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ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺎس را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺳﺮور ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻃﯿﺐ و ﭘﺎﮐﺶ ...و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﯾﺴﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻪ در آن ﺑﺠﺰ ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ از ﮐﺘﺐ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻗﻀﺎوت ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ در ﭘﯽ آن
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽ دﻫﺪ ,ﻟﺬت و راﺣﺘﯽ را ﺑﻌﺪ از
ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ.
ﺑﻠﻪ ,راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﺰی از آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ,ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺋﻤﻪ ‡ ﮐﻮﺷﺶ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ,ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﺮور و اﻣﺎم ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮدش و ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﻧﺼﺮت و
ﯾﺎری اﯾﻦ دﯾﻦ و ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم و ﺣﻘﺎﺋﻘﺶ ﻓﺪا ﮐﺮد ,ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﺎﺋﻖ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ و ﺟﻮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎه از آن اﯾﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮراء و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺰاداری و ﻗﺒﻮر و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﻘﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﮐﻨﻮن ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﺼﺒﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ وارد ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  ﻓﺮﻣﻮده
َ
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[١٥٦ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ﴿ :إِنا ِ� ِ ��ا إِ�هِ � ٰ ِ
ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی اوﺳﺖ«.
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ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮابﻫﺎ از رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﺋﻤﻪ ‡ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻘﺪم )ﻗﺪﯾﻤﯽ( و ﻣﺘﺄﺧﺮ )ﺟﺪﯾﺪ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺳﻌﯽ در اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺮدهام.
ﻫﻤﺎﻧﺎ رواﯾﺎت زﯾﺎدی از اﺋﻤﻪ ‡ در ﺟﻼﻟﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ,و ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻬﻤﻞ و ﻫﯿﭽﮑﺎره ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎﺋﯽ ﺑﺲ وﺟﻮد دارد ,وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﻬﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻼن آن ﺗﻘﻠﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و از ﻓﻼﻧﯽ و
ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ در ﻋﺼﺮﻫﺎی
ﺿﻌﻒ و اﻧﺤﻄﺎط از روی ﺗﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻬﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﻢ ,وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻧﺪای اﺟﺘﻬﺎد ﺳﺮداده و ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﺪ و درﻫﺎی اﺟﺘﻬﺎد در آن ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,وﻟﯽ ﺗﺮور ﻓﮑﺮی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﺑﺮ
روﺷﻨﻔﮑﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ,و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺣﺎل و وﺿﻊ ﻋﻮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻫﻢ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎﺗﯽ از ﮐﻼم اﺋﻤﻪ ‡ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ,و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را در دﻋﺎی
ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
س :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ و رد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮارد در زﻣﺎن
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ‡ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺷﯿﻌﯿﺎن در زﻣﺎن
اﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن وﺟﻮد آن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻧﺮا در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ را داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی
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ﺳﯿﺎه ﺑﺮ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ )ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﺻﺮاط اﻟﻨﺠﺎة ﺧﻮﺋﯽ ﺻﻔﺤﻪ
 ٥٦٢ﭼﺎپ .(١٤١٧
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻋﻼﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ اﻣﻮر  ١در زﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ‡ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮده و
ﺑﺮ ﺗﻌﺰﯾﻪی ﺣﺴﯿﻦ  از ﻣﺎ اوﻟﯽﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و در ﻫﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ ,اﻣﺮی
از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺪﻋﺘﯽ  ٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ آﻧﻬﺎ را در دﯾﻦ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .و آﻧﺮا ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ داﺧﻞ ﺷﺪن در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاب واﻗﻌﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ,ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪﻋﺖ
ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮار دادن ﺣﮑﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ,و
از دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ]ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ[ رواﯾﺖ وارد ﺷﺪه در ﻣﺬﻣﺖ ﺑﺪﻋﺖ و
ﺑﺪﻋﺘﮕﺬار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار دادن ﺣﮑﻤﯽ در دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ,زﺷﺘﯽ
ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در دﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از راه ﻣﺠﺎز آن و در ﻟﻮای
دﯾﻦ و ﺑﻪ اﺳﻢ وﺣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ از آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن  ٣ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -١ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری)ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻠﯽ در دﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ وارد دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٣اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻠﯽ در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﯽ )ﺻﻔﺤﻪ  (۱۶۹از اﻣﺎم ﺻﺎدق  /رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭼﺸﻤﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮﯾﺎﻧﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺳﻪ ﭼﺸﻢ :ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را از ﺣﺮام اﻟﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و
ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ در دل ﺷﺐ از ﺗﺮس از ﻋﻈﻤﺖ و
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ﺳﺒﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ] :ﺳﺒﺐ آن[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﺜﻞ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ,و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻣﯽ ١؛ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن آن
ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻪ زاری ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﮐﻪ ﺗﻌﺰ ﯾﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﻫﺪف ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,و ﮔﯿﺮزی ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردن آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ
اﻣﻮر ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﻌﯽ در ﺑﺎره آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﻗﺒﯿﺢ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺷﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﻋﺖ و ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد ص .(١٩٧

٢

و ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻠﺴﻠﻪ آل ﺑﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و از ﭘﺲ آن ,اﯾﻦ روز ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ – ﺳﻮﮔﻮاری و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ در اﯾﻦ روز در ﺟﺎﺋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آل ﺑﻮﯾﻪ -و
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺣﺰن ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻐﺪاد و ﺗﻤﺎم ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ و
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺷﺪﻧﺪ ,و ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻓﺎﺟﻌﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ
اﻫﻞ آن ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ,و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺣﻤﺪاﻧﯽ ,ﺣﯿﺴﻨﯿﻪﻫﺎ در ﺣﻠﺐ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻐﺪاد اﺣﺴﺎس
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ,و ﺑﻪ اﺻﻮل زا ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺎﮐﻦ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺣﺠﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺎﺗﻢ
و ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮑﻬﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﻈﻬﺮی از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و اﺷﺎﻋﻪی آن ﮔﺮدﯾﺪ )آداب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ :ﺻﻔﺤﻪ .(١٩٢
ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ و ﻋﺰاداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻣﯽ :اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢اﯾﺎم ﻣﺤﺮم.
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ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از آل ﺑﻮ ﯾﻪ و ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻈﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و اﻋﻼن
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدﻧﺪ( اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻈﻬﺮی از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
س :آﯾﺎ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص و ﯾﺎ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ‡ ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻧﻮﺣﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه و ﻗﻤﻪ زﻧﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﺰاداری اﻣﺮوزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
وﺟﻮد دارد؟
ج :ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮ ﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﺻﺪوق اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داده اﺳﺖ :در ﻟﻔﻆ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه
اﻟﻔﻘﯿﻪ .(٢٧٢-٢٧١/٤ :و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻧﺮا رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ا.ه )ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(١٠٣/٨٢ :
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺤﻘﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮری و ﺑﺮوﺟﺮدی از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻌﻮﻧﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻪ ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﯿﻮن در ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺻﺪا در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎدی ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻮﺣﻪ و ﻏﻨﺎء« )ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار:
.(١٠١/٨٢
از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد از ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ  ﺑﻪ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ
ﺷﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد» :در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺮای ﻣﺮده ﻫﺸﺪار
ﻣﯽدﻫﻢ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(١٤٤/١ :
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ص در ﺣﺪﯾﺚ» :و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻧﻮﺣﻪ و ﺷﯿﻮن ﻧﻬﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« )ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٣٧٢/٣ :
و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ام از ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ و دو ﺻﺪای اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی ﺑﯽ ﺑﻨﺪﺑﺎر :ﺻﺪا ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی
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ﻟﻬﻮ و آوازﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺻﺪا ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ]و[ ﭼﻨﮓ زدن ﺻﻮرت و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﯾﻘﻪ
و ﻧﺎﻟﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(١٤٥/١ :
و از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽرود ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد :ﺑﺎران ﻃﻠﺒﯿﺪن از ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻗﻮام و ﻧﻮﺣﻪ
ﺳﺮاﺋﯽ در ﻣﺮگ« )ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(١٠١/٨٢ :
و ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه از اﻣﺎم ﺻﺎدق  /رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﺮ ﻣﺮده
اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«) .اﻟﮑﺎﻓﯽ.(٢٢٦/٣ :
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق  /آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﺮای ﻣﺮگ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺒﺎس ﭘﺎره ﮐﺮدن ]ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« )اﻟﮑﺎﻓﻲ.(٢٥٥ /٣ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  /رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ص ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﻦ ]ﻧﯿﺰ[ او را ﻏﺴﻞ دادم ,رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص او
را ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮد و ﺣﻨﻮط ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻠﯽ او را ﺣﻤﻞ ﮐﻦ ,او را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد ...و وﻗﺘﯽ اﺣﻮال او را دﯾﺪ ص ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮد و از ﭘﺲ ﮔﺮﯾﻪی او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ]ﮔﺮﯾﻪ[ ﻣﺮدان از ﺻﺪای
زﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺐ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآورد,
و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اراده ﺗﻮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮ ﯾﻢ«) .ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(١٠١-١٠٠/٨٢ :
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ ای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽص ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ,ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدن ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ را ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ص از ﺻﻮت ﺣﺰ ﯾﻦ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ از
ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ و ﺷﻨﯿﺪن آن ]ﻧﯿﺰ[ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد) .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٩١٥/٢ :
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و ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﺑﻮدﯾﻢ
و ﻣﺮدی آﻣﺪ و از ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ 
ََ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ اﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮی و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﯽ آن ﻗﺪری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﱠ
ﺗﻮ ُﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ ,ﻣﯽﮔﺬرد و ﺳﺨﺘﯽ آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ«) .اﻟﮑﺎﻓﻲ.(٢٢٥/٣ :
و از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  /ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺒﺮ و ﺑﻼء ﺑﺴﻮی ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺪن,
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ]ﺑﻄﻮری ﮐﻪ[ ﺑﻼء ﻣﯽآﯾﺪ و او ﺻﺒﻮر اﺳﺖ ,و ﺑﻼء و ﺟﺰع ﺑﺴﻮی ﮐﺎﻓﺮ
ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼء ﻣﯽآﯾﺪ و او ﺟﺰء و ﻓﺰع ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
)اﻟﺬﮐﺮی :ﺻﻔﺤﻪ .(١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ اول ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﺦ در اﻟﻤﺒﺴﻮط و اﺑﻦ
ﺣﻤﺰه ﻧﻮﺣﻪ را ﺣﺮام ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ]اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ[ اﺟﻤﺎع  ١اﺳﺖ« )اﻟﺬﮐﺮی:
ﺻﻔﺤﻪ  ,٢ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار.(١٠٧/٨٢ :
و ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ,ﻧﻮﺣﻪ را ﺣﺮام
ﮐﺮد و ادﻋﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,ﭼﻪ ﺑﺴﺎ او در ﻋﺼﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮد
و ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﻮﺣﻪ و ﺷﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺴﯿﻨﯿﺎت ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ,اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻨﺪ ,ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺻﺤﯿﺢ اﺋﻤﻪ
آل ﺑﯿﺖ ‡ ﺗﻀﺎد دارد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ﮔﻔﺖ» :وﻟﯽ از ﺷﯿﺦ در اﻟﻤﺒﺴﻮط و
اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ« )ﻓﻘﻪ.(٢٥٣/١٥ :
و ﺷﯿﺮازی ﮔﻔﺖ» :در اﻟﺠﻮاﻫﺮ خودزﻧﯽ و ﺷﯿﻮن ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ«.
)اﻟﻔﻘﻪ.(٢٦٠/١٥ :
 -١اﺟﻤﺎع در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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و اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ  /ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰع )ﺑﯽ ﺻﺒﺮی( ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن در ﻧﺎراﺣﺘﯽ
و ﺷﯿﻮن و زدن ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,و ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮﺣﻪ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺻﺒﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ و راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از راه درﺳﺖ را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه اﺳﺖ«
)اﻟﮑﺎﻓﻲ ,٢٢٣-٢٢٢/٣ :وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ ,٩١٥/٢ :ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(٨٩/٨٢ :
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺻﺎدق  /اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ
راﻧﺶ ﺑﺰﻧﺪ اﺟﺮ او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد«) .اﻟﮑﺎﻓﻲ.(٢٢٥/٣ :
ﻣﯽ ﮔﻮ ﯾﻢ :ﭘﺲ ﺣﺎل ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮو ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯽ؟ آﯾﺎ اﺟﺮ
ﺗﻮ از درﺟﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﺒﯽ ص ﺗﻀﺎد دارد ,ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
و ﻓﺮﻣﻮدهی ص» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت زﻧﺪ و ﯾﻘﻪ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«
)ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(١٤٤/١ :
و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در
ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﺟﻮاب داد» :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« )ﺛﻢ اﻫﺘﺪﯾﺖ )آﻧﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪم( :ﺻﻔﺤﻪ  ٥٨ﭼﺎپ ﻋﺮﺑﯽ(.
و از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻧﺒﯽ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
اﺟﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :زدن دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ,و ﺻﺒﺮ در ﻣﺼﯿﺒﺖ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ,ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای او رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای او ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ]از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ[ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ,در اداﻣﻪ
ﻧﺒﯽ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﻢ ,ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن
ﺳﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا« )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٤٨٩/٣ :
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق  (/ار ﭘﺪراﻧﺶ از ﻧﺒﯽ ص در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻬﯽ
ﺷﺪﮔﺎن ,رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ او از ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺻﺪای ﺣﺰﯾﻦ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻬﯽ
ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد از ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ و ﺷﻨﯿﺪن آن و ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد از زدن ﺻﻮرت« )ﻣﻦ
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ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ.(٤-٣/٤ :
و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ زدن و ﭘﺎره ﮐﺮدن و ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺟﻤﺎع ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﺮا در اﻟﻤﺒﺴﻮط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎء و
ََ
ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ« )ﻓﻲ اﻟﺬﮐﺮی :ﺻﻔﺤﻪ .(٧٢
و ﺷﯿﺮازی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در اﻟﻤﻨﻬﯽ زدن ﺻﻮرت و ﺑﺮﮐﻨﺪن ﻣﻮ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ«
)اﻟﻔﻘﻪ.(٢٦٠/١٥ :
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪی ﻧﺒﯽ ص ﺑﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺶ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺣﻤﺰه و
ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :وﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺣﺎﻻت از ﺳﺮ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ,...وﻟﯽ وی از ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻓﺮد ﺣﺰ ﯾﻦ و زدن ﺻﻮرت و ﭘﺎره
ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد ,ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم آﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﯽ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟« )در ﮐﺘﺎب ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل :ﺻﻔﺤﻪ .(١٥١
ﺳﭙﺲ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
اﻣﺮوزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ در زﻣﺎن وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ص اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎﻣﺎن
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و ﺳﺠﺎد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ و درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺎم ,ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ او ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺮﺑﻼ
ﺑﻮد ,ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺪرش و ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﺶ و ﺑﺮداراﻧﺶ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ,و
ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎﺋﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه دوام آﻧﺮا ﻧﺪارد و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ از ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﺋﻤﻪ ‡
ﭼﯿﺰی درﺑﺎره آﻧﮑﻪ او ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و
ﭘﯿﺮوی آن ﮐﻨﺪ« )ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل :ﺻﻔﺤﻪ.(١٥١
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن از آن
اﻋﻤﺎل ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ذرهی از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ,و اﮔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ اﺟﺘﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻮا
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﺟﺮی ﺑﺰرگ و ﺛﻮاﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ,ﻫﻤﺎﻧﺎ آن
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ﻓﻘﻂ ﻋﺎدت و ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ آن ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده
و ﺗﻮﺳﻂ آن از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ رﺳﻢ
ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮام اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زدن ﺧﻮد و ﺧﻮد را ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺮدن ﻗﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,و ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺣﺴﯿﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد« )ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل :ﺻﻔﺤﻪ .(١٤٨
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ,وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی
ﻟﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮزی دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﯽﮐﻨﺪ ,و ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ آن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ,اﻧﮕﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﺰاداری ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .و ﻋﺠﯿﺐ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾﻨﺪاری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ,
و از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺧﻮدم در اﻧﺘﻘﺎد از آﻧﻬﺎ ﻣﺪارا ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﺳﻢ ﻗﻮﻣﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ« )ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل :ﺻﻔﺤﻪ .(١٤٩
و ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ زدن ﺳﺮ ﺑﺎ
ﻗﻤﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن از آن ذره ای از اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد آن ﻫﯿﭻ
ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻋﻮاﻃﻔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﭘﺎک ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪهی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )آداب
اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ :ﺻﻔﺤﻪ .(١٨٢

س :ﺣﮑﻢ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه در ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :از اﻣﺎم ﺳﻮال ﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز در ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :در آن ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ« )ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ.(١٦٢/١ :
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و از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ  در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﺒﺎس ﺳﯿﻪ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ« )ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ.(١٦٣/١ :
و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﮐﺮاﻫﺖ ﻣﯽورزﯾﺪ ﺑﺠﺰ
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ :ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﻮزه و ردا )ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ.(١٦٣/١ :
و آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ  ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﺎ ﻗﺒﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎه و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ در
آن ﺧﻨﺠﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﺪﯾﺪار آﻣﺪ و ص ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﺒﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺖ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ ای ﻣﺤﻤﺪ و ای ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪت  ١از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺖ
و ﻧﺒﯽ ص ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺒﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﻮ! وای ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻪ از
ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب دﻫﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﻠﻢ در
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪی آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ« )ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ,١٦٣/١ :وﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﻌﻪ.(٢٧٩/٣ :
س :زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ای ﺑﺮای اﺟﺮ
ﺑﺮدن وﺟﻮد دارد؟
ج :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺰ ﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رواﯾﺎﺗﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص
زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰاداری و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در آن ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﺧﻮد ﻗﺪﻏﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد زﯾﻨﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽزد و دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﯿﺮﺑﺎن ﻣﯽﺑﺮد و آﻧﺮا ﭘﺎرﮐﺪه و ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از
ﺧﺪا ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻋﺰای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰادار ﺑﺎش و ﺑﺪان ﮐﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و
اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺠﺰ وﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ,ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮی او ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
 -١ﺑﺮواﯾﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺳﻼﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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و او ﯾﮏ و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ,ﭘﺪرم از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎدرم ]ﻧﯿﺰ[ از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮادرم از
ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﻋﺰادار ﺑﺎﺷﯿﻢ ,ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮاﻫﺮم ،ﺗﻮ را
ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارم ,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺎره ﻧﮑﻦ و ﺻﻮرﺗﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﻧﺰن و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﯿﻮن و زاری ﻧﮑﻦ« )اﺑﻦ
ﻃﺎووس در اﻟﻤﻠﻬﻮف :ﺻﻔﺤﻪ  ٥٠و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ در اﻟﻨﺪوة.(٢٠٩/٥ :
و در رواﯾﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ,ای ام ﮐﻠﺜﻮم ,ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ,ای رﺑﺎب اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ,ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎره ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﺧﻮد را ﭼﻨﮓ ﻧﺰﻧﯿﺪ« )ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻟﻤﻘﺮم در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ :ﺻﻔﺤﻪ .(٢١٨
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» :ای ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻼک ﺷﺪم,
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺎره ﻧﮑﻦ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﻧﺰن و ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﭙﺎ ﻧﮑﻦ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ,١٤٤/١ :ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ :ﺻﻔﺤﻪ  ,٢٦٤ﮐﺘﺎب :ﻋﻠﯽ
ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ١١٦و ﮐﺘﺎب :ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء ﺻﻔﺤﻪ  ١٩٠و.(...
وﮐﻼﻣﺶ ﺑﺴﯽ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد.
و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻤﻘﺪام رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ََ َۡ َ َ
ينك ِ�
از أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ و أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿و� �ع ِص
َۡ
وف﴾ ]اﻟـﻤﻤﺘﺤﻨﺔ .[۱۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﮐﺎر ﻧﯿﮏ از ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ
مع ُر ٖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ

ﭼﻨﮓ ﻧﺰن و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺮﯾﺰ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮن ﻧﺪا ﺳﺮﻣﺪه و ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﻦ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ
ََ َۡ َ َ
َۡ
وف﴾ )ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر :ﺻﻔﺤﻪ  ,٣٩٠وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� �ع ِصينك ِ� مع ُر ٖ
ﺷﯿﻌﻪ ,٩١٦-٩١٥/٢ :و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ در اﻟﻨﺪوة.(٧٢/٥ :
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ََ َۡ َ َ
ينك ِ�
و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﴿و� �ع ِص
َۡ
وف﴾ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﯿﮏ )ﻣﻌﺮوف( :ﭘﺎره ﻧﮑﺮدن ﮔﺮﯾﺒﺎن و ﻧﺰدن ﺑﺮ ﺻﻮرت و آواز
مع ُر ٖ
ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﺑﺎ زاری و ﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ.(٣٠٨/٥ :

و از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮان و ﺷﻨﻮﻧﺪهاش را ﻟﻌﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ,١٤٤/١ :اﻟﺒﺤﺎر.(٩٣/٨٢ :
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ  ﮔﺮﯾﻪ زﻧﺎن را ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﻔﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪ ,ﺑﺴﻮی
ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺷﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺑﺮ زﻧﺎﻧﺘﺎن از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﭼﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮ ﯾﺪ؟ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺻﻮت ﺣﺰ ﯾﻦ آﻧﺎن را ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟« )ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ ,٣٨٧/٣ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺤﺎر.(٨٩/٨٣ :
از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ دﻫﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﻌﻤﺖ
او ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺎز و آواز رود ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ وارد
ﺷﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ﺑﭙﺮدازد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ و )در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ( :ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ« )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٩٠/١٢ :
و از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪراﻧﺶ ‡ در وﺻﯿﺖ ﻧﺒﯽ ص ﺑﻪ ﻋﻠﯽ  آﻣﺪه اﺳﺖ:
ای ﻋﻠﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ را اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ او را ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺶ وارد آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ,ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :آن اﻃﺎﻋﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﻋﺮوﺳﯿﻬﺎ و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯿﻬﺎ رود و ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﺑﭙﻮﺷﺪ« )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٣٧٦/١ :
و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻌﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪراﻧﺶ ‡ از ﻋﻠﯽ 
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﻢ ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ :ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻗﻮام و ﺑﺎران ﻃﻠﺒﯿﺪن از
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ,و ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮان اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ,وﻗﺘﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ از ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﭙﺮ]ش در ﺑﺮاﺑﺮ آن[
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ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )اﻟﺨﺼﺎل :ﺻﻔﺤﻪ .(٢٢٦
از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  /ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺘﻀﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد] :زﻧﺎن[ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺎره ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ رود
ﺷﮑﺎف او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(١٠١/٨٢ :
و از ﻋﻠﯽ  ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص از زﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ ﻧﮑﺮده
و ﺧﻮد را ﭼﻨﮓ ﻧﺰده و ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺧﻠﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ« )ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار.(١٠١/٨٢ :
س :آﯾﺎ از اﺋﻤﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای روزه روز ﻋﺎﺷﻮرا وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ١

ج :از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ  ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﺷﻮرا روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )و آن(
ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪه  ٢ﻣﯽﺷﻮد« )ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم:
 ,٢٩٩/٤اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر.(١٤٣/٢ :
از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ  /رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص روز ﻋﺎﺷﻮرا
روزه ﺑﻮد« )ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم.(٢٩/٤ :
و اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :روزه روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻔﺎره ]ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﯾﮑﺴﺎل
اﺳﺖ« )ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم.(٣٠٠/٤ :
و از اﻣﺎم ﺻﺎدق » :/ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ]روزه[
ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﻫﺮ ﺑﺪی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٣٤٧/٧ :
 -١در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﻪ از ﺗﺴﻊ و ﻋﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻪ و ده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ,روزه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ از
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﻨﺎد آن اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد آﻧﻬﺎ را
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﺑﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد.

ﺟﻮابﻫﺎي ﻧﻮراﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺎﺷﻮراي ﺣﺴﯿﻨﯽ

15

و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺣﺐ ,ﻧﻤﺎز
در ژرﻓﺎی ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزه ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ,روزه در ﻣﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٤٧٤/٩ :
و از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ » :روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آن
ﮐﻔﺎره ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ]در اداﻣﻪ[
روزه ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(٥٤٩/١ :
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب» :اﮔﺮ ﻫﻼل ﻣﺎه ﻣﺤﺮم را دﯾﺪﯾﺪ ]روزﻫﺎ را[ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﻢ
ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ روزه ﺑﺎﺷﯿﺪ ]راوی [:ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ« )اﻗﺒﺎل اﻷﻋﻤﺎل :ﺻﻔﺤﻪ  ,٥٥٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٣٤٧/٧ :
و رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻃﺎوس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺧﺒﺎر
ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ روزه آن ]روز[ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ« )اﻗﺒﺎل اﻷﻋﻤﺎل :ﺻﻔﺤﻪ .(٥٥٨
و ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻔﯿﻨﻪ
]ﻧﻮح[ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﻧﺲ و ﺟﻦ آﻧﺮا روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن
روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪی آدم  را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(٥٩٤/١ :
س :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﻠﻪ ,رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﺨﻦ اﺋﻤﻪ ‡ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از او
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؛ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﻧﻤﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ,ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
)وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ.(٨٦٩/٢ :
و از ﻧﺒﯽ ص آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» ،ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد ،ﮔﭻ ﮐﺎری ﻗﺒﺮ ,ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن و
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺣﻮل آن« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(١٢٧/١ :
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ,اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﻓﺰودﻧﺪ ,از اﻣﺎم ﺻﺎدق  /ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺮام ﺧﻮرﻫﺎ
ﻫﻔﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :رﺷﻮه ﮔﯿﺮﻫﺎ در ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ,ﻣﻬﺮﯾﻪ زﻧﺎ و ﭘﺎداش ﺑﻪ دروﻏﮕﻮی ﻏﯿﺒﮕﻮ
و ﺑﻬﺎی ﺳﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ« )ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.(١٢٧/١ :
و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ :از أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن
ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ آن و درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮل
آن و ﻧﻪ ﮔﭽﮑﺎری و ﻧﻪ ﮔﻞ اﻧﺪود) .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ,٨٦٩/٢ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ:
.(٤٤٤/٣
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺟﺮ دﻫﺪ و ﻣﺎ را
ﺑﻪ راه درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.

