
 

 

 

 و عزاداری احکام محرم
 *االسالم والمسلمین محمود اکبری حجت

 مقدمه

چهدردآوچهاجتماتی،مشجمولحکمجیاد،هاتماماتمالو دتا ا سان
اآبا دتا ادمیا تباطپیجداباشدوتمامموضوتاتیرهبهگو هاحکامشرتیمی

هجاآاسجالمیورند،د دقهاسالمیدا اآقا ونومقر اتیاس  مناسجب می
  یههمچونسایراتمالا ساندا اآاحکامیاس رجهدتهاآمعصومین

شود بهانپرداختهمیاین وشتا 

 جویی تبرک

جوییاس  بهمعناآللببرر یابرر ،تبرک
تبرک9 اد  جایه، ظرشرعادجستنبهچیههاییره قداس برخو دا  د،

9بلکه اجحومستحباس  
 ام به تبرک خداو د،ما ند جه هاآ به یا و    ایشان جا شینان پیامبران،

                                                            
  قمتلمیههپژوهشگرحود* 

 991،ص9،یفرهنگ فقههاشمیشاهرودآ،محمودسید 9
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وباتظم ما ندجلدوقابقرانومشاهدمشردۀا تساببهچیههاآمقدس
 معصومین

9با وشتنبررفنمستحباس  هاآامامان، تبرکجستنبه ام2
هاآا مهوا بیاءواوصیاآالهیبهجه تبرک  امگذا آدرد دانبه ام3

2مستحباس  
می بهان تبرکجستنبهددنجنادهد مشاهدمشرده،هرچندباا تقال0
3هامستحباس  مکان
مستحباس   تبرکجستنبهمشاهدمشردۀمعصومین5
0 تبرکجستنبه یمخو دۀمؤمنمستحباس  6
رفنومسرلماتوحروفان3  وشتنانبر قرانبا تبرکجستنبه  

5مستحباس  
6 تبرکجستنبهمهر،بعداد مادمستحباس  2
3ابدمهمبا وشیدنوهمراهبردن،مستحباس   تبرکجستنبه1

سودو رنیما ی تبرکجستنبهرعبهوا رانان،بهویژه رنحاراأل94
2مستحباس  

                                                            
،5،یعیروة الیوثقیمحمجدراظمیجهدآ؛991،ص5،یجواهر الكالممحمدحسن افی، 9

 557ص
 915،ص95یهمان، 2
  31،ص5،یگ فقهنفرههاشمیشاهرودآ،محمودسید 3
 975،ص5،یالعروة مستمسکمحسنحکیم، 0
،5،یعیروة الیوثقیمحمدراظمیجهدآ،؛997،ص5،یالكالم جواهرمحمدحسن افی، 5

 591ص
 997،ص9،یفرهنگ فقه هاشمیشاهرودآ،محمودسید 6
 همان 3
 915،ص59،یالكالمجواهر محمدحسن افی، 2
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9مستحباس   تبرکجستنبهزذاهاآاهربی 99

 حرام است هفت چیز نسبت به ائمۀ معصومین

ا هامحسوبشود  هررا آرهبه حوآهتکحرم وبیاحترامیبه9
 مادخوا دنجلوترادبدونوضواگرهتکباشدوما ندمس اممعصومان

2 قبرا مۀمعصومین
3  تماسجنبحا ضو فساءبا اممعصومین2
0   سب د وغدادنبهمعصومین3
5مگربراآسادۀشکر  سادهرردند برابرحرممعصومین0
6   اسرردنحرممعصومین5
3  توقفجنب،حا ضو فساءد حرممعصومین6
 زلورردنو سب الوهی دادنبها ان 3

 احکام عزاداری

بهبهویژهامامحسینبی تهادا آواظها حهنوا دوهبراآاهر 9
و یهگریه و،رردنبراآانحضرتاستحبابدا دخصوصد  ودتاشو ا

                                                            
9 « ْ اُوِضعی َمٍدِإذی اِ ُداِلُمحی وی ةُمی ِ کی الی َفْ ِبِهُماْلمی جججاِمِهْم   حی عی ِمجججْنلی جججری ری جججْنأی ِلمی  «   وی

(999،ص51،یمستدرک الوسائل)محدث و آ،
  595،ص5،یتوضیح المسائل مراجع 2
  599،ص959 همان،م3
  5191 همان،م0
  509 همان،م5
  905 همان،م6
  93،القولدیاحکامالانب،ص5،یالوسیلة تحریر،امامخمینی؛157همان،ص 3
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9مصیب انحضرتاستثناشدهاس  تابید جهعوبی
2 می  محسوب حرام تبادتی هر د  امام یا تهادا آ به تظاهر ولی شود

2وتعظیمشعا ردینبهقصدقرب جایهبلکهمستحباس  حسین

 معیارهای عزاداری

اآبهدس دشمناناسالم دهدریفی تهادا آبایدچنانباشدرهبها ه 9
3استفادهادان شود وموجبسوء

 ضر  داشتهباشد 2
سیاهپرسش به منار ره د ایرد ی مو د د  ماروح: یا بدنشدن شدن

شود، ظرشماچیس ؟می
ا عی دا د،مگراینکهموجبضر داحشبربدن:مامامخمینیپاسخ:

0شود 
  یا باشد 3
 باشد شودمشتمربرمنالبد وغوبالرمی ا چهخوا ده0
 بارا حرامما ندموسیقیلهوآهمراه باشد 5
 بامنالبیرهوهنمذهباس ،همراه باشد 6
ان3 قضاشدن یا  ماد ترک سبب گاهی ره  باشد واجب ترک سبب  

5شود می
                                                            

،9،یالتنقییح:بجه قجراد901،ص9،یفرهنیگ فقیههاشجمیشجاهرودآ،محمجودسجید 9
  991ص

  5193،س105،ص5،یاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ، 2
اآ،اللجهخامنجهای ؛95و97،س9،یخمینی استفتائات امام؛17،س513صهمان، 3
 5555،ص5،یستفتائاتجوبة اإلأ

 95،س130،ص9،یاتاستفتائ،امامخمینی 0
 999و999ص،ستفتائاتوبة اإلأجاآ،اللهخامنهای ؛179،صهمان 5
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 موسیقی در عزاداری

:استفادهاداالتلهووموسیقید مراسمتهادا آچهحکمیدا د؟پرسش
اگرپاسخ اند اداالتیاس رهبهلهووحراماختصاصدا د واختن:

جه  د  ان اد استفاده باشد مشترك االت اد اگر ولی  یس  جایه هرحال
9مشروعاشکال دا د 

الشهداءپرسش سید حضرت تعهیه د  شیپو  و لبر ددن ایا جایه:
اس ؟

 شوپاسخ هم مذهب بر وهن و  باشد لعب و لهو االت اد اگر ما  : د
2 دا د 

:استفادهاداالتموسیقیما ندُا گد مراسمتهادا آچهحکمیپرسش
دا د؟

مناسجبتجهادا آسجاال شجیهدان یسج وشایسجتهاسج مراسجم:پاسخ
3تهادا آبههمانصو تمتعا دیرهادقدیممتداولبودهبرگها شود 

اس  تبریهآ:استفادهاداالتموسیقید تهادا آحرام
صادی:جایه یس  

0بها :خالیاداشکال یس  
                                                            

،5ی،جیامع المسیائلداضجرلنکرا جی،؛55515،سسیتفتائاتجوبة اإلأاآ،اللهخامنهای  9
اسیتفتائات اللجهتبریجهآ،ای :191،س5،یاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ،؛999ص

  191و5015،سجدید
؛139،ص9ی،اسیتفتائات،امجامخمینجی؛933س5،یحكامجامع األداضرلنکرا ی، 2

  911،س593،ص9،یاالستفتائاتجوبة أاآ،اللهخامنهای 
؛سججیدمحسججن5550و919،س590،ص9،یسییتفتائاتاإلوبییة أجاآ،اللججهخامنججهای  3

  99،ص9،یمسائل جدیدمحمودآ،
  50،ص9،یمسائل جدیدسیدمحسنمحمودآ، 0
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 خوانی تعزیه و شبیه

9 شبیه  و مذهبتعهیه وهن موجب و  باشد حرام بر مشتمر اگر خوا ی
 دا د، شود  وضه؛اشکال ماالس ان، جاآ به اس  بهتر برپاولی خوا ی
9رنند 
به گانخوا یموجبهتكحرم بهساح مقدستعهیهوشبیهاگر 2

2دینشودبایداجتنابشود 
د  مایشوتعهیهوزیرانجایهاس ؟:ایاتشّبهبهاهربی پرسش
3:د صو تیرهمستلهماها   باشدما عی دا د پاسخ

شبیهپرسش  مایش: د  ادسادآ یکی  قش دردآ ره تعهیه همچون ها،
رندچهصو تدا د؟ ابادآمیا مه

0مراتاتاحتراما انجایهاس  :باپاسخ

 استفاده از لباس سیاه

،اناس رهاین  گبهصو تلبیعی،هیکیادخواصواتا   گسیا 9
او ودلگیرومناسبتهاوماتماس  ادهمین و،بسیا آادمردم  گیحهن

دسودجهان،اداین  گبهتنواناظها زموا دوهادمرگدوستانوتهیهانخو
جویند می

کپوشیبهدلیر مهو ادآرهد این  گ هفتهاس ،بهتنوانیسیاه 2
                                                            

صججادی؛99،س57،س55،س9وی75،س93،ص9،یاسییتفتائات،امججامخمینججی 9
  5550،سستفتائاتجوبة اإلأاآ،اللهخامنهای ؛199،ص5یجامع المسائل،گلپایگا ی،

  911ص،جوبة المسائلأ تلوآگرگا ی،2
  9511س،5،یجامع المسائلداضرلنکرا ی، 3
  991،صاحكام خانواده طبق فتوای امام تبدالرحیمموگهی،0
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د ایامبی  سملبیعیوسن مننقی شانحهنوا دوهدا دوپیرواناهر
برتنمی لباسسیاه  شا هتش،ودوستیبهتهادا آ، لباسسیاه، رنند؛دیرا

رو ادادگاناس  ساح ا ان،اتالمجا بدا آادس
هاشمهاآبنیویا ا شبهشهادت سید د دنوقتیرهامامحسین 3

9لباسسیاهپوشید د 
جایهاس وایا:ایاپوشیدنلباسسیاهد تهادا آامامحسینپرسش

 جحاندا د؟
چونودیگرا مه:پوشیدنلباسسیاهد تهاآامامحسینپاسخ

باشدوبه گا یچونمرحومواجد جحانشرتیمیادمصادی،شعا راس ،
2ررد د الّلهبروجردآد  ودتاشو اادقباآسیاهاستفادهمی ای

الّلهصادیو و آهمدا ی:پوشیدنلباسسیاهبهتنواناتالنحهنوای 
3 جحاندا د وا مها دوهد مصیب امامحسین

سیاهپرسش لباس با خوا دن  ماد ایا حسین: امام تهادا ان مکروهبر
اس ؟

تالم تهادا انسیدالشهداءاس وتهادا آانپاسخ چونلباسسیاه :
0باشد حضرترمال جحان ادا دلذا مادخوا دنباان یهمکروه می

                                                            
،5،یجیامع المسیائلداضجرلنکرا جی،؛390،ص9،یةالشییعوسیائل شیخحّرتجاملی، 9

  190ص
  9570،س195،ص5،یجامع المسائلداضرلنکرا ی، 2
 519،س590ص،9،یحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 3
،جامع المسیائلداضرلنکرا ی،؛519،س590،ص9،یحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 0

  9575،س190،ص9ی



111    9315محرم  ۀتوش ره 

 

  احکام نام امام حسین

اداسامیمقدسیوسایرامامانما ند امپیامبر امامامحسین
ما ند:9احترامیبهانحراماس احترامبهانالدماس وهرگو هبیاس ره

اآره امایشانبران وشتهشدهاس  سودا دنو قه 9
احترامیبهانباشد ما نددبالهدان ا داختناند جاییرهبی 2
2 وشتنانباچیهآیابرچیهآرهبیاحترامیبهانباشد  3

یا سا دنجا یادبدنبهانبدونبه امامامحسینددن:دس مسأله
پسرسیرهوضو دا دیازسرجناب ،حیض، فاسبر؛لها تحراماس 

3توا دبهاین اممبا كدس به د اوواجبشدهاس  می
بیمسأله شخص  ام: به  ا خود بدن  باید ا مهوضو و ا بیاء هاآ

0برسا د 
 امپرسش مّس زالمهایی: تبدالحسین، قربانچون  ضوآحسین، تلی،

چهحکمیدا د؟
رهاگرمقصودامام5« ضوآ»:مساسامیمذرو اشکال دا دمگرپاسخ

باشدحراماس  کهتبباشدومسموج ضا

 احکام تربت امام حسین

احترامیحفظشودوهر وعبیالدماس حرم ترب امامحسین 9
                                                            

  550مهمان، 9
  959و955،س551،ص5،یاستفتائات، امامخمینی2
  959،متوضیح المسائل مراجع؛99،ص5،یةالوسیل تحریر، امامخمینی3
  551،صرساله منتخب الرسائل محمدراظمیهدآ،0
  50،س9،ی51،صهزار و یك مسئله و آهمدا ی،حسین 5
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9 ،حراماس رردنبهانمثر اس
اس وسببادهایشبراآسادهبهترادهرچیهترب امامحسین 2

2شود تواب مادمی
3بادشود حسینلفرباترب اماممستحباس رام 3
0 مستحباس مخلوطرردنمقدا آترب باحنوطمّی هنگامددن 0
5گذاشتهشود مستحباس هنگامددنمّی مقدا آترب همراهاو 5
رهخو دنحراماس بهجهترب امامحسینکخو دنهر وعخا 6

6ا دریادانبه ّی استشفاءجایهاس  
درستند،مستحباس مقدا آترب همهمراهجاییمیراالیی ارهبه 3

خواس لباسیجاچیجههرگاهمیامام ضا3انبگذا  د ما ندجهیهیهدختر 
الآانالبججه دیگججرآ ابججراآرسججیبفرسججتدقججد آتربجج امججامحسججین

2ما دناس بهاذنخداو د درمود:ترب باتثمحفو گذاش ومیمی
بهانرداًمحربرداشتنترب بهلو متیّقنهمانقبرشریفوا چهرهُت 2

1باشد ملح،اس می

                                                            
  91،م90،ص5،یعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 9
  5039،متوضیح المسائل مراجع 2
  9،م950،ص9،یةتحریر الوسیل،امامخمینی 3
  5،ص5،یعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 0
  9،بحنوط،م551 همان،ص5
  9،م515،ص9،یةتحریر الوسیل،امامخمینی 6
 950،ص5،یةوسائل الشیعشیخحّرتاملی، 3
  595،ص505،ینواربحار األمحمدباقرمالسی،؛973،صکامل الزیاراتقولویه،ابن 2
  9،م(القولدیزیرالحیوان)واالشربةةرتابااللعم،ةتحریر الوسیل،امامخمینی 1
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مساد 1 اس  حسینمستحب امام ترب  اد مقدا آ داشتهر همراه
9باشد 

94 امده   وایات د  حتی و دا د بسیا  دضیل  ترب  تسبیح با ذررگفتن
داشتنتسبیحترب هرچندذرر گویدتوابذررالهیبراآد دس رهاس 

2شود او وشتهمی
99 و  امامبوییدن ترب  حتیحسینبوسیدن و اس  مستحب
3نبرانوبرسایراتضاآبدنمالیدن یهتوابدا د رشیددس 

 احکام حسینیه

9  دا د   ا مساد حکم حرم ؛حسینیه ما ند مساد احکام بنابراین
برلرفداخر وجوب و  دا د  ا حا ض و جنب انشدن اد  ااس  رردن

0باشد برحسینیهجا آ می
شجده،د صججو تاسجتفادهادحسجینیهد زیجرجهتجیرججهبجرانوقجف 2

هاآ مایشجییجاو دشجیوداشتنباان،جایه یس  ما نداجراآبر امهمنادات
5 د ان رردنمیّددن

3 یا  براتردروختنحسینیه مگرانره تبدیرانبهمسادجایه یس ،
 باشدوامکان د اینخرابیقابراستفاده باشدره  داشته تعمیران یهوجود

نان ادروخ وباپولانملکیخریدود همان استاوقفتواصو تمی
6ررد 

                                                            
 ،دیادابالسفر 5،یعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 9
  550و599،ص93،ینوارألبحار امحمدباقرمالسی، 2
  919،ص5،یعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 3
 153،ص5،یتوضیح المسائل مراجع 0
  955،ص5،یتوضیح المسائل مراجع؛910،ص5،یجامع المسائلداضرلنکرا ی، 5
  995،ص9ی؛همان،153،ص5،یالمسائل مراجع  توضیح 6
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 احکام نذر

اهر9 د با ۀ ره قرا ی واجبات اد یکی اس ،بی   شده منرح  یه
مسألۀ ذ ووداآبه ذ اس  

  ذ اناس رها سانملتهمشودرا خیرآ ابراآخدابهجااو دویا2
9براآخداترکرند را آره کردنانبهتراس 

شود اینشرایطتبا تنداد: باشراینیتمربه ذ واجبمی3
الف(صیغهخوا دهشودوالدم یس ا سانان ابهتربیبخوا د،پساگر
بگویدچنا چهمریضمنخوبشودبراآخدابرمناس رههها تومانبه

2دقیربدهم، ذ اوصحیحاس  
3رند،ا اامانبرایشمقدو باشد  ذ میب(را آ اره

0ی( ذ رنندهبایدمکلف،تاقربودهوبااختیا وقصدخود ذ رند 
5د(متعل، ذ او جحانداشتهباشد،یعنیا اامداد شبهترباشد 

 چند نکته دربارۀ نذر

 اگرا سان ذ رندرا آا اامدهد،بایدهما نو آره ذ رردهتمر9
باشد اآدیگرا اامدهد،صحیح میندواگربهگو هر

 اگرا سان ذ رردهو توا دبه ذ خودتمررند،رفا ه دا دولیاگر2
شودیعنیبایدبهشص دقیربدونتذ به ذ خودتمر کند،رّفا هواجبمی

                                                            
  9150،م9یهمان، 9
  9155مهمان، 2
  9157 همان،م3
  9159 همان،م0
 5959،س9،یجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛9159و9153 همان،م5
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9لعامدهدیادوماهپید پی ودهبگیرد 
مقدا 3  ذ رننده، اگر می   موده، دراموش یا  کرده معین  ا به ذ  توا د

2حداقرانارتفارند 
 مناسباس ره ذ منل،باشدومقیدبهدمانومکانخاصی باشدتا0

شخصبتوا دبه احتید ا اامانتصمیمبگیرد 
 رسیره ذ رندتملی اترکرند،اگراد وآدراموشییا اچا آان5

3اامدهد،رّفا هبراوواجب یس  تمر اا 
توا دبهتوا دان اتغییردهدو می رسیره ذ صحیحا اامدهد، می6

0همبه د 
توا ممقدا و وعومحراداآ:ایامادامرهحاجتمبراو ده شده،میپرسش

 ذ م اتغییردهم؟
5:اگرصیغۀ ذ خوا دهایدجایه یس  پاسخ

 رننده،امکانتمربه ذ خود ا داش ،د صو تیرهصیغۀ اگر ذ3
6رندتاد درصتیدیگران اا اامدهد  ذ  اخوا دهباشد،صبر

بایداداصرمالاو ذ شادااس  شخصیره ذ رردهوادد یا دته2
3شود 

                                                            
،9،یاسیتفتائات جدیید اصجرمکجا مشجیرادآ،؛9115،م9،یتوضیح المسیائل مراجیع 9

  309س
  5997،س5،یجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛9119 همان،م2
 9111،متوضیح المسائل مراجع 3
  5799،س990،صاستفتائاتاللهتبریهآ،ای  0
  355،س907،ص9ی؛همان،5059،س5،یاستفتائات جدید اصرمکا مشیرادآ، 5
  59،س579 همان،ص6
 ، ذ  507،ص9،یةالوسیل ریرتح،امامخمینی 3
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 زادگان چند نکته دربارۀ زیارت امام

امام9 قبو  دیا ت   ره بی دادگا ی اهر محب  و والی  مسیر د 
میبوده شما  به دینی شعا ر تعظیم ره جه  ان اد وا د، مستحب  ود
9حرمتیوتحقیرواها  بها انحراماس  بی

دادگان ماددیا توا د شدهواگررسیبخواهدبخوا دبایدد حرمامام 2
ر ا اناهدا به  ا توابان بخوا دو  ماد  رع  حضرتدو مو د د  دقط ند 

2 ماددیا توا دشدهاس  تباس
بهداخرحرمامام3 و ودادرادآرهتذ شرتیدا  د، اگرسببدادگان 

3  گرددجایهاس کهت
دادگانمستحباس  وبهقبلهخوا دهشود، ه وبهقبر  دیا تامام0
یا ت،بهتنوانقبو هاییرهسندومد کخاصی دا  د،د د دیا تگاه5

 ای مؤمنینمستحباس   قصدبها درمودهالّله  ذو اتبه دیا تو ا د:
0 جاما عی دا د 

 دو نکته دربارۀ زبان حال

 دبانحالتبا تاس ادوضعی ظاهرآو دتا آشخصرهبیا گر9
،د قالبدبانحال،د ا دیشهیااحساساوس  ذررمصا باهربی 

                                                            
 139،ص5،یفرهنگ فقهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 9
 975،س501،ص5،یحكامجامع األصادیگلپایگا ی، 2
زسجر،5،یاستفتائات امام خمینی،احکامالحیض؛5،یعروة الوثقیمحمدراظمیهدآ، 3

توضجیحالمسجا ر؛955و999،سسیتفتائاتجوبیة اإلأاآ،اللجهخامنجهای ؛575حیض،س
  519،س5،یجامع المسائلداضرلنکرا ی،؛999،ص9مراج ،ی

 5553،س5،یاستفتائاتاللهبها ،ای  0
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شود،حکای حالصو تیرهشنو دگانیابیشترا انبدا ندرها چهگفتهمی
جایهاس  ،اس  ها چه خداده

 اگردبانحال،دبانحالمصا بیباشدرهاتفاق یفتادهویاباا چهاتفاق2
9ادتاده،سنخیتی دا د،جایه یس  

:دبانحالا مهبهصو تشعرچگو هاس ؟پرسش
قرینهپاسخ اگر ا مه: بر وهن و اس  حال دبان ره باشد  باشد،اآ

2ما عی دا د 

 احکام وقف

 وقفاناس رها سانملکی خود اسلبرندومنفع ان اد  اه9
خداقرا دهد 

شود: وقفشراینیدا د بهچند مو هادا هااشا همی2
3وقفبایدبراآدیگرانباشد ج

الدم یس صیغهوقف ابهتربیآوقفصیغهخوا دهشود،ولیجبایدبرا
،وقفصحیحاس و «وقفرردم خا هخود ا»:بگویدبخوا ندبلکهاگرمثالً

0 محتایبهقبولهم یس 
5 رندبایدبراآهمیشهوقفرندرسیرهمالی اوقفمیج
رهبراآاو وقفد صو تیصحیحاس رهمالوقف ابهتصرفرسیج

                                                            
 99،ص5،یفرهنگ فقهسیدمحمودهاشمیشاهرودآ، 9
 9509،س151،ص9،یاستفتائات جدیداللهتبریهآ،ای  2
 9135،ممراجعتوضیح المسائل  3
 9177 همان،م0
 9179 همان،م5
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9 وقفشدهیاوریر،یاولیاوبدهند
ۀخا »:بگویدوقف ابهتربیبخوا ندبلکهاگرمثالًۀالدم یس صیغ 3

2 ،وقفصحیحاس  «وقفرردم خود ا
پساگرمثالً،رندبایدبراآهمیشهوقفرندرسیرهمالی اوقفمی 0
3،بالراس   باشدمالتادهسالوقفباشدوبعد این:بگوید
5 رهبراآحسینیهوقفررده  بهمساد می،ا ددرشی ا براآ ماد شود
0 اگرچهانمساد هدیکحسینیهباشد؛ببر د

  وقف بر امام حسین

وقفشده بایدد موا ددیگرا چهبراآبرگها آمراسمامامحسین 9
5صرفشود 

شودبایدد همانمو دخاصساختهمیساختما ی ارهبه امحسینیه 2
اداناستفادهشودوجایه یس بهمد سهومسادتبدیرشود اگرهمتبدیر

6شدهبایدبهحالاولبرگردد 
شودومخروبهشدهاگربما دضای میکاآرهمترو:اتاثحسینیهپرسش

حکمشچیس ؟

                                                            
 9130 همان،م9
 9177 همان،م2
 9179مهمان، 3
 9195 همان،م0
  50،س915،ص9،یاستفتائات،امامخمینی 5
،امجامخمینجی؛37،ص5،یجامع المسیائلداضرلنکرا ی،؛19،س9191 همان،ص6

 15،م75،صةالوسیل تحریر



118    9315محرم  ۀتوش ره 

 

پاسخ قابر دیگر حسینیه یا حسینیه ان د  اگر و: بفروشد  یس  استفاده
9صرفاحتیاجاتحسینیه ماید 

:ایاجایهاس وسایروظروفحسینیه ابراآمصا فدیگراستفادهپرسش
 مود؟

2:اگربراآحسینیهوقفشدهاس جایه یس  پاسخ
:ساختنحسینیهد قبرستا یرهقسمتیادانبهحالتعنیرد امدهپرسش

چهصو تیدا د؟
3رستاناگروقفددنامواتباشدجایه یس  :قبپاسخ

 

 

                                                            

  591،س931ص، استفتائات، امامخمینی9
  5059،س999،ص5،یاستفتائات اصرمکا مشیرادآ، 2
 19،س913،ص9،یاستفتائات،امامخمینی 3


