاسخ  

 ضرر معتد به براي جسم و جان نداشته باشد مانعي ندارد.
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱٤ 

 

 عزاداری در و عالمت  علم
 

كنند كه به قيمتهاى گزافى خريده شده و حمل آن نيز موجب اشكال  مى» الماتىع«بسيارى از تكايا در اّيام عزاداريهاى مذهبى، اقدام به حمل 
 مشهورند از نظر شرعى چه حكمى دارند؟» عالمات«است، اين وسائل كه به 

  ج
 اشكال ندارد. -

 ۷۲س  ۲۷، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 دارد؟  چه حکمی  م با قرار دادن آن در مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزاداریسيدالشهدا عليه السال  استفاده از َعلَم در مراسم عزاداری
 نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند.  نفسه اشکال ندارد ولی  فی پاسخ :  

  ۱٤٤٤س  آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
  

 شوند شمرده دين جزء امور اين نبايد ولی ندارد اشکال هنفس فی  السالم عليه سيدالشهداء عزاداری در علم از استفاده
 ٤٤٦منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 
ؤال موجب س  است و گاهی  تزئينات زياد و گرانبهايی  شود که دارای استفاده می  متعددی  از َعلَم های  از مساجد در ايام عزاداری  در بعضی

در   با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعی  کند و حّتی  خلل ايجاد می   تبليغی  گردد و در برنامه های  متدينين از اصل فلسفه آنها می
 اين رابطه چيست؟

 ايجاد کند، اشکال دارد.نمازگزاران  مزاحمت   مسجد منافات داشته باشد و يا برای  اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی پاسخ :  
 ۱٤٤۲س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 کنند؟  سيدالشهدا عليه السالم نذر کرده باشد، آيا جايز است  مسئولين حسينيه از قبول آن خودداری  عزاداری  را برای  َعلَمی  اگر شخصی

 کند.  ا ملزم به قبول َعلَم نمیحسينيه و هيئت امناء آن ر  اين نذر، متولّی پاسخ :  
 ۱٤٤۳س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 پرسش: آيا اشکالی دارد در ابتدای دسته های عزاداری چهلچراغ يا علم قرار داشته باشد ؟ 

 پاسخ: مانعی ندارد. 
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 
 ی دارد؟ حمل کردن علم در عزاداری چه حکمپرسش : 
اگر برای عابرين مزاحمتی ايجاد نکند، و آسيبی به حمل کننده عالمت نزند، و از مجسمه های حيوانات و امثال آن در علم استفاده پاسخ : 

نشود، اشکال ندارد. و خوب است از علم های کوچک تر استفاده گردد و بهترين جايگزين، استفاده از پرچمهای مناسب و در شان عزاداری 
 امس آل عبا (ع) است. خ

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 استفاده از َعلَم چه صورتي دارد؟  -پرسش  
شود به شرط  السالم استفاده از َعلَم كه تعظيم شعائر محسوب مي در مراسم عزاداري ساالر شهيدان حضرت ابي عبد هللا الحسين عليه   -پاسخ  

 حرام است نباشد، اشكال ندارد؛ بلكه مطلوب است. اينكه مشتمل بر مجّسمه ذيروح كه
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۱٥ 

 

  غلوّ 
 

 شود پرهيز آنها جلسات نيز و هستند غلو اهل که مداحانی ترويج از بايد و نيست جايز غلوآميز جمالت گفتن
 ٤٤۹ل  / عزاداری / شماره منتخب المسائآيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 
جمعى از مردم سعى دارند مقامات واالى شهداى کربال را با انبياى پيشين مخصوصاً پيامبران اولوالعزم يا اصحاب خاص پيامبر پرسش : 

 اکرم(صلى هللا عليه وآله) مقايسه کنند، و از چگونگى آن سؤال مى کنند؟ 
امات همه آنها را واال بدانيم و از مقايسه و برترى آنها بر يکديگر بپرهيزيم و بگوييم همه از ادب و احترام ايجاب مى کند که ما مقپاسخ : 

 اولياء هللا بودند و ما به همه آنها عشق مىورزيم. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
الله (هللا) را به ذّوات مقّدسه عصمت ـ در بعضى مجامع و هيئات مذهبى اشعارى سروده و خوانده مى شود که در ضمن آن، لفظ جپرسش : 

ن اين گونه عليهم صلوات ّهللا ـ و غيره نسبت مى دهند، مثال گفته مى شود من على اللّهى ام، يا من حسين اللّهى ام و يا زينب اللّهى ام، آيا بيا
 اشعار جواز شرعى دارد؟ 

لسالم) نيست و الزم است به اين اشخاص تذّکر داده شود و آنها را از اين اين تعبيرات مناسب افراد معتقدبه مکتب معصومين(عليهم اپاسخ : 
 کار نهى کرد و براى بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاى خوب و سنجيده و معقول وجود دارد که نيازى به اين حرفها ندارد. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 خورد؛ از جمله:  به چشم مي  شود، مسايلي  ت(عليهم السالم) برپا ميبي بزرگداشت اهل  مجالس كه براي  در برخي
 و ... .  بيت(عليهم السالم) دارد؛ مانند ال إله إالّ علي كه داللت بر الوهيت اهل  . تصريح به الفاظي۱
 را می بوسيد.  ؛ مانند خدا عكس عليآورد  بيت(عليهم السالم) پايين مي كه مقام خداوند را در برابر اهل  . خواندن اشعار و بيان مطالبي۲
  بيت(عليهم السالم) ؛ مانند آويختن زنجير به گردن و درآوردن صداي اظهار ذلّت در برابر اهل  كارها در منظر مردم، براي  . انجام بعضي۳

 حيوانات.
 بيت(عليهم السالم) كه به ظاهر با عصمت آنان منافات دارد. امور به اهل  . نسبت دادن برخي٤

گويند: دستگاه امام حسين(عليه السالم) از محدوده فقه خارج است.   افراد در توجيه اين اعمال كه در آن شائبه حرمت وجود دارد، مي  برخي
 ) باشيد.بيت(عليهم السالم صحيح از مجالس اهل  مندي به دور از اشتباه و بهره  به بينشي  دستيابي  ما براي  لطفاً با بيان نظر شريفتان، راهگشاي

 پاسخ : 
 اند.  قرآن كريم، معصوم و حّجت الهي  بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم) همتاي . اهل۱
 بيت(عليهم السالم) مورد ترغيب اكيد شارع مقدس است. . تعظيم شعاير اهل۲
 . در تمام مراسم، الزم است از غلو پرهيز شود.۳
است،   كه موجب هتك مقام شامخ امامت و وهن خاندان عصمت يا اهانت به اصل عزاداري  . الزم است در همه مراسم، از گفتار يا رفتاري٤

 احتراز شود.
(ارواحنا  كه حق نباشد، انجام دادن آن مخالف هدف قيام حسيني  حق و اماته باطل بود؛ كاري  احياي  . نهضت سّيد الشهداء(عليه السالم) براي٥

 فداه) است
 ۲۲/۱/۸۱  .*آملی  سايت آيت هللا العظمی  جوادی
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 زنی قمه
 

شما به قمه «خواهند گفت: » آورد. حق اين بود كه فالنى اسم قمه را نمى«اى خواهند گفت:  دانم عّده قمه زدن هم از كارهاى خالف است. مى
اى كه طّى چهار، پنج سال  غلط سكوت كرد. اگر به گونه شود در مقابل اين كارِ  نه؛ نمى» زنند؛ بگذاريد بزنند! اى مى زدن چه كار داشتيد؟ عّده

كردند، قطعاً ايشان  كنند، در زمان حيات مبارك امام رضوان ّهللا عليه ترويج مى اخيِر بعد از جنگ، قمه زدن را ترويج كردند و هنوز هم مى
كنند كه  به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين كار را مى اى قمه به دست بگيرند و ايستادند. كاِر غلطى است كه عّده در مقابل اين قضيه مى

ايد، كسانى كه  ى عزادارى است. شما بارها ديده چه بشود؟! كجاى اين حركت، عزادارى است؟! البته، دست بر سر زدن، به نوعى نشانه
ايد كه فردى به  لى است. اما شما تا به حال كجا ديدهى عزادارِى معمو كوبند. اين نشانه ى خود مى آيد، بر سر و سينه مصيبتى برايشان پيش مى

خاطر رويكرد مصيبِت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بكوبد و از سِر خود خون جارى كند؟! كجاى اين كار، عزادارى است؟! 
راضى نيست. علماى سلف دستشان بسته قمه زدن، سّنتى جعلى است. از امورى است كه مربوط به دين نيست و بالشك، خدا هم از انجام آن 

ى اسالم است. نبايد كارى كنيم كه آحاد  امروز روز حاكميت اسالم و روز جلوه» اين كار، غلط و خالف است.«توانستند بگويند  بود و نمى
الّسالم و  ، به نام حسين بن على عليهعصر أرواحنا فداه الّسالم كه به نام مقدس ولىّ  ى محبِّ اهل بيت عليهم ى اسالمِى برتر، يعنى جامعه جامعه

منطق  هاى خرافِى بى به نام امير المؤمنين عليه الّصالة و الّسالم، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غير مسلمانان عالم، به عنوان يك گروه آدم
 معرفى شوند.

به اين  -كردند و كارشان، تظاهر زنى مى مبادرت به قمهشدند و دور از انظار عمومى  وقت بود در گوشه و كنار، چند نفر دْوِر هم جمع مى يك
وقت بناست كه چند  شد. اما يك ى محدودى انجام مى نبود. كسى هم به خوب و بِد عملشان كار نداشت؛ چرا كه در دايره -معنا كه امروز هست

رهاى خراسان ظاهر شوند و با قمه و شمشير بر سر هزار نفر، ناگهان در خيابانى از خيابانهاى تهران يا قم يا شهرهاى آذربايجان و يا شه
هايى و از كجا  دانم كدام سليقه الّسالم، به اين معنا راضى نيست. من نمى عليه  خودشان ضربه وارد كنند. اين كار، قطعاً خالف است. امام حسين

 كنند؟! ى انقالبى ما مى اين بدعتهاى عجيب و خالف را وارد جوامع اسالمى و جامعه
 ۱۳۷۳/ ۰۳/ ۱۷/   ى ماه محّرم در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال انات مقام معظم رهبریبي
 

 ى وجود پذيرفتند و عمل كردند. اخيراً  من در دو، سه سال قبل از اين، راجع به قمه زدن مطلبى را گفتم و مردم عزيز ما، آن مطلب را با همه
كنم. كسى كه با مسائل كشور شوروى سابق  مطلبى را كسى به من گفت كه خيلى برايم جالب و عجيب بود. براى شما هم آن مطلب را نقل مى

ى آذربايجان شوروى سابق مسلّط  گفت: آن زمان كه كمونيستها بر منطقه نشين است جمهورى آذربايجان آشنا بود، مى و اين بخشى كه شيعه
ها را به چيزهاى ديگرى تبديل  آثار اسالمى را از آنجا محو كردند. مثًال مساجد را به انبار تبديل كردند، سالنهاى دينى و حسينيه ى شدند، همه

اى از اسالم و دين و تشّيع باقى نگذاشتند. فقط يك چيز را اجازه دادند و آن، قمه زدن بود! دستورالعمل رؤساى كمونيستى  كردند و هيچ نشانه
كنند، هيچ كار دينى   يردستان خودشان اين بود كه مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار كنند، قرآن بخوانند، عزادارىبه ز

دشمن ى تبليغ بر ضّد دين و بر ضّد تشيع بود. بنابراين، گاهى  ها يك وسيله نبايد بكنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا؟ چون قمه زدن، براى آن
 كند. هرجا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد. گونه عليه دين استفاده مى از بعضى چيزها، اين
 ۱۳۷٦/ ۰۱/ ۰۱ -  / بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى (ره) مشهد مقّدس رضوى  / ماه فروردين ۱۳۷٦/ سال  ۱، ص: ۱۳۷٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
زنى يك خالف شرع قطعى بود و هست؛ اين را ما اعالم كرديم و بزرگانى هم حمايت كردند؛ اما بعد ديديم از گوشه و كنار  نظر ما قمهبه 

زنى اشكال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجب كه نيست؛ چرا در جاهايى براى اين  كنند! اگر قمه كسانى در جهت عكس اين عمل مى
ى خرافِى محض ندارد، الاقل اين مقدار هست كه در دنياى امروز، در ارتباطات  هايى هم كه جنبه افى انگيزه وجود دارد؟ آنچيزهاى بعضاً خر

هاى ما و بين جوانان و دختران و پسران ما رايج است،  امروز، در فرهنگ رايج جهانى امروز، در عقالنياتى كه امروز در داخل خانه
ها را بگوييم؛ حد اقل  ها از بّينات شرع نيست كه ما بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايد اين واهد كرد. اينالعمل نامناسب ايجاد خ عكس

  فيه است ها چيزهاى مشكوكٌ  اين
 ۱۳۸۳/ ۱۲/ ۲۷ -  /  بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۲۷٤، ص: ۱۳۸۳ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
امام حسين است؛   اى گوشه كنار صداشان بلند شد كه آقا! اين عزادارى ى تظاهرات قمه، مطلبى را گفتيم، يك عده ه مسئلهوقتى ما راجع ب يك

امام حسين را نبايد   است. عزادارى  نيست؛ مخالفت با ضايع كردن عزادارى  امام حسين! اين، مخالفت با عزادارى  مخالفت نشود با عزادارى
 ضايع كرد
ها چيزهاى الزمى است. يك  شود، اين شود، اين تشريح حوادث عاشورا كه مى اى كه مى گيرد، اين گريه و زارى هائى كه انجام مى ىاين عزادار

ها تا آخر الزم است؛ همين كارهائى كه مردم  ها الزم است؛ اين ها ديگر الزم نيست. نه، اين فكرى نيايند بگويند آقا، اين عده از موضع روشن
ى دراز  ايم؛ مثل قمه زدن كه گفتيم اين ممنوع است، نبايد اين كار انجام بگيرد؛ اين، مايه هاى بدى وجود دارد كه گفته البته يك شكلكنند.  مى

 شدن زبان دشمنان عليه دوستان اهل بيت است
 ۱۳۸٦/ ۱۰/ ۱۹ -  تلف مردم قم/  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از اقشار مخ ۱۹۷، ص: ۱۳۸٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
 زنى ... چه حكمى دارد؟ قمه

 در شرائط و اوضاع كنونى از قمه زدن خوددارى شود،  -پاسخ 
 ٤۲س:  ٥۸۳، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
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ر مراسم سوگوارى خامس آل شود بعضى به اسم مسلمان آگاه و مسئول از آوردن پرچم و نخل و عالمات و طوق و جريده د اخيرا مشاهده مى
زنى،  عبا و ائّمه اطهار عليهم الّسالم به عنوان اينكه خرافات و بدعت است ممانعت نموده، و همچنين به سينه زنى، زنجير زنى، قمه

تى كما في گيرند، آيا به نظر حضرت عالى موارد مذكور شرعا جائز و در مراسم مذهبى و شعائر سنّ  خوانى ايراد مى خوانى و تعزيه شبيه
 السابق بايد اجراء گردد يا خرافات و خالف شرع است كه بايد ترك شود؟

خوانى بهتر  خوانى اگر مشتمل بر محّرمات و موجب وهن مذهب نباشد مانع ندارد؛ اگر چه روضه در وضع موجود قمه نزنند، و شبيه -پاسخ 
 است. و عزادارى براى سّيد مظلومان از افضل قربات است.

 ۳۷س:  ٥۸۱، ص: ۳ ج ئات حضرت امام رحمه هللا استفتا
 

 .نيست جايز مطلقاً  زنی الف : قمه
 های السالم و زمان ائمه عليهم عصر در ای سابقه و شود نمی محسوب اندوه و حزن مظاهر از عرفی نظر از اينكه بر عالوه زنی قمه ب : 

 بدنام و َوْهن موجب زمان حاضر در است، نرسيده آن مورد السالم در ليهممعصومين ع از عام يا خاص شكل به هم تأييدی و ندارد آن از بعد
 نيست جايز حالتی هيچ در بنابراين شود، می مذهب شدن

 ٤٤۷منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 
 

 شود؟ يا اين عمل خودكشى محسوب مىموجب مرگ شخص شود، آ» عليهم السالم«اگر قمه زدن در عزادارى ائمه 
شود حكم خودكشى را ندارد ولى اگر از همان ابتدا خوف خطر جانى براى او وجود داشته و در  اگر اين عمل عادتاً منجر به فوت نمى پاسخ : 

 عين حال اين كار را انجام داده و منجر به فوت وى شده است، حكم خود كشى را دارد.
 ۱٤٥٥س /  اجوبه االستفتائات 

 
 آيا قمه زدن بطور مخفى حالل است يا اين كه فتواى شريف حضرت عالى عموميت دارد؟

و » عليهم السالم«اى در عصر ائمه  شود و سابقه قمه زنى عالوه بر اين كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى پاسخ : 
در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن » عليه السالم«از معصوم زمانهاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام 

 شود بنا بر اين در هيچ حالتى جايز نيست. و بدنام شدن مذهب مى
 ۱٤٦۰س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 قمه زدن در عزای سيد الشهدا عليه السالم چه حکمی دارد؟ پرسش : 

ن کسانی که قمه می زنند از عاشقان و دلباختگان حضرت اباعبدهللا (عليه السالم) هستند لکن اين عمل در شرايط فعلی به مکتب به يقيپاسخ : 
خون هديه کنند که باعث حيات انتقال اهل بيت(عليهم السالم) ضربه می زند و آثار سوء آن مشهود است، چه بهتر که خون خود را به مراکز

 ». ومن احياها فکانما احيی الناس جميعا«مسلمانی می گردد 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 پرسش : نظرحضرت عالی درباب تيغ زدن عزاداران امام حسين (ع) درروزعاشورا به عنوان ادای نذريا کسب اجر اخروی چيست؟ 

 می شود اجتناب کنيد. وهن مذهب دالشهداء(ع) از افضل قربات است ولی بايد از انجام اعمالی که موجب ضرر به بدن ياپاسخ : عزاداری سي
 و چنين نذری الزم الوفاء نيست. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

که انجام  که اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ بزنند، آيا با توّجه به اينکنند  پدر و مادرى نذر مىپرسش : 
گردد عمل به اين نذر واجب  گونه اعمال باعث وهن شيعه و عزادارى سّيدالشهدا(عليه السالم) و موجب سوء استفاده دشمنان اسالم مى اين

 است؟ 
اى به دست دشمنان اسالم براى زير  که بهانه ذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توّجه به ايناين نذر صحيح نيست چون در نپاسخ : 

دهد، خالى از اشکال نيست و بر فرض رجحان اين  سوال بردن کّل مسائل سوگوارى خامس آل عبا(عليه السالم) که از افضل قربات است مى
 عمل، نذر درباره ديگرى کردن صحيح نيست. 

 هللا العظمی مکارم شيرازیسايت آيت 
 

 پرسش : نظرحضرت عالی درباب تيغ زدن عزاداران امام حسين (ع) درروزعاشورا به عنوان ادای نذريا کسب اجر اخروی چيست؟ 
 می شود اجتناب کنيد. وهن مذهب پاسخ : عزاداری سيدالشهداء(ع) از افضل قربات است ولی بايد از انجام اعمالی که موجب ضرر به بدن يا

 و چنين نذری الزم الوفاء نيست. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
سوره حج از شعاير  ۳۲زني را با توجه به آيه شريفه آيه سوره حج در ادله مراجعي كه قمه ۳۲زني و شرح آيه  نظر حضرتعالي در مورد قمه

 اند، همچنين با توجه به احاديثي ديگر. مستحب دانسته ديني جايز و
 قمه زدن ترك شودپاسخ : 

 ٥/۳/۸۹. *سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 
  

 دارد؟  بيت(عليهم السالم) چه حكمي اهل  زدن و تيغ كشيدن در مجالس عزاي  قمه و زنجير چاقويي
كه مايه تعظيم شعاير است يا سبب هتك   است، مانند قمه زدن و ...، جايز نيست. چيزي، مايه وهن اسالم  كه در شرايط كنوني  چيزيپاسخ :  

 نيست، مانند زنجير زدن، جايز است
 ۱/۱۲/۸۰  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 

http://www.makarem.ir/main.aspx?mid=343702
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
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 السالم بيت عليهم اهل عزای در مشكی لباس
 بود خواهد نيز ثواب و اجر دارای باشد شعائر تعظيم برای اگر بلكه نيست، ثابت آن كراهت

 ٤٤٤منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 
 

 پرسش: حکم لباس مشکی در دو ماه محرم وصفر مستحب است يا مکروه ؟ 
 پاسخ: کار شايسته و پسنديده ای است و کراهت آن ثابت نيست . 

 سايت آيت هللا العظمی سيستانی
 

 وشيدن لباس سياه درعزاى امام حسين و ديگرائمه(عليهم السالم) رجحان شرعى دارد يا خير؟ پپرسش : 
 هرگاه جنبه تعظيم شعاير داشته باشد رجحان دارد. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 
 

 مجالس عزاداری
توانند بيشتر اقامه كنند. مردم  هرچه مى -در سطوح مختلف -مجالس راالّسالم، دل ببندند و اين  مردم ... به مجالس عزادارى سّيدالّشهداء عليه

اى، فقط به عنوان ثواب  بايد مخلصانه و براى استفاده، در مجالس عزادارى حسينى شركت كنند؛ نه براى وقت گذراندن، يا به صورت عاميانه
 اخروى ...

در اين مجالس شركت كنند، قدر مجالس عزادارى را بدانند، از اين مجالس  مسلّماً شركت در مجالس مذكور، ثواب اخروى دارد؛.... همه بايد
الّسالم،  تر ميان خودشان و حسين بن على عليه اى براى ايجاد ارتباط و اّتصاِل هرچه محكم استفاده كنند و روحاً و قلباً اين مجالس را وسيله
 خاندان پيغمبر و روح اسالم و قرآن قرار دهند.

 حسينى بايد از سه ويژگى برخوردار باشد: مجالس عزادارى
قيمت  ى بسيار ذى ى عاطفى، يك رابطه الّسالم را زياد كنند. چون رابطه اّولين ويژگى بايد اين باشد كه چنين مجالسى، محّبت به اهل بيت عليهم

  است
ترى پيدا  تر و واضح ى عاشورا، معرفت روشن ثهاى كه بايد در اين مجالس به وجود آيد، اين است كه مردم نسبت به اصل حاد دومين ويژگى

الّسالم، به منبر برويم يا سخنرانى كنيم، اما موضوع سخنرانى، حّضار آن مجلس، اعم  طور نباشد كه ما در مجلس حسين بن على عليه كنند. اين
به اين فكر فروببرد  -اين از بركات انقالب استى ما بسيارند و  كه امروز در جامعه -از جوان و غير جوان و زن و مرِد اهل فكر و تأّمل را

الّسالم گريه كرد؟ اصًال چرا امام  اى هم كرديم؛ اما براى چه؟ قضيه چه بود؟ چرا بايد براى امام حسين عليه ما به اين مجلس آمديم و گريه«كه 
برى يا سخنران، بايد به موضوعاتى بپردازيد كه بنابراين، به عنوان من» الّسالم به كربال آمد و عاشورا را به وجود آورد؟ حسين عليه

 ى عاشورا معرفتى در افراد به وجود آيد گوِى چنين سؤاالتى باشد. بايد نسبت به اصِل حادثه جواب
سومين ويژگى الزم در اين مجالس، افزايش ايمان و معرفت دينى در مردم است. در چنين مجالسى بايد از دين، نكاتى عنوان شود كه موجب 

صحيح، بخشى از تاريخ   ى درست، يك حديث ايمان و معرفِت بيشتر در مستمع و مخاطب گردد. يعنى سخنرانان و منبريها، يك موعظه
كنندگان  اى از قرآن يا مطلبى از يك عالم و دانشمنِد بزرگ اسالمى را در بيانات خود بگنجانند و به سمع شركت ى درست، تفسيِر آيه آموزنده

كنيم،  رويم، يك مقدار لفّاظى كنيم و حرف بزنيم و اگر احياناً مطلبى هم ذكر مى طور نباشد كه وقتى باالى منبر مى برسانند. اين در اين مجالس
 پردازد كند، بلكه به تضعيف ايماِن مستمعين مى مطلب سستى باشد كه نه فقط ايمانها را زياد نمى

ى مدرك عقلى يا نقلى  پردازد كه هم از لحاظ استدالل و پايه ر يك مجلس به نقل مطلبى مىاى د متأسفانه بايد عرض كنم كه ... بعضاً گوينده
سست است و هم از لحاظ تأثير در ذهِن يك مستمِع مستبصر و اهل منطق و استدالل، ويرانگر است. مثًال در يك كتاب، بعضى مطالب نوشته 

و لو  -كن است راست باشد، ممكن است دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بيان كنيدها نداريم. مم شده است كه دليلى بر كذب و دروغ بودن آن
و بحمد ّهللا، انقالب  -ها براى مستمعتان، كه جواِن دانشجو يا محّصل يا رزمنده و يا انقالبى است و با شنيدن آن -مسلّم نيست خالف واقع باشد

آيد، نبايد آن مطالب را بگوييد. حتى  شود و اشكال و عقده به وجود مى و مسئله ايجاد مىنسبت به دين، سؤال  -ذهنها را باز و منفتح كرده است
اگر سنِد درست هم داشت؛ چون موجب گمراهى و انحراف است، نبايد نقل كنيد؛ چه رسد به اينكه اغلِب اين مطالِب مندرج در بعضى كتابها، 

جا بودم، كه فالن اّتفاق افتاد. گوينده  شنود كه من در فالن سفر، فالن مبنى بر اين مى سند درستى هم ندارد. يك نفر از زبان ديگرى، مطلبى را
نويسد و اين كتاب به دست من و شما  كند و در كتابى مى گويد. شنونده هم آن را باور مى از روى مدرك يا بدون مدرك، چنان مطلبى را مى

در يك مجمع بزرگ، براى ذهنهاى مستبصر و هوشيار و آگاه توجيه شود، بازگو كنيم؟!  تواند رسد. من و شما چرا بايد آن مطلب را كه نمى مى
 مگر هر مطلبى را هرجا نوشتند، انسان بايد بخواند و بازگو كند؟!
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 در مجالس عزادارى ماه محّرم، اين سه ويژگى بايد وجود داشته باشد:
 تر سازد.) (علقه و رابطه و پيوند عاطفى را بايد مستحكمليهم صلوات هللا، بيشتر كند.. عاطفه را نسبت به حسين بن على و خاندان پيغمبر، ع۱ 
 ى عاشورا، بايد ديِد روشن و واضحى به مستمع بدهد. . نسبت به حادثه۲ 
 كند -و لو به نحو كمى -. نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان۳ 

ترسم از اينكه خداى ناكرده، در اين دوران كه دوراِن ظهور اسالم، بروز اسالم، تجلّى اسالم و تجلّى فكر اهل بيت عليهم الّصالة  من واقعاً مى
كند. يكى از آن كارها،  ها، مردم را به خدا و دين نزديك مى مان را انجام دهيم. برخى كارهاست كه پرداختن به آن و الّسالم است، نتوانيم وظيفه

به خاطر همين تقريب » عزادارى سّنتى بكنيد«شود. اينكه امام فرمودند  ين عزاداريهاى سّنتى است كه باعث تقّرِب بيشتِر مردم به دين مىهم
هاى عزادارى به راه انداختن، از  است. در مجالس عزادارى نشستن، روضه خواندن، گريه كردن، به سر و سينه زدن و مواكب عزا و دسته

كند و بسيار خوب است. در مقابل، برخى كارها هم هست كه  كه عواطف عمومى را نسبت به خاندان پيغمبر، پرجوش مىامورى است 
 گرداند. ها، كسانى را از دين برمى پرداختن به آن

/ ۰۳/ ۱۷/   محّرم ى ماه در آستانه» كهكيلويه و بويراحمد«/ بيانات در جمع روحانيون استان  ٥۹، ص: ۱۳۷۳ سال بيانات مقام معظم رهبری
۱۳۷۳ 

 
 

كرديم هيچ حرف غلطى هم  شود؛ ليكن اگر فرض مى ها حرفهاى غير واقعى و غلط و خرافى گفته مى شكى نيست كه در مواردى در عزادارى
متزلزل كند به آن معنا بيان نشود، اما وقتى حرف صحيح ولى سست و بدون استناد به يك مدرِك درست گفته شود، يا حرفى كه ايمان مردم را 

  و در باور مخاطبان نگنجد، گفته شود، اين هم مضر است
شود بيان كرد؛ اما اگر ما اين را به چيزهاى موهوم يا موهون مصروف  ترين مطالب را مى ترين و الزم از اين منبر، واالترين معارف و فورى

  وجه مصلحت نيست هيچ كنيم، به
ايم كه كسانى به اين عيب، بلكه به اين خطر توجه كرده  ايم و در مواردى ديده يد به آن توجه شود. شنيدهمنتها يك نكته در اينجا وجود دارد كه با

اند؛ اين خيلى مهم نيست؛  اند. طبعاً ذهنهاى بعضى كشش ندارد اين معنا را درك كند؛ در مقام عمل هم به اين كار عادت كرده و آن را بيان كرده
يى از دل روحانيت و از مراكز معتبر روحانيت نداى تأييدى از آن كاِر غلط بلند شده؛ اين را  ناگهان از نقطهاين قابل اثرگذارى است؛ اما 

 عالج كنيد؛ و اّال بيان كردن، توجيه كردن و تشر زدن دشوار نيست.
كند، ناگهان با اين توهم يا  بيان مىفكر و آگاهى آن را  شود و مسئول و روحانِى روشن طور نباشد كه وقتى مطلب حقى در مركزى گفته مى اين

طور شد. به  زنى همين ى قمه امام حسين زير سؤال برده شد، جريانى درست شود؛ كمااينكه ما ديديم در قضيه  با اين وسوسه كه اصل عزادارى
بعد ديديم از گوشه و كنار كسانى زنى يك خالف شرع قطعى بود و هست؛ اين را ما اعالم كرديم و بزرگانى هم حمايت كردند؛ اما  نظر ما قمه

زنى اشكال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجب كه نيست؛ چرا در جاهايى براى اين چيزهاى  كنند! اگر قمه در جهت عكس اين عمل مى
روز، در ارتباطات امروز، ى خرافِى محض ندارد، الاقل اين مقدار هست كه در دنياى ام هايى هم كه جنبه بعضاً خرافى انگيزه وجود دارد؟ آن

العمل  هاى ما و بين جوانان و دختران و پسران ما رايج است، عكس در فرهنگ رايج جهانى امروز، در عقالنياتى كه امروز در داخل خانه
ها چيزهاى  گوييم؛ حد اقل اينها را ب ها از بّينات شرع نيست كه ما بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايد اين نامناسب ايجاد خواهد كرد. اين

  فيه است مشكوكٌ 
 ۱۳۸۳/ ۱۲/ ۲۷ -  /  بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ۲۷٤، ص: ۱۳۸۳ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
ن را در مردم سازى، محكم كردن ايمان مردم، روح تدي امام حسين به اين نحو بايد باشد: گسترش تبيين، بيان، آگاه  گيرى در عزادارى جهت

هاست معناى  حالى را از مردم گرفتن؛ اين تفاوتى و سكر و بى گسترِش دادن، روح شجاعت و غيرت دينى را در مردم زياد كردن، حالت بى
هم  ى عاطفى آن الّسالم) در زمان ما. لذا زنده است، هميشه هم زنده خواهد بود. جنبه امام حسين (عليه  قيام حسينى و بزرگداشت عزادارى

 كند كند؛ روشن مى ى عمقى و معنوى آن، صاحبان فكر و بصيرت را آگاه مى ى مردم است. جنبه تأثيرگذاِر بر روى عواطف و احساسات همه
 ۱۳۸٦/ ۱۰/ ۱۹ -  /  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعى از اقشار مختلف مردم قم ۱۹۷، ص: ۱۳۸٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
حرفهاى زيادى داريم. بارها هم ما توى همين جلسه به شما مداحهاى عزيز عرض كرديم، جاهاى ديگر هم گفتيم كه در   خوانى مرثيهما در باب 

ى  خواهيد مستمع خودتان را بگريانيد، اما اين گرياندن را به وسيله بايستى به صدق واقعه پايبند بود. درست است كه شما مى  خوانى مرثيه
كه  -جور نيست إن شاء هللاَّ حاال آن -ها سراغ داشتيم اى كه اصل ندارد. ما در گذشته يفيت بيان واقعه تأمين كنيد، نه در ذكر واقعههنرنمائى در ك

ديد خوب است، موقعيت خوب است، همان جا  آمد، مى اى همان جا به ذهنش مى كردند؛ نكته ها في المجلس يك چيزى را جعل مى بعضى
كه اشك را به چشم  -آلود گرفت! اين درست نيست. اشك گرفتن از مردم كه هدف نيست؛ هدف، آميختن اين دِل اشك اشك مىگفت و از مردم  مى
 به معارف زالل است؛ البته با هنرنمائى. -كند بار مى رساند و چشم را اشك مى

رفت و مردم پاى  مرحوم ركن الواعظين. او منبر مى مال پنجاه سال قبل است؛ -خدا او را رحمت كند -ما در مشهد يك منبرِى معروفى داشتيم
آورد؛  آورم. واقعاً هم نمى گفت من اسم نيزه و خنجر نمى كردند؛ در حالى كه خودش هم بارها مى خوانى او مثل ابر بهار گريه مى منبر روضه

، بدون »كشتند«ساخت؛ بدون اينكه بگويد  ا منقلب مىكرد كه مجلس ر چنان هنرمندانه تصوير مى بنده دهها منبر از او ديده بودم. حادثه را آن
هاى هنرمندانه،  توان با شيوه گفت. مى ها را نمى ؛ اين»خنجر چنين زدند«يا » شمشير چنين زدند«، بدون اينكه بگويد »تير زدند«اينكه بگويد 

 خوانِى خوب كرد و گرياند. روضه
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كنيم ببينيم، اما در مواردى از  كه ما حاال كمتر توفيق پيدا مى -ها خوان احها، و سابقها روضهالبته اين را هم به شما عرض بكنم؛ اينكه آقايان مد
خواهند سينه بزنند،  كنند كه بلند گريه كنيد، لزومى ندارد؛ خوب، آرام گريه كنيد. وقتى مى اصرار مى -شويم افاضات مداحها مستفيض مى

صلوات، صلوات اين «خواهند صلوات بفرستند، اصرار بر اينكه  يا وقتى مردم مى؛ »صدا، صداى اين جمعيت نيست«اصرار بر اينكه 
ها، اصل نيست؛ كارى كنيد كه دلهاى  شما بخواهيد مردم صلوات بفرستند، و لو توى دلشان. گرم شدن مجلس به اين شيوه»! جمعيت نيست

حاصل است؛ اگر آهسته هم گريه كند، باز مقصود حاصل است؛ اگر مستمع را در اختيار بگيريد. دل مستمع وقتى در اختيار شما آمد، مقصود 
 به شما توجه كرد، باز مقصود حاصل است.

در ديدار مداحان اهل بيت    -پرسش  ى زهرا ( / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه ٤۷، ص: ۱۳۸۹ سال بيانات مقام معظم رهبری
 ۱۳۸۹/ ۰۳/ ۱۳ -(ع) 

 
ف به سبب شركت در مجالس عزادارى فوت شود مثًال نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين اگر بعضى از واجبات از مكلّ 

 شود؟ مى» عليه السالم«مجالس شركت نكند يا اين كه عدم شركت او باعث دورى از اهل بيت 
است و ترك نماز و فوت شدن آن » هم السالمعلي«بديهى است كه نماز واجب، مقدم بر فضيلت شركت در مجالس عزادارى اهل بيت  پاسخ : 

اى كه مزاحم نماز نباشد ممكن و از  جايز نيست، ولى شركت در عزادارى به گونه» عليه السالم«به بهانه شركت در عزادارى امام حسين 
 مستحبات مؤّكد است

 ۱٤٤٤س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

شود و  شود به طورى كه صداى آن از بيرون شهر هم شنيده مى مى  قرائت قرآن و مجالس حسينى بسيار بلند پخشاز ساختمان حسينيه صداى 
 اين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حكمى دارد؟

باشد، ولى واجب است  در زمانهاى مناسب در حسينيه از بهترين كارها و جزو مستحبات مؤّكد مىاگر چه اقامۀ مراسم و شعائر دينى  پاسخ : 
يير برگزار كنندگان مراسم و عزاداران تا حد امكان از اذّيت و ايجاد مزاحمت براى همسايگان بپرهيزند هر چند با كم كردن صداى بلندگو و تغ

 جهت آن به طرف داخل حسينيه باشد.
 ۱٤٤٦س لعظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / آيت هللا ا

 هاى عزادارى در شبهاى محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نى چيست؟ نظر شريف حضرت عالى نسبت به ادامه حركت دسته
اين مراسم امر بسيار پسنديده و  و شركت در امثال» عليهم السالم«هاى عزادارى براى سيد الشهداء و اصحاب او  به راه انداختن دسته پاسخ : 

شود و يا في  كند، ولى بايد از هر عملى كه باعث اذّيت ديگران مى مطلوبى است و از بزرگترين اعمالى است كه انسان را به خداوند نزديك مى
 نفسه از نظر شرعى حرام است، پرهيز كرد.

 ۱٤٤۷س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

می خواستم بدانم که اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و يا بوسيله نوارهای عزاداری گريه اش بگيرد اينکه در خلوت و تنهايی  پرسش:
 خودش نميتواند گريه کند نشانه کم بودن درجه اخالص وی است؟ لطفاً توضيح بفرماييد. 

 ن را ترسيم می کند و اين موجب تأثر بيشتر می گرددپاسخ: خير چه بسا انسان در جمع و از مستقيم شنيدن واقعه بهتر آ
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 نظر مبارک را در رابطه با کيفّيت مطلوب نحوه برگزارى عزادارى ساالر شهيدان(عليه السالم) بيان فرماييد؟ پرسش : 
سين(عليه السالم) و تاريخچه کربال و تحليل فرازهاى آن و بهترين شيوه عزادارى، تشکيل مجالس با شکوه و ذکر اهداف مقّدس امام حپاسخ : 

مراسم سوگوارى، و همچنين تشکيل دسته جات عزادارى با شکوه، توام با شعارهاى بيدار کننده و سازنده و پخش جزوه ها و پوسترهاى 
عزادارى حضرت سّيدالشهدا(عليه السالم) و حساب شده و پرمحتوا و استفاده از پالکاردها يا شعارهاى جالب و جذاب و روشن کننده اهداف 

 مانند آن است. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 

 
 در جريان کربال چه کسى پيروز شد؟ پرسش : 
به يقين پيروزى از آِن امام حسين(عليه السالم) و يارانش بود، زيرا پيروزى به معنى رسيدن به هدف است و هدف امام حسين(عليه پاسخ : 

سالم) که ظاهر ساختن چهره کريه منافقان بنى اميه و نجات اسالم از چنگال آن تفاله هاى عصر جاهليت بود، حاصل شد و مراسم باشکوه ال
 عصر ما که وسيله بسيار موثرى براى دميدن روح شجاعت و ايثار در برابر ظلم و بيدادگرى در کالبد انسان هاست، گواه اين پيروزى است

نکنيم يک عامل مهم پيروزى انقالب ما و پيروزى در جنگ تحميلى همين حماسه عاشورا بود که در راهپيمايى ها و  و بايد فراموش
 سنگرهاى مجاهدان زمزمه مى شد. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

ا نذر کردند، اين وجوه بايد در چه برگزاری مراسم شيرخوارگان حسينی چه حکمی دارد؟ چنانچه شرکت کنندگان وجوهی را اهدا و يپرسش : 
 راهی مصرف شود؟ 

 اين مراسم هرگاه بصورت معتدل برگزار شود و چنانچه درآمدی داشت صرف عزاداری شود مانعی ندارد. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 شرکت جويند، آيا شرکت آنها جايز است؟  هر سال گروهى از پيروان ساير مذاهب مايل هستند در اين مراسم بيدار کنندهپرسش : 
 شرکت آنها مانعى ندارد و حتى نذورات آنها را بايد پذيرفت. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
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 در مراسم عزاداري ائمه معصومين عليهم السالم سينه زدن يا چنگ زدن به صورت به طريقي كه خون بيايد چه حكمي دارد؟  -پرسش  
 عزاداري بر آن بزرگواران به هر نحوي كه موجب ضرر معتّد به به بدن نباشد ومشتمل بر خالف شرع ازهر جهت نباشد مطلوب است- پاسخ

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

نوكران ابي عبدهللا باشند، ديده شده كه خادمين و  السالم، كه پر جمعيت نيز مي گاهي در مجالس عزاداري ساالر شهيدان عليه  -پرسش  
 السالم رفتار ناشايستي با عزاداران دارند، (مثل فرياد زدن، ُهل دادن و غيره) اين كارها از حيث شرعي چه حكمي دارد؟ عليه

 بايد با عزاداران و مستمعين با ادب رفتار و با احترام پذيرايي شود.   -پاسخ  
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 

 و خطابهمجالس وعظ 
 شود برپا و خطابه وعظ مجالس آن جای به است بهتر لكن ندارد اشكال نباشد، مذهب َوْهن و دروغ بر مشتمل اگر خوانی شبيه و تعزيه

 ٤٤۳منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 
 

 اده از ارشادات خطبا جايز است؟ آيا تشکيل مجلس فقط به صورت مداحى و بدون استفپرسش : 
بايد از اين کار جداً پرهيز کرد که اهداف مقدس امام حسين(عليه السالم) را به خطر مى اندازد به عالوه مردم بسيارى از اصول و پاسخ : 

 س براى آنها ممکن نيست فروع و تعليمات اسالم و ارزش هاى واالى آن را در اين مجالس از خطبا فرا مى گيرند و گاه در غير اين مجال
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
كنند و حال  السالم را اجرا مي هايي مثل حضرت عباس عليه السالم يا نقش شخصيت بعضي افراد در تعزيه نقش امام معصوم عليه  -پرسش  

 گيرند نظر مبارك را بيان نماييد. نقش را به عهده مي كنند آن آنكه صاحب سابقه درخشاني نيستند و فقط به جهت اينكه خوب برنامه اجرا مي
درخشان بودن سابقه تعزيه خوان شرط نيست ولي اگر سوء سابقه خصوصا سوء حال فعلي عرفاً توهين باشد نبايد آن اشخاص،    -پاسخ  

واني برگزار شود تا سخنرانان عالِم خ السالم به صورت مجلس روضه مجري باشند. اصوالً مناسب است عزاداري حضرات ائمه طاهرين عليهم
هاي متعهد ضمن ذكر مصائب آن بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاريخ زندگي ايشان و بيان احاديث و احكام و  خوان و وعاظ و روضه

 .تبليغ معارف اسالم و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و به مكتب اهل بيت عليهم السالم هدايت و ارشاد نمايند
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
 مداحی

ى اهل بيت در دوران  ى راه ستايشگران برجسته ادامه -عرض كردم ...همچنان كه قبًال هم  -ى مهمى است. مداحى ى مداحى، مسأله مسأله
و فضايل و حقايق در قالبى است كه  ى پراكندن مدايح ى شعرخوانى نيست؛ بلكه مسئله، مسأله اختناق اموى و عباسى است. قضيه، فقط قضيه

  ها داراى تأثير است ى شنوندگان، قابل فهم و درك و در دل آن براى همه
گويد كه از چند ساعت حرف زدن يك سخنوِر توانا گوياتر است. يك  تأثير شعر در ذهن مخاطب بيشتر است. گاهى يك شاعر، يك بيت شعر مى

 شود. كنند و نتيجتاً ماندگار مى فهمند و تكرار مى د و مردم آن را مىمان بيت يا يك مصرع شعر، در ذهنها مى
 بينيد كه براى حفظ يك بناى اعتقادى يا عاطفى، آن قدر كه يك شعر اهميت دارد، چندين كتاب اهميت ندارد گاهى مى

شما ببينيد كه چه قدر خدمت بزرگى  اگر مداحى بتواند يك شعر خوب را كه داراى مضمون و محتواى خوبى باشد، با صداى خوبى بخواند،
 است. بسم ّهللا، اين گوى و اين ميدان. منتها شرط اولش اين است كه شعر خوب باشد

بندى اين كار، صداى خوش دخالتى ندارد. اگر صداى  شود؛ اما در استخوان چنانچه شعر با صداى خوش همراه شد، تأثيرش مضاعف مى
ى خوب و با آن الفاظ زيبا و با آن مضمونى كه مورد نياز است، همراهى كرد، ارزش آن دو برابر خوش بود و اين شعر را با آن محتوا

  ى يك آدم دانشمند بيشتر است ساعته گونه بخواند، ارزش آن از يك سخنرانى يك يى را كه كسى اين شود. يقيناً قصيده مى
است. بهترين اشعار قدما در باب  -مثًال در باب توحيد يا نبوت -لند اسالمىيكى از چيزهايى كه بايد در اين اشعار باشد، عبارت از مفاهيم ب

اند. اين اشعار شعراى برجسته،  اند و گفته ى ديوانها و مثنويهايشان ذكر كرده توحيد و نبوت، همين مدايحى است كه شعراى بزرگ ما در مقدمه
عليها) را با مضمون اين اشعار  هللا ى زهرا (سالم ر (ص) يا امام (ع) يا فاطمهتواند پيامب مضامينى قوى و حقيقتاً روشنگر دارد كه انسان مى

توانيم آن بزرگواران را درست بشناسيم؛ اما در همان حدى كه ممكن است، بايد تالش كنيم.  گويم درست بشناسد، چون ما كه نمى بشناسد. نمى
كه ما از او خبر كمى داريم و از ذهن و فكر و دِل ما  -د هم مقام معنوى على (ع)شود، باي مثًال وقتى راجع به امير المؤمنين شعرى خوانده مى

ستيزى و جهاد امير المؤمنين (ع) را  پرورى و دشمن و هم عبادت و مظلوميت و حكومت و عدل و ضعيف -هاى پايين و متوسط پنهان است آدم
 بشناسيم.

ى خال و  گفتيم فقط در باره گوييم. مى فهميدند كه ما چه مى شنيدند؛ ولى نمى ها را مى زديم و خيلى، آن حدود بيست سال پيش، اين حرفها را مى
ى زلف و ابروى و چشم و عارض امام كه تعريف نيست. حاال ابروى  الّسالم) شعر نسراييد. شعر گفتن در باره ى ائمه (عليهم خط خيالى چهره

گذارد؟! زلف او افشان باشد يا نباشد، مگر چقدر اثر  شد، مگر در شخصيت او چقدر اثر مىامير المؤمنين (صلوات هللا عليه) كمانى باشد يا نبا
خواهيم راجع به امير المؤمنين بسراييم، از زلف امير المؤمنين بگوييم! البته، حاال به نظرم كم شده  يى كه مى گذارد كه حاال بياييم در قصيده مى

 شداست. إن شاء ّهللا كه اآلن اين چيزها نبا
  حدود و ثغورى هم پيدا كند. مداحى اهل بيت، خيلى باالست -كه واقعاً يك منصب است -بايد بتدريج طورى بشود كه اين ِسمت مّداحى

الّسالم) در خجسته  / سخنرانى در ديدار با جمع كثيرى از ذاكران و مداحان اهل بيت (عليهم ٤۲۹، ص: ۱۳٦۸ سال بيانات مقام معظم رهبری
 ۱۳٦۸/ ۱۰/ ۲۸ -   -پرسش  ى كبرى حضرت زهرا ( دت صديقهسالروز وال
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اى شما از معارف خالى بماند. ... ديدم بعضى از برادران مداح ... بحمد ّهللا اين نكته را رعايت  اى يا بيست دقيقه نبايد بگذاريد منبِر ده دقيقه

يا بيان معارف به زبان زيباى شعر. اصًال رسم مداحى از قديم  كرده بودند. در منبر مداحى حتماً در اول، فصلى اختصاص بدهيد به نصيحت
فقط در نصيحت و  -كمتر، بيشتر -ها كم شده. مداح در اول منبر يك قصيده، يك ده بيت شعر طورى بوده است؛ اآلن يك مقدار آن رسم اين

وقت گفتم كه گاهى شعر يك مداح از يك منبر  گذارد. من يك فهميدند و اثر هم مى كرد؛ مردم هم مى اخالق، با الفاظ زيبا خطاب به مردم بيان مى
 طورى خواهد بود. ساعتِى ما اثرش بيشتر است. البته هميشگى نيست؛ گاهى است. اگر خوب انتخاب و اجرا شود، اين يك

 ۱۳۸٤/ ۰٥/ ۰٥ -   -رسش  پ/ ماه مرداد / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (   ۱۲٦، ص: ۱۳۸٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

 معناست، كه گاهى هم مضر است. ها و تمجيدهاى بى ى از مدح بنده در بعضى از خوانندگان جلسات مداحى اطالع پيدا كردم، استفاده
 قربون شود؛ بنا كنند از چشم و ابروى آن بزرگوار تعريف كردن؛ مثًال  عليه) صحبت مى هللا فرض كنيد راجع به حضرت ابا الفضل (سالم 

ايد و  چشمت بشم! مگر چشم قشنگ در دنيا كم است؟ مگر ارزش ابا الفضل به چشمهاى قشنگش بوده؟! اصًال شما مگر ابا الفضل را ديده
 دانيد چشمش چگونه بوده؟!  مى
 آورد.  ها سطح معارف دينى ما را پايين مى اين

 معارف شيعه در اوج اعتالست. 
ى آشناى با معارف فلسفِى غرب مثل  شده ى با مفاهيم غربى و بزرگ يافته ك فيلسوِف در غرب پرورشمعارف شيعى ما معارفى است كه ي

شود مروج شيعه و معارف آن در اروپا.  كند و مى نشاند؛ او را خاضع مى ى طباطبايى مى آورد دو زانو جلوى عالمه هانرى ُكربن را مى
 ها.  ز سطوح ذهن متوسط و عامى بگيريد تا سطوح باالترين فيلسوفى سطوح عرضه كرد؛ ا شود معارف شيعه را در همه مى

 ما با اين معارف نبايد شوخى كنيم.
ارزش ابا الفضل العباس به جهاد و فداكارى و اخالص و معرفت او به امام زمانش است؛ به صبر و استقامت اوست؛ به آب نخوردن اوست  

عرفاً هيچ مانعى وجود داشته باشد. ارزش شهداى كربال به اين است كه از حريم حق در  در عين تشنگى و بر لب آب، بدون اينكه شرعاً و
ى شيرخوارش هم باشد، زنش هم  ترين شرايطى كه ممكن است انسان تصورش را بكند، دفاع كردند. ... انسان در اين ميدان برود، بچه سخت

ر معرض خطر قرار بگيرند و پايش نلرزد؛ ارزش ابا الفضل، ارزش حبيب بن ها هم د ى اين اش هم باشد، همه باشد، مادرش هم باشد، ناموس
اش. قد رشيد كه خيلى در دنيا هست؛ ورزشكارهاى زيبايى اندام كه خيلى  هاست، نه در قد رشيدش يا بازوى پيچيده مظاهر، ارزش جون در اين

ى سى، چهل  وقت شاعرى در يك قصيده شود! حاال يك كيه هم مىها كه در معيار معنوى ارزش نيست. گاهى روى اين تعبيرها ت هستند؛ اين
گيرى كنيم؛ اما اينكه ما  كند؛ آن يك حرفى است؛ ما نبايد خيلى خشكى به خرج دهيم و سخت اى هم به جمال حضرت ابا الفضل مى بيتى اشاره

 ، اينكه مدح نشد؛ در مواردى ضرر هم دارداش بياييم روى ابروى كمانى و بينى قلمى و چشم خمار اين بزرگواران تكيه كنيم همه
 ۱۳۸٤/ ۰٥/ ۰٥ -   -پرسش  / ماه مرداد / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (   ۱۲٦، ص: ۱۳۸٤ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
غوتى شعر عشقِى چرندى را با آهنگى ى طاغوتى يا غير طا شود. مثًال فالن خواننده هاى نامناسب استفاده مى ام در مواردى از آهنگ من شنيده

ن؛ خوانده؛ حاال ما بياييم در مجلس امام حسين و براى عشاق امام حسين، آيات واالى معرفت را در اين آهنگ بريزيم و بنا كنيم آن را خواند
ندان به اين جريان كسانى هستند كه م اين خيلى بد است. خودتان آهنگ بسازيد. اين همه ذوق و اين همه هنر وجود دارد. يقيناً در جمع عالقه

 هاى خوِب مخصوص مداحى بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادى. توانند آهنگ مى
 ۱۳۸٤/ ۰٥/ ۰٥ -   -پرسش  / ماه مرداد / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (   ۱۲٦، ص: ۱۳۸٤ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
ى او را  تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آنكه با تحريف، چهره الّسالم! امروز حسين بن على مى هعزيزان من؛ مؤمنين به حسين بن على علي

ى مبارك و منّور سّيد الشهدا عليه الّصالة و الّسالم،  آميز و غلط، چشمها و دلها را از چهره مغشوش نكنند. نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف
 منحرف كند. با تحريف مقابله كنيد.

خوانى.  گرايى، بلكه از طريق واقعه خوانى شود؛ اّما نه براى سّنت .. عاشورا و ماجراى حسين بن على بايد در منبر، به شكل سّنتى روضه.
ى بزرگ، به مرور از بين  طور شد. شما ببينيد يك حادثه طور شد، صبح عاشورا اين طور شد، روز عاشورا اين يعنى اينكه، شب عاشورا اين

طورى آمد با امام حسين وداع كرد؛  كس اين ها، با جزئّياتش باقى مانده است. فالن ى عاشورا، به بركت همين خواندن اّما حادثهرود؛  مى
 طورى شهيد شد و اين كلمات را بر زبان جارى كرد. طورى جنگيد؛ اين طورى رفت به ميدان، اين اين

 -درآوردى نه چيزهاى من -ها مفيد و امثال اين» ارشادِ «ابن طاووس و » لهوفِ «حدود  واقعه خوانى، تا حّد ممكن، بايد متقن باشد. مثًال در
زنى و در خالل  ى سينه خوانى، سخنرانى، مّداحى، شعرهاى مصيبت، خواندن نوحه خوانى شود. در خالل روضه خوانى و روضه واقعه

  . يعنى همان هدفى كه در كلمات خود آن بزرگوار هستسخنرانيهاى آموزنده، ماجرا و هدف امام حسين عليه الّصالة و الّسالم
 ۱۳۷٤/ ۰۳/ ۰۳ -  ى ماه محرم / ماه خرداد / بيانات در ديدار روحانيون و وّعاظ، در آستانه ۳۱، ص: ۱۳۷٤ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
ى عزيز عرض كرديم، جاهاى ديگر هم گفتيم كه در حرفهاى زيادى داريم. بارها هم ما توى همين جلسه به شما مداحها  خوانى ما در باب مرثيه

ى  خواهيد مستمع خودتان را بگريانيد، اما اين گرياندن را به وسيله بايستى به صدق واقعه پايبند بود. درست است كه شما مى  خوانى مرثيه
كه  -جور نيست إن شاء هللاَّ حاال آن -ها سراغ داشتيم اى كه اصل ندارد. ما در گذشته هنرنمائى در كيفيت بيان واقعه تأمين كنيد، نه در ذكر واقعه

ديد خوب است، موقعيت خوب است، همان جا  آمد، مى اى همان جا به ذهنش مى كردند؛ نكته ها في المجلس يك چيزى را جعل مى بعضى
كه اشك را به چشم  -آلود ين دِل اشكگرفت! اين درست نيست. اشك گرفتن از مردم كه هدف نيست؛ هدف، آميختن ا گفت و از مردم اشك مى مى
 به معارف زالل است؛ البته با هنرنمائى. -كند بار مى رساند و چشم را اشك مى



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲۳ 

 

رفت و مردم پاى  مال پنجاه سال قبل است؛ مرحوم ركن الواعظين. او منبر مى -خدا او را رحمت كند -ما در مشهد يك منبرِى معروفى داشتيم
آورد؛  آورم. واقعاً هم نمى گفت من اسم نيزه و خنجر نمى كردند؛ در حالى كه خودش هم بارها مى ر بهار گريه مىخوانى او مثل اب منبر روضه

، بدون »كشتند«ساخت؛ بدون اينكه بگويد  كرد كه مجلس را منقلب مى چنان هنرمندانه تصوير مى بنده دهها منبر از او ديده بودم. حادثه را آن
هاى هنرمندانه،  توان با شيوه گفت. مى ها را نمى ؛ اين»خنجر چنين زدند«يا » شمشير چنين زدند«بدون اينكه بگويد ، »تير زدند«اينكه بگويد 

 خوانِى خوب كرد و گرياند. روضه
 ۱۳۸۹ /۰۳/ ۱۳ -ى زهرا (در ديدار مداحان اهل بيت (ع)  / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه ٤۷، ص: ۱۳۸۹ سال بيانات مقام معظم رهبری

 

 سرائى حضرت سّيد الشهداء عليه الّسالم به وسيله مّداحان أهل بيت و گرفتن پول و اعانات و نذورات در مقابل آن چه حكمى دارد؟ نوحه
سرائى در مجالس عزاى حضرت سّيد الشهداء عليه الّسالم از اعظم قربات است، و دريافت تبّرعات و اعانات و نذورات مربوط  نوحه -پاسخ 

 اين كار مانع ندارد.به 
 ٤۱س  ٥۸۳، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 

 شود پرهيز آنها جلسات نيز و هستند غلو اهل که مداحانی ترويج از بايد و نيست جايز غلوآميز جمالت گفتن
 ٤٤۹منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 

يان بعضی ها بعد از مجالس تولد ائمه اطهار(ع) ، به سينه زنی برای امام حسين (ع) می پردازند . نظر شما در اين باره در پاپرسش : 
 چيست و آيا اين کار درستی هست ؟ 

 خوب است در مجالس عزا به عزاداری و در مجالس تولد آن بزرگواران به جشن و شادی پرداخته شود. پاسخ : 
 می مکارم شيرازیسايت آيت هللا العظ

 
 چه نوع از مداحی در مجالس اهل بيت عليهم السالم مجاز است و مداحان چه نکاتی بايد رعايت کنند؟ پرسش : 
اشعاری که مداحان عزيز استفاده می کنند بايد مطابق منابع معتبر و مشهور باشد و مطالب ضعيف و بی سند مطرح نشود، حماسی پاسخ : 

ر جوانان زنده نگه دارد و از آواهای مبتذل و مطالبی که در شان ائمه عليهم السالم و عزاداران در مداحی بپرهيزند باشد و روح حماسه را د
 و سعی کنند روش های سنگين و آبرومند را به کار گيرند تا موجب وهن مجلس امام حسين(عليه السالم) نشوند. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

 ايی که حالت غنا دارد چه حکمی دارد؟ مداحی هپرسش : 
 هرگاه آن صدا متناسب مجالس لهو و فساد باشد جايز نيست. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

در بعضى مجامع و هيئات مذهبى اشعارى سروده و خوانده مى شود که در ضمن آن، لفظ جالله (هللا) را به ذّوات مقّدسه عصمت ـ پرسش : 
ين گونه هم صلوات ّهللا ـ و غيره نسبت مى دهند، مثال گفته مى شود من على اللّهى ام، يا من حسين اللّهى ام و يا زينب اللّهى ام، آيا بيان اعلي

 اشعار جواز شرعى دارد؟ 
داده شود و آنها را از اين  اين تعبيرات مناسب افراد معتقدبه مکتب معصومين(عليهم السالم) نيست و الزم است به اين اشخاص تذّکرپاسخ : 

 کار نهى کرد و براى بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاى خوب و سنجيده و معقول وجود دارد که نيازى به اين حرفها ندارد. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 

 وصياتي بايد داشته باشد؟نظر حضرتعالي در مورد مّداحي چيست؟ و يك مّداح اهل بيت عليهم السالم چه خص  -پرسش  
مّداحي اهل بيت عصمت و طهارت سالم هللا عليهم اجمعين چنانچه براي خدا باشد عبادت است و اجر عظيم دارد و به همين جهت    -پاسخ  

ربت انجام دهد تا از تواند به قصد ق خواند خالف واقع و دروغ نباشد و اين عبادات را تا مي مداح بايد اهل تقوا و مقّيد باشد اشعاري كه مي
 مثوبات آن برخوردار شود هر چند گرفتن مزد در برابر آن اشكال ندارد.

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
  

 خوانده شود حرام است؟  آيا مداحي كه با ريتم موسيقي و به صورت غنا  -پرسش  
 بلي؛ حرام است.   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
  

 السالم جائز است؟ آيا دريافت وجه توسط مّداح و سخنران در عوض مداحي و سخنراني در مجالس عزاداري سيدالشهداء عليه  -پرسش  
 جائز است.   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
  

 نند، اين كار چه حكمي دارد؟خوا مداحان در اثناي دعاي كميل و ندبه و زيارت عاشورا، اشعار يا روضه مي  -پرسش  
بهتر است دعاهاي وارده را بدون اين كه در اثناي آنها شعر و يا چيز ديگري خوانده شود بخوانند ولي خواندن روضه صحيح در    -پاسخ  

شود  بعضي مواضعي كه مناسب دعاست اشكال شرعي ندارد؛ بلي اگر طوري در اين كار، افراط شود كه از صورت دعا خواندن خارج
 معلوم نيست ثواب آن دعا را داشته باشد.

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

 دارد؟  اللّهيم و ال إله إالّ فاطمه چه حكمي  من حسين است، من علي  مثل خداي  گفتن ذكرهايي
 بايد ترك شود پاسخ :

 ۱/۱۲/۸۰  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲٤ 

 

 نارضايتی –مزاحمت 
شود و  شود به طورى كه صداى آن از بيرون شهر هم شنيده مى مى  ختمان حسينيه صداى قرائت قرآن و مجالس حسينى بسيار بلند پخشاز سا

 اين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حكمى دارد؟
باشد، ولى واجب است  اسم و شعائر دينى در زمانهاى مناسب در حسينيه از بهترين كارها و جزو مستحبات مؤّكد مىاگر چه اقامۀ مرپاسخ : 

يير برگزار كنندگان مراسم و عزاداران تا حد امكان از اذّيت و ايجاد مزاحمت براى همسايگان بپرهيزند هر چند با كم كردن صداى بلندگو و تغ
 باشد. جهت آن به طرف داخل حسينيه

 ۱٤٤٦س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

 هاى عزادارى در شبهاى محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نى چيست؟ نظر شريف حضرت عالى نسبت به ادامه حركت دسته
و شركت در امثال اين مراسم امر بسيار پسنديده و » عليهم السالم«هاى عزادارى براى سيد الشهداء و اصحاب او  به راه انداختن دستهپاسخ : 

شود و يا في  كند، ولى بايد از هر عملى كه باعث اذّيت ديگران مى مطلوبى است و از بزرگترين اعمالى است كه انسان را به خداوند نزديك مى
 نفسه از نظر شرعى حرام است، پرهيز كرد.

 ۱٤٤۷س ات / آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائ
 

اگرعزاداری برای امام حسين (عليه السالم)باعث تضييع حقوق ديگران شودآياموجب ضمان خواهدشد؟ بطورکلی آيادراين پرسش : 
 موردخاص رعايت حقوق ديگران واجب است باتشکر 

ری عزاداری کرد که حقوق کسی عزاداری يکی از مستحبات مهم است ولی حفظ حقوق ديگران از واجبات است. بنابراين بايد طوپاسخ : 
 ضايع نشود. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

شود و برخي از همسايگان به اين كار، رضايت  ها و هيئات به صورت چادر و خيمه در كوي و خيابان بر پا مي بعضي عزاداري  -پرسش  
 ندارند، و اقامه مجلس به اين شكل و شركت در آن چه حكمي دارد؟

 اين مراسم را به نحوي برگزار كنند كه موجب زحمت عابرين و همسايگان نشود.   -  پاسخ
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
اگر براي برپايي هيأت، بنا به فرض از مالي استفاده شود كه صاحب آن راضي نيست، اقامه و شركت در آن مجلس چگونه است؟   -پرسش  

 ايت صاحب مال، حكم مسئله چيست؟و درصورت عدم اطالع از رض
 اگر عين مالي كه صاحبش راضي نيست مورد استفاده قرار گيرد تصرف در آن حرام است و ضمان دارد.   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

 مسجد
موجب سؤال   است و گاهی  نات زياد و گرانبهايیتزئي  شود که دارای استفاده می  متعددی  از َعلَم های  از مساجد در ايام عزاداری  در بعضی

در   با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعی  کند و حّتی  خلل ايجاد می   تبليغی  گردد و در برنامه های  متدينين از اصل فلسفه آنها می
 اين رابطه چيست؟

 نمازگزاران  مزاحمت ايجاد کند، اشکال دارد.  اشته باشد و يا برایمسجد منافات د  اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی پاسخ :  
 ۱٤٤۲س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 و مقاتلمنابع 
 -ىدرآورد نه چيزهاى من -ها مفيد و امثال اين» ارشادِ «ابن طاووس و » لهوفِ «واقعه خوانى، تا حّد ممكن، بايد متقن باشد. مثًال در حدود 

زنى و در خالل  ى سينه خوانى، سخنرانى، مّداحى، شعرهاى مصيبت، خواندن نوحه خوانى شود. در خالل روضه خوانى و روضه واقعه
  سخنرانيهاى آموزنده، ماجرا و هدف امام حسين عليه الّصالة و الّسالم. يعنى همان هدفى كه در كلمات خود آن بزرگوار هست

 ۱۳۷٤/ ۰۳/ ۰۳ -  ى ماه محرم / ماه خرداد / بيانات در ديدار روحانيون و وّعاظ، در آستانه ۳۱، ص: ۱۳۷٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

 حوادث کربال را از چه کتابی بگيريم بهتر است؟ پرسش : 
ين مرحوم مقرم، کتاب های خوبی در اين زمينه نوشته شده ، از جمله: ارشاد مرحوم شيخ مفيد، لهوف سيد بن طاووس، مقتل الحسپاسخ : 

 منتهی اآلمال مرحوم محدث قمی
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 نوشته قيس بيان فرماييد. آيا اين کتاب مورد تاييد شما می باشد؟  (صلی هللا عليه و آله)لطفا نظر مبارکتان را در مورد کتاب اسرار آل محمد پرسش : 
 مورد ترديد نيز در آن هست، بنابراين نمی توان در مورد آن قضاوت کلی نمود. برخی از مطالب آن خوب است و مطالب پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

 اند؟ مقاتل معتبر اعم از فارسي و عربي از نظر حضرتعالي كدام  -پرسش  
 ند استفاده نماييد.ا از كتبي كه در اين زمينه مرحوم محّدث آقاي حاج شيخ عباس قمي تأليف نموده   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲٥ 

 

 داریعزا در موسيقی
  

 آيا زدن طبل و شيپور در تعزيه حضرت سّيد الشهداء عليه الّسالم جائز است يا نه؟
  ج
 اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. -

 ٤٥س  ٥۸٤ ، ص:۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 كه متعارفی همان صورت به عزاداری، مراسم است شايسته و نيست السالم عليه شهيدان ساالر عزاداری با مناسب موسيقی، آالت از استفاده
 ندارد اشكال متعارف، نحو به سنج و طبل از استفاده البته .شود برگزار بوده، متداول قديم از

 ٤٤٥منتخب المسائل  / عزاداری / شماره ر  / آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليد
 

 استفاده از آالت موسيقى مانند ارگ (از آالت موسيقى و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟
 پاسخ : 

مان صورت متعارفى كه از قديم استفاده از آالت موسيقى، مناسب با عزادارى ساالر شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزادارى به ه
 متداول بوده برگزار شود.

 ۱٤٤۸س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

 دارد؟  چه حکمی  عزاداری  تيغ هستند درمجالس و  دسته های  که دارای  استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايی
  قابل  توجهی گردد، جايز نيست ولی  زبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنیم  اگر استفاده از زنجيرهای پاسخ :  

 استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.
 ۱٤٤۱س  آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 
 شهداء (عليه السالم) آيا جائز است ؟ پرسش: استفاده از طبل و سنج در دسته جات سينه زنی سيد ال

 پاسخ: مانعی ندارد . 
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 
 باسالم: آيا در مراسم شام غريبان اباعبدهللا(عليه السالم) چنانچه همزمان بامداحی (نی) نواخته شود اشکال شرعی دارد يا خير؟ پرسش : 
 شد جائز نيست. هرگاه آهنگ مناسب مجالس لهو و فساد باپاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

 طبل زدن در مراسم عزادارى امام حسين(عليه السالم) چه حکمى دارد؟ پرسش : 
تعظيم شعائر حسينى از افضل قربات است و از هر وسيله معقول مى توان استفاده کرد، استفاده از طبل اگر با آهنگهاى مناسب مجالس پاسخ : 

 د اشکالى ندارد. فساد نباش
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 

 
 استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غير آن چه حکمى دارد؟ پرسش : 
 استفاده از طبل وسنج در اين مراسم آن چنان که معمول است و آهنگ لهوى در آن نيست اشکالى ندارد. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

 در زمان عزاداري ساالر شهيدان حسين بن علي عليهما السالم استفاده از طبل و صنج جهت هماهنگي عزاداران چه حكمي دارد؟  -پرسش  
 اشكال دارد.   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی 

 نذر
 
ها  كنند و آن پارچه هايى را براى آنها نذر مى مردم پارچه بندند و در محل ما مرسوم است كه در ايام محرم، مخصوصا عاشورا علمهايى مى -

 برسانند يا خير؟  ها را بفروشند و به مصرف عزادارى شود آيا جايز است كه آن پارچه بندند و رفته رفته زياد مى را به آن علمها مى
 چون صيغه خوانده نشده.با رضايت نذر كنندگان اشكال ندارد چون اينگونه نذرها عاميانه و صحيح نيست  -پاسخ 

 ۲۹س  ٤٦۸، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 ۳۰س 
 اين جانب از سالهاى قبل تعداد پانزده رأس گوسفند نذر حضرت ابو الفضل (عليه الّسالم) داشتم كه تا كنون به علت عدم وضع مالى قادر به -

 تقديم نمايم؟ ۱۰۰نها را به حساب شماره فرماييد پول آ ام حال آيا اجازه مى اداى دين خود نبوده
 ايد بايد بر طبق نذر عمل كنيد و در غير اين صورت اختيار با خود شما است. اگر با صيغه شرعيه نذر كرده -پاسخ 

 ۳۰س  ٤٦۸، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲٦ 

 

 ۳۱س 
خوانى برگزار نمايم ولى چون در حال  محل خودمان يك مجلس روضهاين جانب چند سال قبل نذر نمودم كه در دهه فاطمّيه هر سال در  -

 حاضر واعظى در آن محل نداريم آيا در صورت امكان در همان ايام در تهران مجلس را برگزار كنم يا پول آن را به فقرا بدهم مانعى ندارد؟
 خوانى نمائيد. ايد در همان محل اقامه روضه اگر نذر شرعى كرده -پاسخ 
 ۳۱س  ٤٦۸، ص: ۲ ج ئات حضرت امام رحمه هللا استفتا

 
 ۳۲س 

صندوق ابو الفضل العّباس (عليه الّسالم) تأسيس نمودند كه هر كس نذرى داشت در   اى يك عّده از معتمدين محلّ  حدود پنجاه سال قبل در قريه -
ليه الّسالم) برقرار كنند و هر ساله هفت شب به اهالى ها در مسجد محل مجالس سوگوارى خامس آل عبا (ع آن بيندازد تا در ايام وفات و جمعه

ريزند و پول  وليمه بدهند بيست سال قبل براى مسجد صندوق ديگرى نيز ساختند كه اهالى نذورات خود را در صندوق جديد االحداث هم مى
شود حاال يك عده  محرم و صفر مى خوانى و سوگوارى در ايام وفات و شبهاى جمعه و ماههاى صندوق جديد و صندوق قديمى صرف روضه

نياز است وجه موجود صندوق را صرف فقرا و محتاجين و معتادين بنمائيم با توجه به  گويند ابو الفضل (عليه الّسالم) بى كنند و مى ايراد مى
 مراتب فوق نظر خود را در اين زمينه بيان فرماييد؟

  ج
 ق صرف كنند و مخارج فقرا و محتاجين از جاى ديگر تأمين شود.وجوه صندوق را در مجالس عزادارى كما في الساب -

 ۳۲س  ٤٦۹، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 ۳٤س 
پخته و  نموده كه يا مى شخصى نذر كرده در سال مقدارى برنج و گوشت براى امام حسين (عليه الّسالم) بپردازد و قبال اينگونه عمل مى -

دانى در اين راه به مصرف برسان ولى فعال آن روحانى  گفته هر طور خودت صالح مى داده و مى ه روحانى محل مىنموده و يا ب اطعام مى
 شود جهت حسينّيه خرج نمود؟ فوت كرده آيا مى

  ج
 بر همان روال گذشته اطعام كند. -

 ۳٤س  ٤۷۰، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 ۳۹س 
ل در ماه محرم خرج سّيد الشهدا بدهد حال اگر سالى برنج پيدا نشود و صيغه نذر هم نخوانده باشد و قصد شخصى نذر كرده است هر سا -

 تواند اين خرج را به فقرا بدهد يا خرج بناى مسجد كند يا خير؟ قربت هم نكرده باشد آيا مى
  ج
 در فرض مرقوم اختيار با خود او است. -

 ۳۹س  ٤۷۲ص:  ،۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 ٤۱س 
 مقدارى پارچه ملبوس به وسيله افرادى به عنوان نذر و غيره از سالهاى متمادى به هيأت حضرت ابو الفضل (عليه الّسالم) اهدا گرديده اما -

اختمانى و غيره شود اين نوع نذورات را فروخت و پول آن را در مصارف س از آنجايى كه در هيأت به اين نوع نذورات احتياجى نيست آيا مى
 صرف نمود يا خير؟ و نيز آيا امكان دارد اجناس فوق را به مستضعفين اهدا نمود يا نه؟

 صرف در مصارف و مصالح هيئت نمايند مگر در صورتى كه معلوم باشد كه نظر ناذر يا اهداكننده توسعه داشته است. -  ج
 ٤۱س  ٤۷۲، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 
 ٤٤س 

مان يك چلچراغ هديه كنم، و حال  هشت سال پيش نذر كرده بودم كه هر وقت پول دستم آمد، براى سقّاخانه حضرت ابو الفضل در محلّه -
توانم قيمت پنج هزار تومان  است؛ آيا بنا به فتواى امام مى  شود، ضمنا مصرفش هم در آن محّل خيلى كم ء مزبور رفتم ولى پيدا نمى سراغ شي

 راى ساختن مسجد بدهم، يا چيز ديگرى به جاى آن بخرم كه مورد استفاده بيشترى دارد؟آن را ب
ايد، اختيار با خود شما است، ولى اگر صيغه نذر خوانده شده در صورت امكان بايد به  اگر در نذر صيغه مخصوص به نذر را نخوانده -  ج

 نذر عمل شود.
 ٤٤س  ٤۷٤، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 

 
 ٤٥س 

 زنى كه نذر كرده گوشواره خود را به ضريح حضرت ابو الفضل (عليه الّسالم) بيندازد و در شرايط فعلى ميسور نيست تكليفش چيست؟ -
 اگر با صيغه شرعى نذر خوانده شده صبر كند تا به نذر عمل نمايد. -  ج

 ٤٥س  ٤۷٤، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲۷ 

 

 ٤٦س 
جانب نذر كرده بودم كه اگر حاجتم برآورده شود پنج متر پارچه سياه براى هيأتى بخرم اما هم اكنون از آن هيأت هيچ گونه اطالعى اين  -

 هاى عزادارى است ادا كنم؟ توانم اين نذر را در هيأتى ديگر و يا در دهات كه دسته ندارم آيا مى
 تيار با خود شما است.توانيد برسانيد اخ اگر به هيئت مورد نذر نمى -  ج

 ٤٦س  ٤۷٤، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 
زنان، يك گوسفند براى شادى روح حضرت ابو الفضل (ع) قربانى نمايم؛ امسال بر اثر  نذر كردم كه هر سال روز تاسوعا جلو دسته سينه -

 توانم نذر را به چيز ديگرى كمتر يا مشابه تغيير دهم؟ آيا مىام نذر را ادا نمايم، تكليف شرعى چيست و  بضاعت مادى نتوانسته  عدم
 الزم نيست تغيير دهيد و چنانچه نذر شما صيغه شرعيه نداشته وفاء واجب نيست. -  ج

 ۱٥س  ٤٦۲، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 
سيد الّشهداء بدهد، آيا خوردن گوشت آن حالل   يئت عزادارانتواند گوسفندى به نذر امام حسين (عليه الّسالم) به ه آيا يك شخص ارمنى مى -

 است يا نه؟
 اشكال ندارد. -  ج

 ۱۳س  ٤٦۲، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 
شخصى نذر كرده چنانچه فرزندش از مرگ نجات يابد، نصف فرزندش براى حضرت ابو الفضل (ع) باشد، چنانچه نذر مزبور صحيح  -

 چيست؟ باشد، تكليف
 نذر مزبور باطل است. -  ج

 ۱٤س  ٤٦۲، ص: ۲ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 کنند؟  سيدالشهدا عليه السالم نذر کرده باشد، آيا جايز است  مسئولين حسينيه از قبول آن خودداری  عزاداری  را برای  َعلَمی  اگر شخصی
 کند.  ن را ملزم به قبول َعلَم نمیحسينيه و هيئت امناء آ  اين نذر، متولّی پاسخ :  

 ۱٤٤۳س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

 پرسش: آيا نذر قربانی جلوی دسته عزاداری مشروع است ؟
 آيا کشتن گوسفند جلوی دسته عزاداری رسم غلطی است؟ 

 پاسخ: اشکال ندارد . 
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 
صورت نذر به هيئتهای عزاداری می دهند در صورتيکه حسينيه به آن نياز نداشته باشد آيا می شود از آن برای رفع نياز  پرسش: پولی که به

 مستمندان شيعه استفاده کرد؟ 
 پاسخ: بايد در عزاداری صرف شود. 

 سايت آيت هللا العظمی سيستانی
 
 

 (عليه السالم) چگونه است؟  طريقه نذر صحيح براى مراسم عزاداری حضرت سيدالشهداءپرسش : 
بايد نذر کنند که براى رضاى خدا به مراسم حسينى، فالن کمک را مى کنند، و نذر براى پرچم و امثال آن صحيح نيست، بلکه بايد پاسخ : 

 براى خدا به نيت کمک به عزاى صاحب پرچم يعنى امام حسين(عليه السالم) و يارانش باشد. 
 رم شيرازیسايت آيت هللا العظمی مکا

 
برگزاری مراسم شيرخوارگان حسينی چه حکمی دارد؟ چنانچه شرکت کنندگان وجوهی را اهدا و يا نذر کردند، اين وجوه بايد در چه پرسش : 

 راهی مصرف شود؟ 
 اين مراسم هرگاه بصورت معتدل برگزار شود و چنانچه درآمدی داشت صرف عزاداری شود مانعی ندارد. پاسخ : 

  العظمی مکارم شيرازیسايت آيت هللا
 

 هر سال گروهى از پيروان ساير مذاهب مايل هستند در اين مراسم بيدار کننده شرکت جويند، آيا شرکت آنها جايز است؟ پرسش : 
 شرکت آنها مانعى ندارد و حتى نذورات آنها را بايد پذيرفت. پاسخ : 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

سفند جلوی دسته جات عزاداری با توجه به مزاحمت ها و آلودگی هايی که توليد می کند جايز است و اگر کسی چنين آيا کشتن گوپرسش : 
 نذری کرده باشد وظيفه اش چيست؟ 

رسم غلِط کشتن گوسفند جلوی دسته های عزاداری عالوه بر آلوده کردن محيط در مواردی باعث نجس شدن مساجد و حسينيه ها نيز پاسخ : 
شود؛ لذا مقيد کردن نذر قربانی به کشتن آن جلوی دسته عزاداری مشروع نيست ولی اصل نذر صحيح است و بايد قربانی را در محلی می 

 ديگر انجام دهند. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی



 »» السالم عليك يا اباعبداهللا الحسين  ««

۲۸ 

 

م کرده است و اينکه قربانی کردن در کوچه با توجه به اينکه اداره بهداشت قربانی کردن در خيابان و کوچه ها را غير بهداشتی اعالپرسش : 
برای ديگران ايجاد مزاحمت می کند، آيا اين نذر که گوسفندی جلو هيئت سينه زنی قربانی کنند درست است؟ اگر اداره بهداشت جلوگيری 

معموال به مسجد می روند و  کرد، برای انجام آن نذر چه کار بايد کرد؟ (الزم به ذکر است که هيئت بعد از رد شدن از روی خون قربانی
 اکنون نيز با توجه به زمستانی بودن همه زمين ها خيس است) 

 در جای ديگری قربانی می کند و اشکالی ندارد. پاسخ : 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 

که انجام  بزنند، آيا با توّجه به اين کنند که اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ پدر و مادرى نذر مىپرسش : 
گردد عمل به اين نذر واجب  گونه اعمال باعث وهن شيعه و عزادارى سّيدالشهدا(عليه السالم) و موجب سوء استفاده دشمنان اسالم مى اين

 است؟ 
ى به دست دشمنان اسالم براى زير ا که بهانه اين نذر صحيح نيست چون در نذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توّجه به اينپاسخ : 

دهد، خالى از اشکال نيست و بر فرض رجحان اين  سوال بردن کّل مسائل سوگوارى خامس آل عبا(عليه السالم) که از افضل قربات است مى
 عمل، نذر درباره ديگرى کردن صحيح نيست. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

السالم  ايل و لوازمي كه بدون خواندن صيغه وقف، فقط به منظور استفاده در عزاداري سيدالشهداء عليهحكم استفاده شخصي از وس  -پرسش  
 كرده وظيفه اش چيست؟ تهيه شده است چگونه است؟ و در صورتي كه كسي چندين بار جاهالً اين كار را مي

 موده بايد توبه كند و در برخي موارد، موجب ضمان است.استفاده شخصي از وسائل مذكور جايز نيست و كسي كه استفاده شخصي ن   -پاسخ 
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

  
 توان در روزهاي ديگر محّرم، انجام داد؟ آيا اطعام و نذري را كه براي ظهر عاشورا در نظر گرفته شده مي  -پرسش  
 عاشورا انجام دهد.توان اطعام و نذر مذكور را درغير روز  درفرض سؤال نمي   -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
  

شود در  السالم تعيين مي خواني حضرت سيد الشهدا عليه شود هدايا و نذورات مربوط به عزاداري كه براي روضه گاهي پيشنهاد مي  -پرسش  
 هاي نمايشي و تئاتري مصرف شود، آيا اين امر جايز است؟ قالب عزاداري

دايا و نذور بايد در مواردي كه مورد نظر هديه دهنده و نذر كننده است مصرف شود و به همان روش معمول سابق نه به صورت ه   -پاسخ  
 نمايش و تئاتر.

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

 عزاداری در مأخذ بی مطالب نقل
 به آن نقل مگر آنکه ندارد شرعی وجه باشد، شده ثابت تاريخ در يا و باشد روايتی به مستند اينکه بدون ها عزاداری در وقايع و مطالب نقل

 باشد نداشته آن، بودن خالف به علم و بوده متکلّم برداشت حسب به حال بيان عنوان
 ٤٤۸منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 

شود كه مستند به مقتل معتبرى نيست و از هيچ عالم يا مرجعى هم شنيده نشده است و  انده مىهايى خو هاى مذهبى مصيبت در بعضى از هيئت
اند  اند و يا ما را راهنمايى كرده دهند كه اهل بيت (ع) اين گونه به ما فهمانده شود، پاسخ مى هنگامى كه از خوانندۀ مصيبت از منبع آن سؤال مى

باشد بلكه گاهى بعضى از امور براى مّداح يا خطيب حسينى از راه  هاى علما نمى ع آن هم فقط گفتهو واقعه كربال فقط در مقاتل نيست و منب
شود، سؤال من اين است كه آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتى كه صحيح نباشد،  الهام و مكاشفه مكشوف مى

 تكليف شنوندگان چيست؟
بور بدون اين كه مستند به روايتى باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعى ندارد مگر آن كه نقل آن نقل مطالب به صورت مز پاسخ : 

به عنوان بيان حال به حسب برداشت متكلّم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته باشد و تكليف شنوندگان نهى از منكر است بشرطى كه 
 شد.موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده با

 ۱٤٤٥س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 
 

بعضى از خطبا اصرار دارند که در منابر خود از خواب هاى مختلفى که درباره مسائل مربوط به عزادارى يا غير آن است بهره پرسش : 
 کافى بگيرند آيا اين کار درست است؟ 

مهمى بر مى دارد ولى با توجه به اينکه خواب شرعاً حجت نيست نبايد در منابر زياد روى گرچه گاهى خواب ها پرده از روى مسائل پاسخ : 
 آن تکيه کرد. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 حكمي دارد؟ توسط مّداح ويا سخنران، چه اساس، يا مشكوك بي  روضه خواندن  -پرسش  
 دهد اگر به صورت احتمال باشد اشكال ندارد. چيزي كه احتمال صحت آن را ميخواندن روضه بي اساس جائز نيست و خواندن    -پاسخ  

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

 اي داريم؟ اگر روضه بي اساس خوانده شد ما چه وظيفه  -پرسش  
ده تذكر دهيد و همه مكلّفين اين اگر دروغي از ذاكرين بشنويد بر حسب وظيفه شرعي بايد به عنوان نهي از منكر به خود گوين   -پاسخ  

 وظيفه را دارند.
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
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 شناسینگرانی ها و آسيب 
 

ى مدرك عقلى يا نقلى  پردازد كه هم از لحاظ استدالل و پايه اى در يك مجلس به نقل مطلبى مى متأسفانه بايد عرض كنم كه ... بعضاً گوينده
تأثير در ذهِن يك مستمِع مستبصر و اهل منطق و استدالل، ويرانگر است. مثًال در يك كتاب، بعضى مطالب نوشته سست است و هم از لحاظ 

و لو  -ها نداريم. ممكن است راست باشد، ممكن است دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بيان كنيد شده است كه دليلى بر كذب و دروغ بودن آن
و بحمد ّهللا، انقالب  -ها براى مستمعتان، كه جواِن دانشجو يا محّصل يا رزمنده و يا انقالبى است با شنيدن آنو  -مسلّم نيست خالف واقع باشد

آيد، نبايد آن مطالب را بگوييد. حتى  شود و اشكال و عقده به وجود مى نسبت به دين، سؤال و مسئله ايجاد مى -ذهنها را باز و منفتح كرده است
؛ چون موجب گمراهى و انحراف است، نبايد نقل كنيد؛ چه رسد به اينكه اغلِب اين مطالِب مندرج در بعضى كتابها، اگر سنِد درست هم داشت

جا بودم، كه فالن اّتفاق افتاد. گوينده  شنود كه من در فالن سفر، فالن سند درستى هم ندارد. يك نفر از زبان ديگرى، مطلبى را مبنى بر اين مى
نويسد و اين كتاب به دست من و شما  كند و در كتابى مى گويد. شنونده هم آن را باور مى مدرك، چنان مطلبى را مىاز روى مدرك يا بدون 

تواند در يك مجمع بزرگ، براى ذهنهاى مستبصر و هوشيار و آگاه توجيه شود، بازگو كنيم؟!  رسد. من و شما چرا بايد آن مطلب را كه نمى مى
 د، انسان بايد بخواند و بازگو كند؟!مگر هر مطلبى را هرجا نوشتن
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ى ما  هايى به غلط، آن را در جامعه كه دست بنده خيلى متأسفم كه بگويم ... برخى كارها در ارتباط با مراسم عزادارى ماه محّرم ديده شده است

آيد. به عنوان مثال، در قديم األيام  دهند كه هركس ناظِر آن باشد، برايش سؤال به وجود مى كنند و رواج مى اند. كارهايى را باب مى ترويج كرده
البته، پس از مدتى، بزرگان و علما آن را منع  زدند! الّناس معمول بود كه در روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل مى ى عوام بين طبقه

اند و شنيدم كه بعضى افراد، در گوشه و كنار اين كشور، به بدن  كردند و اين رسِم غلط برافتاد. اما باز مجّدداً شروع به ترويج اين رسم كرده
 دهند!؟ زنند! اين چه كاِر غلطى است كه بعضى افراد انجام مى خودشان قفل مى

حق اين بود كه فالنى اسم قمه را «اى خواهند گفت:  دانم عّده طور است. قمه زدن هم از كارهاى خالف است. مى يز همينقمه زدن ن
شود در مقابل اين كاِر غلط سكوت كرد.  نه؛ نمى» زنند؛ بگذاريد بزنند! اى مى شما به قمه زدن چه كار داشتيد؟ عّده«خواهند گفت: » آورد. نمى

كنند، در زمان حيات مبارك امام رضوان  طّى چهار، پنج سال اخيِر بعد از جنگ، قمه زدن را ترويج كردند و هنوز هم مى اى كه اگر به گونه
اى قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند  ايستادند. كاِر غلطى است كه عّده كردند، قطعاً ايشان در مقابل اين قضيه مى ّهللا عليه ترويج مى

ى عزادارى  كنند كه چه بشود؟! كجاى اين حركت، عزادارى است؟! البته، دست بر سر زدن، به نوعى نشانه اين كار را مى و خون بريزند.
ى عزادارِى معمولى است. اما شما  كوبند. اين نشانه ى خود مى آيد، بر سر و سينه ايد، كسانى كه مصيبتى برايشان پيش مى است. شما بارها ديده

ايد كه فردى به خاطر رويكرد مصيبِت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بكوبد و از سِر خود خون جارى كند؟!  هتا به حال كجا ديد
كجاى اين كار، عزادارى است؟! قمه زدن، سّنتى جعلى است. از امورى است كه مربوط به دين نيست و بالشك، خدا هم از انجام آن راضى 

ى اسالم  امروز روز حاكميت اسالم و روز جلوه» اين كار، غلط و خالف است.«توانستند بگويند  بود و نمىنيست. علماى سلف دستشان بسته 
عصر أرواحنا فداه، به نام  الّسالم كه به نام مقدس ولىّ  ى محبِّ اهل بيت عليهم ى اسالمِى برتر، يعنى جامعه است. نبايد كارى كنيم كه آحاد جامعه

و به نام امير المؤمنين عليه الّصالة و الّسالم، مفتخرند، در نظر مسلمانان و غير مسلمانان عالم، به عنوان يك گروه  الّسالم حسين بن على عليه
 منطق معرفى شوند. هاى خرافِى بى آدم
به اين  -ان، تظاهركردند و كارش زنى مى شدند و دور از انظار عمومى مبادرت به قمه وقت بود در گوشه و كنار، چند نفر دْوِر هم جمع مى يك

وقت بناست كه چند  شد. اما يك ى محدودى انجام مى نبود. كسى هم به خوب و بِد عملشان كار نداشت؛ چرا كه در دايره -معنا كه امروز هست
شمشير بر سر هزار نفر، ناگهان در خيابانى از خيابانهاى تهران يا قم يا شهرهاى آذربايجان و يا شهرهاى خراسان ظاهر شوند و با قمه و 

هايى و از كجا  دانم كدام سليقه الّسالم، به اين معنا راضى نيست. من نمى عليه  خودشان ضربه وارد كنند. اين كار، قطعاً خالف است. امام حسين
 كنند؟! ى انقالبى ما مى اين بدعتهاى عجيب و خالف را وارد جوامع اسالمى و جامعه

خواهند قبور مطّهر ائّمه  اند! بدين ترتيب كه وقتى مى يگر هم در باب زيارت درست كرده... يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس د
دانيد كه قبر  رسانند! شما مى خيز خود را به حرم مى خوابند و سينه شوند، روى زمين مى الّسالم را زيارت كنند، از دِر صحن كه وارد مى عليهم

ى مردم،  الّسالم را همه ى ائّمه عليهم ام حسين، امام صادق، موسى بن جعفر، امام رضا و بقيهمطّهر پيغمبر صالة هللا عليه و قبور مطّهر ام
الّسالم و يا علما، وقتى  ايد كه يك نفر از ائّمه عليهم كردند. آيا هرگز شنيده ايضاً علما و فقهاى بزرگ، در مدينه و عراق و ايران، زيارت مى

خيز به حرم برسانند؟! اگر اين كار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب  صحن، به طور سينه خواستند زيارت كنند، خود را از درِ  مى
ّهللا العظمى آقاى بروجردى رضوان هللا تعالى عليه،  كردند. اما نكردند. حتى نقل شد كه مرحوم آيت نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت مى مى

كرد. احتماًال استحباِب بوسيدن عتبه، در  بوسى را بااينكه شايد مستحب باشد، منع مى فكر، عتبه آن عالم بزرگ و مجتهد قوى و عميق و روشن
بوسى، روايت هم وجود دارد. بااينكه اين كار مستحب است،  روايت وارد شده است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم اين است كه براى عتبه

اى وارد  اما امروز، وقتى عّده» كنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعى درست نكنند. خيال كنند سجده مىانجامش ندهيد، تا مبادا دشمنان «گفتند  ايشان مى
خيز  طور سينه اندازند و دويست متر راه را به شوند، خود را به زمين مى صحن مطّهر على بن موسى الّرضا عليه الّصالة و الّسالم مى

درستى است؟ نه؛ اين كار، غلط است. اصًال اهانت به دين و زيارت است. چه كسى چنين  پيمايند تا خود را به حرم برسانند! آيا اين كار مى
 ها را به مردم بگوييد و ذهنها را روشن كنيد. دهد؟ نكند اين هم كار دشمن باشد؟! اين بدعتهايى را بين مردم رواج مى
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معناست، كه گاهى هم مضر است. فرض  ها و تمجيدهاى بى ى از مدح بنده در بعضى از خوانندگان جلسات مداحى اطالع پيدا كردم، استفاده
و ابروى آن بزرگوار تعريف كردن؛ مثًال قربون چشمت بشم! شود؛ بنا كنند از چشم  عليه) صحبت مى هللا كنيد راجع به حضرت ابا الفضل (سالم

دانيد چشمش  ايد و مى مگر چشم قشنگ در دنيا كم است؟ مگر ارزش ابا الفضل به چشمهاى قشنگش بوده؟! اصًال شما مگر ابا الفضل را ديده
ت. معارف شيعى ما معارفى است كه يك فيلسوِف آورد. معارف شيعه در اوج اعتالس ها سطح معارف دينى ما را پايين مى چگونه بوده؟! اين
ى  آورد دو زانو جلوى عالمه ى آشناى با معارف فلسفِى غرب مثل هانرى ُكربن را مى شده ى با مفاهيم غربى و بزرگ يافته در غرب پرورش

ى سطوح عرضه  يعه را در همهشود معارف ش شود مروج شيعه و معارف آن در اروپا. مى كند و مى نشاند؛ او را خاضع مى طباطبايى مى
ها. ما با اين معارف نبايد شوخى كنيم. ارزش ابا الفضل العباس به  كرد؛ از سطوح ذهن متوسط و عامى بگيريد تا سطوح باالترين فيلسوف

و بر لب آب، جهاد و فداكارى و اخالص و معرفت او به امام زمانش است؛ به صبر و استقامت اوست؛ به آب نخوردن اوست در عين تشنگى 
ترين شرايطى كه ممكن  بدون اينكه شرعاً و عرفاً هيچ مانعى وجود داشته باشد. ارزش شهداى كربال به اين است كه از حريم حق در سخت

ى شيرخوارش هم باشد، زنش هم باشد، مادرش هم باشد،  است انسان تصورش را بكند، دفاع كردند. ... انسان در اين ميدان برود، بچه
ها هم در معرض خطر قرار بگيرند و پايش نلرزد؛ ارزش ابا الفضل، ارزش حبيب بن مظاهر، ارزش جون در  ى اين اش هم باشد، همه ناموس

ها كه در  اش. قد رشيد كه خيلى در دنيا هست؛ ورزشكارهاى زيبايى اندام كه خيلى هستند؛ اين هاست، نه در قد رشيدش يا بازوى پيچيده اين
اى هم به  ى سى، چهل بيتى اشاره وقت شاعرى در يك قصيده شود! حاال يك ش نيست. گاهى روى اين تعبيرها تكيه هم مىمعيار معنوى ارز

اش بياييم روى  گيرى كنيم؛ اما اينكه ما همه كند؛ آن يك حرفى است؛ ما نبايد خيلى خشكى به خرج دهيم و سخت جمال حضرت ابا الفضل مى
 م خمار اين بزرگواران تكيه كنيم، اينكه مدح نشد؛ در مواردى ضرر هم داردابروى كمانى و بينى قلمى و چش

 ۱۳۸٤/ ۰٥/ ۰٥ -   -پرسش  / ماه مرداد / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (   ۱۲٦، ص: ۱۳۸٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

ى طاغوتى يا غير طاغوتى شعر عشقِى چرندى را با آهنگى  الن خوانندهشود. مثًال ف هاى نامناسب استفاده مى ام در مواردى از آهنگ من شنيده
ن؛ خوانده؛ حاال ما بياييم در مجلس امام حسين و براى عشاق امام حسين، آيات واالى معرفت را در اين آهنگ بريزيم و بنا كنيم آن را خواند

مندان به اين جريان كسانى هستند كه  ود دارد. يقيناً در جمع عالقهاين خيلى بد است. خودتان آهنگ بسازيد. اين همه ذوق و اين همه هنر وج
 هاى خوِب مخصوص مداحى بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادى. توانند آهنگ مى

 ۱۳۸٤/ ۰٥/ ۰٥ -   -پرسش  / ماه مرداد / بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا (   ۱۲٦، ص: ۱۳۸٤ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

باشند و حّتى آنچه كه در بعضى از كتابها نوشته شده است، مناسب شأن و اليق مفهوم  ها دروغند و بعضى از نقلها خالف مى ز پيرايهبعضى ا
بايد آبرومند و پرتپش  -ى نهضت و انقالب به عنوان پشتوانه -ها را بايستى شناخت و جدا كرد... اين حادثه و معناى نهضت حسينى نيست. اين

يعنى چيزى را در  -كرد خوانى باشد كه در پنجاه سال قبل برخورد مى باقى بماند. اگر برخورد امروز ما با اين حادثه، مثل روضهو پرقدرت 
ها و هم خود او به ثواب  گرياند و هم آن كرد و مؤمنين را مى داد و نقل مى ديد و مثًال برحسب احتمال ذهنى، آن را ترجيح مى جايى مى

 است به حادثه ضرر بزنيم. ممكن -رسيدند مى
ى روحانيت مبارز و مجمع روحانيون  / ماه مرداد / سخنرانى در ديدار با اعضاى جامعه ۲۰۱، ص: ۱۳٦۸ سال بيانات مقام معظم رهبری
 -  ه محّرمى ما ى وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبليغات اسالمى، در آستانه ى جماعت و جامعه مبارز تهران، علما و ائمه

۱۱ /۰٥ /۱۳٦۸ 
 

ى او را  تواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آنكه با تحريف، چهره الّسالم! امروز حسين بن على مى عزيزان من؛ مؤمنين به حسين بن على عليه
دا عليه الّصالة و الّسالم، ى مبارك و منّور سّيد الشه آميز و غلط، چشمها و دلها را از چهره مغشوش نكنند. نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف

 منحرف كند. با تحريف مقابله كنيد.
 ۱۳۷٤/ ۰۳/ ۰۳ -  ى ماه محرم / ماه خرداد / بيانات در ديدار روحانيون و وّعاظ، در آستانه ۳۱، ص: ۱۳۷٤ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
كرديم هيچ حرف غلطى هم  شود؛ ليكن اگر فرض مى مى ها حرفهاى غير واقعى و غلط و خرافى گفته شكى نيست كه در مواردى در عزادارى

به آن معنا بيان نشود، اما وقتى حرف صحيح ولى سست و بدون استناد به يك مدرِك درست گفته شود، يا حرفى كه ايمان مردم را متزلزل كند 
  و در باور مخاطبان نگنجد، گفته شود، اين هم مضر است

/ بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى (ره) مشهد   / ماه فروردين ۱۳۷٦/ سال  ۱ص: ، ۱۳۷٦ سال بيانات مقام معظم رهبری
 ۱۳۷٦/ ۰۱/ ۰۱ -  مقّدس رضوى

 
  آميخت و انتظار تأثير كامل داشت  ى با آن عظمت را با خرافات شود اين قضيه ى عاشورا شوخى نيست. نمى مسأله

 ۱۳۷۰/ ۰٤/ ۲۰ -  ى ماه محّرم / سخنرانى در ديدار با روحانيون و مبلّغان، در آستانه ۱۰۱، ص: ۱۳۷۰ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

الّسالم، خرافاتى را  بزرگترين دشمنى در اين قسمت با اسالم، همين است كه كسانى به نام اسالم، به نام دين خدا و به نام محّبت اهل بيت عليهم
ى  اين، ضربه» خواهيم! اگر اسالم اين است، ما اين اسالم را نمى«كنند، بگويند  اّطالع پيدا مى  اشاعه دهند كه وقتى كسانى از اين خرافات

 به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد  بزرگى است...هرجا خرافات
خمينى (ره) مشهد  / بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام  /  ماه فروردين ۱۳۷٦/ سال  ۱، ص: ۱۳۷٦ سال بيانات مقام معظم رهبری

 ۱۳۷٦/ ۰۱/ ۰۱ -  مقّدس رضوى
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۳۱ 

 

 
 مبارزه كرد.  در كنار ترويج و تبليغ معارف اصيل دينى و اسالم ناب، بايد با خرافات

 كنند. ى ما مى جديدى را وارد جامعه  كسانى دارند روز به روز خرافات 
 را بايد جدى بگيريد ...   ى با خرافات مبارزه 

 شجاع باشيد.   تى با خرافا در مبارزه
 البته خرافه چيست؟ خود اين مهم است. 

 ها نداريم. كنند. ما كارى با آن بعضيها هستند كه حقايق دينى را هم به عنوان خرافه انكار مى
 نيد.شده شده، از دين است؛ چه حاال عقول بپسندند يا نپسندند. از اين حمايت و دفاع ك آنچه كه با كتاب و سنت متقن و معتبر ثابت 
 ى آن ساكت بمانيد. آنچه كه با دليل معتبر ثابت نشده است و با مبانى و اصول دينى معارضه ندارد، در باره 
 شود خرافه، و معيار خرافه اين است. آنچه كه با يكى از اصول دينى معارضه دارد و مدرك معتبرى ندارد، ردش كنيد. اين مى 
 كنند. م زمان و ارتباط با غيب، با شكلهاى مختلف در جامعه دارند كار مىامروز شما ببينيد مدعيان ارتباط با اما 
 ى اين است كه گرايش به دين، يك عنصر اصلى در زندگى مردم است.  البته اين همه نشانه 

 كند؛  رود خرافه درست مى ساز مى مردم به مسائل دينى عالقه دارند كه آدم خرافه
ى گرايش مردم به دين است.  آورد تا اينكه مردم را جذب كند. اين نشانه ت، كاالى تقلبى را به ميدان مىچون آن كاالى اصلى در اختيارش نيس
ى اينكه حاال ممكن است  و آن چيزهايى كه از دين نيست، شجاع باشيد و بگوييد. مالحظه  ى با خرافات اما خوب، اين خطرناك است. در مقابله
  بيند كه اين مراعاتها هست ، نكنيد؛ كه غالباً در مواردى انسان متأسفانه مىكسى بدش بيايد يا ممكن است چه بكند

 ۱۳۸٥/ ۰۸/ ۱۷ -   / ديدار با روحانيون ۱٥٤، ص: ۱۳۸٥ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

نی به طور مجزا حکم ضرب و جرح بدن در عزاداری اباعبدا... چيست؟ لطفا نظر خود را راجع به سينه زنی ، زنجير زنی و قمه زپرسش : 
 و شفاف بيان کنيد. 

 عزاداری خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينی و رمز بقای تشيع می باشد ولی بر عزاداران عزيز الزم است از کارهايی که موجبپاسخ : 
 کند خودداری کنند. می گردد و يا آسيبی به بدن آنها وارد می وهن مذهب

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 
 

اگرعزاداری برای امام حسين (عليه السالم)باعث تضييع حقوق ديگران شودآياموجب ضمان خواهدشد؟ بطورکلی آيادراين پرسش : 
 موردخاص رعايت حقوق ديگران واجب است باتشکر 

قوق ديگران از واجبات است. بنابراين بايد طوری عزاداری کرد که حقوق کسی عزاداری يکی از مستحبات مهم است ولی حفظ حپاسخ : 
 ضايع نشود. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 آيا رقابت دسته جات با هم جايز است؟ پرسش : 
مى شود بايد به شّدت پرهيز  مراسم حسينى بايد رمز وحدت و محّبت و دوستى و ايثار و فداکارى باشد و از هر کار که سبب اختالفپاسخ : 

 شود 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی 

 
 در مراسم سينه زدن، در آوردن لباس در صورتي كه معرض تحريك باشد چه حكمي دارد؟  -پرسش  
 اگر معرض تحريك باشد اشكال دارد و بهتر است با لباس عزاداري شود.   -پاسخ  

 گانیسايت آيت هللا العظمی صافی گلپاي
 

 نماز
 

اگر بعضى از واجبات از مكلّف به سبب شركت در مجالس عزادارى فوت شود مثًال نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين 
 شود؟ مى» عليه السالم«مجالس شركت نكند يا اين كه عدم شركت او باعث دورى از اهل بيت 

 پاسخ : 
است و ترك نماز و فوت شدن آن به بهانه » عليهم السالم«لت شركت در مجالس عزادارى اهل بيت بديهى است كه نماز واجب، مقدم بر فضي

اى كه مزاحم نماز نباشد ممكن و از مستحبات  جايز نيست، ولى شركت در عزادارى به گونه» عليه السالم«شركت در عزادارى امام حسين 
 مؤّكد است

 ۱٤٤٤س ئات / آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتا
 

 پرسش: ميتوان به خاطر عزاداری امام حسين (عليه السالم) نماز اول وقت را به تأخير انداخت؟ 
 پاسخ: سزاوار است که نماز را در اول وقت خوانده شود. و سزاوار است که مراسم طوری تنظيم شود که با اوقات نماز مزاحمت پيدا نکند. 

 سايت آيت هللا العظمی سيستانی
 
 وظيفه كسي كه مرّدد است امور عزاداري را تا دير وقت انجام دهد يا مراقبت بر قضا نشدن نماز صبح كند چيست؟  -رسش  پ

 مراقبت بر قضا نشدن نماز، واجب است.   -پاسخ  
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
http://makarem.ir/main.aspx?mid=344239
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 نماز جماعت ظهر عاشورا
 خطر بودند ،  بود وهمه در معرضبزرگ  ظهر عاشورا که آن جنگ سيدالشهداء درهمان

 از نمازگزاران حساب کند  آوردی نمازرا وخدا تو را  است فرمود که : ياد من اصحاب گفت که : ظهر شده وقتی يکی از
 خواند ،  ايستاد درهمانجا نماز و

 نماز انجام دادند جنگ را برای می خواهيم جنگ کنيم ؛ خير؛ نگفت که ما 
 ۳۹۲صفحه ی  ۱۲صحيفه ی امام  جلد 

 
ى عزا و به راه انداختن مراسم عزادارى،  ى برادران و خواهرانى كه در سراسر كشور، در اّيام عزادارى، با اقامه الزم است از همه
ى نماز جماعت در ظهر عاشورا و با عرض ارادت به خاندان پيامبر، اين روزها را بزرگ داشتند قشرهاى مختلف مردم،  بخصوص با اقامه

 ى شما مسئلت كنم. مرد و پير و جوان سپاسگزارى كنم و از خداوند متعال، رحمتش را براى همهزن و 
 ۱۳۷۷/ ۰۲/ ۱۸ -  ى تهران هاى نماز جمعه / بيانات در خطبه ۳٦، ص: ۱۳۷۷ سال بيانات مقام معظم رهبری

 
 ى ديگر بود.  ى برجسته نقطه ، خود يك زنى و عزادارى اهميت دادن به نماز در ظهر عاشورا و در ميان مراسم سينه

 برديم.  افتد رنج مى كنند و نمازشان به نزديك غروب مى زنِى روز عاشورا را مى ديديم جوانان و مردممان، سينه ما هميشه از اينكه مى
 ارد.الى مراسم عاشورا نشان دادند؛ لذا جاى سپاسگزارى و تشّكر د مردم اهميت نماز و ذكر خدا و ياد الهى را در البه

 ۱۳۸۱/ ۰۱/ ۱٦ -  ى تهران هاى نماز جمعه /  بيانات در خطبه ۹، ص: ۱۳۸۱ سال بيانات مقام معظم رهبری
 

 شود؛ وظيفه مؤمنين چيست؟ شوند و از طرفي وقت نماز ظهر مي در ظهر عاشورا عزاداران براي شور و اظهار حزن، آماده مي  -پرسش  
 راض و كسب فضائل نمود؛ در اين موارد بايد جمع بين اغ   -پاسخ  

شود، انجام دهيد و هم نماز ظهر را در اول وقت بجا  السالم انجام مي اي را كه به صورت عزاداري براي حضرت سيد الشهداء عليه هم برنامه
 آوريد.

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 نهی از منکر
ه مستند به مقتل معتبرى نيست و از هيچ عالم يا مرجعى هم شنيده نشده است و شود ك هايى خوانده مى هاى مذهبى مصيبت در بعضى از هيئت

اند  اند و يا ما را راهنمايى كرده دهند كه اهل بيت (ع) اين گونه به ما فهمانده شود، پاسخ مى هنگامى كه از خوانندۀ مصيبت از منبع آن سؤال مى
باشد بلكه گاهى بعضى از امور براى مّداح يا خطيب حسينى از راه  هاى علما نمى فتهو واقعه كربال فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گ

شود، سؤال من اين است كه آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتى كه صحيح نباشد،  الهام و مكاشفه مكشوف مى
 تكليف شنوندگان چيست؟

 كه مستند به روايتى باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعى نداردنقل مطالب به صورت مزبور بدون اين  پاسخ : 
 مگر آن كه نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متكلّم بوده و علم به خالف بودن آن، نداشته باشد  

 و تكليف شنوندگان نهى از منكر است بشرطى كه موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.
 ۱٤٤٥س  العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / آيت هللا

 
در بعضى مجامع و هيئات مذهبى اشعارى سروده و خوانده مى شود که در ضمن آن، لفظ جالله (هللا) را به ذّوات مقّدسه عصمت ـ پرسش : 

اللّهى ام و يا زينب اللّهى ام، آيا بيان اين گونه عليهم صلوات ّهللا ـ و غيره نسبت مى دهند، مثال گفته مى شود من على اللّهى ام، يا من حسين 
 اشعار جواز شرعى دارد؟ 

 اين تعبيرات مناسب افراد معتقدبه مکتب معصومين(عليهم السالم) نيست پاسخ : 
 و الزم است به اين اشخاص تذّکر داده شود و آنها را از اين کار نهى کرد

 ب و سنجيده و معقول وجود دارد که نيازى به اين حرفها ندارد. و براى بزرگداشت مقام آن بزرگواران راههاى خو 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 اي داريم؟ اگر روضه بي اساس خوانده شد ما چه وظيفه  -پرسش  
  اگر دروغي از ذاكرين بشنويد بر حسب وظيفه شرعي بايد به عنوان نهي از منكر به خود گوينده تذكر دهيد   -پاسخ  

 و همه مكلّفين اين وظيفه را دارند.
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی

 
 وقف 

 اگر وقف كند بر سيد الشهداء (عليه الّسالم) بايد صرف شود در عزادارى و مجلس عزا و روضه خوانى به هر نحو كه متعارف است.
 ۱۸مسأله  ۳۰۸امام خمينی رحمه هللا / رساله نجاة العباد، ص: 

 
براى سيد الشهداء عليه السالم وقف نمايد، در اقامه عزادارى آن حضرت از اجرت گوينده و آنچه كه صرف آن در مجلس عزا براى اگر 

 شود. ها و ديگران متعارف است مصرف مى شنونده
 ٥۸مسأله  ۸۲، ص: ۲ تحرير الوسيلة(ترجمه فارسى)، ج
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 وهن مذهب
 

 شهداء عليه الّسالم جائز است يا نه؟آيا زدن طبل و شيپور در تعزيه حضرت سّيد ال
  ج
 اگر از آالت لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. -

 ٤٥س  ٥۸٤، ص: ۳ ج استفتائات حضرت امام رحمه هللا 
 

 .شود يزباشد پره مذهب َوْهن موجب كه كاری هرگونه از لكن است، ُمستحسن بلكه ندارد اشكال سنتی و مرسوم شيوه به عزاداری
 ٤٤۲منتخب المسائل  / عزاداری / شماره آيت هللا العظمی خامنه ای / سايت ليدر  / 

 
 دارد؟  چه حکمی  عزاداری  تيغ هستند درمجالس و  دسته های  که دارای  استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايی

  قابل  توجهی گردد، جايز نيست ولی  برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنی مزبور موجب وهن مذهب در  اگر استفاده از زنجيرهای پاسخ :  
 استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

 ۱٤٤۱س  آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

دن را سوراخ كرده و قفل و سنگ كيلو به آن آويزان گوشت ب» عليه السالم«آيا آن چه متداول شده كه به عنوان عزادارى براى امام حسين 
 كنند، جايز است؟ مى

 پاسخ : 
 شوند جايز نيست. اين گونه اعمال كه موجب وهن مذهب مى

 ۱٤٤۹س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

بعضى از مردم كه صورت و سينه خود را بر زمين خود را به زمين بيندازد و همانند » عليهم السالم«اگر انسان در زيارتگاههاى ائمه 
 شوند، عمل كند چه حكمى دارد؟ مالند تا از آن خون جارى شود و به همان حالت وارد حرم مى مى

 پاسخ : 
لكه شوند از نظر شرعى اعتبارى ندارند، ب محسوب نمى» عليهم السالم«اين اعمال كه به عنوان اظهار حزن و عزادارى سّنتى و محبت ائمه 

 اگر منجر به ضرر بدنى قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست.
 ۱٤٥۰س /  اجوبه االستفتائات 

شود كه عالوه بر اين كه باعث بدنام شدن  در روز عاشورا مراسمى مانند قمه زنى و پا برهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مى
شود، ضررهاى جسمى و روحى هم به اين اشخاص وارد  مذاهب اسالمى و مردم جهان مىمذهب شيعۀ اثنى عشرى در انظار علما و پيروان 

 گردد، نظر شريف حضرت عالى در اين باره چيست؟ كند و هم چنين موجب توهين به مذهب مى مى
 پاسخ : 

تناب كنند و مخفى نيست كه بيشتر هر كارى كه براى انسان ضرر داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اج
 شود و اين از بزرگترين ضررها و خسارتهاست. مى» عليهم السالم«اين امور باعث بدنامى و وهن مذهب اهل بيت 

 ۱٤٥۹س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 د؟آيا قمه زدن بطور مخفى حالل است يا اين كه فتواى شريف حضرت عالى عموميت دار
 پاسخ : 

و زمانهاى بعد » عليهم السالم«اى در عصر ائمه  شود و سابقه قمه زنى عالوه بر اين كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى
در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن » عليه السالم«از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم 

 شود بنا بر اين در هيچ حالتى جايز نيست. مذهب مى
 ۱٤٦۰س آيت هللا العظمی خامنه ای / اجوبه االستفتائات / 

 پرسش: آيا کار کردن در روز عاشورا حرام يا مکروه است ؟ 
گر باز ماندن مغازه ها پاسخ: سزاوار است که در ايام شهادت اهل بيت عصمت و طهارت ( عليهم السالم ) مغازه داران تعطيل کنند بلکه ا

 جسارت به ساحت مقّدس اهل بيت (عليهم السالم) محسوب شود بايد از آن اجتناب کنند. 
 سايت آيت هللا العظمی سيستانی

 
در شرايطى که دشمنان اسالم سعى در منزوى کردن مسلمانان دارند و با حيله هايى مى خواهند اسالم را خرافى و مسلمانان را بى پرسش : 

ق معرفى کنند، انجام برخى اعمال که در متن دين وجود نداشته و در بعضى مناطق عّده اى در تظاهر به اسالم و تعظيم شعائر، مرتکب منط
 آن مى شوند که احياناً موجبات وهن شيعه و عزادارى را فراهم آورده است، چه حکمى دارد؟ 

ليهم السالم) و عاشقان مکتب حسينى از هرکارى که موجب وهن اين مراسم مى الزم است در اين شرايط و اوضاع پيروان اهل بيت(عپاسخ : 
شود بپرهيزند و به جاى آن به سراغ مراسمى بروند که عظمت اهداف حسينى را بيش از پيش آشکار مى سازد و اگر جمعى از بزرگان 

جازه فرموده اند، هر گاه در عصر و زمان ما بودند مسلّماً فقهاى پيشين(رحمه هللا) در عصر و زمان خود بعضى از اين کارها را به داليلى ا
 نظر ديگرى داشتند. خداوند همه ما را از پيروان مکتب آن بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
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 پرسش : لطفاً در مورد جلسات عزادارى به سؤاالت زير پاسخ دهيد: 
شعرهايى که در آن از الفاظى نامناسب (مثل سگ و االغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذکور را به ساحت  ـ سرودن و خواندن۱

 مقّدس ائّمه اطهار(عليهم السالم)و خودشان نسبت مى دهند چه حکمى دارد؟
 ائّمه(عليهم السالم) جايز است؟ ـ آيا تقليد صداى سگ، يا االغ، يا کبوتر در موقع سينه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل۲
ـ سينه زدن و زنجير زدن بر سينه و شانه به صورت نشسته، يا در حال ايستاده به طورى که بدن لخت باشد، و سينه انسان بسيار سرخ ۳

 شود، يا خون بيايد، و همچنين هروله کردن و باال و پايين پريدن در هنگام سينه زدن چه حکمى دارد؟
 عليه السالم) جايز است؟ »(حسين«به جاى » ُحُوسين«بردن لفظ  ـ آيا به کار٤
 ـ فرياد کشيدن، و کوبيدن سر به در و ديوار و زمين، در جلسات عزادارى چه حکمى دارد؟ ٥
 

ارى که پاسخ : عزادارى ائّمه اطهار(عليهم السالم)، مخصوصاً خامس آل عبا(عليه السالم)، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشع
حاکى از مظلومّيت و زحمات و فدارکارى آن حضرات نمايد کار بسيار خوبى است; ولى بايد از هرگونه کارى که باعث هتک حرمت آن 

رهيز گردد. و تعبيراتى که در عرف در نظر ديگران مى گردد، و به بدن آسيب مى رساند پ وهن مذهب بزرگواران مى شود، و موجب
توهين آميز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، يا صداى حيوانات در آوردن، هيچ کدام مناسب مجالس عزادارى نيست. و بايد به همه 

 کنند.  نصيحت کنند که از اين امور، که باعث وهن اين مراسم بزرگ مى شود، و موجب ناراحتى حضرت بقيه هللا مى گردد، پرهيز
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
که انجام  کنند که اگر خدا به آنان فرزند پسر بدهد روز عاشورا بر سر او تيغ بزنند، آيا با توّجه به اين پدر و مادرى نذر مىپرسش : 

گردد عمل به اين نذر واجب  اسالم مى گونه اعمال باعث وهن شيعه و عزادارى سّيدالشهدا(عليه السالم) و موجب سوء استفاده دشمنان اين
 است؟ 
اى به دست دشمنان اسالم براى زير  که بهانه اين نذر صحيح نيست چون در نذر رجحان عمل شرط است و اين عمل با توّجه به اينپاسخ : 

ل نيست و بر فرض رجحان اين دهد، خالى از اشکا سوال بردن کّل مسائل سوگوارى خامس آل عبا(عليه السالم) که از افضل قربات است مى
 عمل، نذر درباره ديگرى کردن صحيح نيست. 

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

خوانى اشکال دارد و اگر اشکال نداشته باشد بفرماييد که اگر مرد لباس زنان را در تعزيه بپوشد و به جاى او  آيا تعزيه و شبيهپرسش : 
يپور و طبل و دهل در تعزيه حرام است يا خير؟ در پايان مستدعى است شرايط تعزيه خوانى را بيان بخواند اشکال دارد؟ و آيا صداى ش

 فرماييد. 
خوانى اگر با دروغ و آالت لهو توام نباشد و موجب توهين به مقام شامخ حسين بن على(عليه السالم) يا ساير شهدا نشود اشکالى  شبيهپاسخ : 

 ن لباس زنان را نپوشند. ندارد و احتياط آن است که مردا
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
باشد و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون  سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى که داراى چاقو و يا تيغ مىپرسش : 

 شود، چه حکمى دارد؟  مى
مان و در هر مکان از افضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت مساله عزادارى حضرت سّيدالشهدا(عليه السالم) در هر زپاسخ : 

اى به دست دشمنان اسالم ندهد و موجب  اسالمى و ايثار و فداکارى و شجاعت در مسلمين است ولى کيفّيت عزادارى بايد چنان باشد که بهانه
 است بايد پرهيز شود. وهن مذهب ن جهت از کارهايى که موجبسوء استفاده از آن نشود و اين مراسم عظيم و پرشکوه تضعيف نگردد و به همي

 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی
 

 پرسش : نظرحضرت عالی درباب تيغ زدن عزاداران امام حسين (ع) درروزعاشورا به عنوان ادای نذريا کسب اجر اخروی چيست؟ 
 می شود اجتناب کنيد. وهن مذهب : عزاداری سيدالشهداء(ع) از افضل قربات است ولی بايد از انجام اعمالی که موجب ضرر به بدن يا پاسخ

 و چنين نذری الزم الوفاء نيست. 
 سايت آيت هللا العظمی مکارم شيرازی

 
 در مجالس عزاداری امام حسين (ع) اشکالی دارد؟ » ما همه سگ حسينيم « چون  بردن الفاظیپرسش : 

عزاداری خامس آل عبا از مهمترين شعائر دينی است ولی بايد از سخنان و اشعاری که متناسب با عزاداران اهل البيت نيست جداً پاسخ : 
 خودداری شود زيرا حضرت سيدالشهدا از اين گونه امور بيزار است. 

 يت آيت هللا العظمی مکارم شيرازیسا
 

اي صداي حيوانات مانند سگ  در برخي از جلسات مذهبي و عزاداري براي اظهار نهايت تذلّل در برابر اهل بيت عليهم السالم عّده  -پرسش  
 آورند. حكم شرعي آن را بيان فرماييد؟ از خود در مي

 آميز انجام دهيد. هاي جالب و تحسين ظهار ارادت و واليت خود را در صورتچون در انظار بعضي موهن است سزاوار است ا   -پاسخ  
 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
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كنند و حال  السالم را اجرا مي هايي مثل حضرت عباس عليه السالم يا نقش شخصيت بعضي افراد در تعزيه نقش امام معصوم عليه  -پرسش  
 گيرند نظر مبارك را بيان نماييد. كنند آن نقش را به عهده مي ستند و فقط به جهت اينكه خوب برنامه اجرا ميآنكه صاحب سابقه درخشاني ني

درخشان بودن سابقه تعزيه خوان شرط نيست ولي اگر سوء سابقه خصوصا سوء حال فعلي عرفاً توهين باشد نبايد آن اشخاص،    -پاسخ  
خواني برگزار شود تا سخنرانان عالِم  السالم به صورت مجلس روضه حضرات ائمه طاهرين عليهممجري باشند. اصوالً مناسب است عزاداري 

هاي متعهد ضمن ذكر مصائب آن بزرگواران با ذكر فضائل و مناقب و تاريخ زندگي ايشان و بيان احاديث و احكام و  خوان و وعاظ و روضه
 به مكتب اهل بيت عليهم السالم هدايت و ارشاد نمايند. تبليغ معارف اسالم و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و

 سايت آيت هللا العظمی صافی گلپايگانی
 

 دارد؟  بيت(عليهم السالم) چه حكمي اهل  زدن و تيغ كشيدن در مجالس عزاي  قمه و زنجير چاقويي
كه مايه تعظيم شعاير است يا سبب هتك   نيست. چيزي ، مايه وهن اسالم است، مانند قمه زدن و ...، جايز كه در شرايط كنوني  چيزيپاسخ :  

 نيست، مانند زنجير زدن، جايز است
 ۱/۱۲/۸۰  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 

 
 خورد؛ از جمله:  به چشم مي  شود، مسايلي  بيت(عليهم السالم) برپا مي بزرگداشت اهل  مجالس كه براي  در برخي

 و ... .  بيت(عليهم السالم) دارد؛ مانند ال إله إالّ علي ت بر الوهيت اهلكه دالل  . تصريح به الفاظي۱
 را می بوسيد.  آورد؛ مانند خدا عكس علي  بيت(عليهم السالم) پايين مي كه مقام خداوند را در برابر اهل  . خواندن اشعار و بيان مطالبي۲
  بيت(عليهم السالم) ؛ مانند آويختن زنجير به گردن و درآوردن صداي ابر اهلاظهار ذلّت در بر  كارها در منظر مردم، براي  . انجام بعضي۳

 حيوانات.
 بيت(عليهم السالم) كه به ظاهر با عصمت آنان منافات دارد. امور به اهل  . نسبت دادن برخي٤

عليه السالم) از محدوده فقه خارج است. گويند: دستگاه امام حسين(  افراد در توجيه اين اعمال كه در آن شائبه حرمت وجود دارد، مي  برخي
 بيت(عليهم السالم) باشيد. صحيح از مجالس اهل  مندي به دور از اشتباه و بهره  به بينشي  دستيابي  ما براي  لطفاً با بيان نظر شريفتان، راهگشاي

 پاسخ : 
 اند.  قرآن كريم، معصوم و حّجت الهي  بيت عصمت و طهارت(عليهم السالم) همتاي . اهل۱
 بيت(عليهم السالم) مورد ترغيب اكيد شارع مقدس است. . تعظيم شعاير اهل۲
 . در تمام مراسم، الزم است از غلو پرهيز شود.۳
است،   كه موجب هتك مقام شامخ امامت و وهن خاندان عصمت يا اهانت به اصل عزاداري  . الزم است در همه مراسم، از گفتار يا رفتاري٤

 احتراز شود.
(ارواحنا  كه حق نباشد، انجام دادن آن مخالف هدف قيام حسيني  حق و اماته باطل بود؛ كاري  احياي  نهضت سّيد الشهداء(عليه السالم) براي. ٥

 فداه) است
 ۲۲/۱/۸۱  .*سايت آيت هللا العظمی  جوادی آملی 

 

 حسن ختام
 

 شوند مى پر و بال صاحب او به تماس با ها ستهشك بال كه سيدالشهداء وجود بركت از است رمزى ملك، فُْطُرس داستان
 .شوند مى آزاد و يابند مى رهايى دورافتاده جزاير از بمالند حسين گهواره به را خود راستى به اگر ملتها و افراد

 ٥٦٤: ص ،۱۷ ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه
 
 
 

 و آخر دعوانا ان الحمد ل رب العالمين
 ی مکتبی و تاييد شرعی ضوابط و مقرراتدفتر ارائه ی خط مشی ها

 ۱۳۹٥مهرماه  
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