اﺳــﺘﻔﺘﺎء از ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ رﻫــﺒﺮی درﺑــﺎره اﯾــﺎم
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﺧﺎﻣﻨﻪای در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ)ﺳﻼم اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ(
رﻋـﺎﯾﺖ ﺷـﻮد؟ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ  :ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ روز ﺷﻬـﺎدت ) ۱۳ﺟﻤـﺎدی اﻻول و ۳
ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧ (و ﯾ دو روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺎم ﺣﺰن و ﻋﺰای
ﺻﺪﯾﻘﻪ ﮐﺒﺮی )ﺳﻼم اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ( ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ .
در اداﻣـﻪ ﻣﺘـﻦ  ۱۳اﺳـﺘﻔﺘﺎء از رﻫـﺒﺮ ﻣﻌﻈـﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﺼـﻮص ﻋـﺰاداری اﻫـﻞ
ﺑﯿﺖ)ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺣﺎم ﺷﺮﻋ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﺸﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱در ﺣﺴـﯿﻨﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟـﺪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻪﺧﺼـﻮص روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺷـﺒﯿﻪ
ﺧﻮاﻧ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦﻛﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫ اﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺘ در ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم دارد ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻪ ﺣﻤ دارﻧﺪ؟
ﺟــﻮاب( اﮔــﺮ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺷــﺒﯿﻪ ﺧــﻮاﻧ ﻣﺸﺘﻤــﻞ ﺑــﺮ اﻣــﻮر دروغ و ﺑﺎﻃــﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨــﺪ و
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻔﺴﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ وﻫﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ
ﻫـﻢ ﻧﺸﻮﻧـﺪ ،اﺷـﺎل ﻧﺪارﻧـﺪ ،وﻟـ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی آنﻫـﺎ،
ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ و ارﺷﺎد و ذﻛﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺣﺴﯿﻨ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۴۰
 . ۲در ﺑﻌﻀ از ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﺎﻣ
ﻛــﻪ از ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﺼــﯿﺒﺖ از ﻣﻨﺒــﻊ آن ﺳــﺆال ﻣﺷــﻮد ،ﭘﺎﺳــﺦ ﻣدﻫﻨــﺪ ﻛــﻪ

اﻫﻞﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻛﺮدهاﻧﺪ و
واﻗﻌﻪ ﻛﺮﺑﻼ ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺒﻊ آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﻌﻀ از اﻣﻮر ﺑﺮای ﻣﺪّاح ﯾﺎ ﺧﻄﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨ از راه اﻟﻬﺎم و ﻣﺎﺷﻔﻪ
ﻣﺸﻮف ﻣﺷﻮد ،ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﯾﺎ ﻧﻘﻞ وﻗﺎﯾﻊ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و در ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﯿﻒ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب( ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪون اﯾﻦﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺘ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻪ ﺷﺮﻋ ﻧﺪارد ﻣﺮ آنﻛﻪ ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻠّﻢ ﺑﻮده و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺑﻮدن آن ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻠﯿـﻒ ﺷﻨﻮﻧـﺪﮔﺎن ﻧﻬـ از ﻣﻨـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺮﻃـ ﻛـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع و ﺷﺮاﯾـﻂ آن ﻧـﺰد
آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۴۶
 .۳از ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن ﺣﺴـﯿﻨﯿﻪ ﺻـﺪای ﻗﺮاﺋـﺖ ﻗـﺮآن و ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﺣﺴـﯿﻨ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻠﻨـﺪ
ﭘﺨﺶ ﻣﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﺻﺪای آن از ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻠﺐ آﺳـﺎﯾﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳـﺨﻨﺮاﻧﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﺻﺮار ﺑﻪ اداﻣﻪ آن دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﺟﻮاب( اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ ﻛﺎرﻫـــﺎ و ﺟـــﺰو ﻣﺴـــﺘﺤﺒﺎت ﻣﺆﻛـــﺪ ﻣﺑﺎﺷـــﺪ ،وﻟـــ واﺟـــﺐ اﺳـــﺖ
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ و ﻋﺰاداران ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن از اذﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای
ﻫﻤﺴﺎﯾـﺎن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧـﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن ﺻـﺪای ﺑﻠﻨـﺪﮔﻮ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ آن ﺑـﻪ
ﻃﺮف داﺧﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۴۷
 .۴اﺳﺘﻔﺎده از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﺎﻧﻨﺪ اُرگ )از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﺎﻧﻮ اﺳﺖ(
و ﺳﻨﺞ و ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟
ﺟﻮاب( اﺳﺘﻔﺎده از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺰاداری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان ﻧﯿﺴﺖ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرﻓ ﻛﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﺪاول
ﺑﻮده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۴۹

 . ۵اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در زﯾﺎرﺗﺎهﻫﺎی اﺋﻤﻪ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازد و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻣﺎﻟﻨﺪ ﺗﺎ از آن
ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ وارد ﺣﺮم ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﻤ
دارد؟
ﺟــﻮاب( اﯾــﻦ اﻋﻤــﺎل ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻇﻬــﺎر ﺣــﺰن و ﻋــﺰاداری ﺳـﻨّﺘ و ﻣﺤﺒــﺖ
اﺋﻤﻪ)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺪﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﺎ وﻫﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۵۱
 .۶ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﻮاﻟ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺷﻮد ،در ﭼﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮج ﺷﻮد؟
ﺟـﻮاب( ﻣﺗـﻮان اﻣـﻮال ﺑﺎﻗﻣﺎﻧـﺪه را ﺑـﺎ ﻛﺴـﺐ اﺟـﺎزه اﻫـﺪاء ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن آنﻫـﺎ در
اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد و ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری آﯾﻨﺪه
ﻧﻪ داﺷﺖ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۵۳
 . ۷آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم از اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ اﻣﻮاﻟ را ﺟﻤﻊ آوری ﻛﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻘﺴـﯿﻢ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻗﺴـﻤﺘ را ﺑـﻪ ﻗـﺎری ﻗـﺮآن و ﻣﺮﺛﯿﻪﺧـﻮان و
ﺳﺨﻨﺮان داد و ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد؟
ﺟﻮاب( اﮔﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎل ﻧﺪارد.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۵۴
 . ۸آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻ ﻛﻪ ﺑﺪن آﻧﺎن
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧ و زﻧﺠﯿﺮزﻧ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟
ﺟﻮاب( ﺷﺮﻛﺖ زﻧﺎن در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧ و زﻧﺠﯿﺮ زﻧ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۵۵

 .۹آﯾـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن زن در ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻋـﺰاداری ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ او ﺑـﻪ اﯾﻦﻛـﻪ ﻣـﺮدان ﻧـﺎﻣﺤﺮم
ﺻﺪای او را ﻣﺷﻨﻮﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب( اﮔﺮ ﺧﻮف ﻣﻔﺴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۵۹
 .۱۰ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺮﻋ ﺿﺮر اﻋﻢ از ﺟﺴﻤ ﯾﺎ روﺣ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب( ﻣﻌﯿﺎر ،ﺿﺮری اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۶۲
 .۱۱زﻧﺠﯿﺮ زدن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﺣﻤ دارد؟
ﺟﻮاب( اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺰن
و اﻧﺪوه در ﻋﺰاداری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،اﺷﺎل ﻧﺪارد.
اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۶۳
 .۱۲اﮔـﺮ ﺑﻌﻀـ از واﺟﺒـﺎت از ﻣﻠّـﻒ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷﺮﻛـﺖ در ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻋـﺰاداری
ﻓﻮت ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻗﻀﺎ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﻛﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ او ﺑﺎﻋﺚ دوری از اﻫﻞﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
ﻣﺷﻮد؟
ﺟـﻮاب( ﺑـﺪﯾﻬ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺎزِ واﺟـﺐ ،ﻣﻘـﺪم ﺑـﺮ ﻓﻀﯿﻠـﺖ ﺷﺮﻛـﺖ در ﻣﺠـﺎﻟﺲ
ﻋـﺰاداری اﻫـﻞﺑﯿﺖ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( اﺳـﺖ و ﺗـﺮك ﻧﻤـﺎز و ﻓـﻮت ﺷـﺪن آن ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛـﺖ در ﻋـﺰاداری اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ )ﻋﻠﯿﻬـﻢ اﻟﺴﻼم( ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴـﺖ ،وﻟـ ﺷﺮﻛـﺖ در
ﻋﺰاداری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻦ و از ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻣﺆﻛﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮال ۱۴۴۵

 .۱۳آﯾﺎ ﻣﺷﻮد »اﺿﺎﻓﻪﺧﺮج« ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ را در ﻣﺤﺮم ﺧﺮج ﻛﺮد؟
ﺟـﻮاب( اﮔـﺮ ﻧـﺬر ﺧـﺎص ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻓـﺎﻃﻤﯿﻪ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد و ﯾـﺎ
ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﻫﺪا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺷﺎل ﻧﺪارد.

