
  *حرّم و عزاداری در آیینه احکامم

 **حمیدرضا دوزنده فردوساالسالم والمسلمین  حجت

 1؟حکم روزه گرفتن در روز عاشورا چیست. 1
مستحب است بدون نیت روزه، تا عصر از  اگرچهروزه روز عاشورا، مکروه است؛ 

  2خوردن و آشامیدن خودداری کند. )فاضل(

 3بدون وضو چیست؟. حکم مس کردن نام امام حسین2

بدون وضو، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست. )امام، گلپایگانی، ـ مس نام ائمه  الف

 صافی، بهجت(

 احترامی به آنان باشد، حرام است. )مکارم، اراکی، نوری( ـ اگر بی ب

 ـ بهتر است مسح ننمایند. )خویی، سیستانی، تبریزی( ج

 ـ بنا بر احتیاط مستحب، مسح نشود. )زنجانی( د

تواند در آن نمازش را به طور  که مسافر می. حائر حرم حضرت امام حسین3

 4کامل بخواند، کجا است؟

 ـ حرم حسینی و رواق و مسجد متصل به حرم. )امام( الف

                                                
ها و فتاوای مراجع معظّم از یک منبع گرفته شده، نشانی منبع بعد از پرسش ارجاع داده در مواردی که پاسخ *

  ایم.منابع متعدد گرفته شده باشد، نشانی منبع را بعد از پاسخ ارجاع دادهها از شده؛ اما چنانچه پاسخ
 .گویی به سؤاالت دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و کارشناس مرکز ملی پاسخپژوهشگر ** 

دیگران[، قم: : االمام خمینی... ]و العروة الوثقی، مع تعليقات عدة من الفقهاء العظاممحمدکاظم، طباطبایی یزدی،  .1

؛ توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتوای سیزده 77، ص 2ش، ج 1386 /ق1428، طاالب مدرسه علی بن ابی
هاشمی خمینی با همکاری اصولی... و دیگران، قم: جامعه مدرسین  نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورنده: بنی

 .1747، م 1ش، ج 1385حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسالمی، 

 توضیح المسائل مراجع، همان.. 2
 .319. توضیح المسائل مراجع، پیشین، م 3
یی به سؤاالت دینی، گو پاسخاحکام مسافر مطابق با فتوای مراجع عظام تقلید، تدوین: گروه فقه مرکز ملی  .4

 .1356، م 1؛ توضیح المسائل مراجع، ج 290ش، ص 1391، اوّل، قم: فراکاما، چاپ 2ویراست 
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 ـ حرم حسینی؛ اگرچه دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند. )خویی، تبریزی( ب

. ـ احتیاط واجب آن است که اگر دورتر از اطراف ضریح باشند، قصر بخوانند ج

 )گلپایگانی، صافی، نوری( 

ـ حرم حسینی اصلی قدیمی. رعایت احتیاط بر صالت عند القبر بشود و در اضافات  د

 بر مساجد ثالثه، احتیاط واجب قصر بخوانند. )بهجت( 

 ـ حرم و رواق و مسجد متصل به حرم. )فاضل(  ه

 (ایخامنهـ حرم حسینی. بنا بر احتیاط واجب، اقتصار بر محوطه حائر بشود. ) و

 ، نماز قصر است. )زنجانی([در حائر، مانند جاهای دیگر]زـ 

به شعاع حدود یازده متر از ضریح مقدس.  ءـ در حرم حضرت سید الشهدا ح

 )سبحانی(

 متر اطراف قبر مطهر. )سیستانی(5/11ـ حرم حسینی تا  ط

 . در رواق و صحن، قصر است. )مکارم(ـ روضه مقدسه امام حسین ی

 روضه مقدسه حسینی؛ غیر از رواق و صحن. )وحید(ـ  ک

 دارای چه احکامی است؟. تربت امام حسین4

 دارای احکام خاصی است؛ از جمله:تربت امام حسین

 1باشد. میـ برای سجده، بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء الف

اندکی از آن، ـ خوردن هر نوع خاکی، حرام است؛ به جز تربت حسینی که خوردن  ب

  2به نیت شفا گرفتن، جایز است.

را با کافور حنوط مخلوط ـ مستحب است مقداری تربت حضرت سید الشهداء ج

شود، مانند سر دو انگشت بزرگ  احترامی به آن محسوب می کنند؛ ولی به جاهایی که بی

 3پاها، نمالند.

                                                
 .1083توضیح المسائل مراجع، پیشین، م . 1
 .9و  7، م کتاب االطعمة واالشربة، 2ق، ج 1425، تحریر الوسيلة، مؤسسة النشر االسالمی. خمینی، روح اهلل، 2

 .2، القول فی الحنوط، م 1. همان، ج 3
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 در حال نماز چه وجهی دارد؟ گریه برای امام حسین .5

1(بهجت تبریزی، فاضل،. )است ـ جایز الف
 

  2(نوری مکارم، امام،. )شود ترک واجب، احتیاط ـ بنا بر ب

 حکمیدر محرم چه  خصوصاً،پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی. 6

 3 یا لباس سیاه کراهت دارد؟آدارد؟ 

ائمه  موجب خشنودی پیغمبر خدا و راجح و ،ساالر شهیدانعزای پوشی در  سیاهـ  الف

 ،روپوشیدن لباس سیاه به غرض مذک ،بنابراینـ است.  صلوات اهلل علیم اجمعین ـ هدی

سید محمد کاظم یزدی؛  اهلل آیت. )است امستثن ،از اخبار داله بر کراهت لباس سیاه

 صاحب عروه(

 سیره مستمره شیعه در طول تاریخ بوده و ،ساالر شهیدان پوشی در عزاداری سیاهـ  ب

 . )گلپایگانی(مستحسن است و امری مجاز

به  ی تعظیم شعائر وارب ،الشهداء سیدو پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت ـ  ج

 ای( . )خامنهکراهت ندارد ،الؤدر فرض س مستحسن است و ،ثرأعنوان اظهار ت

 وتعظیم شعائر مذهب اهل بیت ،پوشیدن لباس سیاه در عزای ائمهـ  د

 ،پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی. ترتب استن مآثواب بر  مستحب است و

 راجح است و ،ن بزرگوارانآاندوه برای  بلکه به عنوان اظهار حزن و ؛مکروه نیست

 . )تبریزی(در سایر مواقع هم ثابت نیست ،نآکراهت 

 . )بهجت(خیر ،الؤض سوفرمدر ـ   ه

بزرگانی  عمالً وباشد  واجد رجحان شرعی می ،است چون از مصادیق تعظیم شعائروـ 

 کردند. عاشورا از قبای سیاه استفاده می در روز ،العظمی بروجردی اهلل آیتچون مرحوم 

 )فاضل لنکرانی(

                                                
 ،تبریزی؛ 2220و  2219، 196، م 2ج  ،استفتائات ،بهجت؛ 452و  149، م 3ج  ،استفتائات لنکرانی،فاضل . 1

 .277و  63، م 2 ، جاستفتائات
؛ نوری 244و  84، م 3 استفتائات، ج ؛ مکارم شیرازی،10، م 171ص  ،1ج  ،تحریر الوسيلة. خمینی، روح اهلل، 2

 .162و  54، م 2 استفتائات، ج همدانی،
فرهنگی صاحب . محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، انتشارات علمی  3

 .21ـ  19ش، ص 1384، چاپ پنجم، )عج(الزمان
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 . )سیستانی(ثابت نیست ،نآکراهت زـ 

چون عنوانش  مطلوب است و ،الشهداء عزای حضرت سید ن درآپوشیدن ـ  ح

از شعائر مذهبی  ،حال حاضرتوان گفت در  می مخصوصاً است، ن بزرگوارآاحترام 

 . )صافی(است

تعظیم شعائر الهی محسوب  ،با توجه به اینکه لباس مشکی در عزای اهل بیتـ  ط

 . )مکارم(مکروه نیست اشکالی ندارد و ،شود می

 چه حکمى دارد؟ ،طبل و سنج در مراسم عزادارى و غیر آن. استفاده از 7

 2صافی 1.، اشکال نداردلهوى نواخته شود اگر به نحو متعارف و غیر

تکثیر  حذف حکمی دارد؟ آیاچه  ،زنی ها برای سینه برهنه شدن در عزاداری. 8

 جایز ،ها نگاه کردن زنان به این فیلم های این گونه جلسات و دی سی فیلم و

 3است؟

حرام  ،کنند نگاه می ها هستند و که زن ی باشدیاگر جا اشکال دارد و ،برهنه شدنـ  الف

 )مکارم(. است

 ،نظر به تصویر اگر موجب مفسده باشد احتیاط در ترک است و ،در حضور نامحرمـ  ب

  . )بهجت(اجتناب الزم است

 . )صافی(دناری کندخود ،نگاه کردن به بدن نامحرم ها باید از زنـ  ج

 ،ای نداشته باشد مفسده نها را نشناخته وآاگر  ،ها به فیلم بدن برهنه مردان نگاه زندـ 

 . )فاضل(واال جایز نیست ؛نعی نداردما

 . )سیستانی(نباید نگاه کنند ،گرچه زنان به احتیاط واجب ؛اشکال نداردـ   ه

 . )تبریزی(مانعی ندارد ،ن مترتب نباشدآدر صورتی که فسادی بر وـ 

 بعضی مداحان با الفاظ نامناسب به ائمه ،ر برخی از مجالس عزاداری. د9

خاردار  یا زنجیر به صورت چنگ انداخته و ،عنوان عزادارییا به  کنند خطاب می

                                                
ات، ئ، استفتاهمدانی ؛ نورى516، س 1ات، ج ئ، استفتاشیرازی ؛ مکارم1441، س اتئاستفتا ةاجوب اى، خامنه .1

 .2174، س 1المسائل، ج   ، جامعلنکرانی فاضل؛ 2009ات، س ئتبریزى، استفتا؛ 596و  604، س 2ج
 (1602، س 1االحکام، ج   جامع) «اشکال دارد. ،از آناستفاده » :صافى. 2
 .204و  203، ص 4. محمودی، سید محسن، مسائل جدید، پیشین، چاپ دوم، ج 3
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منزل دیگران را  و لباس و بدن نان خون جاری شده وآلباس  بر بدن و زنند و می

مجالس را  بوده و در حال ترویج ،ها گونه روش ی که اینینجاآاز . کنندنجس می

تکلیف ما  شود، چه بسا موجب وهن مقدسات می ،معنویت تهی ساخته از وزانت و

 1.یدیمانرا در این باره روشن 

 . )فاضل، بهجت(جایز نیست ،هر عملی که موجب وهن مذهب شودـ  الف

 . )صافی(ن خودداری گرددآاز  ،در موردی که موجب وهن مذهب شودـ  ب

 ،اید ی که نوشتهیولی کارها ؛ستا از افضل قربات ،عزاداری برای امام حسینـ  ج

 . )مکارم( شود موجب وهن مذهب می مناسب این مراسم نیست و

 . )سیستانی(اجتناب شود ،کند دار می ی که عزاداری را خدشهیباید از کارهادـ 

باید به صورتی واقع شود که تعظیم  ،اسالمی ظیم شعائرعمجالس عزاداری برای تـ   ه

شیون بر مصائب وارده  اظهار حزن و و عبداهلل الحسین باالخص ابی، معصومین

   . )تبریزی(باشد

من حسین اللهی »گویند:  و مثالً می شعرهای نامناسب خوانده ،برخی مداحان .10

وظیفه ما در . ورندآ یا قالده سگ به گردن انداخته یا صدای سگ در می «هستم

 2برخورد با این افراد چیست؟

باید  کفر است و ،نآه مضمون اعتقاد ب شان جایز نیست ونخواند ،اشعار مذکورـ  الف

 . )صافی(کار زشتی است ،وردنآصدای سگ در  ن جلوگیری شود وآاز 

باید طوری باشد که موجب ،بیت خواندن اشعار در مجالس اهل مداحی وـ  ب

باید ،بیت در مجالس اهل بهانه به دست دشمنان شیعه ندهد. وهن نباشد و

نها آمظلومیت  مصائب و و بیان شود [ان]بزرگوارن آاشعاری خوانده شود که فضایل 

صورت حیوان ه اند که خود را ب از ما نخواستهائمه. برای مردم گفته شود

اخالقی اخالق ما،  من صالح باشیم وؤاین است که م ،اند خواسته ما نچه ازآ ؛وردیمآدر

 . )تبریزی(رسیده است [ان]ن بزرگوارآباشد که از 

                                                
 .34و  33، ص 3. همان، ج 1
 .35، ص 3و ج  112و  111، ص 4. همان، ج 2
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 ،ثیر نداشتأاگر ت و کنید منکر نها را نهی ازآ ،م با ادبأتو ،ن خودالزم است با زباـ  ج

 . )مکارم(یدیمجلس را ترک نما
 (سیستانیدـ آنها را ارشاد نمایید. )

رفتاری که موجب وهن  ولی از اعمال و ؛اشکال ندارد ،عزاداری به صورت سنتیـ   ه
 ای( . )خامنهباید اجتناب شود ،شود مذهب می

 شب همراه با استفاده از های محرم تا نیمه های عزاداری در شب حرکت دسته. 11

 1؟چه حکمی دارد ،شود که موجب مزاحمت مردم می ،نآامثال  طبل و
بهترین  از ،حسینیه های مناسب در شعائر دینی در زمان اگرچه اقامه مراسم وـ  الف

 برگزارکنندگان مراسم و ، ولی واجب استستاکد ؤمستحبات م جزء کارها و
 ای( . )خامنهایجاد مزاحمت برای مردم بپرهیزند امکان از اذیت وحدّ تا ، ناعزادار

 . )سیستانی(سعی شود که عزاداری موجب مزاحمت دیگران نشودـ  ب
ای برگزار گردد که  باید به گونه ،ل عبا که از افضل قربات استآعزاداری خامس ـ  ج

 ،است نجا که میسرآایام عزاداری تا  و مردم نیز در اشدبشته مزاحمتی برای مردم ندا
 . )مکارم(کنند همکاری

 . )صافی(جایز نیست ،استفاده از طبلدـ 
مطلوب  ،الت لهویآبدون استفاده از  اظهار شعائر به نحو حالل و ،در عزاداریـ  ه

 ... .)تبریزی(عاشورا های تاسوعا و شب در خصوص به ؛شارع است
 . )بهجت(اشکال دارد طبل زدن هم که مطلقاً جایز نیست و ،منینؤمزاحمت م و ایذاوـ 

 گر مرد لباس زن را در تعزیه بپوشد و جای او بخواند، اشکال دارد؟ . ا12

 2اشکال دارد. )بهجت(ـ  الف

 3)فاضل( .لباس زن نپوشد ،مردـ  ب

 4ـ اشکال ندارد. )مکارم( ج

  چیست؟ زنی مورد قمهدر مراجع عظام  ر. نظ13

                                                
 .118و  117، ص 5ش، ج 1385، اوّل. همان، چاپ 1
 .6382س   ،539 ص ،4 ج  بهجت، استفتائات،. 2
 .2169، س  581 ص ،1 ج  ،(المسائل )فارسی فاضل لنکرانی، جامع. 3
مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی بن  اهلل آیت. دربانی، مهدی، احکام عزاداری، مطابق با فتوای 4

 .75، س 63ش، ص 1388، چاپ سوم، طالب ابی
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  1(امام. )نشود انجام زمان این در ولی ندارد؛ مانع نباشد، ضرر موجب ـ اگر الف

حرام  ،برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد که ـ هر کاری ب

  2(ایخامنهاست و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند. )

 مخالفین، فهم قابل توجیه گونه  هیچ نداشتن و پذیرش قابلیت عدم علت به ـ چون ج

 امام حضرت مکتب به مند عالقه شیعیان است الزم لذا است، مترتب آن بر سوء نتیجه

  3(فاضل. )کنند خودداری آن از حسین

  4(نوری. )دارد دـ اشکال

. کنند خودداری است، مذهب وهن سبب که چیزهایی از است، واجب مسلمانان بر ـ ه

 5(مکارم)

 6تبریزی() نباشد. شیعه بر وهن موجب که باشد طوری وـ باید

  7(بهجت. )ندارد اشکال نفسه فی نباشد، مترتب آن بر هم ای مفسده و نباشد مضر زـ اگر

 توان بلندگوهای بیرون مسجد را جهت عزاداری امام حسین یا شرعاً می. آ14

روشن گذاشت تا مردم از آن بهره بیشتری ببرند؟ اگر علم به رضایت مردم 

 چه طور؟  ،داشته باشیم

  8اگر موجب اذیت دیگران نباشد، جایز است. )بهجت(ـ 

های مراسم عاشورای حضرت امام  باقیمانده اموالی که به عنوان هزینه. 15

 شود، در چه موردی باید خرج شود؟  آوری می جمع حسین

 کرد مصرف خیریه امور در آنها، اهداکنندگان اجازه کسب با را باقیمانده اموال توان  می ـ

 9(ایخامنه. )داشت نگه آینده عزاداری مجالس در مصرف برای را آنها یا و

                                                
 .38س  ،582، ص 3  استفتائات، جخمینی، روح اهلل،  .1
 .1460 ، ساجوبة االستفتائات ای، خامنه .2
 .2173 س  ،582 ص ،1 المسائل، ج  فاضل لنکرانی، جامع .3
  .597 ، س2ج  استفتائات، نورى همدانی، .4
 .765، س 247 ص ،2 ج  جدید، مکارم شیرازی، استفتائات .5
 .2036س  ،استفتائات ،تبریزی .6
 .6383، س 539ص  ،4بهجت، استفتائات، ج  .7
 .  543، ص همان .8
 .1453س  ،أجوبة االستفتائات ای، خامنه .9
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توان در بنای   آیا می ،اگر از اموال وقف برای عزاداری، پولی اضافه آمد. 16

 حسینیه خرج کرد؟ 

 است، عزاداری وقف، جهت چنانچه. شود عمل باید اند،  کرده وقف که طوری ـ همان

 عزاداری نیاز مورد که صورتی در ولی نمایند؛ حسینیه ساختن در صرف توانند  نمی

باشد،  داشته ضروری تعمیر آنکه یا باشد ضروری حسینیه  توسعه اینکه مانند باشد،

  1اشکالی ندارد. )بهجت(

ولی به علّت کمی جا، در محل  ؛دارد ابوالفضلشخصی نذر سفره حضرت . 17

تواند پول آن را جای  آیا می ،بنابراین .تواند نذر خویش را ادا نماید سکونت نمی

 دیگر خرج کند؟

اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده، نذر وجوب وفا ندارد و اختیار با خود شخص ـ  

مگر آنکه  ؛طبق آن عمل کندباید بر  ،ولی چنانچه صیغه نذر را خوانده باشد ؛است

 2قدرت بر وفا نداشته باشد. )امام(

ه بندند، ب  م میلَیی را که ایام محرم روی عَها جایز است پارچه و دستمال. آیا 18

 فروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف کنند؟ 

  3بهجت()اند.  یر، مگر با اطمینان به اینکه به همین مقصود دادهـ خ الف

 توانند می باشد، متعارف بر زاید و نباشد حاجت محل عزاداری مراسم در ـ اگر ب

از  که است بهتر و برسانند ها  حسینیه احتیاجات و عزاداری مصارف به و بفروشند

  4گونه تصرفات جایز است. )فاضل( هر ،اهداکنندگان استجازه کنند و برای مشتری

شود. نصب آنها در  چاپ و منتشر میهایی منسوب به ائمه . عکس19

 5ها و هیئات عزاداری، چه حکمی دارد؟ حسینیه

                                                
 .5530، س 265 ص ،4 ج  بهجت، استفتائات، .1
 .54س  ،477، ص 2  استفتائات، ج خمینی، روح اهلل، .2
 . 544 ص ،4 ج  بهجت، استفتائات، .3

 .2180، س  584 ص ،1 ج  المسائل، . فاضل لنکرانی، جامع4
 .105، ص 4مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، پیشین، ج . محمودی، سید محسن، 5



 259 ■محرم و عزاداري حسینی در آیینه احكام   

نظر شرعی اشکال ندارد؛ به شرط اینکه مشتمل بر اموری که نفسه از  ـ این کار، فی الف

شود، نبوده و با شأن این بزرگواران  احترامی محسوب می از نظر عرف اهانت و بی

  (ایخامنهمنافات نداشته باشد. )

  تر با شئون آن بزرگواران است. )صافی( ـ به طور کلی، ترک آنها، مناسب ب

 اعتباری ندارد. )لنکرانی(آنها به معصومین ـ مانعی ندارد؛ اگرچه انتساب ج

ها، اصالت ندارد؛ ولی چون منتسب به آن حضرات است، نباید مورد  دـ این عکس

 احترامی قرار گیرد. )مکارم( بی

 ـ اگر مشتمل بر هتک نباشد، اشکال ندارد. )سیستانی( ه

ی اگر معتقد باشد وـ اگر مقصود تذکر و یادآوری آن بزرگواران باشد، مانعی ندارد؛ ول

است، این عقیده صحیح نیست و خطا است. های واقعی ائمه که این عکس

 )تبریزی(

های دروغ و غیر معتبر که بعضاً موجب تمسخر و هتک  . خواندن روضه20

 1شود، چه حکمی دارد؟ می

 ای( ـ اگر موجب هتک و تمسخر باشد، جایز نیست. )خامنه الف

 صافی، بهجت، مکارم(ـ جایز نیست. )فاضل،  ب

ـ چیزهایی که دروغ بودن آنها پیش علمای خبره معلوم است، نقل آنها جایز نیست.  ج

 )تبریزی(

دـ اگر موجب هتک یا دروغ باشد، جایز نیست؛ ولی اگر هتک نباشد و دروغ بودن آنها 

 معلوم نباشد و به عنوان نقل و روایت گفته شود، اشکال ندارد. )سیستانی(

ای  حسینی که خوردن آن به قصد استشفا مستحب است، چه محدوده . تربت21

شود؟ آیا خوردن مهرهای کربال نیز همان  از مرقد شریف حضرت را شامل می

 2حکم را دارد؟

متیقن، قبر شریف و ملحقات عرفی آن است و مهر اگر از آن دو محل تهیه  قدرـ  الف

 ای( شده باشد، همان حکم را دارد. )خامنه

                                                
 .31، ص 3. همان، ج 1
 .205، ص 4. همان، ج 2
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در دسترس است.  [که] یا مهر کربال وردن آن به عنوان قبر امام حسینـ خ ب

چنانچه به مخلوط کردن در آب باشد، به طوری که مستهلک شود، به قصد استشفا 

 مانعی ندارد. )تبریزی(

ـ بعید نیست؛ ولی احتیاط این است که به قصد رجاء و تبرک، کمی از مهر را در  ج

 که در آب مستهلک شود و آن را بیاشامد. )صافی(ند؛ به طوری ب حل کمقداری آ

ای برای آن مشخص  دـ هر چه عرفاً تربت کربال محسوب شود؛ که در روایات محدوده

 شده از آن محل نیز همین حکم را دارد. )فاضل( مهرهای ساخته .شده

از ـ به احتیاط واجب، از قبر شریف و آنچه ملحق به آن است، نباید تجاوز کند و اگر  ه

سایر موارد، مانند اطراف قبر بخواهند استفاده کنند، باید با آب مخلوط کنند که صدق 

 خوردن خاک نکند. )سیستانی(

وـ احوط، اقتصار بر مأخوذ از قبر و اطراف مجاور قبر مطهر است و در زاید بر آن، در 

 آب مستهلک شود. )بهجت(

رسی به آن در شرایط فعلی ممکن از نقاط نزدیکی که دست [سؤال:اوّل پاسخ قسمت ]زـ 

آری،  [پاسخ قسمت دوم سؤال:]است؛ خواه چند صد متر باشد یا یک کیلومتر یا بیشتر. 

 خورد. )مکارم( کند و می همان حکم را دارد. مقدار کمی را در آب حل می


