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 یهمدان ینور نیاهلل حس تیآ احکام عزاداری مطابق با فتوای

عزادارى که موجب بروز گناهان و  یهائتی: آمدن زنان با وضع نامناسب در دنبال ه سؤال

 د؟ییفرمایم هیشود چه صورت دارد و براى عزادارى بانوان چه روشى را توصمى ییهایآلودگ

 

سعى کنند ضمن شرکت در  دیاست. بانوان محترمه با زی:  در صورتى که همراه با حرامى نباشد جاجواب

 .ندینما تیحجاب و عفاف خود را کامالً رعا هایعزادار

 

و  ندیالبته به طورى که نامحرم نب آوردیرا درمکسى که لباسش  ست؟یزنى چ نهی: فلسفه س سؤال

 ست؟یحکمش چ دیایخون ب اشنهیاز س نکهیبزند تا ا نهیس

 

 نهیس قینوع عزادارى و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت است که از طر کیزنى  نهی:  سجواب

در  شهی)ع( براى هم نیائمه معصوم ری)ع( و سا نیزنى و روضه خوانى و... خاطره فداکارى و جانبازى امام حس

 .ماندها زنده مىخاطره

 

 .است دهیطور متعارف عملى ارزشمند و پسندزدن به نهیس و

 

 زدن براى ائمه )ع( چه است؟ نهیس لی: دل سؤال

 

آنان در  تیو زنده نگاهداشتن خاطره و مظلوم نىیشعائر د میعنوان تعظزدن براى ائمه )ع( به نهی:  سجواب

 .)ع( است تیبحق و نشر معارف اهل اءیو اح تیمورد توجّه متشرعه بوده و سبب تقو خیارطول ت

 

 زدن در منظر زنان چگونه است؟ ریزدن و زنج نهی: الف: برهنه شدن مردان در حال س سؤال

 

 است؟ زیخوانى در مراسم عزادارى جا هیو شب هیتعز ای: آب
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)س( و معرفى حضرت سجاد  نبیخوانى که مشتمل بر تشبّه مرد به زن و کوچک نمودن حضرت ز هیتعز ای: آج

است؟ و شرکت در آنچه  زیها جانقل و نبات و زدن ساز و امثال آن دنیو پاش ماریفرد ب کیبه  السالمهیعل

 حکمى دارد؟

 

 ست؟ا زیجا رهیو غ هیو تعز شیدر نما السالمهیعل تیتشبّه به اهل ب ای:  آد

 

 است؟ زیجا پوریخوانى و استفاده از دهل و ش هیلباس زنان توسط مردان در شب دنیپوش ای: آه

 

بخوانند و از غنا اجتناب شود و مرد لباس زن نپوشد  حیکه مطالب را صح یخوانى در صورت هی:  در تعزجواب

طور متعارف مانعى به زیاشکالى ندارد و نواختن طبل و سنج ن دیایو از اجتماع مرد و زن مفاسدى به وجود ن

)ع( باشد  تیباگر عملى موجب کوچک شمردن اهل نی)ع( اشکال دارد و همچن تیبندارد و تشبّه به اهل

 .اشکال دارد

 

شود و ها استفاده مىاز آن السالمهیعل نیکه در مراسم عزادارى امام حس یها: حکم علم سؤال

 ست؟یهستند چ ییاى نقش و نگارهابعضى دار

 

 .:  طبق متعارف اشکال نداردجواب

 

 عزادارى؟ اینماز اول وقت مقدم است  السالمهیعل نیعزادارى امام حس امی: در ا سؤال

 

مقدّم  زیدر وقت نماز، نماز را بر همه چ ارانشیو اصحاب و  السالمهیعل نیطور که امام حس:  همانجواب

 .ل وقت را مقدم دارند بهتر استنماز اوّ -داشتند 

 

 است؟ زیبدون اذن شوهر جا همانى،یم ایجشن ائمه )ع( و  ایبرپا کردن مراسم عزادارى  ای: آ سؤال
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 .ستین زیکه از اموال شوهر باشد جا ی:  در صورتجواب

 

 بتیکند در مصزنى انسان به خود وارد مى ریزنى و زنج نهی: لطمه زدنى که در مجالس س سؤال

 چه حکمى دارد؟ السالمهیعل دالشهداءیس

 

 .اشکال ندارد انیعیش نیطبق سنّت متعارف و معمول ب السالمهیعل نی:  عزادارى براى امام حسجواب

 

)ع( خصوصاً حضرت و ائمه هدى نیعنوان عزادارى براى معصومبه اهیلباس س دنی: پوش سؤال

 ایعنوان و  نیکسى بخواهد در طول سال به اچه حکمى دارد؟ خصوصاً اگر  السالمهیعل دالشهدایس

 .بپوشد اهیدو ماه محرم و صفر را لباس س

 

 نیائمه معصوم ریو سا السالمهیعل نیامام حس بتیعنوان اعالن حزن و اندوه در مص:  مانعى ندارد بلکه بهجواب

 .)ع( رجحان هم دارد

 

 ر؟یخ ایشود براى عزادارى...( منعقد مى اهیلباس س دنیموارد )پوش نینذر در ا ای: آ سؤال

 

 .شود:  در مواردى که رجحان داشته باشد نذر منعقد مىجواب

 

مانند طبل و دهل و  یلیعدم اشکال شرعى استفاده از وسا ای: نظر مبارک در مورد اشکال و  سؤال

هاى عزادارى حرکت دسته شیشاپیشود و در پمى هانتیبه انواع ز نیکه مز ییهاچنگ و عالمت

 ست؟یدهند چمى

 

 .:  استفاده از ابزار فوق در عزادارى در حدّى که معمول است اشکال نداردجواب

 



Hosssna.ir 
 

همراه  نیو زارى مستضعف هی: نى زدن همراه با نوحه در مساجد که موجب حزن و نوعاً با گر سؤال

 گردد چه حکمى دارد؟نمى زیاست و موجب هتک حرمت مسجد ن

 

 .واجب نوحه خوانى در مساجد، همراه نى زدن نباشد اطی:  به احتجواب

 

محرم و صفر مراسم مختلفى در مساجد  یاماه مبارک رمضان و ماهه امیدر ا نکهی: نظر به ا سؤال

گردد و غالباً مراسم تا پاسى از شب ادامه دارد و صداى شعائر اسالمى برگزار مى میجهت تعظ

 گانیشود و بالطبع همسااز مسجد پخش مى رونیسى از شب براى بتا پا زیبلندگوهاى مسجد ن

کنند مى تىیباشند و غالباً اظهار نارضاصداى بلندگوها مى دنیاز همه در معرض شن شتریب دمسج

باشند خواهشمند مسجد مى رونیمخالف پخش صداى بلندگوى مسجد براى ب حاًیبه طورى که صر

 د؟ییمورد مشخص فرما نیامناى مسجد را در ا ئتیه فیاست از لحاظ شرعى تکل

 

 تیاهل ب یمعارف اسالمى و برپا کردن مجالس عزادار میو تعل غی:  برگزار نمودن مجالس وعظ و تبلجواب

محترم امناى  ئتیمهم است ولى بر همه مسلمانان مخصوصاً ه اریالزم و بس نىیشعائر د می)ع( و تعظعصمت

و صدا  ندیباشند بنما ماریب اهمخصوصاً در صورتى که بعضى از آن گانیهمسا تیالزم است که رعا زیمساجد ن

 .است رهیاز گناهان کب کىیو ناراحت کردن مسلمانان  تیّاذ رایرا فقط در داخل مجالس منعکس کنند. ز

 

با کفش  نکهیفراوانى که مبنى بر حفظ حرمت مسجد شده و با نظر به ا داتی: با توجه به تأک سؤال

 دییشود لطفاً بفرماو هتک حرمت مسجد محسوب مى یاحترامیشبستان مسجد شدن نوعى بوارد 

 )ع( چه حکمى دارد؟ نیالحسامر در خصوص عزادارى حضرت اباعبداهلل نیا

 

 .:  اگر موجب هتک شود، اشکال داردجواب

 

مساجد آنچه اصل است نماز و اقامه جمعه و جماعت است در  ادیدر بن نکهی: با توجه به ا سؤال

خوانى و عزادارى ساالر  هیشبستان مسجد و اجراى برنامه شب یهافرش یآورصورتى که جمع
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نماز فرادى اصناف و  ایمانع برگزارى نماز جماعت و  السالمهیبن على عل نیحضرت حس دانیشه

 است؟ زیامر جا نیا ایمسجد باشد آرهگذران در شبستان  ایمسجد و  رافکسبه اط

 

 .:  اگر مانع از برگزارى نماز باشد، اشکال داردجواب

 

شبستان مسجد و ورود عزاداران با کفش به داخل مسجد  یهافرش یآور: بر فرض که جمع سؤال

مسجد که  وانیاست همزمان با وقت برگزارى نماز جماعت در ا زیجا ایآ دییباشد، لطفاً بفرما زیجا

 نیا نکهیا ایو عزادارى برگزار شود  خوانىهیبرنامه شب زیکم مسجد را ندارد، در شبستان مسجد نح

 به جماعت و نماز جماعت است؟ یتوجهیامر نوعى ب

 

 نیکه ائمه معصوم داتىیکه نماز اول وقت مخصوصاً اگر با جماعت باشد دارد و تأک یتیّ:  با توجه به اهمجواب

 نیطور که حضرت امام حسکردند همانمى نیعمالً چن زیاند و خود ننماز فرموده هی)ع( نسبت به انجام فرض

نبرد نماز اول وقت را به جماعت اقامه فرمود؛ سزاوار است عزاداران  دانیدر ظهر روز عاشورا در م السالمهیعل

عزادارى در وقت نماز مشغول نماز شوند و از  زیها نکرده در وقت نماز، آن تیآن حضرت احترام مسجد را رعا

 .ندینما یخوددار

 

است که ورود به مسجد با ته کفش نجس که موجب نجاست مسجد شود حرام است و راه رفتن بر روى  روشن

شود، مناسب است  تیرعا دیکند. البته چون احترام مسجد در هر حال باآسفالت ته کفش نجس را پاک نمى

 .باشدکه با کفش وارد مسجد نشد گرچه کفش طاهر 

 

 karbobala.com: منبع

 


