
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ی امام حسينبرنامه شانزدهم مدرسه

  

ی شرعی بودن  شه ضابطهال كردند در ارتباط با شعائر امام حسين(ع) و مراسمی که برگزار میسؤ

  چه هست؟  

  جا سه ضابطه را نقل بکنيم.توانيم اينمی

طور نباشد که يک حرکتی،  گيرد داللت کند بر امام حسين(ع)، اين که آن کاری که صورت میاينيکی  

ربطی به امام حسين(ع) نداشته باشد و بعد بگوييم اين شعائر گونه  يک مراسمی انجام بشود و هيچ  

کند نگاه می  کند، اطراف کار راکند وسط کار را نگاه مینگاه می  راکار    هستند يعنی انسان باال  یحسين

و هيچ جا ربطی به امام حسين(ع) ندارد حاال با يک پالکاردی باال نوشته مراسم امام حسين(ع). پس 

    کند بر امام حسين(ع)   بداللت 

از ادواتی استفاده کند که ادوات حزن و جزع و غم و اندوه باشد واال اگر از ادواتی استفاده بشود  دّوم،   

فرض بفرماييد   دانم، آشنا هم نيستمشادی به کار برده شود، مثالً من نمیدر صد فقط در  که معموالً يا صد

ما در مراسم امام کند خب اين ديگر درست نيست  ها استفاده میل شادی و عروسی ف فقط در مساياگر دَ 

 حسين(ع) از آن استفاده کنيم.

ضرر  ری بکند که به جسمش ضرر برسد خب  ی کار حرام نباشيم. مثالً اگر انسان کا در بردارندهو سّوم  

ايی هست و اين  رساندن به جسم حرام است. بعضی جاها من ديدم که خدمتتان عرض کنم يک پنجه

 رساندزنن به خودشان خب اين ضرر است هر چيز که ضرر میطور میپنجه پر از چاقو است و همين

فرض بفرماييد بعضی  به بدن حرام است يا نه کار حرام نيست اّما مستلزم حرام لخت ها  است. مثالً 

ايی در بسته اّما اگر به صورت  شوند خب مرد لخت بشود اشکال دارد در يک مسجدی يا يک حسينهمی

جا اگر مستلزم کار آيند خب اينشود زنان هم میهيأت بياد و بعد خدمتتان عرض کنم مجلس مخلوط می

اشد که باشد خودتان ديگر تشخيص دهيد مصداقش را اين خود کار حرام نيست اّما مستلزم کار حرام ب

          هم اشکال دارد. 
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