بسم اهلل الرحمن الرحیم
از سوی سایت پاسخگویی به سواالت دینی آستان قدس رضوی بیش از  15جلسه بیان احکام ویژه قبل از
منبر برای مبلغان تهیه و تنظیم شده است که به صورت تقدیم می شود.
جلسه 1
امر به معروف
امام حسین علیه السالم  ،در وصیت به برادرش (محمد بن حنفیه)چنین مرقوم داشتند :إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ
أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر همانا هدف از قیام من اصالح در امت جدم است و مي خواهم امر به معروف و نهى از منكر
نمايم (.مقتل الحسین ،عبدالرزاق مقرّم ،ص ،156بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،44ص)329 :
دو نكته كوتاه درباره امر به معروف:
.1يكي از بزرگترين و مهمترين واجبات ديني ما امر به معروف و نهي از منكر است و ترك آن معصیت است؛در اهمیت امر به
معروف و نهي از منكر همین بس كه حضرت سید الشهداء علیه السالم يكي ازاهداف قیام خود را احیاء فريضه امر به معروف و نهي
از منكر مي داند ،و لذابا الگو گرفتن از قیام سید الشهدا علیه السالم برهمه مومنین واجب است نسبت به اين فريضه الهي ساكت
ننشینند چرا كه احیاء اين فريضه درخواست عمومي جامعه را مي طلبد.
 -2اگر انسان گناهي رامشاهده كند هر چند اين گناه در مجالس عزاداري اهل البیت علیهم السالم باشد از جمله پخش موسیقي هاي
حرام و يا كارهايي كه در دين بدعت محسوب میشود و يا باعث اذيت ديگران میشود الزم نیست اطمینان به تاثیر داشته باشد بلكه
اگر احتمال تاثیر هم بدهد ،واجب است تذكر بدهد ،اگرچه با تكرار تذكر يا تذكر گروهي باشد ( .مراجع م 2786در ملحقات رساله
امام و فاضل و نوري)
تعجیل درفرج امام زمان علیه السالم وسالمتي مراجع عظام خصوصامقام معظّم رهبري صلوات برمحمدوآل محمد
*****************************
جلسه 2
خصوصیات امام حسین(ع)
از امام باقرعلیه السالم روايت شده كه در مورد فضیلت زيارت امام حسین علیه السالم فرمودند :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي زِيَارَةِ
الْحُسَیْنِ علیه السالم مِنَ الْفَضْلِ لَمَاتُوا شَوْقاً وَ تَقَطَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَیْهِ حَسَرَاتٍاگر مردم مي دانستند ،زيارت امام حسین علیه السالم

چقدر فضیلت و ثواب دارد ،بدرستیكه از شوق جان مي دادند و نفسهايشان از روي حسرت بند مي آمد  (.وسائل الشیعه/
ج/14ص)453
برخي ازخصوصیات وفضائل امام حسین علیه السالم:
 .1زيارت امام حسین علیه السالم درمناسبت ها ازراه دورو نزديك سفارش شده است.
 .2مستحب است برداشتن كام نوزاد با تربت امام حسین علیه السالم و آب فرات.
 .3براي سجده بهترازهرچیزي،تربت حضرت سید الشهداءعلیه السالم مي باشد اگرچه سجده برسنگ وخاك وچوب نیزصحیح است.
 .4استشفاءبه تربت سیدالشهداءعلیه السالم براي مريض.
.5همراه داشتن و ذكرگفتن باتسبیح تربت امام حسین علیه السالم مستحب است.
 .6قرار دادن مقداري ازتربت امام حسین علیه السالم همراه میت مستحب است.
 .7دعاكنارضريح حضرتش علیه السالم مستجاب است (.عروه مستحبات دفن م12تحرير احكام والدت مساله 2مفاتیح نوين
ص)350
تعجیل درفرج امام زمان علیه السالم وسالمتي مراجع عظام خصوصامقام معظّم رهبري صلوات برمحمدوآل محمد
*****************************
جلسه 3
احکام مرتبط با عزاداری
از حضرت علي علیه السّالم روايت است كه میفرمايد:إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ...اِخْتَارَ لَنَا شِیعَةً يَنْصُرُونَنَا وَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ
لِحُزْنِنَاخداوند براى ما ،شیعیان و پیروانى برگزيده است كه ما را يارى مى كنند ،با خوشحالى ما خوشحال مى شوند و در اندوه و غم
ما ،محزون مى گردند( . .الخصال ؛ ج 2؛ ص)635
چند نكته درباره بعضي احكام مرتبط با عزاداري:
 -1عزادري حضرت سید الشهدا علیه السالم بايد به كیفیت مناسب شان آن حضرت برگزار شود و از انجام حركات يا اعمالي كه
مناسب شان عزاداري حضرت سید الشهدا علیه السالم نیست يا برگزاري مجلس به صورتیكه باعث وهن مذهب شیعه مي شود بايد
پرهیز شود.

 -2اصالح كردن آقايان يا خانم ها در ايام عزاداري اشكالي ندارد ولي سزاوار است در ايام شهادت رعايت احترام بشود.
 -3خواندن خطبه عقد در اين ايام اشكالي ندارد ولي برگزاري مجلس شادي در صورتي كه هتك حرمت محسوب شود جايز نیست
البته در برگزاري مجلس موسیقي حرام و مجلس رقص تفاوتي بین روزهاي عزا و ساير روزها نیست.
 -4اگر فردي بارعايت شرايط نذر ،نذر كرده كه دراين ايام مثال روزعاشورا مجلس عزا برپاكند ولي اكنون توان جسمي يا مالي براي
انجام چنین نذري را ندارد ،انجام نذر بر اين فرد واجب نیست و نیازي نیست براي اين كار قرض يا وام بگیرد و يا در آينده جبران
نمايد.
خداوند متعال همه ما را جزء عزاداران واقعي حضرت سید الشهداء علیه السالم قرار دهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
*****************************
جلسه 4
مکان نماز
از امام حسین علیه السالم روايت شده است كه مي فرمايند :
مَن عَبَدَ اهللَ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ اهللُ فَوقَ أمانِیهِ وَ كفايتِهِ .هركه خداراآن گونه كه سزاواراوست بندگي كند،خداوندبیش از خواسته هايش به
اوعطاكند(.بحاراألنوار،ج ،68ص  ،184مجموعة ورام ،ج ،2ص)108 :
به نظر اكثر مراجع عظام تقلید يكي از شرائط مكان نماز گزار اين است كه غصبي نباشد به همین مناسبت چند نكته را خدمتتان
عرض مي كنیم( :مشهور :فتوي ،احتیاط واجب :سیستاني ،مكارم ،احتیاط مستحب :زنجاني) (رساله مراجع مساله )886
 .1اگر در ملكي يا روي فرشي كهغصبي است ،نماز خوانده شود ،نماز باطل است ،پس بنابراين اگر دو يا چند نفر كه در ملكىبا
يكديگر شريك هستند مثال خانه اي كه به چند نفر ارث رسیده اگر سهم او جدانباشد ،بدون اجازه يا رضايت ديگر ورثه نمىتواند در
آن ملك تصرف كند ،و نماز در آن مكان نیز باطل است( .رساله مراجع مساله )872
.2اگر در جايى كه نمىداند غصبى است ،نماز بخواند و
بعد از نماز بفهمد ،يا در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده ،نماز بخواند ،و بعد از
نماز يادش بیايد ،نماز او صحیح است(.جهت اطالع :مگر آنكه خودش غصب كرده باشد ،كه در اين صورت به احتیاط واجب ،نمازش
باطل است .رساله مراجع مساله (869

خداوند متعال همه ما را از نمازگزاران واقعي قرار دهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************

جلسه 5
وقف
در روايت است كه امام حسین علیه السالم فرمودند :اَيُّهَا النّاسُ نافِسوا فِى المَكارِمِ وَ سارِعوا فِى المَغانِمِ .اى مردم در خوبىها با
يكديگر رقابت كنید و در بهره گرفتن از فرصتها شتاب نمايید( .بحاراألنوار ،ج  ،75ص ، 112نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،ص)81 :
يكي از فرصت هايي كه براي مومنین قرار داده شده وقف است و نكاتي در اين زمینه خدمت عزيزان گفته میشود:
.1وقف از مصاديق صدقه جاريه است يعني ثواب آن بعداز فوت نیز ادامه مي يابد.
.2وقف آن است كه انسان مالي را بصورت مخصوص به موارد و مصارف معیني مثل مسجد ،مدرسه،حرمهاي معصومین علیهم
السالم ،مجالس عزاي سید الشهداء علیه السالم يا فقرا و يا...اختصاص دهد ،البته وقف اختصاص به موارد فردي ندارد بلكه افرادي
بايكديگر هم مي توانند چیزي را وقف كنند و همه از اين ثواب بهره ببرند .
.3اگر كسي چیزي را وقف كند از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند يا بفروشند يا حتي جهت و
مصرف وقف را تغییر دهند البته در مواردي نادر مثل خرابي وقف با شرايط خاصي كه دارد تغییر و فروش وقف جايز است كه براي
اگاهي از شرايط و احكامش با كارشناس مسائل ديني مشورت شود.
.4بیرون بردن اموالي كه مخصوص مسجد يا حسینیه يا مكان ديگري است حتي براي مدت كوتاه حرام است( .تحرير الوسیله امام ،
ج  2،م  3و ، 4ص  – 60استفتائات مقام معظم رهبري س 1995و1998ص 489هدايه العباد آيت اهلل صافي ج 2ص 180هدايه
العباد آيت اهلل گلپايكاني ج 2ص140و آيت اهلل اراكي توضیح المسائل مراجع ج 2ذيل مساله (2677
خداوند متعال به همه ما توفیق كارهاي خیر را عنايت فرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
*****************************
جلسه 6
امر به معروف و نهی از منکر

امام حسین علیه السالم  ،در وصیت به برادرش (محمد بن حنفیه)چنین مرقوم داشتند :إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ
أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر همانا هدف از قیام من اصالح در امت جدم است و مي خواهم امر به معروف و نهى از منكر
نمايم.
(مقتل الحسین ،عبدالرزاق مقرّم ،ص ،156بحار األنوار (ط  -بیروت) ،ج ،44ص)329 :
چند نكته درباره امر به معروف و نهي از منكر:
.1در اهمیت امر به معروف و نهي از منكر همین بس كه حضرت سید الشهداء علیه السالم يكي از اهداف قیام خود را احیاء فريضه
امر به معروف و نهي از منكر مي داند ،و لذابا الگو گرفتن از قیام سید الشهدا علیه السالم برهمه مومنین واجب است نسبت به اين
فريضه الهي ساكت ننشینند چرا كه احیاء اين فريضه خواست عمومي جامعه را مي طلبد .
-2در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر فرقي نمي كند تذكر به صورت مستقیم باشد مثال زبانا تذكر بدهد يا به
طريق غیر مستقیم مانند پیامك يا نامه اعتراضش را برساند.
-3اگر انسان گناهي رامشاهده كند هر چند اين گناه در مجالس عزاداري اهل البیت علیهم السالم باشد از جمله پخش موسیقي هاي
حرام و يا كارهايي كه در دين بدعت محسوب میشود و يا باعث اذيت ديگران میشود الزم نیست اطمینان به تاثیر داشته باشد بلكه
اگر احتمال تاثیر هم بدهد ،واجب است تذكر بدهد .اگرچه با تكرار تذكر يا تذكر گروهي باشد .
خداوند متعال همه مارا از عاملین امر به معروف و نهي از منكر قرار دهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 7
احکام نگاه
در روايت است ازحضرت امام حسین علیه السالم كه مي فرمايند :مَنْ حَاوَلَ امْرَأً بِمَعْصِیَةِ اللّهِ كانَ أَفْوَتَ لِما يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِما
يَحْذَرُ .هر شخصي كه پیگیر كاري از مسیر حرام باشد آنچه را به آن امیدوار است سريعا از دست میدهد و از آنچه میترسد به سراغش
مي آيد( .تحف العقول ص )177
چند نكته درباره نگاه و پوشش:
.1رعايت نگاه و پوشش دربرابر نامحرم واجب است و تفاوتي میان فامیل يا غیر فامیل يا نزد پزشك نیست و همچنین تفاوتي میان
مكانهاي زيارتي و مجالس عروسي يا مجالس عزاداري نمي باشد .

 .2نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه كردن به موي آنان  ،چه با قصد لذت باشد چه بدون آن  ،حرام است و
نگاه كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ نیز ،اگر با قصد لذت يا ترس افتادن در گناه باشد حرام است .
.3نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است هر چند بخاطر عزاداري لباس خود را كنار زده باشد مگر به جاهايي از بدن كه
معموالً مردها نميپوشانند مثل سر و دستها و قدم پاها كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و ترس افتادن در گناه باشد،
اشكال ندارد.
 .4نگاه كردن به عكس و فیلم هاي مستهجن و مبتذل مطلقا حرام است هر چند به قصد لذت نباشد( .امام ،تبريزي ،فاضل
،وحید،سیستاني:فیلم مبتذل در صورتي كه قصد لذت نباشد بنابر احتیاط واجب حرام است)( مكارم استفتائات ج  2م  ،1048رساله
جامع ج  2م  1441اجوبه االستفتائات رهبري س 1314و )1313
خداوند متعال توفیق ترك گناه را به همه ما عنايت فرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 8
مس اسماء متبرکه
از امام صادق علیه السالم روايت شده كه مي فرمايند :مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أحَبَّنَا فَقَدْ أحَبَّ اهللَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي .هر كس حق ما را
شناخته و ما را دوست بدارد در حقیقت خداوند تبارك و تعالي را دوست داشته است( .كافي ،ج،8ص )129
چند نكته درباره اسماء متبركه:
 .1اسم خداي متعال به هر زباني كه باشد و صفات خاص او و خطوط قرآن نبايد بدون و ضو لمس شود و نیز بنابر احتیاط (واجب
يا مستحب) اسامي اهل بیت و انبیاء علیهم السالم نبايد بدون وضو لمس شود ،لذا لباسي كهروي آن اسم ائمهعلیهم السالم مثل
حسینعلیه السالم نوشته شده ،به نظر اكثر فقها بنابر احتیاط واجب نبايد بدون طهارت و وضو لمس شود.
.2براي محو كردن كلمات متبركه مانند قران و نام خداوند تبارك وتعالي و اياتي كه در كتابها ومجالت چاپ شده میتوان به يكي از
روشهاي زير عمل نمود:
الف:دفن كردن درجايي كه بي احترامي نشود.
ب :در میان آب جاري پاك انداخته شود.

ج :بوسیله آب يا چیز ديگري خمیر شود.
خداوند متعال توفیق عمل به وظائف شرعي را به همه ما عنايت فرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 9
غصب
در روايت است از امام مهدى عجل اهلل تعالي فرجه الشريف كه مي فرمايند :ال يَحِلُّ ألِحدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَیرِهِ بغَیرِ
إذنِهِ.بر هیچ كس حالل نیست كه بدون اجازه صاحب مال در مال او تصرف كند)وسائل الشیعة ط-آل االبیت جلد 25 :ص )386
چند نكته درباره غصب:
 .1يكي از محرمات و گناهان بزرگ غصب كردن مال و حق ديگران است ودر اين حكم فرقي بین پدر و فرزند و زن و شوهر يا
خواهر و برادر وياافراد بیگانه وجود ندارد بنابراين اگر پدر و فرزند يا زن و شوهر از مال يكديگر بدون اجازه و رضايت بردارند يا
شخصي در مالشريكشبدوناجازه استفاده و تصرفي انجام دهد از مصاديق غصب محسوب شده و گناه مي باشد.
 .2اگرانسان مالي يا حقي را غصب كند عالوه بر توبه از گناه بايد مال و حق را فورا به صاحبش برگرداند و هر مقدار كه تاخیر
بیندازد گناه بیشتري براي او نوشته مي شود و اگر مال غصب شده از بین رفته است مثل يا قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.مثال
اگر انگشتر طاليي را فردي غصب كرده و دزديده است در صورتي كه انگشتر هست بايد خود انگشتر را به صاحبش برگرداند و اگر
انگشتر را فروخته و از بین رفته بايد قیمتش را به صاحبش بدهد( .رساله مراجع م ( )2548رساله مراجع )2549
خداوندمتعال ما را مديون خلقش قرار ندهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 10
احکام نذر
از حضرت زهرا سالم اهلل علیها روايت شده كه مي فرمايند :فَجَعَلَ اهللُ  ...الوفاءَ بالنذر تعريضاً للمغفرة .خداوند وفاي به نذر را موجب
آمرزش قرار داد( .علل الشرائع ،ج  ،1ص  289خطبه فدكیه)
چند نكته در مورد نذر:

 .1نذر شرعي آن است كه براي خداي متعال كاري را كه انجامش شرعا و يا عرفا بهتر است با خواندن صیغه نذر شرعي بر خود الزم
نمايد  ،مثال به اين صورت بگويد براي خدا بر من است كه اگر حاجتم را گرفتم ،براي امام حسین علیه السالم مجلس روضه برگزار
كنم  ،البته براي گرفتن حاجت نیازي به خواندن صیغه نذر نیست.
.2كسي كه نذر را فقط از دل گذرانده و به زبان نگفته يا (به نظر مشهور مراجع) صیغه نذر شرعي را نخواند چیزي بر وي واجب
نیست ( .مخالف ايت اهلل مكارم :اگر فقط بگويد نذر كردم و مد نظرش انجام كار براي خدا باشد بنابر احتیاط واجب بايد به نذر عمل
كند(پیك احكام .))16
 .3اگرزمان عمل به نذر معین و مشخص باشد و در همان زمان توانايي عمل به نذر را نداشته باشد ديگر وظیفه اي ندارد ،مثال اگر
نذر كرده در روز عاشورا عزاداران امام حسین علیه السالم را اطعام دهد و در همان روز توانايي مالي نداشته باشد انجام نذر بر او واجب
نیست ولي اگر با داشتن توانايي عمدا به نذرش عمل نكند كفاره دارد(.صرفا جهت اطالع :كفاره افطار روزه ماه رمضان :امام
خمیني،فاضل ،مكارم ،گلپايگاني ،صافي ،نوري،زنجاني ،رساله مراجع مساله ،2654كفاره قسم مخیر بین اطعام  10فقیر يا پوشاندن
آنها و اگر نتوانست3روز ،روزه است -خوئي ،سیستاني ،رهبري ،تبريزي ،وحید ،بهجت ،رساله مراجع مساله  ،2654سیستاني منهاج
ج3م ،740خوئي وحید تبريزي منهاج ج3م)1564
خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به وظائف را عنايت فرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 11
احکام مسجد
سالم علیكم بسم اهلل الرحمن الرحیم از امام حسن علیه السالم روايت شده كه فرمودند :أَهْلُ الْمَسْجِدِ زُوَّارُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى
الْمَزُورِالتُّحْفَةُ لِزَائِرِه .اهل مسجد ،زائران خداوند متعال هستندو بر صاحب خانه است كه به زائرش هديه دهد(.إرشاد القلوب ج1
ص) 77
چند نكته درباره احكام مسجد.1 :خارج كردن اموال مسجد ،مثل :قرآن ،مهر ،مفاتیح  ،فرش؛ ظروف مسجد ولو به قصد تبرك جايز
نیست واگر كسي وسیله اي را عمدا يا سهوا از مسجدي بیرون برده است بايد خودش يا به كمك واسطه فورا به همان مسجد
برگرداند .و اگر هم امكان برگرداندن وجودنداشته باشد در مسجد ديگري قرار بدهد.
-2برگزاري مراسمات مثل مراسم عزاداري امام حسین علیه السالم يا تعزيه در مسجد اگر مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد.
(رساله جامع )1088

 -3نسبت به مسجد برخي امور مستحب است مانند تمیز كردن مسجد ،ودر هنگام رفتن به مسجد خود را خوشبو كردن و لباس
پاكیزه پوشیدن و در هنگام وارد شدن به مسجد اول پاي راست و موقع بیرون امدن اول پاي چپ را بگذارد.
تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم و سالمتي مراجع عظام خصوصا مقام معظم رهبري صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 12
عزاداری
از امام رضا علیه السالم روايت شده است:مَنْ تَذَكَّرَ مُصَابَنَا فَبَكَى وَ أَبْكَى لَمْ تَبْكِ عَیْنُهُ يَوْمَ تَبْكِي الْعُیُونُ .هر كه مصائب ما را يادآور
شود و گريه كند يا ديگري را بگرياند ،روزي كه همه گريان باشند او نخواهد گريست(.وسائل ،ج ،14ص)502
چندنكته درباره عزاداري:
.1يكي از واجبات دين تعظیم شعائر است و از مهمترين مصاديق تعظیم شعائر ،تعظیم شعائر حسیني است.
.2از بارزترين موارد تعظیم شعائر حسیني ،عزاداري كردن براي آن حضرت است.
.3در عزاداري مستحب است مجلسي تشكیل شود كه حالل و حرام خدا و فضائل اهل بیت علیهم السالم و مناقب ايشان بیان شود.
.4عزاداري بايد به روشهاي متعارف و معمول میان مردم انجام گیرد و از روشهايي كه موجب وهن مذهب در برابر مردم شده و يا
باعث ضرر بدني قابل توجهي گردد ،بايد اجتناب شود.
.5مستحب است افراد در مجالس عزاداري شركت كرده و اين مجالس به صورت باشكوه ،همراه با ذكر اهداف اهل بیت علیهم السالم
برگزار شود.
.6مستحب است در هنگام ذكرمصیبت فرد گريه كند و يا حالت گريه و اندوه داشته باشد.
 .7در عزاداري توجه شود كه مستحب است در هنگام نماز عزاداري و ساير امور تعطیل شده و نماز اقامه شود( .نشريه پیام دين ،جزوه
عزاداري)
تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم و سالمتي مراجع عظام خصوصا مقام معظم رهبري صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************

جلسه 13
تعظیم شعائر
سالم علیكم بسم اهلل الرحمن الرحیم خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد  :وَمَن ْيُعَظِّمْ شعائِرَاللّه فَإنَّها مِن تَقْوي القلوب.
هركس شعائر الهي را بزرگ دارد ،اينكارنشانه ي تقواي دلها (ي آنها ) است( .حج )32چند نكته درباره عزاداري:
.1تعظیم شعائراهمیت زيادي داردودردين سفارش زيادي شده و بزرگداشت آنها نشان تقوا وبي احترامي نسبت به آنهاگناه
است؛ازمصاديق بارزآن نماز جماعت،حج ،حجاب،زيارت اهل البیت علیهم السالم وبرگزاري و شركت در مجالس عزاوروضه خواني ائمه
اطهار علیهم السالم است ،لذا پوشیدن لباس سیاه در محرم و ايام عزاي اهل بیت علیهم السالم از موارد تعظیم شعائر است و رحجان
دارد.
.2روضه خواني دراصطالح عبارت است از ياد دادن احكام وبیان مسائل حالل وحرام وامربه معروف و نهى ازمنكروبیان مواعظ
ونصايح ازآيات وكلمات پیغمبر اكرم صلي اهلل علیه وآله وسلم وائمة معصومین علیهم السالم وذكر فضائل ومناقب اهلبیت علیهم
السالم وذكر مصايب وارده بر آنان ،كه چنین مجالسى همراه باافزايش معرفت وشناخت اهل البیت علیهم السالم است و عالوه
برثواب عزادارى،ثواب بیان احكام ومواعظ راكه ازاهداف عالیةآن بزرگواران بوده،نیزخواهدداشت( .آيت ...فاضل جامع المسائل فارسى،ج
،1ص) 580 :
-3بايدازهرعملي كه باعث اذيت ديگران مي شود ويا في نفسه ازنظر شرعي حرام است پرهیز كرد مثل بلندبودن صوت بلندگوو يا
استفاده ازموسیقي هاي حرام( .اجوبه س .)1448
خداوند متعال به همه ما توفیق عزاداري خالصانه را عنايت فرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
*****************************
جلسه 14
امر به معروف و نهی از منکر
سالم علیكم بسم اهلل الرحمن الرحیم با عرض تسلیت تاسوعاي حسیني امام صادق علیه السالم در وصف حضرت عبّاس علیه السالم
مي فرمايد :انَ عَمُّنَا الْعَبَّاسَ نافِذَ البَصیرَةِ ،صَلْبَ الْأيمانِ ،جاهَدَ مَعَ أَبي عَبْدِاللَّهِ علیه السالم وَأَبْلي بَالءً حَسَناً وَمَضي شَهیدا .عموي ما
عباس علیه السالم بصیرتي ژرف و ايماني استوار داشت .همراه حسین علیه السالم جهاد كرد و از امتحان سرافراز بیرون شد و
سرانجام به شهادت رسید( .عمدة الطالب ،ص  )356يكي از مهمترين وظايف ديني و از اهداف مهم حضرت سیدالشهداء علیه السالم
و ياران با وفاي ايشان فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي باشد ،كه دو نكته در اين رابطه خدمت عزيزان عرض مي شود:

-1درامربه معروف ونهي ازمنكر چند چیزشرط است :يكي ازشرايط امربه معروف ونهي از منكراين است كه احتمال تاثیر امرونهي
درشخص وجود داشته باشد پس اگربدانداثرنمي كندواجب نیست؛ امانبايدبه بهانه تاثیرنداشتن اين واجب را ترك كند زيرادر صورتي
كه اگرامريانهي راتكراركند ياافرادمتعددامرونهي كننداحتمال تاثیر باشد دراينصورت امريانهي برتمامي افراد واجب است
تااينكارتاثیرگروهي خودرابگذارد .ديگر اين كه درامرونهي اومفسده وضرري نباشد پس اگربداند ياخوف اين باشد كه امريا نهي
اوضررجاني يا آبرويي يامالي قابل توجه نسبت به او داشته باشدواجب نیست.
-2بهترين روش امربه معروف ونهي ازمنكر اين است كه خودش گناه نكند مثال اگر رفیقش مي خواهدغیبت كنداز شنیدن اجتناب
كند .
تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم و سالمتي مراجع عظام خصوصا مقام معظم رهبري صلوات بر محمد و آل محمد
*****************************
جلسه 15
اهمیت نماز
با عرض تسلیت تاسوعاي حسیني؛ در روز نهم محرّم ،وقتي كه سپاه عمر سعد تصمیم به حمله گرفت ،امام حسین علیه
السالم برادر بزرگوارشان (عباس علیه السالم) را براي مهلت گرفتن يك شب به جهت اداي نماز و دعا به سمت دشمن فرستاد و
فرمود :هُوَ يَعْلَمُ أَنّي كُنْتُ اُحِبُّ الصَّالةَ لَهُ وَتِالوَةَ كِتابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعاءِ وَالْاِسْتِغْفارِ .خدا ميداند كه من(حسین) نماز گزاردن و تالوت
قرآن ؛ زياد دعا كردن و استغفار را دوست دارم( .االرشاد ،شیخ مفید ،ص)240
چند نكته درباره اهمیت نماز:
-1نماز از مهمترين واجبات ديني است وتاكید فراواني شده است كه شخص مسلمان نمازش را اول وقت و به جماعت بخواندودر
اهمیت نماز و جماعت خواندن آن همین بس كه
امام حسین علیه السالم با وجود جنگ در ظهر عاشورا نماز را اول وقت و به جماعت خواندند.
2اگر كسي عمدا حتي يك ركعت نمازش را در وقت نخواند و يا كوتاهي كند تا قضا شود گناه كبیره انجام داده و بايد فورا
توبه كرده و نبايد در انجام نمازهاي قضايش كوتاهي كند.
-3نماز در هیچ حالتي از انسان ساقط نمي شود حتي اگر انسان در حال مريضي است يا داخل وسايل نقلیه است و نماز در حال قضا
شدن است بايد نماز را با رعايت شرائطي كه مقدور است ،بخواند و امثال اين موارد بهانه اي براي ترك نماز نمي شود.

-4مستحب است بچه اي كه خوب و بد را متوجه مي شود به نماز خواندن عادت داده و تشويق نمايند ،البته بايدبه گونه اي انجام
شود كه سبب ناراحتي و بیزاري او از نماز نشود( .رساله مراجع مساله11و) 747
خداوند متعال به حق امام حسین علیه السالم و برادر بزرگوارشان حضرت عباس علیه السالم همه ما را از نماز گزاران واقعي قرار
بدهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
*****************************
جلسه 16
اعمال عاشوراء
ضمن عرض تسلیت شب عاشوراي حسیني ازامام رضا علیه السّالم روايت شده كه فرمودند:انَ اَبى اِذا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ ال يُرى
ضاحِكاً وَ كانَتِ الْكِاَّبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتّى يَمْضِىَ مِنْهُ عَشْرَةُ اَيّامٍ ...هرگاه ماه محرّم فرا مى رسید ،پدرم(موسى بن جعفرعلیهما السّالم )
ديگر خندان ديده نمى شد و غم و افسردگى بر او غلبه مى يافت تا آن كه ده روز از محرّم مى گذشت  ،روز دهم محرّم كه مى شد،
آن روز ،روز مصیبت و اندوه و گريه پدرم بود ( .امالي( للصدوق) ص)128 :
چند نكته درباره اعمال و آداب روز عاشورا:
-1احیاءِ گرفتن وشب زنده داري و توبه در اين شب وحقیقت توبه پشیماني از گناه است يعني قلبا از گناهش پشیمان شود و تصمیم بر
ترك گناه بگیردوهمچنین نسبت به برخي گناهان جبران گذشته واجب است مثال اگر گناهش ترك نماز و روزه بوده در انجام نماز و
روزهاي قضا كوتاهي نكند  ،خمس  ،زكات و حق الناس كه بر گردن دارد را پرداخت كند.
-2كار كردن در روز عاشورا هر چند حرام نیست ولي كراهت دارد و شايسته است كه مومنین در روز عاشورا با بستن مراكز تجاري
خود كه نمادي از مشاركت در مصیبت ساالر شهیدان و اظهار همدردي با حضرتش مي باشد در حد ممكن در اين وظیفه مهم
كوتاهي نكنند.
 -3پسنديده ترين اعمال و كارها در روز عاشورا شركت در مراسم عزاداري و برگزاري مجالس عزا و ماتم براي سید الشهدا علیه
السالم و يادگیري معارف دين مي باشد .البته مومنین بايد عزاداري رابه روشهاي متعارف و معمول میان مردم انجام داده و از
روشهايي كه موجب وهن مذهب مي شود پرهیز نمايندو همچنین شايسته است ،با اقتدا به اباعبد اهلل الحسین علیه السالم در هنگام
وقت نماز بويژه ظهر عاشورا ،عزاداري و ساير امور را تعطیل و نمازشان را اول وقت و به جماعت اقامه نمايند( .عروه اول احكام
اموات -مراجع مساله 1813؛ 1814؛ 1815؛ 2279؛ )2701
خداوند متعال اجر عزاداري ما را فرج امام زمان علیه السالم قرار دهد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد

*****************************
جلسه 17
حجاب و پوشش
از اعتراض هاي شديد حضرت زينب علیها السالم به يزيد ،اين بود:أمِن العَدلِ يا ابنَ الطُلقاءِ! تَخْديرُكَ حرائِرَكَ وَ اِمائَكَ وَ سَوقُكَ
بَناتَ رَسُولِاللَّهِ سَبايَا .اي يزيد! آيا ازعدالت است كه زنان و كنیزان خود را در حرمسرا پوشیده نگاه داشته اي و دختران پیامبر را به
صورت اسیر شهر به شهر مي گرداني( .غم نامه كربال /ترجمه اللهوف على قتلى الطفوف ،ص.)200 :چند نكته درباره نگاه و پوشش:
.1رعايت نگاه و پوشش دربرابر نامحرم واجب است و تفاوتي میان فامیل يا غیر فامیل يا نزد پزشك نیست و همچنین تفاوتي میان
مكانهاي زيارتي و مجالس عروسي يا عزاداري نمي باشد.
.2بر زن واجب است موي سر و بدن وپا و زير چانه خود را از مرد نامحرم بپوشاند ،آنچه كه از پوشش بانوان در مقابل نامحرم
استثنا شده گردي صورت و دستها تا مچ است نپوشاندن دست و صورت در صورتي جايز است كه زينت و آرايش نداشته و
مفسده اي نداشته باشد مثال خودش يا ديگران به گناه نیفتند(.مشهور مخالف :مكارم و شبیري نسبت به پسر نابالغ)
.3نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه كردن به موي آنان  ،چه با قصد لذت باشد چه بدون آن  ،حرام است و نگاه
كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ نیز  ،اگر با قصد لذت يا ترس افتادن در گناه باشد حرام است (.مشهورمراجع مساله2433؛
صرفا جهت اطالع :خوئي ،تبريزي ،گلپايگاني ،صافي :حتي پوشاندن صورت و دستها تا مچ را الزم مي دانند به فتوي يا بنابراحتیاط؛
اجوبه س1221؛ برداشت از العروه الوثقي ،النكاح م 31؛ التحرير الوسیله ،النكاح  182سیستاني ،رساله جامع ج 2م )1455،1446
خداوند متعال به مردان ما غیرت و به زنان ما عفت عنايت بفرمايد به بركت صلوات بر محمد و آل محمد

