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 یستانیسمطابق با فتوای آیت اهلل  یاحکام عزادار

بلند سردادن و به  ونیالسالم(، ناله وش هی)عل نیحضرت امام حس یدر مجالس عزادار ای: آپرسش 1

 است ؟ زیسر و صورت زدن جا

 : اشکال ندارد.پاسخ

 هی)عل نیامام حس یعزادار ینوع حرکت باشتاب ( در دسته ها کیهروله کردن )  ایپرسش: آ۲

 ر؟یخ ایاست  زیکنند جا یم ییمایراهپ ابانهایالسالم( که دور خ

 : در حدّ خود اشکال ندارد.پاسخ

 انداخت؟ ریالسالم( نماز اول وقت را به تأخ هی)عل نیامام حس یبه خاطر عزادار توانیپرسش: م۳

شود که با اوقات  میتنظ ی: سزاوار است که نماز در اول وقت خوانده شود. و سزاوار است که مراسم طورپاسخ

 نکند . داینماز مزاحمت پ

 مکروه است ؟ ایکار کردن در روز عاشورا حرام  ایپرسش: آ۴

کنند  لیالسالم ( مغازه داران تعط همیعصمت و طهارت ) عل تیشهادت اهل ب امی: سزاوار است که در اپاسخ

از آن  دیالم( محسوب شود باالس همی)عل تیبلکه اگر باز ماندن مغازه ها جسارت به ساحت مقدّس اهل ب

 اجتناب کنند.

 مکروه ؟ ایدر دو ماه محرم وصفر مستحب است  یپرسش: حکم لباس مشک۵

 . ستیاست و کراهت آن ثابت ن یا دهیو پسند ستهی: کار شاپاسخ

 علم قرار داشته باشد ؟ ایچهلچراغ  یعزادار یدسته ها یدارد در ابتدا یاشکال ایپرسش: آ۶

 ندارد. ی: مانعپاسخ

که جهت  یمذهب یها ئتیدرباره لخت شدن افراد در ه ینظر حضرت عال خواستمیپرسش: م۷

 را بدانم؟ ردیگ یانجام م یزن نهیس

 : اشکال ندارد.پاسخ

 یشود به جا یم ایآ میگذاریسال است که در شب تاسوعا در مسجد شمع م یپرسش: ما حدود س۸

 مانند المپ به مسجد داد؟ یگرید زیشمع چ

 : اشکال ندارد.اسخپ
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 چه حکم دارد؟ یاز نظر شرع یزن نهیپرسش: س۹

 : اشکال ندارد .پاسخ

جائز  ایالسالم( آ هیالشهداء )عل دیس یزن نهیپرسش: استفاده از طبل و سنج در دسته جات س1۰

 است ؟

 ندارد. ی: مانعپاسخ

 یعزادار ینوارها لهیبوس ایو  یفقط در مراسم عزادار یخواستم بدانم که اگر انسان یپرسش: م11

کند نشانه کم بودن درجه اخالص  هیگر تواندیخودش نم ییدر خلوت و تنها نکهیا ردیاش بگ هیگر

 .دییبفرما حیاست؟ لطفاً توض یو

موجب تأثر  نیکند و ا یم میواقعه بهتر آن را ترس دنیشن میچه بسا انسان در جمع و از مستق ری: خپاسخ

 گردد . یم شتریب
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