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  ی بيست و يکمبرنامه

ازدواج در عاشورا و کالً محّرم حرام است يا حرام نيست ؟ در جواب بايد گفت که که آيا  ال كردند سؤ

حرمت به سيدالشهداء يا شعائر   هتککسی از فقها حکم به حرمت نداده اّما بايد بدانيم نبايد سبب اهانت يا  

خلقوا من فاضل    شيعتنا گويد:  ا توّجه به رواياتی که میحسينی بشويم اين دقّت را بايد داشته باشيم. ولی ب

شوند  ما خلق شدند و از شادی ما شاد می  ی ما از گلِ که شيعه  ...طيتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا 

شوند آيا ازدواج در ايام ُحزن و اندوه به نظر شما درست است؟ خب پس  ُحزن میمو برای ُحزن ما  

کار گويد اينکار را بکند. عقل مینبايد اين  نيست  مضطر  و  تواندگيريم اوالً اگر انسان میجا نتيجه میاين

مضطر  .. بله حاال يک فردی مجبور است يعنی  اندوهرا نکن گرچه حرمت نيست ولی ما يک ايام ُحزن و

فرض بفرماييد ماه صفر فرض بفرماييد در محّرم می خواهد ازدواج کند يک آقايی  است که در مثالً 

گردد بيش از اين به او مرخصی  يک هفته آمده و بعد برمیکند  جا زندگی میخارج از کشور است آن 

توانند جا ازدواج میخب در اينخواهد ازدواجش را هم انجام بدهد و برگردد. ندادند و در اين مّدت می

کنند شامی هم هايی که ديگران را دعوت میيک سالنی را بگيرند و خدمتتان عرض کنم که مثل سالن

ها را که سبب هتک زوماً اين نيست که انسان بزند و برقصد و شادی کند. اينبدهند اّما عروسی که ل

ها را نداشته باشد واال انسان يک سالنی بگيرد عقد را هم را برگزار کند عقد صحيح است شود اين می

سيدالشهداء به  عقد نکاح و هيچ اشکالی ندارد فقط عرض کردم دقّت بشود سبب اهانت يا هتک حرمت  

ی ما  ر حسينی نشود و هر کسی هم که ديد زود قضاوت نکند، زود تکفير نکند خداوند به همهيا شعائ

  مضطر تواند و   آن ايام ازدواج نکند، اگر نمیتواند دربه آن زندگی. پس اگر میعنايت کند و برکت بده  

نشود  اوالً حرام نيست عقد نکاح درست است. رعايت حرمت سيدالشهداء و هتک حرمت به آن  است  
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