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 مقدّر شده بود؟  ایبود  یاریعمل اخت نیشهادت امام حس 2-1

در اصطالح   ر ی. تقدیزیحدّ و حدود چ  نییو تع  یریاندازه و اندازه گ  یعن یقدَر  .  میکن  انیقضا و قدر را ب  یاز پاسخ، ابتدا الزم است معنا   قبل

کرده است. قضا  جادیو محاسبه و سنجش ا یریقرار داده و آن را بر اساس اندازه گ یاندازه ا  یزیهر چ  یمعنا است که خداوند برا نیبه ا

باشد،  شما از چند کوچه راه    ه. مثالً اگر به خانندیایراه ممکن است به وجود ب  نیموجودات از چند  نش،ی. در نظام آفرتیحکم و حتم  یعنی

 نیا  افت،یها فراهم شد و تنها همان تحقق  از آن  یکیراه ممکن، اسباب    نیچند  انیورود به آن جا از چند راه ممکن است. حال اگر از م

 ی. کارها رد یپذ  یاسباب انجام نم  یب   یکار  نیدخالت دارد و هرگز چن  ی. همان گونه که در بارش برف و باران عواملنامند   یم  امرحله را قض

  ای  ی واقع  هد یو پس از آن که فا  شدیاند  یکند، سپس به آن م  یم  را تصور  یزیزند، بلکه نخست چ  یتصادف و اتفاق سر نم   یاز رو  بشر

و خداوند نظام    ریاست تخلف ناپذ  ینظام  نیدارد و ا  یدر جهان سبب  یکوشد. پس هر حادثه ا  یآن م  نجامبه ا  رفت،یآن را پذ  یپندار

 مقرّر کرده است. نیجهان چن

خداوند خواسته و   یعنیاز اسباب و علل جهان است؛    یکی  یو آزاد  اریاخت  رایز  ندارد،  یانسان ناهمگون اریو اخت  یمسئله با اصل آزاد  نیا

حال از سلطنت خداوند هم   نی. در ع را رقم زند شیخود را به اراده و انتخاب خود انجام دهد، و سرنوشت خو یمقدّر کرده که بشر کارها

است که خدا اراده    یمعن  نیبه هم  .دخالت دارد  ی ضا و قدر الهاو است و هم ق  اریانسان هم به اخت  یکارها  مییگو  یکه م   نی. استیخارج ن

 یگونه اجبار چیو ه  ندیب  ی م  ییراه ها خود را بر سر چهار  شهیسرنوشت خود مؤثر باشد. بشر هم  نییفرموده و مقدّر کرده که بشر در تع

 ی عنی  . او مربوط است  هها به نظر و فکر و اراداز آن  ی کی. انتخاب  ستیراه ها بر او بسته ن   ریکند ندارد و سا  انتخاب ها را  از آن  ی کیکه فقط  

 خواهد بود.  یقدر اله  همان قضا و  ن یو ا کند  ی م نیّراه خاص را مع  کیست که طرز فکر و انتخاب او

 ی و معلوم م  د ی آ  ی م  ان یبشر به م  ی شیاندعقل و دور  زانیو م  یو موروث  یتیترب  هنیشیو پ   یو روح  ی و صفات اخالق  تیجا شخص  نیا  در

  یو علم  ی و قدرت عقل  یو ملکات اخالق  یو صفات روح  تیکس تا چه اندازه مربوط به شخصشقاوت بار هر  ایسعادت بخش  ه  ندیکه آ  شود

 د یرو  یکه م   یاه یو گ  کند  یکه غرق م  یآب   سوزاند و  یکه م  یبشر و آتش  انی که م  ی. تفاوتکند   یکه انتخاب م  یاهو باالخره به ر  ستاو

  تیدر برابر چند کار و چند راه قرار گرفته، در قطع  شهی. او همکند   ی است که انسان انتخاب م  ن ی، اود داردرود وج  ی که راه م   یوانیو ح

آن   یبرا  ی مانع  چیاو هماهنگ است و ه  یوانیو ح  یعیطب  زهیرا که با غر  ی انسان، عمل  .استکار، خواست او مؤثر    کیراه و    کی  افتنی

 یها  را که مخالف خواسته  یکار  ن یقادر است ترک کند )مانند ترک گناهان(. همچن  یشیو مصلحت اند  صیوجود ندارد، به حکم تشخ

مانند خوردن   .انجام دهد  تواند  یخرد م  یرویو ن  یشیاند  لحتوجود ندارد، به حکم مص  یرونیب  هگونه عامل اجبار کنند  چیاو است و ه

او   ریکه تقد  ن یانجام دهد، نه ا اریاخت یروعال خود را از است که بشر اف ن یا یخداوند ریپس تقد. یعمل جراح یدارو و حاضر شدن برا

 ن یها جانشکدام از آنکه ممکن است هر  رددا  ش یدر پ   یگوناگون  یندارد، بلکه سرنوشت ها  یسرنوشت حتم  کیرا مجبور سازد. انسان فقط  

به درمان دارد.   ی گشود، سرنوشت او بست  ماریدارد. مثالً اگر ب  یجد  ری شخص تأث  هاز آنها، اراد  ی کیشدن    یو حتم  ن ییگردد. در تع  یگرید

 . باشد یخودش م اریاختاز آن دو، به  ی کیشدن  ی. حتمرود  یم  نیاگر اقدام کند، ممکن است معالجه شود و اگر اقدام نکند، از ب

خدا به    یاز قضا»داد:  پاسخ    ؟ یکن یفرار م   ی اله  ی از قضا  ا ی نشست. گفتند: آ  یگری د  واریبرخاست و کنار د ی کج  وارید  ی از پا  ی عل امام

اثر خود را داشته باشد و من با    یزیکرده که هر چ  ن یّقضا و قدر مع  ی عنی(  369  صدوق، ص  د یتوح)  «.کنم  یفرار م   یگرید  یو قضا  ی قَدَر و

 کنم که اثر خوب داشته باشد.  یرا انتخاب م  ی که دارم، راه ی گاهآ

و عمل به دستور جدّ بزرگوارش )که سکوت در   هیام  یا کردن بناطر رسوو به خ   ی با علم و آگاه  شانی، انیدر خصوص امام حس  اما

کند و به جوار خانة خدا پناهنده   عت یب دی زی( حاضر نشد با  (382، ص44ج )بحاراالنوار،  ،ندانسته بود زیگذار را جا  دعتمقابل حاکم ستمگرِ ب 

آن شهر رهسپار   یدر جواب دعوت مردم کوفه، به سو .دیامن د  نا  مکه را  ی کرد و وقت  فتایرا در  انیکوف شمار  یب  یها  آن جا نامه  درشد.  

 عتیدو راه آزاد گذاشت: ب  نیرا به کربال برد. در آن جا امام را ب  شانیبه کوفه گشت و به اجبار ا  شانیمانع ورود ا  داهللیسپاه عب  ی شد، ول

.  (425السالم، ص    هیعل  نیموسوعة کلمات االمام الحس)  .تخاب کرددوم را ان  . امام راه دااهللیسپاه عب  یرهایرو به رو شدن با شمش  ای   د، یزی  ا ب  النهیذل
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بلکه   ست،ین  ی و انتخاب او نه تنها تضاد  یاله  ر یتقد  انیاست و م  ی اله  ریو هم تقد   یاریهم اخت  ند،یگز  یکه امام بر م   یراه  نیبنابرا

 دارد. یخوانهم

 ده یبناحق و ستمد  ده،یسربر  همرا کشت  خواهد  ی ؛ خداوند ماً ظلمًا و عدوان  مقتواًل مذبوحاً   یرانیقد شاءالله أن  »:  د یفرما  یم  حضرت

 ( 293ص  )همان،. «ندیبب

باشند. خدا آنان    میهمه بندگان رهرو صراط مستق  خواهد  یخداوند در مورد بندگان اوست. خداوند م  تیاراده و مش  انگریحضرت ب  کالم

ها را آزاد گذاشته انسان  ی، ول(60  هی ( آ36)  سی ؛  6  هی ( آ5)مائده  راه باشند )   نیکه رهرو ا  هفتگر  مانیراه امر کرده، از آنها پ   نیا  مودنیرا به پ 

 . رندیگ  شیدر پ  یگریکرده و راه د انیعص ای به خواست خدا عمل کنند  هک

  نیامام حس  یمظلومانه بود، ول و عاقبت آن کشته شدن    جهیکه نت  ندیراه را برگز  نیبهتر  خواست  یهم خداوند م  نیمورد امام حس  در

 در انتخاب آن راه مجبور نبود. 

. دانست یسرنوشت و عاقبت م نیر خواست خدا را بهت رایز .دیپسند یفقط اراده و خواست خدا را م یول دانست، یخود را آزاد م حضرت

لو شاء الله ما » :ند یگو یکنند و م هی خود را توج یگمراه خواهند ی و جبر م ریمتأسفانه کافران و مشرکان هستند که با استناد به تقد
است که مشرک شدن    نی. منظور آنان ا(148  هی ( آ6)  انعام )   «! میشد  یما و پدرانمان مشرک نم  خواست،  ی؛ اگر خدا م   ...  أشرکنا و ال آباؤنا

نحن   ءیمن شله ما عبدنا من دونه  شاء اللو  »:  کند   ی چنان که قرآن از آنان نقل مهم  بوده است،   اریو بدون اخت  یاله  ر یما به تقد
او    ه و بدون اجاز  م یکرد  یاز خدا را عبادت نم  ریما و پدرانمان غ   خواست،  یاگر خدا م  .ءیو ال آباؤنا و ال حّرمنا من دونه من ش

  میا  نداشته  یچیرپ بوده، قدرت س  ی حتم  یو قضا  ریها توسط ما تقد  عبادت بت   ی عنی،  (35  هی( ، آ 16نحل ))   « میشمرد  یرا حرام نم  یزیچ

همه شما را  خواست، یاگر خدا م ؛ نیلو شاء الله لهداکم اجمع»:  دی فرما یکرده و م یرا از خود نف  یتیاراده و مش نید چنخداون یول

 . ( 149 ه یآ انعام، )  «کرد  یم  تیهدا

 نیدر ع   .یگمراه  کفر و  ینه به سو  کرد،   ی ار مجبا  ی و بندگ  مانیمطمئناً به راه ا  ببرد،  ی ها را به راهبصورت اجبار انسان  خداوند بخواهد   اگر

 .یاجبار مانینه ا ارزش است، نیاراده و انتخاب باشد و ا یکه از رو  خواهد یرا م ی مانیپسندد و ا یرا نم یاجبار مانیحال خدا ا

او بر کفر   یقطع  هاراد  رد،یمردم تعلق نگ  یشدن اجبار  تیبر هدا  رشیو تخلف ناپذ  ینخواهد و ارادة قطع  یجبر  مانیا  ی خداوند وقت  پس

است )که   ی و مخالف دستور اله  کند  ی کم معالوه بر آن که جبر را حا   یا  اراده  نیچن  رایز  . ان تعلق نخواهد گرفتران و شرک مشرککاف

. پس نه ستا  راستهیاما خداوند از ظلم و ستم پ   باشد   ی، ظلم م   ...   و   کند   ی م   ده یفا   یرا ب   امبرانی( و فرستادن پ ستامر کرده ا  مانیبه ا

 مانیصورت نه کفر آنان گناه بود و نه ا  نیمؤمنان، چون در ا  مانیاست )که اراده انسان در آن نباشد( و نه ا  یحتم  ریکفر کافران به تقد

 ارزش داشت.  شانیا

 . انتخاب کرده اند  ،م یه کردکه اشار مقدر را خود با توجه به خواست رسول اهلل ن یحرکت امام جبر نبوده بلکه مقدر بوده و ا پس

 روند؟  یبه بهشت م ایآ ست؟یچ شانیکه در روز عاشورا نه در مقابل امام بودند و نه در کنار ا  ین کسا فیتکل 2-2

 : شود یم نییدر دو محور تب پاسخ

 نکرده  یاریاو را    یول  ده،یروز شن  را در آن   دانیخواستن ساالر شه  یاریکمک و    ادی که فر  یگفت: کسان  دیدر خصوص روز عاشورا با  -1

 :رایز .مؤاخذه و عذاب خواهند شد  امتیباشند، در ق ردهنک یاند، گرچه دشمن

مرتکب گناه   را ترک کرده و  ی از واجبات بزرگ اله ی کیاند،  که او را اجابت نکرده   ی اطاعت و اجابت دعوت امام واجب است و کسان : اوّل

ُسولُ  ِلُمؤ   ما کان  و  اند.    شده   رهیکب ُه و  ر  ی اللَّ ض  ٍة ِإذا ق  ِمن   ِمٍن و  ال ُمؤ 
 
ُة ِمن  أ ر  ِخی  ُهُم ال  ُكون  ل  ن  ی 

 
رًا أ م 

 
ه  و    ِرِهم  م  ُه أ ِص اللَّ ع  ن  ی  و  م 

الاًل ُمبینا لَّ ض  د  ض  ق  ُه ف  ُسول   . (36)احزاب   ر 

حضرت به آنان  .خواست، آنها عذر آوردند یاری شیعموو پسر «سیعمرو بن ق »به نام  یاز شخص دانیآمده که ساالر شه یتیدر روا :دوم

جواب ندهد    ی ول  ما را بشنود  هاستغاث  یهر کس صدا  رایز  . من به گوش شما نرسد  یخواه  یاری   یتا صدا دیمنطقه دور شو  نیاز ا»مود:  فر

 ق( 1403  روت، یب  ،یالعرب  اءیاالحار، نشر د84، ص45، ج  بحار. )«خواهد کرد خداوند او را با ذلت تمام در جهنم سرنگون    د،ما نرس  اد یو به فر
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  یطبق اوضاع  یتوست، ول  اریداشت و به حضرت گفت: اسب در اخت  یآور   کمک خواست، او اسب جنگ  «یحّر ُجعف  نب  داللهیعب »از    یوقت

  ی تا م   کنم  یم  هیتوص   به تو»ود:  کرد و فرم  یندارد. حضرت از قبول اسب او خوددار   یا  دهی حضور در کنار شما فا  ام،  دهیکه در کوفه د

ما   یخواه  یاری   یبه خدا سوگند! اگر صدا  رایز  .ینیو جنگ ما را نب  یاستغاثة ما را نشنو  یتا صدا  برسان یردستدو  ی خود را به جا  یتوان

  ه، نشر مؤسس 132ص  ،1  ثی، حد 30مجلس  ،یصدوق، امال)   « گون خواهد کردما نشتابد، خدا او را در آتش سرن  ی اریبرسد و به    ی به گوش کس

 . ق(1400 روت،یب   ،یاالعلم

  طرف  ی نداده و نسبت به جنگ ب  یاری اما او را    اند   ده یامام را شن  یخواه  یاریکه در روز عاشورا    ی کسان  شود  یم  معلوم  اتیگونه روا  نیا  از

 و از بهشت محروم هستند. اند، اهل جهنم مانده

 .ستینکند، مسلمان ن یاریرا بشنود اما او را  یمظلوم یاهدخودا  ادی که فر یکس  ، اتیروا یبر اساس برخ :سوم

ِمع  رجاًل  :  مودفر  خدا  رسول ن  س  م     نیاللمسلمی  ینادیم  ل 
 
هُ یُ ف ل    ِجب 

 
ِلم  س  ی  ف   ، ی، نشر مکتب االعالم االسالم531، ص  4الحکمة، ح    زانی)م؛  ِبُمس 

را مستحق    هیبن معاو  دیزیاهل تسنن    یاز علما  یاریبس  اینبودند؟! آ  ی مظلوم واقع  جوانان اهل بهشت  دی س  نیامام حس  ای. آش(1304قم  

. بر اساس سخن رسول ستینکند، مسلمان ن  یرایاو را    ی ول  خواهد،  ی از مسلمانان کمک م  یکه بشنود مرد مظلوم یدانند؟ کس  یلعن نم

 .اند  بینص  یاند، از بهشت ب  اما کمکشان نکرده  دهند  یاریاو را    توانستند  یو م   دندیرا شن  نیامام حس  تیمظلوم  ادی که فر  یخدا، کسان 

 

 طرف  ی گفت: مردمان ب  د یبا ایشان    تی و اسارت اهل ب  ارانش یشدن شهادت امام و   یاز عاشورا و قطع   شیپ  ینسبت به روزها  ی از طرف  -2

 : اند  میبه چند گروه قابل تقس

شان نبوده و   متوجه ی فیدسته در قبال حوادث کربال تکل ن ی. اافتندی  ی آگاه رید  ا یخبردار نشدند  نیکه از حرکت امام حس ی کسان  (1

 ند. معذور

  یت یممکن است مسئول  زین  نهایامام از آنها کمک نخواست. ا  ای و    وندند یموجّه نتوانستند به امام بپ  لیبه دال  یکه با خبر شدند، ول   یکسان  (2

 شان نباشد.  متوجه

خود را در خطر   ی زندگ  شی نخواستند آسا  یو سهل انگار  ی طلب  تی عاف  ل یبه دل  ی ول   امام را کمک کنند،   توانستند  ی که م  یراداف  (3

 و مورد مؤاخذه خواهند بود.  شوند یشان گناهکار محسوب م با امام زمان یعدم همراه  لیدسته به دل نی. ادازندنیب

 ی اریامام را    ،یرشرع یو غ   یعقالنری غ   لیبه دال  یکرد، ول  یا را دعوت به همکارشدند و حضرت آنهخبردار  که از حرکت امام    یکسان  (4

 گرفتن دعوت امام وارد دوزخ خواهند شد.  ده ی جهت ناده ب زیعده ن  نیماندند. ا طرف ی نکردند و ب

 یب  ینیحس  ام ینسبت به ق  یول  افتند،ی حضور نعبداهلل بن عباس و عبداهلل جعفر و مانند آنها بودند که گرچه در کربال  رینظ  ی( افراد5

تو   یاریداد، گفت:    حیعبداهلل بن عباس توض  یخود را برا  ام یق  زهیامام انگ  ی . وقتخواندند  یرا ستمگر م   هیام  ینبودند و حکومت بن  اعتنا

ممکن   یکربال را نداشتند، ول   ر درحضو  قیعده گرچه توف  ن یند. اظالم و ستمگر  هیام  ی روزه بر همه واجب است و دودمان بن  ومثل نماز  

گونه نیا  افتنیصِرف حضور ن  داشتند. در هر صورت  بتیغ   یبرا  یگریموجه د   لیدل  ای به آنان داده شده بود    یی ها   تیاست توسط امام مأمور

 .ستیآنان ن ی طرف یبر ب  لیدل  ،افراد در کربال

 

 به خداست؟   ی کیآنها به جهت نزد  نی لعن و نفر  ا یآنها نمرده اند؟ آ  گرم  ست؟یچ  نیبر قاتالن و دشمنان امام حس  ن یهدف از لعن و نفر  2-3

 گر یاما لعن توسط مالئکه و د  شیو مغفرت خو  ز رحمت و عفودور ساختن ا  ی عنیکردن است. لعن خداوند    نیلعنت و نفر  یبه معنا  لعن

 . (390، ص1ج زان، ی)الم .لعنت شوندگان است یاز رحمت خدا برا یلعن کنندگان، طلب دور

  نیان الله لعن الكافر »آمده است:    انیمان و دروغ گولعن کنندگان به کافران و منکران و ظال  گریدر قرآن از طرف خدا، مالئکه و د  لعن
اعالم انزجار و    ی. لعن نوع( 64  ه ی( آ33احزاب ))  « آنان آماده کرده است  یو عذاب را برا  کند   یخداوند کافران را لعن م   ؛راً ی لهم سعاعّد و  

ذین  دهد:    یرا مورد لعن قرار م   امبریصراحتا خداوند آزار دهندگان پ   یگرید   یا  هیدر آ  نیلعن شونده است. همچن  یارزش  یب ِإنَّ الَّ
ون   ذُ ُه  ُیؤ  ُسول  ه  و  ر  ذابًا ُمهینا اللَّ ُهم  ع  ل  دَّ  ع 

 
ِة و  أ یا و  اْل ِخر  ن  ُه ِفي الدُّ ُهُم اللَّ ن  ع  ا(64  ه ی ( آ33)  )احزاب   ل  بنابر  لعن خداوند شامل    نی؛ 
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  طاهره  قهیصدآزار من است. از آن جمله  ،  آزار آنها  :فرمودند   یهم در مورد افراد  امبریپ   یاز طرف  . شود  ی م  امبریدهندگان پ آزار

 . میکن یرا اجرا م یسنت اله قتیدر حق ، میکن یما لعن م   راگ هستند. پس نیو حسن ی است. از آن جمله موال عل

 

  یکار آنها مورد تنفر ما است و ما با لعن آنان، از عمل زشتشان اعالم تنفر م  یاند، ول  رفته  ایاز دن  نیاست که قاتالن امام حس  درست 

.  اند  رهیزنج  نیگروه از ا  کی  نین امام حساست و قاتالسابقه دار    زین  طانیحزب ش  ،سلسله است  کی حزب اهلل    . همان گونه که میکن

خود در حزب   تیامام، عضو  یبرا  هیو گر  دالشهدای. با لعن قاتالن سباشد  یم  طانیحزب ش   گریباشد، حلقة د  یکس به کار آنها راضهر

  نیو اساس د  هیو دوستداران او، پا  طانیو نفرت از شبه خدا و بندگان صالح او    . حبمیکن  یم  را اعالم  طان یاهلل و نفرت خود را از حزب ش

هرگز    ا یفرمود: آ  یخداوند به موس»آمده است:    ی قدس  ثیدر حدالکافی باب دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا(.    ولصااست )

خداوند فرمود: نماز    . کردم  اد یو را  ، صدقه دادم و تزه گرفتم اردم، رونماز گز  تیعرض کرد: برا  یموس  ؟یا  من انجام داده   یبرا  یکار

تو است اما چه   یبرا  یمن، نور ادیو    امتیسرت در روز ق  هیصدقه، سا  .روزه سپر تو در برابر آتش جهنم است  .توست  یحجّت برا  وبرهان  

  ی هرگز به خاطر من با کس  ایوند فرمود: آخدا. فرما ییتوست راهنما یکه برا یعرض کرد: مرا به کار یموس  ؟یا من کرده یبرا یکار

. در (966، ص2الحکمه، ج  زانی)م  «به خاطر خداست  یو دشمن  یاعمال، دوست  نیدانست که برتر  یسمو  ؟یا  کرده   ی ندشم  ای   یدوست

 . ( 944همان، ص)با دشمنان خدا است  یخدا و دشمن یایاول یدوست  مان،یآمده است که ا یتیروا

 

)کنزالعمّال،   «حب و بغض به خاطر خداوند، واجب است»:  د یفرما  ی م  اکرم   ینب   یو سن  عهیا، به نقل از شبه خاطر خدبغض    حب و  نهیزم  در

و    ی ولاساس، ت  نیبر هم  .توان برشمرد  ی حب و بغض به خاطر خدا م  میعاشورا را تحک  ارتی ز  یحکمت ها  گریداز    نی؛ بنابرا(24688ح  

جستن   یزاریب  یبه معنا  یدوست داشتن دوستان خدا و تبر  یبه معنا  یدارد. تول  یخاص  گاهیجا  عهیو خصوصا ش  یگ اسالمدر فرهن  یرتب

 و تنفر از دشمنان خداست.

 کند.  یمشخص م  ی مسلمان را در ارتباطات انسان یها، موافقت ها و مخالفت ها  شیمحدوده و اساس گرا ،یو تبر یتول

  ی کمال عقالن   ای  یدارند، خواه کمال جسمان  یکمال  ای کنند،    یکه به ما خدمت م  یاناست تا نسبت به کس  دهیدر ما محبت را آفر  خداوند

نسبت به  شود، یم  افتی  یصاحب کمال ای و  یکه انسان احساس کند کمال ی. هنگام میبه ابراز عالقه و محبت بپرداز ، یعاطف  ای و  یروان ای

قرار داده شده   «ی»ُبغض و دشمنحبت به نام  نسان نقطه مقابل مه بر آن در وجود االو. ع کند   ی م  دایمحبت پ  کمال آن کمال و صاحب  

را که به او    ی است کس  ن یبر ا زیفطرتش ن .دوست بدارد  ، کند ی را که به او خدمت م  ی است کس  نیاست. همان گونه که فطرت انسان بر ا

 بدارد.  دشمن زند،  یضرر م

 

را از   یو سعادت ابد  نیکه د  یدشمن  ایندارد. اما آ  یاو ارزش  یبرا  ایدن  ندارد. چون اصل  یتیمؤمن اهم  یبرا  یویدن  یِماد  یضررها  البته

دشمن شما است، شما هم    طانی؛ شلكم عدو فاتخذوه عدواً  طانی ان الش»:  دی فرما  یاست؟! قرآن م  یپوش  قابل چشم  ،ردیانسان بگ

خدا    یایبا اول  د ی. اگر باابدی  ینفوذ م  یدر آدم   یطانیح شوگرنه رو  ر آمدکنا  شود  ینم  طانی. با ش(6  هی(، آ35فاطر )) «.دیکن یبا او دشمن دیبا

با دشمنان   « ی»دشمناست. اگر    یاست و عامل تکامل و سعادت آدم   ی فطرت انسان   ن یکرد. ا  یدشمن  دیکرد، با دشمنان خدا هم با   یدوست

و   کند  یآنان را قبول م  یها  و حرف  ردیپذ  یم  را  اشرت، رفتار آنهاشود و در اثر مع  یبا آنها دوستانه م  نسانرفتار ا  جیخدا نباشد، به تدر

 شود.  یمثل آنها م  یگرید  طانیکم کم ش

دارد که مواد    یا  گونه که عامل جاذبه. بدن انسان همانکند  یم  جادیدر مقابل ضررها و خطرها ا  یدفاع   یستمیبا دشمنان، س  یدشمن

کند و آنها را   ی مبارزه م کروبیبا م ستمیس نی. اکند  یع م دف را ها  کروبیموم و مدارد که س زین ی دفاع  ستمیس کند،   یرا جذب م دیمف

 ی ماریبه ب  ها   کروبی. رشد مکنند ی رشد م  ها  کروبیشد، م  فیبدن ضع یدفاع   ستمیاست. اگر س  نیهم  دیسف  ی ها  کشد. کار گلبول یم

صورت بدن   نیدر ا  ا یندارد، آ  یرادی به بدن ا  کروبیورود م  مییممکن است با مرگ رو به رو شود. حال اگر بگو  ماریو ب  شود  یمنجر م

 ستمیدو س  ،یا  هر موجود زنده  یاست که برا   یو حکمت اله  ریتدب  ن یا  است.  یالهسنت    نیبرد. ا  نیرا از ب  کروبیم  دی با  ماند؟  ی سالم م

  ی زنده ا  رشد هر موجود  یابر  از،ی دفع. همان طور که جذب مواد مورد ن  ستم یس  یگریجذب و د  یبرا  ستمیس  ک یدر نظر گرفته است:  

 خود ادامه دهد.  اتیتواند به ح ینکند، نم دفعاز بدن هم الزم است. اگر انسان سموم را  انباریالزم است، دفع سموم و مواد ز
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 ی عدادستا  نیچن  د یکند. در روح انسان با  ی م  فا ینقش را ا  نیو انسان هم  واناتیزنده قوه دافعه دارند. قوه دافعه به خصوص در ح  موجودات

و به آنها    میدوستشان بدار  د، یایهستند، خوشمان ب  دیما مف  یکه برا  یتا از کسان   میداشته باش  یعامل جاذبه روان  دیبا ته باشد.  وجود داش

 . میری. تا از آنان علم، کمال، ادب، معرفت و اخالق فرا بگمیوش کینزد

  ی. لذا نسبت به خوبانکند  ی آنها استفاده مشود، از    ی م  کیبه آنان نزد  یقتو  نکهیا  یرا دوست دارد؟ برا  ده یانسان افراد و امور پسند  چرا

 انبار یسرنوشت جامعه ز  یکه برا  یبا کسان   دی کرد. اما در مقابل، با  یابراز دوست  دی با  ،جامعه مؤثرند  شرفتیکه منشأ کمال هستند و در پ 

 کرد.  یمندش ،هستند

را   شانیکردند و ا  یکه با آنها دشمن  ی پرستان  به بت   ارانشی و    میاهابر.  دیکن یاو تأس  ارانیو    میبه حضرت ابراه  د یبا  د یفرما  یم  قرآن

و   یدشمن  امتیق  زما و شما تا رو  ن ی: بد یفرما  ی . بعد م«میزاری؛ ما از شما باّنا برءاء منكم»راندند، گفتند:    رونیخود ب  اریاز شهر و د

 .دیبردار یانتکاریاز خدست  نکهیمگر ا .قرار است بر نهیک

و   یکین  ،یگونه که عشق به خوبو ظلم است. مؤمن همان  یبا کافران و بدکاران و ظالمان، اعالم تنفر از کفر، بد  یشمند  و  نیو نفر  لعن

نباشد. لعن    زاریب  انتیو خ  یدیپل  ، یاما از ستم، زشت  پاک باشد  یقلب  تواند  یاست. نم  زاریب  یو ستمگر  ی بد  ،یدارد، از زشت  یعدالت و پاک

 است.  قتیحق نیم همو ظالمان اعال نبر کافرا

  ی دفاع  ستمیخواهد رفت. اگر س  نی دوستان هم از ب  یبا دشمنان خدا نباشد، دوست  یاگر دشمن  .ستین  یدوستان خدا کاف   ی دوست  تنها

 . می جذب و دفع را درست بشناس یاست که جا نیجذب هم، نابود خواهد شد. مهم ا ستمیبدن نباشد، س

»أشّداء  : دیفرما ی . قرآن ممیبعد بر او سالم بفرست م، یاوّل دشمنان او را لعن کن نکهیمگر ا ؛ میاستفاده کن ینیاز برکات حس میتوان ینم
 . ( 29 ه ی(، آ48فتح ))« نهمیالكّفار رحماء ب یعل

 ی ر مجالس عزادا  ییباشد. برپا   دیبا زیاسالم ن  نسبت به مخالفان  یو اظهار دشمن  یتبرّ  ت،یلعن باشد. در کنار وال  دیدر کنار سالم، با  پس

 یبا وفا  ارانی  هیروح  نیزمانه را به دنبال داشته باشد. همچن  یدهایزیکه نفرت از    یبه طور  . دار باشدبا معنا و جهت  د یبا  ها  نیو لعن و نفر

 شعور باشد.  هیو شعارها بر پا  دیدر آ  شیبه نما  امام

 

 است؟  دهیرس گرىیپس از د کى ی شانیزندان ابه بعد، امامت به فر نیچگونه از امام حس ،تسیارثى است؟ اگر ارثى ن امامت  2-4

باشد    یموروث  تواند  ی امامت م  ایآ  م یتا بفهم  میو هم امامت را بازشناس  میهم در معنا و مفهوم ارث دقت کن  دیروشن شدن جواب با  یبرا

 د؟ ان  دهیلسله به امامت رسس نیاز ا ینسل و افراد نیو چرا ا

. شوند   یمنتقل م  کینزد  شاوندانیال اوست و با مردن او به خوود کسب کرده، ملک و مکه فرد در طول عمر خ  یی ها  ییدارا  یعنی  ارث

که متعلق    ییها  یی... اموال و دارا نموده و  رهیذخ یساخته، طال و جواهر ییرا آباد کرده، بنا  یریبا نیخود زم ی که در دوران زندگ یکس

  ها،   ییفرد عالوه بر اموال و دارا  ن ی. اما اشود  یمنتقل م  فقه آمده(  که در کتب  یبیاو )به ترت  کانیبه نزد  یو  گز مربه اوست، پس ا

هم  ی فضائل اخالق گری کنترل خشم و د ،یعلم، بردبار  ن،یقیو عبادت، به  اضتیکرده، با مجاهدت و ر دا یهم پ  اتیّحاالت و روح یکسری

به عنوان اموال او    شانیاند و پس از ا  شده   یو  ی و ذات  ی حو صفات رو  رند یناپذ  یی از او جدا  اتیو روح  التحا  ن یاست. اما ا  ده یآراسته گرد

 به ارث برسد. یو  شاوندانیتا به خو مانند ی نم یباق 

شاگردان   ی عنی  ن یکه ا  اوست   یفرزند او وارث حلم و بردبار  ا ی  ند یوارث علم او  یان و: شاگردندیگو  ی م  یو مجاز  ی گاه به اصطالح عرف  البته

به    نکهیآراسته گردد، نه ا  یبردبار  نتیفرزند او توانسته مانند پدر به ز  ا یشوند    رابیس  ی علم و  هز چشما  و  رند یبگ  ادیاند از او    توانسته

  باشد،   ینم  شانیا  راثیو م  ستیامام ن  یاکتساب  یها  ییباشد. امامت از اموال و دارا  افتهیبه آنان انتقال    ی حلم از متوف  ا یعلم    ی واقع  ینامع

 به ارث برسد. یریادگیتا پس از او به فرزندش 

ارث بردن   یباشد، برا  یهمسر متوف ا یکه فرزند    نیهم یعنی  .است  یسبب  ای   یفقط انتساب نسب  کند،  یارث بردن م   ستةیوارث را شا  آنچه

 .ستی الزم ن یگری است و شرط د یکاف 
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وارث   یاست، ول   یا و معنودانشمند، فاضل، پارس  ی فرد  ی مثالً متوف  . داشته باش وجود ند  ی همسان  چیه   ی وارث و متوف  نیاست ب  ممکن

که منصب   یو کس  ستیگونه ننی. اما امامت ابرد  یدارد، از او ارث م  یرابطه نسب  یچون با متوف  یول  و اهل فساد است  یماد  تقوا،  ی نادان، ب

 ته باشد. اشد یا العاده  فوق یها تیصالح  دی با  گردد، یامامت را عهده دار م 

  یبر مملکت  ها   ییتوانا  نیداشت، با استفاده از ا  ریزور و تدب  فرد که قدرت،  ک ی  رایز  آمد،  ی و ملک به حساب م  ی در گذشته اکتساب  حکومت

و چون   گرفت   ی حکومت را به دست م   ن، یشیبا سرنگون ساختن حاکمان پ   ا ی   نمود  یم   لیخود را بر مردم تحم  ت اسیو ر  کرد   ی حکومت م

مطلب گرچه   نی. اآوردند   یرزندانش به حساب ممرگ او، ملک فآن را پس از    دانستند،  یمت را ملک او معموم جامعه حکوخودش و  

 ی پادشاه  یرو نظام حکومت  نینداشت و امروزه کامالً مردود است. از ا  ی پشتوانه محکم عقل  یگذشته بود، ول  یها  مورد قبول عموم در زمان

 . ردیپذ یآن را نم شرروزه عقل برفته است و ام نیاز ب باًیتقر

 . ابندی ی به عهده گرفتن منصب امامت را نم تیصالح ،ینسب هابطارث باشد و افراد به صرف داشتن ر تواند  ی من و ستیامامت مِلک ن اما

برعهده دارد. پس   را  آن  نییو تب  ریو تفس  کند  یو به مردم ابالغ م   ردیگ  یم  یوح  هرا از فرشت   یوح  امبریاست. پ   امبریاز پ   ابتی ن  امامت،

  یوح  نییو تب  تیمعصوم باشد تا بتواند مرجع مطمئن هدا  امبر،یمانند پ   د یامام است. امام با  هبه عهد   یوح   ری و تفس  نییتب  هفیوظ  امبریاز پ 

 گردد. 

است و خداوند  یاله یها امامت مانند نبوت، از رسالت رایز .امام هم توسط اوست نییرسول توسط خداوند است، تع نییچنان که تع هم

  «رسالتش را کجا قرار دهد   داند  ی؛ خداوند بهتر مرسالته  جعلی  ثی الله أعلم ح»کند:    نییتع  فهیوظ  نیا  یرا برا  یچه کس  داند  یم

 . (124 هی ( آ6) انعام )

برخوردار باشد که   ییاه  تیو قابل  یاز صفات درون   دی امام با  رایز  .خداوند است  نییبلکه به تع  ست،ین  یاکتساب   ی: امامت شأن نکهیا  خالصه

 باشد:  دهیخدا رس ه دیبه عهده گرفتن نبوت و امامت است که به مقام برگز هستیشا یآن کسبر  الوهتنها خداوند از آن عالم است. ع 

 « کند  ی م اریو اخت ندیگز ی برم ی مالئکه و مردم رسوالن  نی؛ خداوند از بمن المالئكة رساًل و من الناس یصطف ی الله»
 (.124 هی ( آ2بقره))

رو    نیمعصوم باشد. از ا  گریباشد و به عبارت د  الودهیشرک و کفر و ظلم او را ن  ی اکو ناپ   یدیپاک و مطهر باشد و پل  دی خدا با  هدیبرگز

حضرت که  و در پاسخ به درخواست آن دارد ی پس از آزمون، مقام امامت او را اعالم م میحضرت ابراه تیپروردگار با علم به قابل یوقت

 . (124 (2بقره ))  د«یمن به ظالمان نخواهد رس  مانیو پ هد»عخود درخواست کرد، فرمود:  هیفرزندان و ذر یمقام را برا نیا

. کرد  ی را رد نم امبرشیمطمئناً درخواست پ   ،بود نیکه اگر چن باشد   ی موروث تواند  ی که مقام امامت نم  سازد  ی خداوند روشن م انیب نیا

اهلل    لیخل  میچون حضرت ابراه  یامبریپ   ا یفرزند امام    نکهینه ا  داشته باشد تا امام شود،  تیشخص قابل  د یکه با  ندفهما  یم   هیپس آ

 . دباش

. اگر خداوند امامت را در نسل  گردند ی است که فقط بندگان صالح و پاک به انتخاب خداوند عهده دار آن م ییخدا ی امامت شأن نیبنابرا

 طاهر و پاک و سرآمد بودند.  یرو بود که افراد نیقرار داد، از ا  یامام عل 

و به مقام   دهیبخش ی ستگیآنان را سرآمد ساخته، شابرخوردار بودند که  یی ها ی ژگیاز و رسالت  تیافراد اهل ب هیبق نیمعصوم در ب امامان 

مردم را به آنان واگذار   ت یو هدا  نی د  نییتب  تیکه مأمور  د یلح دو صا  ستهیاز جانب خداوند مفتخر ساخت. خداوند آنان را شا  ی دگیبرگز

 کرد.

 ی لحاظ که امامت امر  نیشده، نه بد   نییاست که امامت آنان توسط خدا تع  نیبه خاطر ا  م،یدان  ی م مرا اما  نیفرزندان امام حس  اگر

 منتقل گردد.  یبه فرزند و  دیامام با  کیاست و پس از  یارث

ن فرزندا   انیم . درمیریرا بپذ  یرا امام قرار داده بود، بر ما الزم بود که امامت و  یگرید  نیحال( خداوند، پس از امام حسفرض م)بر    اگر

  یتمام از    رایز  . دار مقام امامت نبودند  ، اما عهده الفضلبودند مانند حضرت اب  ی کین  یها  وجود داشتند که انسان  یپسران  زیامامان ن

ت در مورد مقام امام  ییگاه ادعاچی آگاه بودند و ه  قتیحق  نیمقام برخوردار نبودند. آنها خود بر ا  نیبرعهده گرفتن ا  یالزم برا   طیشرا

چون   یکساگر    ی. از طرفخاستند  یتصاحب آن به نزاع بر نم  یمانند فرزندان پادشاهان برا  ، از پدر باشد  یکه ارث  نیبه عنوان ا  ا ی  نداشتند

 د امام بود. چه فرزناگر دند، ید ی امامت را در او نم یها نشانه رایز  .کذب او آشکار شد انیعیامامت کرد، از طرف ش یاب ادعاعفر کذج
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 ی ستگیخواهد بود که شا  ی مطمئناً کس  ،د ینما  ی را که عهده دار مقام امامت باشد، از طرف خداوند معرف  ی شخص  پس از خوداگر امام    حال

که    دینما  یرا طرف خداوند معرف  یکه کس  ستین  نیباالتر از ا  یتیگناه و معص   صورت،  نیا  ریدر غ   رایز  .داشته باشد  آن را  یو درون  یذات

اگر وجود آن امامان   نی. بنابرادینما  یصرفاً به جهت فرزند بودن او معرف   ،ستیمقام ن  نیا  ستهیرا که شا  ی کس  ا ی  کرده استن  هخدا او را اراد

 وابسته به کنش   گرید  یاست. از سو  فیخاندان شر  نیدر ا  یالزم معنو  طیبه خاطر وجود تمام شرا  م، یشاهد  یاحدبزرگ را در نسل و

  و مبارزه و جهادشان در راه خدا و یاز هرگونه آلودگ یه لحظه عمر و ارتباط محکمشان با خدا و دورب  لحظهکه  آنان است یاریاخت یها

 است. امبری ه خاندان پ منسوبان ب  گریآنان بر د ی... موجب برتر

 

 )خون خدا( می گویند؟   ثارالل  چرا به امام حسین 2-5

در زیارت عاشورا و جاهای دیگر به این معنی است که: سالم بر تو،   «هالسالم علیك یا ثارالل»خواهی است. عبارت    به معنی خون  ثار

در راه اعتالی کلمه توحید   با کمال اخالص، جان و همه چیز خود را  چون حضرت سیدالشهداای کسی که خون خواه تو خداوند است.  

ار خدا! یعنی ای کسی که ولیّ دم و خون خواهت ای ث خون او را نسبت به خدا می دهند و می گویند: ،و مخالفت با کفر و فسق فدا کرد 

 خدا است.

فه تشریفی است، نه اضافه است و به اصطالح اضا  رافت بخشیدن به خون مقدس امام حسینبرای تقدس و ش  ،خون خدا گفته شود  اگر

فه تشریفی در عرف شرع و قرآن اضادانند که خدا جسم نیست تا خون داشته باشد.    می  زیرا همه شیعیان و پیروان اباعبداهلل  .حقیقی

وشن است خداوند  مثل خانه خدا و ماه خدا در حالی که ر .زی آن را به خدا نسبت می دهندعظمت چی  است که برای بیان شرافت و  جرای

ن عظمت و  نه جسم است و نه نیازی به خانه دارد. پس چنان چه برای بیان شرافت کعبه معظمه بیت اهلل الحرام گفته می شود، برای بیا

می شود و احدی از پیروان ایشان یافت نمی شود که از این عبارت معنی    خون خدا گفته  حسین  امامقداست و شرافت خون پاک  

چون هر مسلمانی از ابتدای تکلیف دانسته و یقین کرده یکی از صفاتی که خدا ندارد، جسم بودن او است   .حقیقی خون خدا را بفهمد

 . (363 ، ص7)تفسیر نمونه، ج 

 

 انی می شود؟شامل حال چه کس نفرین امام حسین 2-6

کوفیان چند هزار نامه )طبق برخی   با یزید بیعت ننمودند و از مدینه به مکه آمدند.  رابطه با این نفرین می توان گفت: امام حسین  در

می کنند.    یت ماند که از وی حکوفه بیایند و قول دادنوشتند و از ایشان دعوت نمودند تا به    امام حسیناز روایات دوازده هزار نامه( به  

پشتیبانی می کنند.    شانیپسر عموی خود مسلم بن عقیل را فرستادند تا از نزدیک ببیند آیا کوفیان واقعا از ا  حضرت امام حسین

 رسانید.  شانایرا به اطالع  نامه نوشت و صداقت کوفیان جده هزار نفر( با مسلم بیعت نمودند. مسلم به امام حسین)ه هزاران نفر

از خیانت پیشگی و عهد  تصمیم گرفتند به کوفه بروند. تمام بزرگان صحابه مخالفت نمودند و امام حسین  حسین  امام شکنی  را 

و    داده  بههاگهان تغییر جدند که کوفیان نتوجه ننموده و به طرف کوفه آمدند. وسط راه شنی  کوفیان بر حذر داشتند . اما امام حسین

 بر ضد وی آماده جنگ شده اند. 

نگریست،   على اکبر  ، به چهره نورانى فرزندشآماده رفتن به میدان شده بودند. هنگامى که امام    زمانی بود که علی اکبرنفرین امام    این

 :فرمودسر به سوى آسمان برداشت و 

غاُلمٌ اشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَ خُلْقاً وَ َمنْطِقاً بِرَسُولِکَ ُمحَمَّدٍ صلى الل عليه و آله، کُنَّا هؤُالءِ الْقَوْمِ، فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ    اشْهَدْ عَلى  اللَّهُمَّ

وَ اجْعَلْهُمْ طَرائِقَ قِدَداً، وَ  الْأَرْضِ، وَ فَرِّقْهُمْ تَفْريقاً، وَ مَزِّقْهُمْ تَمْزيقاً،  رَکاتِهُمْ بَوَجْهِهِ، اللَّهُمَّ اْمنَعْ نَبِيِّکَ نَظَرْنا إِلى  إِذَا اشْتَقْنا إِلى

 ال تُرْضِ الْواُلةَ عَنْهُمْ أَبَداً، فَإِنَّهُمْ دَعَوُونا لِيَنْصُرُونا ثُمَّ عَدَوا عَلَيْنا يُقاتِلُونَنا. 

ترین مردم به   رود که از نظر صورت و سیرت و گفتار، شبیه  نى به مبارزه با آنان مىباش که اینک جوا! بر این گروه ستمگر گواه  خدایا

نگریستیم. خدایا! برکات زمین را از   شدیم، به چهره او مى  مى  است. ما هر زمان که مشتاق دیدار پیامبرت  رسول تو، حضرت محمّد

راضى   و والیان آنها را هیچگاه از آنان   هاى مختلف و متفاوتى قرار ده   جتماع آنان را پراکنده و متالشى ساز و آنان را گروه و ا  دار  دریغ   آنان

 . ندمگردان! که اینان ما را دعوت کردند تا به یارى ما برخیزند ولى اینک ستمکارانه به جنگ با ما برخاست
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 شامل تمام کسانی می شود که در آن ظلم بزرگ شریک بوده و نقشی داشته اند.  سیناین نفرین امام ح بنابراین

 

برای شهادت و    . چرا امام حسین(195  آیه   )بقره،   لقوا بایدیكم الي التهلكة«:»وال ت فرماید  با توجه به اینکه خداوند در قرآن می  2-7

 به کشتن داد؟ کشته شدن بیرون شد و خودش و یارانش را

القاء نفس در تهلکه    اما قیام امام حسین  صحیح است  ،را مطرح می کنند. این که القاء نفس در تهلکه جایز نیست  سؤالاین    بعضی

 نبود. چون:

را به همین حساب بگذارد. و نیز    باید اغلب غزوات پیامبر اکرم  ، کسی کشته شدن در راه خدا را القاء نفس در تهلکه بداند  : اگراول

»القاء در  د در مقابل دویست نفر را بای  ،که هنوز مسلمین قدرتی نداشتندوجوب مقابله بیست تن از افراد نظامی در جنگهای اولیه اسالم 

 به اجماع مسلمین صحیح نیست. بداند و این  تهلکه«

، خود را بدست خویش در مهلکه و ال تلقوا بایدیكم الي التهلكة»فرماید:  داوند می  در این مورد ذکر شده است که خ: آیه ای  دوم

بلکه آیه   . خود را به دست خویش در مهلکه انداخته اید  ، که چنانچه کشته شدید  به این معنا نیست که در راه خدا جهاد نکنید  «نیندازید

کس بقدر وُسع و توان خویش، ساز و برگ و زاد و راحله دند که هرکه مسلمین در هنگام اقدام به جنگ مأمور بو   شد در موردی نازل  

و    مربوط به انفاق مال برای جنگ با دشمن است  بیاورد تا اسباب جنگ از اسلحه و آذوقه فراهم شود. در اکثر تفاسیر آمده است که آیه

به هالکت نیفکنید. چون متن کامل آیه دست خود    آیه این است که خود را با ترک انفاق و ترک صرف مال در راه جهاد، با منظور از  

، در راه خدا انفاق  و انفقوا في سبیل الله و ال تلقوا بایدیكم الي التهلكة و احسنوا ان الله یحب المحسنین»عبارت است از:  

 « ست دارد.! و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوکنیدبه هالکت نیف دست خودکنید و با )ترک انفاق( خود را به 

 

)انفاق کنید( حاکی از وجوب تهیه مقدمات مالی جنگ است و آن عبارت   »انفقوا«در تفسیر آیه فوق می فرماید:    طباطبایی   عالمه

و   مطلق است  »و ال تلقوا بایدیكم الي التهلكة«مله  از انفاق برای فراهم نمودن تجهیزات و آمادگی ها و وسایل جنگی است. و ج

چنانکه بُخل و انفاق نکردن مال، هنگام جنگ و جهاد،   .نهی از هر چیزی از افراط و تفریط است که موجب هالکت می شود  ،ننظور از آ م

زیرا دشمن بر او پیروز   .می گیرد  و در نتیجه لشکر اسالم در پرتگاه هالکت قرار  گردد  موجب از هم پاشیدگی نیرو و نابودی قدرت می

که این دو، موجب انحطاط   ی و اسراف در انفاق مانند انفاق همه اموال، موجب فقر و درماندگی خواهد شدزیاده رو  همینطور،  .می شود

 ، ذیل آیه شریفه( 1ج )المیزان، . در زندگی و از میان رفتن آبرو خواهد گردید

ضرر و مشقت در راه خدا بخاطر    تن خود بهودش را برای غیر خدا به هالکت بیندازد، با انداخ: بین اینکه انسان با دست خود، خسوم

هدف امر به معروف و نهی از منکر، فاصله زیادی است. زیرا عاقبت اولی، انداختن خود با دست خود به هالکت، بدبختی و سیه روزی 

نثاری و فداکاری و   جان  مامان معصومو ا  امبریت قرآن و گفتار پ باشد. لذا بر اساس آیا  ابدی می  سعادتولی عاقبت دومی،    است

نیست،    »انداختن خود با دست خود به هالکت«خود را به خطر انداختن و شهادت در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها  

 کرامت و شرافت برای یک انسان با عزّت است.  رینبلکه بزرگت

ی برای خدا، به معنای هالکت نیامده است. چون هالکت در جایی است که اصالً هیچگونه قصد  دا و جان نثاردت در راه خ: شهاچهارم

کند و آنها را می ستاید و می    گان و شهدا فرض میقربت الهی در کار نباشد. خداوند در قرآن کشته شدگان در راه خدا را به منزله زند

، آنهایی که در راه خدا می جنگند و کشته بل احیاء عند ربهم یرزقون  الله امواتا  تلوا في سبیلالذین ق  بنو ال تحس»فرماید:  

 ( 169)آل عمران / «خورند بلکه آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می . مرده نپندارید ،می شوند 

 

گر تکلیف و گناهى متوجه ترک کنندگان  یدهد که د  این معنى را می،  «من بیعت خود را از شما برداشتم »  امام حسین  آیا این جمله  2-8

 را به خود کردند( یعنى از دست دادن مقام شهادت و همراهى امام  ،نیست؟ )هر چند که با این عمل بزرگترین ظلم

میان افراد بنی هاشم و یا پس از نماز مغرب(، در  نزدیک غروب تاسوعا و پس از آنکه از طرف دشمن مهلت داده شد )  بن علی  حسین

خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و آسایش و رنج و رفاه در مقابل »ان خویش قرار گرفت و این خطابه را ایراد فرمود:  یار
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ا گوش )حق  ن را به ما آموختی و به مسپاسگزارم. خدایا! تو را می ستایم که بر ما خاندان، با نبوت، کرامت بخشیدی و قرآ  هایش  تنعم

بین( و قلب )روشن( عطا فرمودی و از گروه مشرکان و خدانشناسان نگرداندی. اما بعد، من اصحاب و یارانی بهتر از شنو( و چشم )حق  

آنگاه فرمود:  «  خیر دهد.  بیت و خاندانی باوفاتر و صدیق تر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای  هلیاران خود ندیدم و ا 

ود که من به عراق فراخوانده می شوم و در محلی به نام عمورا و کربال فرود آمده و در همانجا به شهادت  خبر داده ب جدم رسول خدا»

ا آزاد  آغاز خواهد نمود. حاال شموقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا، دشمن جنگ خود را با ما    می رسم و اکنون

همه شما اجازه می دهم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست  هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به  

فقط در    زیرا این مردم   . و به سوی آبادی و شهر خویش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد  گیرد یکی از افراد خانواده مرا ب

 . «خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند با دیگران کاری نخواهند داشت. ،اگر بر من دست یابند  تعقیب من هستند و 

که در طول راه از مدینه تا کربال و در موارد مختلف، شهادت خویش را اعالم نموده و به یارانش   آخرین آزمایش حسین بن علی  در

قد »ع را با صراحت مطرح فرمود که  از آنان برداشته بود، در شب عاشورا و برای آخرین بار نیز این موضوزه مرخصی داده و بیعت را  اجا
از تاریکی شب استفاده کنید و راه شهر و دیار خویش    .و من بیعت خود را از شما برداشتم  «هنگام شهادت فرا رسیده است  ؛الموعدقرب  

 . ( 57ص  ، 4ج  مل ابن اثیر،)کارا پیش بگیرید 

آزمایش، عکس العمل یاران آن بزرگوار بود که هر یک با بیان  پیشنهاد در واقع آخرین آزمایش بود از سوی آن حضرت و نتیجه این ینا

یش،  خاص، وفاداری خود را به آن حضرت و استقامت و پایداری خویش را تا آخرین قطره خون اعالم داشتند و بدین گونه از این آزما

 آمدند.  نوروسفید و سرفراز بیر

 : هست  تذکر  قابل نکته چند  توجه به خطبه سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی با

 . همه افراد حاضر بر مظلومیت امام عصر خویش واقف بودند و وظیفه مسلمانی ایجاب می کرد که یار و یاور امام عصر خویش باشند -1

خود    چه اماماگر  .کندآزمایش اصحاب خود بود نه اینکه امر به رفتن    «من بیعت خود را از شما برداشتم»رمود  از اینکه ف  منظور امام  -2

همچنانکه    .تهاس  یعنی امام را به مهلکه بیاندازد. امام جان جانان انسان  ،این جمله را فرمودند اما هیچ مسلمانی حق ندارد جان جانان خود

گونه  هیچ  ،را ترک کردند فلذا یارانی که امام    .فظ جان جانان به طریق اولی واجب و ارجح می باشدح  ، ظ جان یک وظیفه دینی استحف

  معصیتچه ترک امام معصوم به خاطر ترس از شهادت گناه و  اگر  .برای ترک امام ندارند و به یقین عواقب این کار را خواهند دید  توجیهی

 می شود. ها از دین نموجب خروج آن است ولی

 این  همچنانکه)  .نبود  مقدور  البیت  اهل  دشمنان  علیه  بر  جهاد  با  جز   دین  احیای  و  بود  اسالم  مقدس  دین  احیای  خاطر  بهقیام امام   -3

فلذا اصحاب موظف    ،ندرا داشت نی امر د  یایبا خروج خود قصد اح ماما ( شود می  فهمیده  سفر طول در  امام  متعدد های خطبه از موضوع

 بودند پا به پای امام در رکاب ایشان باشند. 

 

صورت خواهد ین انتقام از چه کسانی و به چه  را خواهد گرفت. ا  الشهداگفته می شود که انتقام خون سید  در مورد امام زمان  2-9

 بود؟

ُشُر ِمن  کُ  و   ح  م  ن  و  ُعونی  ُهم  ُیوز  ُب ِبآیاِتنا ف  ذِّ ن  ُیك  جًا ِممَّ و  ٍة ف  مَّ
ُ
 ( 83(، 27)  )النمل لِّ أ

 

ن   ِه عل  ع  ِد اللَّ ب  ِبي ع 
 
ال    هیأ ُش السالم ق  ح  م  ن  و  ِة و  ی  ِذِه اْل ی  اُس ِفي ه  ُقوُل النَّ ا ی  ا ِفي : م  ه  ِإنَّ ُقوُلون   ُت ی  جًا ُقل  و  ٍة ف  مَّ

ُ
ُر ِمن  ُکلِّ أ

ام   ِقی     -ِة ال 
ُ
ِة ِمن  ُکلِّ أ ام  ِقی  ُه ِفي ال  ُشُر اللَّ ح   ی 

 
ِة أ ع  ج  ِلك  ِفي الرَّ ُقوُلون  ِإنَّ ذ  ا ی  م  س  ک  ی  ال  ل  اِقین  ق  ب  ُع ال  د  جًا و  ی  و  ٍة ف  ُة   -مَّ ا آی  م  ِإنَّ

لُ  و  ِة ق  ام  ِقی  دًا«ال  ح 
 
ُهم  أ م  ُنغاِدر  ِمن  ل  ناُهم  ف  ر  ش   ( 24؛ ص 1 تفسیر القمی ؛ ج) ُه »و  ح 

انتقام خواهد گرفت و هم از   ر حق اهل بیتبعد از ظهور هم از قاتالن و ظالمین د  امام زمان  ؛عقاید شیعه و روایات رسیده   طبق

در معارفِ شیعه که   اینکهتند. توضیح  راضی هس  نان اهل بیتکسانی که در زمان ظهور در قید حیات بوده و به جنایت و ظلم دشم

عده ای از خالص ترین مؤمنان و پلیدترین کافران به دنیا  ،  پس از ظهور حضرت مهدیبرگرفته از قرآن است، چنین آمده است که: 

کُفرشان در باالترین درجه   یا ایمان    ت کهمی نامند و صرفاً شاملِ همان افرادی اس»َرجعت«  می نمایند. چنین بازگشتی را    »بازگشت«
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انما یرجع الي الدنیا قیام القائم ).  نخواهد بود  »َرجعت يافتگان«مرة  باشد و اگر شخصی به این میزان نرسیده باشد، در ز  یاست م
الحساب  یوم  الي  لهم  سوي هذین فال رجوع  ی  فاما من  الكفر محضا.  او محض  األیمان محضا  السالم من محض  .  علیه 

 (.  (138، ص53؛ بحاراالنوار، ج87، ح8، ب254، ص 6ج  ر، اراالنوا)بح

کس در کفر  هر  تا جائی که در احادیث آمده است:  . مصداق کُفر و شرک اند  ضمن جای تردید نیست که ستمگران به اهل بیت  در

 . (79ـ80)ره(؛ اعتقادات شیخ صدوق 345، ص28الشیعه، ج؛ وسایل 62، ص27)بحار، ج .دشمنان و ستمگران به ما اهل بیت شک کند، کافر است

این افراد حتماً به دنیا بازگشت کرده و به دست یداللهیِ حضرت در کنار هم قرار دادنِ این پیام و روایت پیشین، نتیجه می گیریم    با

 امام حسین  داوند از افرادی که به شهادت با گوشه ای از جزایِ دنیاییِ بَرخی اعمال خود مواجه می شوند. همچنین خ  مهدی

کنیم و هم به کسانی که   هم به قاتالن نفرین می   ندر زیارت امام حسیگیرد. ما    انتقام می   رضایت دارند، به وسیله امام مهدی

 چند در جنگ شرکت نداشتند، ولی این عمل را پسندیده و پذیرفتند.هر

فرزندان    فرماید: قائم  می پرسیدم که    با کالم امام صادق از امام در رابطه  »گوید:    نقل شده که راوی می   وایتی از امام رضار  در

 »این کالم با آیه    .کشد   را می  قاتالن امام حسین
ُ
ر  أ ٌة ِوز  ِزُر واِزر  ریو  ال ت  به فعل   چگونه معنا می   «خ  اینها راضی  شود؟ فرمود: 

،  4)تفسیر برهان، ج  «نند کسی است که آن را انجام داده استما   ، و کسی که راضی به فعلی باشد  کنند  ر می پدرانشان بوده و به آن افتخا

و افکار او است که باعث تحرک انسان  یات دهد، همان ن . شاید بتوان گفت آنچه حقیقت فعلی آدمی را شکل می اسراء(  33 ، ذیل آیه 559ص

ابراز آن فراهم    طیو ممکن است شرا  زدیخ  یو بغض عمل است و از اراده انسان بر م   حب  قتیشود. در حق  در مسیر حاالت درونی می 

 نباشد.   ایباشد  

 توضیح این روایت باید گفت:  در

با آنها در آن کار شریک می   ،رد شخص یا گروهی راضی و خشنود باشندکسانی که به عملک  ،  روایات رسیده از ائمه معصومین  طبق

 است.  بر عهده امام ،عمل نداشته یرونیکه هنوز ظهور ب یطیآن در شرا صیه تشخکه البت باشند

چون به عمل   . را می کشد  دگان حضرت حسینهمه دودمان و نسل کشن  قائم ما آل محمد  ؛فرمودند: به خدا سوگند  صادق   امام

را و راضی به آن   دشنوند کردار ناشایسته پدران خو  یعنی چون ذریه آنها می(  485صفحه   ،لاالعمال عقاب االعما )ثوابپدرانشان راضی هستند  

 کنند.  گردند، به این جهت استحقاق عقوبت پیدا می  عمل می 

ما  تم برادر من فُالن با فرمود، یکی از یاران آن جناب گفت: دوست داش  گ جمل نصیب حضرت علیاز پیروزی که خداوند در جن پس

شما بر دشمنانت پیروزی عطا نمود. حضرت فرمود آیا میل و محبت برادر تو با ما  در این کارزار حاضر بود تا می دید چگونه خداوند به  

  ،هستند  با ما بوده است و )از دوستداران ما حتی( کسانی که در صلب مردها و رحم زنها. فرمود او هم در این جنگ  آریاست؟ گفت  

( در سپاهیان ما به همراهی ما حاضر بوده اند. زود است که روزگار ایشان را مانند خونی که از بینی انسان ناگهان که  مانند آن است)

  ، در دست آنان مغلوب شوند(( ایشان، ایمان قوت گیرد )و دشمنان ماو ترویجخدمات  گرداند و به سبب )  اهربه وجود آورده ظ  ،بیرون آید
 ( 63غه فیض االسالم صفحه  رجمه و شرح نهج البالت)

 ست؟یعزا ن یبه جا نیامام حس یبرا  یبر اقامه شاد لی! دل»ما رایت اال جمیال«را که فرمودند:   این کالم حضرت زینب 2-10

تا چه عینکی    شود  ده می دی   »زيبا«هم   .شود  می»ديده«  از این نگاه، خیلی چیزها هم    ،نگرد  به همه هستی می   »احسن« که به چشم    آن

 بر چشم زده باشیم و از کدام زاویه به هستی و حوادث بنگریم. 

(  116، ص45  )بحاراالنوار، ج   ت اال جمیال«»ما رای  ، به این حادثه، بر زبان راند  قهرمان در مقابل طعنه و طنز دشمن نسبت  زینب  آنچه

آید و آنچه اراده خدا   این سفر، آرزو و اظهار امیدواری کرده بود که آنچه پیش میبود که در طلیعه    تر آرزوی حسین بن علیپیش

را ما اراد الله بنا، قتلنا ام  »ارجو ان یكون خی:  »شهادت«، چه به شکل  »فتح«چه به صورت    .برای او و یارانش باشد  »خیر«است،  
 . (597، ص1)اعیان الشیعه، ج  ظفرنا«

های زیبایی و نمادهای جمال در آینه کربال بسیار است که به برخی از آنها   ادر، مکمل یکدیگرند. جلوهخواهر و خیر دیدن بردیدن    زیبا

 شود:  اشاره می
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 تجلی رضا به قضا  -1

بروز این شاخصه متعالی بیند، به دلیل    حادثه کربال را زیبا می  جمند است. اگر حضرت زینببسی دشوار و ار  »رضا«به مقام    رسیدن

فرزندان و یارانشان است. آن حضرت در واپسین لحظات حیات در قتلگاه، چنین   شانیا  یرویو به پ   در عملکرد ولی خدا، سیدالشهدا 

را   . یعنی خود»ارضي بقضاء الله«خواهر خویش را نیز به همین نکته توصیه کرده بود:  .  »الهي رضي بقضائك«کرد:    زمزمه می

ای فرموده  ت از مکه به سوی کوفه نیز در خطبهصال پسندی نداشتن. در آغاز حرکهیچ ندیدن و جز خدا ندیدن و در مقابل پسند خدا ا

 رضا و پسند ما خاندان، همان پسند خدا است.  (328، صموسوعة کلمات االمام الحسین) لبیت«»رضا الله رضانا اهل ابود: 

 

   رسم الخط حق و باطل -2

 کشی میان حق و باطل است.  های دیگر عاشورا، خط زیبایی از

دهد. در ظلمت آبادی این   اطل به هم در آمیزد، تیرگی باطل حق را هم غبار آلود و ناپیدا و مشوّه جلوه میخوبی و بدی و حق و ب  وقتی

افکند! زیبایی کار   و سطحی نگر را به شبهه می، مسلمانان ساده لوح »کفر نقابدار«ها طبیعی است و  ها و انسان گمراهی اندیشه چنین،

،  »فتنه و دروغ«ها در آن هوای گرگ و میش    تا راه روشن و تیرگی زدوده شود و چهره  ی روشن کردآن بود که مشعل  امام حسین

 اثر گردد. آیا این زیبا نیست؟ بی تا دیگر فریب و نقاب اسانده شودنمایان و باز شن

ن نمای مدعی باز شناساند و پیروان ترسیم روشن خطی که حق و باطل را جدا کرد و مسلمان ناب را از مسلما  .ک رسم الخط بودی  عاشورا

نقاب به کربال    ریح، به نبرد باطل آمد که عیان و بیرحمان و جنود شیطان هر کدام در یک سو به عیان دیده شدند. حق، بی پرده و ص

های امام  ود، خطبهباقی مانده ب»شناخت« کوبید. اگر هم اندک تردیدی در  می  »يا خیل الله ارکبي«بر طبل  مزورانهلشکر کشیده بود و 

 قیمتی حادثه خونین عاشورا بود.های بس  در کوفه و شام، آن را زدود. این از زیبایی و زینب سجاد

 

   تبلور فتح ناب -3

پندارند و شکست   می  »غلبه نظامي«ای به غلط، پیروزی را تنها در    است. عده  »پیروزي«ای از    ا، مفهوم تازههای دیگر عاشور  زیبایی  از

توان دفتر و کتاب    کشته شدن هم میبود و با  »فاتح«  توان    را در مظلومیت و شهادت! عاشورا نشان داد که در اوج مظلومیت هم می

 بود و چه فتح زیبایی!  میسر است. پس فاتح معرکه کربال امام حسین ظفر«»تابلوي خون هم ترسیم  باپیروزی را نگاشت و 

  و  اذان  رسد،   می   فرا  نماز  قتو   که  گاه آن»:  فرمود  حضرت  شد؟«  غالب  کسي  »چه:  پرسید  ابراهیم بن طلحه از امام زین العابدین  وقتی

 ( 66)امالی شیخ طوسی، ص دخل وقت الصالة فاذن و اقم، تعرف من الغالب اذا « خواهی فهمید که چه کسی پیروز شد! . قامه بگوا

 

 خدا مشیت مسیر در حرکت ادامه -4

و  ببیند. اگر ساالر شهیدان    است خدا«»خوو همسو با    »مشیة الله«جلوه این است که انسان، یک عمل و حادثه را در بستر    زیباترین

ین در لوح مشیت الهی رقم خورده بود و چه جمالی برتر به اسارت رفتند، ا  و دودمان مصطفی  زینبیارانش به خون نشستند و اگر  

 خدا هماهنگ گردد؟!  از اینکه کار گروهی، با جدول مشیت

»ان الله شاء ان یراك ه تو را کشته ببیند:  خطاب نیامده بود که خواسته خدا آن است ک   از غیب  ام حسین بن علیبه ام  مگر
»ان الله شاء ان یراهن در راه نجات دین و آزادی انسان، به اسارت بروند:    ود که عترت پیامبرخدا آن نب  و مگر مشیت  قتیال«؟
 ادت و این اسارت؟پس چه غم از آن شه سبایا«؟ 

 آن هم عاشقانه، صبورانه و قهرمانانه! .شدند ایست پرداخته میب  ای بودند که برای بقای دین و افشای طاغوت می  دو، هزینه هر

ها و   ارزش  است، این حرکت در بستر مشیت الهی، اوج  شده مکتب موال علی  که پرورده دامان وحی و تربیت  بزرگ  زینب  برای

  می   »خواسته ربوبي« ها را منطبق با آن    چون تک تک صحنه  .بیند  ها است. وی مجموعه این برنامه را از آغاز تا انجام، زیبا می   زیبایی

 ا این تحلیل و نگاه، حادثه عاشورا زیبا نیست؟. آیا بیندب
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 ی و پاسخگویی شبهات محرم دوره بررس

 دوم جلسه 

د که در مقابل سخن نیشدار و زخم زبان والی کوفه که با دید. این بو  دانست و از ورای قرون می  قهرمان و عارف، اینها را می  زینب

 ؛ جز زیبا چیزی ندیدم!»ما رایت اال جمیال«اسیر گفت: کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی؟ فرمود: طعنه خطاب به این بانوی 

 

 ( تیبا شرک است ! )شبهه وهاب  یمساو نیامام حس سجده بر تربت 2-11

 یاسخ نقض: پاول

: وجود نجاست در نقل کرد  فهیاز ابوحن  وسفیائز است. ابوبزرگان اهل تسنن سجده بر نجاست هم ج  یمطابق فتوا  میدارد اشاره کن  جا

  یحنف  نیعال الد  ای  و (  یالحصاص سالمه الطحاو  261ص  ، 1  علمائ ج )مختصر اختالف الکند    ینم  یری بودن سجده بر آن جلوگ  زیمحل سجده از جا

 ( 82ص1 ج الشرائع،  بیترت ی )بدائع الصنائع فت نماز خواندن بر آن جائز اس ،از محل نمازگزار باشد  یی در هر جا ، باشد کمنجاست اگر   :یکاشان 

 

 ی: سنت نبودوم

از آنها   یکی  .داده نشده است  امبرانیاز پ   کی  چیبه من داده شده که به ه  زیپنج چ  :فرمودند   امبریکنند که پ   ینقل م  یو سن  عهیش  -

 ( 328 ح  128 ص  1 ج ی بخار  حی)صح . من محل سجده و پاک کننده قرار داده شد یبرا نیکه زماست  نیا

 ( 301 ح   193 ص1 )مسند ابن عباس ج   .کردند ی سجده م نیبر زم زین صحابه -

 صیدر کتاب تلخ  یک و ذهبرا حاکم در مستدر  ث یحد  نی ا نی، همچن240ح289ص 2ج  ی )سنن الدار قطنکرد   یسنگ سجده م بر    امبری: پ عباس ابن  -

 دانسته اند.(  حیخود صح

  ی از عمامه خود سجده م   یکه بر بخش  دیرا د  یمرد  امبریکردند. پ   یخاک سجده م   ریکه بر غ   یفرمودند از کسان  ی م  ینه  امبری پ   -

 . (2491ح 105ص 2ج یالکبر یهقی)سنن الب اش اشاره کردند  یشانیبه پ کنار بزن و کرد. آن حضرت با دستش اشاره فرمود که عمامه ات را 

ص  2ج  یالکبر  یهقی)سنن الب  دیتان کنار بزن  یشانیعمامه را از پ   دیبا   ،دیسجده کن  دیهرگاه خواست  :شده است  تیروا  امیرالمؤمنین  از  -

 (. 2492ح105
 

 دالشهداءیسجده بر تربت س لی: دلسوم

 . کنند  یسجده م  ،دی رو یبر خاک و آنچه از آن م ،ئمه که عدل قرآن هستنداز ا یرویبه پ  عهیش

 .بلکه مستحب موکد است ؛ستیر تربت واجب نسجده ب هرگز

 

 ( تی)شبهه وهاب دنیو به چشم کش  دنیبوس دالشهداءیشفا بودن تربت س ییچرا 2-12

 ی: پاسخ نقضاول

س از  و پ   دمیرا بر آن مال  یبن عل  نیاز تربت حس  یقدر  .داشتم  یدیپوست شد: خارش  د یگو  یبن حنبل )امام اهل تسنن( م  احمد

 ( 217ص 1ج ی)االمال. ستین یاثر یماریو از ب ام افتهی شفا  دمید  ،شدم داریبه خواب فرو رفته و ب ی آن که اندک

 است( یفقط از باب پاسخ نقض .ستین عهیاز عمل صحابه )البته مورد نظر ش ی: شواهددوم

حضرت انگشت سبابه اش   ،داشت  ی بر م  یزخم و جراحت  ای کرد و    یم   تیا شک  یاز درد  امبریاز ما نزد پ   ی : هرگاه کسدیگو  یم   شهیعا

  یم  فاش ما را مارانی، به اذن خدا باز ما  ی، با آب دهان برخما  نیفرمود: بسم اهلل خاک زم  یکرد و م یآن را بلند م  .د یمال  یم نیرا به زم

 (.2194ح1724ص 4مسلم ج ح ی)صحدهد  

 ی: اثبات قرآنسوم

ُبوا ه  میص اذ  لی يِبق  ُقوُه ع  ل  أ  بي هذا ف 
 
ِه أ ج  ُتوني و 

 
صیرًا و  أ ِت ب  أ  عین ی  م  ج 

 
ِلُكم  أ ه   ( 93(  12)یوسف ) ِبأ 

 کند )البته باذن اهلل(  ی م نا یرا ب او یاست که چشم ها وسفی راهنیپ  نیا ،عقوبیشدن حضرت  نایداستان ناب در

ُصرُ  قال   ب  م  ی  ُت ِبما ل  ُصر  ب  ب  ق  ت  ليوا ِبِه ف  ل  وَّ ذِلك  س  ُتها و  ک  ذ  ب  ن  ُسوِل ف  ِر الرَّ ث 
 
ًة ِمن  أ ض  ب  ُت ق  سي  ض  ف   ( 96(، 20)طه ) ن 

 .فتیرا فر لییاسرا ی کرد و بن ی م جادیا رییدر حاالت گوساله تغ ،گرفته بود  یکه از مقدم فرستاده اله ی با خاک یسامر
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 ی و پاسخگویی شبهات محرم دوره بررس
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 ی: پاسخ حلچهارم

 است. از آن جمله:قرار داده   ییزهایشفا را در چ خداوند

ِمنینشفاست،  قرآن ُمؤ  ٌة ِلل  م  ح  آِن ما ُهو  ِشفاٌء و  ر  ُقر  ُل ِمن  ال  زِّ  ( 82( 17اإلسراء )) و  ُنن 

حیشفاست،    عسل  و 
 
ِن اتَّ   و  أ

 
ِل أ ح  ی النَّ ك  ِإل  بُّ ِر و  مِ ر  ج  ِجباِل ُبُیوتًا و  ِمن  الشَّ ، ُثمَّ ُکليِخذي ِمن  ال  ِرُشون  ع  ا ی  راِت   مَّ م  ِمن  ُکلِّ الثَّ

ُلكي اس 
 
واُنُه فیِه ِشف   ف ل 

 
ِلٌف أ ت  راٌب ُمخ  ُرُج ِمن  ُبُطوِنها ش  خ  ُلاًل ی 

ُ
ِك ذ بِّ اِس ِإنَّ في  اءٌ ُسُبل  ر  كَّ   ِللنَّ ف  ت  ٍم ی  و  ِلق  ًة  )النحل    ُرون  ذِلك  ْل ی 

(16)86 ) 


