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 اتیو روا یقرآن موارد

 

 قابل جمع است؟  دانیبر ساالر شه  یچگونه با عزادار  اتیروا  نیا  عه،ی در کتب ش  یدر منع عزادار  دهیبه دست من رس  یاتیروا  رایاخ  3-22

که خبر کشته شدن حضرت   یوقت  عقوبیحضرت  پس چرا    ،است  ینشان از منع عزادار  اتیروا  نی اگر ا  میکن  انیب  دیدر ابتدا با  -1

نه   ای اشتباه کرده    امبریپ   عقوبی   ی عنیوجود   نیپس با ا.  را از دست داد  ش یینایچنانکه ب  ستیسالها گر  د،یتوسط گرگ را شن  وسفی

 . دانند یم شتریب امبریپ  عقوبیشبهات از  نیا حانطرا

که منع امام    دینکن. دقت کن  یشهادتم عزادار  از  است که بعد  نب یزبه حضرت    دالشهدایس  تیوص  ات،یروا  نیدسته از ا  کی  -2

 رنه گو  بود  طیاز سوء استفاده دشمن در آن شرا  یریجلوگ  یخاص کربال و برا  طیمربوط به شرا  نبیحضرت ز  یاز عزادار  نیحس

 . د یبرپا گرد نب یتوسط حضرت ز  ،اتفاق افتاد نهیکه در مد یعزادار نیاول

که    نیامام حس  یافتد، نه عزادار  یاحساسات اتفاق م  انیغل  لیفرد است که غالبا به دل  کانینزد  یبرا  یعزاداراره  درب   اتیروا  ی باق  -3

 مستحبات است!  نیترو از بزرگ ینیحرکت د کی

 

گناهان   ا یکه در آن    است  تیبه سبک جاهل  ییاز نوحه سرا  ینه  ات،یبه کار رفته در روا  ی  هم، نه  کانینزد  یبرا  یدر مورد عزادار  یحت

از زنان نوحه   یینوحه سرا  یبرا  ایزدند! و    ی م  بیمتعارف به خود آسریغ   یبا عزادار  ا ی  شد   ی م  ییاو نوحه سرا  یها  یمرده به عنوان خوب

 . نمودند  ی م ییبا دروغ نوحه سرا یخاص  یها که با آهنگ کردند   یم هخوان استفاد

کرده    رىیجلوگ  ، بلکه از هر عملى که با قضا و قدر الهى منافات داشته باشد  د،کن   مجالس عزا را نهى نمى  ىیاصل برپا  اتیدسته از روا  نیا

  هیو مرث ىیاگر در نوحه سرا ولى  برند  ی سؤال م ر یرات الهى را زبرخى در فراق از دست رفته خود شکوه و اعتراض نموده، مقد رایز .است

 ندارد. اشکالى  ،او گفته شود هاى یو خوب  لیتنها ذکر فضا تیّخوانى براى م

ا  دالشهدایبر س  شان یا  هیو منابع گر  کردند   یم  یعزادار  نیامام حس  یبرا  خود رسول اهلل  -4  نیدر ا  شانیو چهره خاک آلود 

 فور موجود است. به و  نیقیدر منابع فر بتیمص

 شه یکه چرا عاباشند    پاسخگو  دیبا  ، شود  یپخش م  یمجاز  یدر فضا  تیمکتب اهل ب  نیتوسط مخالف  شتریشبهات ب  نیکه ا  ییاز آنجا  و

 راه انداخته است!؟ یزن نهیو مرگ ابوبکر به سر و صورت زده و مجلس نوحه و س امبریدر شهادت پ 

  ی ر دینئکه درباره اقامه شعا  یو در سخنان فراوان  کرده اند  دیکأ ت  یو نوحه خوان  ی شان بر عزاداردر زمان حیات مبارک  ائمّه معصومین  -5

 این و به قطره اشکی که در  بر تقویت این سنّت مبارک افزوده اند ،در سالروز شهادت دارندعزا در مصیبت و از آن جمله تشکیل مجالس 

 در خور شأن وعده داده اند.  یپاداش ،مجالس ریخته شود

 اند:  فرموده حضرت أبا عبد اللّه الحسین نیهمچن

خداوند    ،ما بریزد  یکس قطره اشکی در عزاهر  وجّل الجّنه.ّز  دمعت عیناه فینا دمعه، أو قطرت عیناه فینا قطره، آتاه الّله ع  من

 ( 117، ص2ج ، ينابيع الموّده،19ص   )ذخائر العقبي،متعال بهشت را به او عنایت خواهد فرمود. 

 

 نقل است که فرمود:  از امام صادق  تىیروا در

.  نیبر امام حس   هیبه جز جزع و گر  ؛مکروه است  اى  هیهر جزع و گر  .ن یالجزع و البکأ مکروه سوى الجزع و البکأ على الحس  کّل 
 ( 162)األمالي )للطوسي(، النص، ص 
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بأرض کرب و بال و اورثنا الکرب    زنایاقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذّل عز  نیالحس  ومیاّن  فرمود:    بیبه پسر شب  رضا  امام
کرب و    نیما را در زم  زیهاى ما را جارى ساخته و عز  کهاى ما را زخم کرده و اش  پلک  نی. همانا روز حساالنقضأ  ومیو البأل الى  

 ( 128للصدوق(؛ النص؛ ص)  )األمالیکرده.    لیبال ذل

 

از علّت آن   ، دیدند یکسانی که او را در این حال م   .اشک مبارکش قطع نشد   یا  پس از واقعه کربال لحظه  حسینبن ال  اد علی سج  امام

موني، فإّن یعقوب فقد سبطًا من ولده، فبکي حّتي ابیّضت عیناه من الحزن، تلو ال  حضرت در پاسخ می فرمود:    . سؤال می کردند
أربعه عشر رجاًل من أهل بیتي یذبحون في غداه واحده، فترون حزنهم یذهب من    مات، وقد نظرُت إلي  هولم یعلم أنّ 
چشمانش را   یآنقدر گریه کرد تا بینای  .دیکی از فرزندانش را از دست دا  یمدت  یبرا  یعقوب  .. مرا سرزنش و مالمت نکنیدقلبي أبدا

آیا فکر می  . نفر از خاندانم را در یک روز در برابر دیدگانم سر بریدند  14 من یول مرده است زندشبا این که نمی دانست فر .از دست داد

تاریخ مدینه دمشق،    ،125، ص9ه والنهایه، ج  ،البدای  399، ص  20)تهذیب الکمال، مزّی، ج  همیشه از من دور خواهد شد؟    یکنید که اندوه و مصیبت برا

 ( 386، ص41ج 

  کنند  ی به همه مؤمنین ابالغ م  یپیامی ارشاد   با این عمل،  و از طرف دیگر امام سجاد  تدلیل بر عمق فاجعه اس  یو اندوه همیشگ  حزن

 تا روز قیامت باید زنده بماند.  که عاشورا و امام حسین

 ی تأکید و از سیره عملی پدرش که احیاء مراسم عزادار  حادثه عاشورا  ی بر جاودانگ  ادامام سج  ،ارشگونقل حدیثی از پدر بزر  باقر  امام

 . کنند ی دفاع م ،است

أبي عليّ بن الحسین علیه السالم یقول: أّیما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین ومن معه، حّتي تسیل علي خّدیه،    کان
الّله في الجّنه غرفًا، وأّیما مؤمن ي مّسنا من عدّونا بّوأه الّله مبّوء دمعت عیناه دمعًا حّتي یسیل علي خّدیه، ألذ  بّوأه 

 صدق. 
در بهشت به   یخداوند غرفه ا  ،و یاران او اشکش جاری شود  می فرمود: هر مؤمنی که برای شهادت حسین  علیّ بن الحسین  پدرم

شود، خداوند به او جایگاه نیکو خواهد   یجار  ،من دیده ایماز دش  که ما  یرنج های   یکه اشکش برگونه هایش برا  یو هر مؤمن  بخشد  یاو م

 ( 451، ص 2. لسان المیزان، ج438، ص 2. االصابه، ابن حجر، ج 102، ص3ج   )ینابیع الموده لذوی القربی، قندوزی،. بخشید

إّن یوم عاشورا أحرق قلوبنا، ماید: داشت کربال و عاشورا دارد و می فرسفارش به بزرگ ،به اجداد بزرگوارش ی نیز با تأس صادق  امام
.  وأرسل دموعنا، وأرض کربالء أورثتنا الکرب والبالء، فعلي مثل الحسین فلیبك الباکون، فإّن البکاء علیه یمحو الذنوب

  .کربال هستیم  و ما وارث غم و اندوه سرزمین  سازد  ی م  یما را جار  یاشک ها   زند،   ی حادثه روز عاشورا دل های ما را آتش م  ؛نأیّها المؤمنو

. )نور العین فی مشهد الحسین، أبو  برد یگریه بر او گناهان را از بین م   ؛مؤمنان یزیرا ا . باید گریه کنند پس گریه کنندگان، بر مثل حسین

 ( 84إسحاق اسفرایینی، ص 

 اند.  جالس عزا و حفظ شعائر دادهاند و دستور به گرفتن م کرده یعزادار تیخود اهل ب پس

 .تیاست نه اهل ب تیبه سبک جاهل ی مربوط به اشخاص عاد یاز عزادار ی نه اتیروا : کهآن  جهینت

 

 پردازند؟ ی م نیامام حس یبه عزادار انیعیچگونه ش ،یدر بحث عزادار یامام عل  یبا توجه به نه 3-23

ابتدا اصل شبهه را   ،یو عزادار  بتیص از م  نیمؤمنرالیام  یالبالغه و نه  نهج  144  و حکمت  235  خطبه  رامونیپ   تیبه شبهه وهاب  پاسخ

 : مصیبت تو این امتیاز را دارد که از ناحیه یدارو عزا  بتیدر مورد مص یعل   دنایچند کالم از س  :بعد پاسخ به شبهه  ؛میکن یم  متانیتقد

ت که عموم مردم به یعنى پس از مصیبت تو دیگر مرگها اهمیتى ندارد و از سوى دیگر این یک مصیبت همگانى اس  . دهنده استاى تسال

  کردیم که اشک  گریه مىقدر    آن  ، اى  تابى نهى نموده  اى و از بى  اگر نبود که امر به صبر و شکیبایى فرموده   . اند  خاطر تو در سوگ 

  نمىحیف    اام  .ها در مصیبت تو کم بودهمیشه برایمان باقى بود و حزن و اندوهمان دائمى و تازه این  نکاههایمان تمام شود و این درد جا 

 ( 557، ص 1ى جناصر مکارم شیراز   سندهی، نهج البالغه با ترجمه فارسى روان نو 235)خطبه توان مرگ را بازگرداند و آن را دفع نمود. 
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ِخِذِه قال و
َ
ْبُر َعَلى َقْدِر اْلُمِصیَبِة، َو َمْن َضَرَب َیَدُه َعَلى ف به اندازه مصیبت شکیبایى . صبر و ِعْنَد ُمِصیَبِتِه َحِبَط َعَمُلهُ  : َیْنِزُل الصَّ

شود و پاداشى برمصیبت   ضایع مى  او اجر    ، زانو زندکسى که دستش را )به عنوان بى تابى و ناشکرى( به هنگام مصیبت بر   .شود  نازل مى 

 ( 769، ص1ناصر مکارم شیرازى ج سندهینو  ،)نهج البالغه با ترجمه فارسى روان .نخواهد داشت

 

 : پاسخ  اما 

  ی ! همان حضرت علاند ده یعبارات را د  نیاز نهج البالغه فقط هم ا یکرده اند و گو ریخود تفس ل یعبارات را به م نیا ونیوهاب سفانهأ مت

إال  جمیلساعة دفن: إن الصبر ل  و قال علیه السالم على قبر رسول الله: فرمایند یم 292در نهج البالغه در کلمات قصارش  
ورد مصیبت م  در  مگر  است،  نیکو  صبر  .ب بك لجلیل، وإنه قبلك و بعدك لجللعنك، وإن الجزع لقبیح إال علیك، وإنالمصا

بعد و قبل از شما،   یها  و مصیبت  شما بسیار سنگین است  و مصیبت  مگر درمورد شما  ،زشت است  یتاب  ی و جزع و ب  رسول خدا(  یشما )ا

 در مقابل آن کوچک است.

 

 :میکن  یم یرا بررس 235خطبه  ابتدا

  دی گو ی و غصب خالفت را م طاهره قهیهادت صداز جمله ش یو اتفاقات  نیبه دست غاصب امبریشهادت پ  از بعد  ع یخطبه وقا ن یا -1

 . یصبر کن یظفؤاتفاقات خواهد افتاد و تو م ن یمن ااز بعد  ؛ یعل یکه ا

:  ندیفرما  یفهم است که م  خطبه هم قابل  نیاز هم  نیندارد و ا  انمؤمن  ریکردن ام  هیبا گر  یمنافات  چیه  امبریدستور به صبر پ   -2

به نهج البالغه    ونینشده و چون وهاب  ی نه  هیپس اصل گر  .(کور شدن  ک یتا نزد  ی عنی)   ختمیر  ی تمام اشکم را بر تو م  ، تو نبود  ی اگر نه

 : میخوان یخطبه م ن یمکارم را بر ا ی اند، شرح آقا کرده  تنادمکارم اس یترجمه آقا

منظور امام این است که اگر ما را از گریه و جزع نهى نکرده    ،تزاس  هاى اشک  ینجا به معناى غدهتوجّه به اینکه )شؤون( جمع شأن در ا  با

: ناصر سندهینو   ینمؤمنال امیر امام پیام)  ولى صبر و شکیبایى را ما از تو آموختیم. ریختیم که منابع اشکى ما تمام شود چنان اشک مى ،بودى

 ( 552ص ،8مکارم شیرازى ج
  .تابى و ناشکرى است  شود که گریستن در مصائب عزیزان ممنوع نیست و ممنوع تنها جزع و بى   استفاده مى   روایات دیگباال و ر  کالم  از

گذارد. هنگامى که عزیزى از   قلب انسان کانون عواطف است و این عواطف مخصوصا هنگامى که شدید باشد، در همه وجود انسان اثر مى 

گیرد و زبان به اظهار اشتیاق به عزیز از دست رفته   بغض گلوى انسان را مى  .شود  ارى مىو اشک ج  گردد   ىدست رود، قلب متالطم م 

تابى    بلکه ممدوح است به شرط اینکه آمیخته با شکیبایى و صبر باشد. ممنوع است که انسان بى   کدام ممنوع نیستها هیچاین  .پردازد  مى

 ( 554ص ،8: ناصر مکارم شیرازى جسندهینو  ینمؤمنال یام امام امیر)پبگوید. سخنان ناروا  ند،کند، سر به دیوار بکوبد، لطمه بر صورت ز

 

 اند.  کرده ریخودشان تفس  لیبر م ها   یکه باز هم وهاب م یعرض کن د یبا ، کالم موال  نی: اما در مورد ا144 حکمت اما

کاش   یا  ؛لعکسرت است. نه باطاهرین آن حض  و اهل بیت  اید، مصیبت غیر رسول خدا  مقصود حضرت که شما ذکر فرموده  اوال

 کنند! یگیر تمام سخنان حضرت را با یکدیگر بسنجند و سپس نتیجه ون،یوهاب

 

 اهلل مکارم: تیپاسخ آ اما

که تلخى صبر همیشه به اندازه   نیست و آن ایناند که به ظاهر مراد امام    ین جمله ذکر کردهالبالغه تفسیرى براى ا  از مفسران نهج  بعضى

اجر او   ،بزندفرماید: کسى که دست خود را به هنگام مصیبت به زانو    مىکه امام    ست و این خود واقعیتى است. اما اینتلخى مصیبت ا

خداوند به او  ،که در روایات اسالمى آمده است که اگر انسان در مقابل مصیبت صبور و شکور باشد به سبب چیزى است .گردد  ضایع مى 

خواهد آمد که امام   291که در ضمن حکمت    چنان  .اجر و پاداشى نخواهد داشت  ،تابى و جزع کند   دهد و اگر ناشکرى و بى  پاداش مى

 َعَلْیَك اْلَقَدُر َوأْنَت َمْأجُوٌر، َواْن َجِزْعَت َجرى  إْن َصَبْرَت َجرى فرزندش فرمود:   درباره مرگ  »اشعث بن قيس«به هنگام تسلیت به 
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رات باز هم مقد  ،تابى کنى  شود و تو اجر و پاداش خواهى داشت و اگر بى  رات انجام مىمقد  ،صبر کنى راگ.  َعَلْیَك اْلَقَدُر َوأْنَت َمْأزوٌر 

 بود.  کار خواهىشود و تو گناه انجام مى 
 نقل شده است.   مطلب در بحاراالنوار نیز با اندک تفاوتى از امام امیرالمؤمنین این

هاى عاطفى دارد و اسالم هرگز با عواطف مردم مبارزه    وع نیست، زیرا سرچشمهگریه و عزادارى براى مرگ عزیزان در اسالم ممن  البته

 ناشکرى و حرکات و سخنانى است که دلیل بر شکایت از تقدیرات الهى باشد.  تابى و اظهار بى  ،آنچه ممنوع است نکرده است.

 

هنگامى که خبر   .اشاره به همین معناست  که به هنگام وفات فرزندش ابراهیم در کتب مختلف نقل شده نیز  معروف پیامبر  حدیث

َتْدَمُع اْلَعْیُن اشک در چشمان حضرت حلقه زد و سرازیر شد. شاید بعضى به آن حضرت ایراد کردند، فرمود:    ،وفات فرزند به او رسید
ُب   ُن ْحَز َویَ  گویم.    نمى   ، ودموجب خشم خدا ش  شود اما چیزى که  گرید و قلب محزون مى   . چشم مى اْلَقْلُب َوال َنُقوُل ما ُیْسَخُط الرَّ

 ( 172ص  ،13: ناصر مکارم شیرازى جسندهینو   ینمؤمنال)پیام امام امیر
  یربط  هیقض نیا  .کرد  یتاب   یو ب  یناشکر  دی نبا  ،شود  ی وارد م  یکه بر شخص عاد  یبتیاست که در مص  ن یحکمت ا  نیمنظور امام از ا  پس

 ندارد. تیاهل ب یبرا یبه عزادار

 

 است؟ اتیروا دیک أمورد ت ارتیز ، یرو ادهیو بطور خصوص پ  نیاربع ارتی ز ایآ 3-24

جهت کانون توجه قرار گرفته است.    صفر( از دو   20در تاریخ شیعه، باید گفت که این روز )  نیمنشأ اهمیت روز اربعین امام حس  درباره

 . بنیو حضرت ز  توسط امام سجاد  نی سقبر مطهر امام ح  ارتیدوم و ز  ایاول    نییکی از جهت بازگشت اسرا از شام به کربال در اربع

، و امیرالمؤمنین  خدا  رسول  ه عبداهلل انصاری، یکی از اصحاب برجست  بن  توسط جابر  دیگری به سبب زیارت قبر سیدالشهدا  و

خانواده امام    انیاز م  نیاربع  ئرانزا نیبوده است و نخست  یمعصوم جابر بن عبد اهلل انصار  ریمردم غ   انیاز م  نیزائر اربع  نینخست  نیبنابرا

 باشد.  ی م در هنگام بازگشت از شام امبریپ   تیهاشم کاروان اسراء اهل ب یو بن نیحس

لمّا رَجَعَ نِساءُ الحُسَینِ علیه السالم وعِیالُهُ ِمنَ الشّامِ  :  دی فرما  ی م   نیلهوف، چن  فیبن طاووس در کتاب شر  دیمرحوم س  چنانکه

از   هنگامى که زنان و خاندان امام حسین(  225)ابن طاووس، الملهوف، ص  ،  اقِ، قالوا لِلدَّلیلِ: ُمرَّ بِنا عَلى طریقِ كَربَالءَر وبَلَغوا إلَى العِ

ه انصارى  آنان به قتلگاه ]شهدا[ رسیدند و جابر بن عبد اللّ. شام باز گشتند و به عراق رسیدند. به راهنمایشان گفتند: ما را از راه کربال ببر

آمده بودند. پس در یک    قبر حسین  ارترا دیدند که براى زی   که خدا رحمتش کند و گروهى از بنى هاشم و مردانى از خاندان پیامبر

 ا داشتند که جگر را آتش مىهاى عزایى بر پ  زنان، به هم رسیدند و مجلس   جا گرد آمدند و با گریه و اندوه و بر سر و صورتدر آن  زمان

 گونه ماندند.  همین  ر آن جا هم گ رد آمدند و چندین روززد. زنان حاضر د

نویسد: مشهور آن است که سبب تأکید زیارت آن حضرت در این روز، آن است که    در کتاب زاد المعاد مى  مه مجلسىچنین عال  هم

  شهداء را به بدن ر ى وارد شدند و سرهاى مطهز مراجعت از شام به کربالى معلدر این روز بعد ا سایر اهل بیتبا  امام زین العابدین

 ( 402زادالمعاد، ص   ،ی)مجلسهاى ایشان ملحق کردند. 

 

 : دو روایت بیان شده است اما درباره استحباب زیارت اربعین نیز و

بزرگداشت   هدهد و همین تعلیم دادن، نشان  تعلیم می  مهران جمّال  نب  زیارت اربعین را به صفوان  ادق روایتی است که در آن امام ص  -1

است.    ارتیز المتهجد، صاربعین  مصباح  االحکام، ج789ـ788)شیخ طوسی،  تهذیب  همان،  باالعمال   بن   ، سید125، ص6؛  االقبال  ،  3ج  سنة، الح  طاووس، 

 ( 332ـ331، ص98ر االنوار، ج، مجلسی، بحا 103ـ101ص
 : کند  می بیان مؤمن  گانه  پنج های نشانه زمره در را اربعین زیارت که عسکری حسن امام  از روایتی -2

َواْلَخْمِسیَن، َوزیارة  الُمؤِمِن َخمٌس: َصالُة   عالَمةُ  الْ   ااِلْحَدي  َوَتعِفیُر  ِباْلَیِمیِن،  ُم  َختُّ َوالتَّ اللِه االرَبعین،  ِبِبْسِم  َواْلَجْهُر  َجِبیِن 
حمِن الرَّ  طاووس،    ؛ سيدبن19۵الواعظين، ص  روضة ي،فتال نيشابور   ؛ ابن7۸۸ـ7۸7؛ شيخ طوسي، مصباح المتهجد، ص ۵۳)شيخ مفيد، المزار، صِحیم.  الرَّ

 ( 1۰۰، ص۳الحسنة، ج االقبال باالعمال



 

 5صفحه 

 

 محرم  دوره آموزشی بررسی و پاسخگویی شبهات
 پنجم جلسه 

 
است   ان معصومباید گفت که این مسئله، سفارش امام  ،تر به دست راست کردندرباره انگش  است:  نی بطور اجمال چن  ت،یروا  نیا  ریتفس

زمخشری، نخستین کسی که انگشتر به دست چپ کردن را    هگفت  چراکه به.  امیه استخلفای بنی  هیک نوع مبارزه با سیر  واقع   که در

 ( 210، ص10مینی، الغدیر، ج)عبدالحسین ا . خالف سنت عمل کرد، معاویه بودو بر ادشعار خود قرار د

 

داند و  و در نمازهای ظهر و عصر مستحب می  را در نمازهای صبح، مغرب و عشا واجب  حمن الرحیم«»بسم الله الر بلند گفتن    شیعه

امیه رواج دادند تا  نیآهسته خواندن بسم اهلل را ب  ؛که فخر رازی گفته است  زیرا چنان  .بوده است  این امر نیز به دستور و سفارش ائمه

 به بعد(   390، صگاهی بیشتر درباره تفسیر این روایت، ر.ک: قاضی طباطبایی، تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهدا)برای آ  .را نابود کنند  تیآثار وال

 

است وگرنه  نیاربع ارتیبر ز د یکأت یاز امام حسن عسکر ثیحد نی و در اتوجه داشت   دی است. با تی و ستون وال عصاره نیاربع ارتیز

امام    نیاربع  نیبنابرا  .دهد   یقرار م  مؤمننماز و نشانه   ف یاست که آن را هم رد  نیاربع  ارتیدر ز  یراز  یعن ی  . دش  یم  هیعاشورا توص  ارتیز

 دارد.  تیموضوع  نیحس

 یبه عنوان ول  نیامام حس  ان،یعیبه ش  از طرف امام صادق   نیاربع  ارتیز  یمیدر آداب تعل  ،یامام حسن عسکر  ثیبر حد  عالوه

مظلوم، گرفتار رنج ها و    د یخدا، شه  ده ی خدا، برگز  لیخدا، خل  بیحب  خدا،   یّ همچون ول  ینیبا عناو   قت،یجبهه حق و حق  ندهیخدا و نما

 ارت یز  گر ید  یو در مقابل در فرازها  شود   یم   ی معرف  ...الَعَبرات  لیالُکُربات و قت  ر یاس  ىالسالم علها:    اشکها و کشته    بتیمص

 ب ی شان از صدر اسالم بود، به عنوان فر  نیرید  یها  نهیبروز بغض و ک  قتیخدا را که در حق  یول  باطل بر ضد  یاگروه ه  یژگیو  ن،یاربع

نْ  ایخوردگان دن ْتُه الدُّ  کند.  یم  یمعرف  َهواُه( یف  ی)َوَتَرّد ، و هواپرست آِخَرَتُه( ی)َوَشر  ایدن زیناچ یوشندگان آخرت به بها، فر(اي)َغرَّ

 

فراتر رفته و به عنوان شعائر   یاز استحباب فرد  نیاربع  ارت یاست اکنون و در عصر معاصر، ز  یجزو شعائر اله  نیبعار  ارتی ز  یرو  اده یپ 

بر سنت   اطهار  هائم  هاست. زیرا عیناً در روایات و سیر  نیمؤمناز واجبات    ی و بزرگداشت شعائر اله  میکه تکر  شود  ی محسوب م  یاله

 تأکید و تصریح شده است.  و امام رضا  حسین برای زیارت امام   ژهپیاده روی به وی

  ی نقل م   نیچن  ، نیامام حس  ارتیز  یبرا  ی رو  ادهیپ   لتیدر فض  از امام صادق  اراتیدر کتاب ارزشمند کامل الز  هیقولوابن    چنانکه

بِ   ُمون  یْ ْبِن مَ   ى  َعْن َعلِ   . کند
َ
ِه   ىَعْن أ َواِب؟ َقال   َماَو اَل َتَدْعُه. َقاَل: ُقْلُت    َن یْ ! ُزِر اْلُحَس ىُّ َعلِ   ایَ َل:  ، َقاَعْبِد اللَّ َتاُه ِمَن الثَّ

َ
  ِلَمْن أ

  ن ینقل کرده که آن حضرت فرمودند: اى على! قبر حس  صائغ، از حضرت امام صادق  مونیعلى بن م( 134ص  ارات ی الز  ه،کاملی )ابن قولو... 

کند    ارتیز  اده یفرمودند: کسى که پ   حضرت  ست؟یچ  ،کند   ارتیى که آن حضرت را زعرض کردم: ثواب کس  . کن و ترک مکن  رتایرا ز

اش را باال    درجه مرتبه کیو    د یفرما  گناه از او محو مى   کیو    نوشته شیحسنه برا  کیدارد،    مىآن حضرت را، خداوند به هر قدمى که بر

را نوشته و آنچه شر ، شود ی خارج م واز دهان ا ریکه آنچه خ  دیفرما  مى ل او ق تعالى دو فرشته را موکرفت، ح  ارتی برد. و وقتى به ز مى

شد. و تو از افراد حزب خدا  دهیخدا! گناهانت آمرز : اى ولىندیگو با او وداع کرده و به وى مى ،و وقتى برگشت سندیباشد را ننو و بد مى

هرگز تو را نخواهد   زیو آتش ن  دید یو آتش را به چشم نخواهبه خدا قسم! هرگز ت  .یباش  رسولش مى  ت یو حزب رسول او و حزب اهل ب

 و تو را طعمه خود نخواهد نمود. دید

 

نهج    29و متن مورد استناد، خطبه    است« نوشته شده است  لیذل  انیعیاز نظر ش  نیبا عنوان »امام حس  یمطلب  یکانال وهاب   کی  3-25

 : کنم  ی که قسمت مورد استدالل را ذکر م  شدبا یالبالغه م

ْت  ْطِویَل ِدفَ  اَعزَّ َعاِلیُل ِبَأَضاِلیَل َو َسَأْلُتُموِني التَّ
َ
ْیِن َدْعَوُة َمْن َدَعاُکْم َو اَل اْسَتَراَح َقْلُب َمْن َقاَساُکْم، أ اْلَمُطوِل. اَل  اَع ِذي الدَّ

ِلیُل َو اَل ُیْدَرُك الْ  ْیَم الذَّ يَّ َدار  بَ َیْمَنُع الضَّ
َ
. أ ي  ِإَمام  َبْعِدي ُتَقاِتُلوَن  ْعَد َحقُّ ِإالَّ ِباْلِجد 

َ
. آن کس که شما  َداِرُکْم َتْمَنُعوَن َو َمَع أ

که شما را با قهر و زور )براى جهاد و انجام وظیفه( در فشار   شنود. و آن کس  اى نمى  را )براى دفاع از حق( فراخواند، پاسخ آبرومندانه

خواهید که جهاد   ورزید و از من مى  ل مىشوید و تعل  ل مىهاى گمراه کننده متوس  هیابد. شما پیوسته به بهان قلبش آرامش نمى  بگذارد،

خویش ناتوان شده( و از طلبکار خود پیوسته تمدید و  مانند بدهکارى که )بر اثر سستى و سهل انگارى از اداى دین    .را به تأخیر اندازم
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ْت َدْعَوُة َمْن َدَعاُکْم اند  گفته ریکه حضرت ام یاستناد به قسمتمهلت مى خواهد با   ن یکرده و گفته که امام حس یا افاضه َما َعزَّ

 کردند.  لیاند، خودشون رو ذل داشته ری که از حضرت ام یبا توجه به خبر

 

 است: یشبهه کاف  نیرد ا ینکته برا دو  اما

 را داشتند. نیبا موال اباعبداهلل الحس عتیبودند که درخواست ب انیکوف نیا .نخواست  یعتیابتدائا ب انیامام از کوف -1

 کنند و همانطور داریخودشان از خواب غفلت ب یوایمردم را با کالم ش خواهند ی دال بر موعظه است و م نیرالمؤمنیموالنا ام انی ب -2

 ی و باعث سرافکندگ  دیده  یبه او نم  یپاسخ مناسب  ،از شما طلب کمک کند  یکسبدان معناست که هر  نی ا  ،که در ترجمه هم مشخص است

 . د یشو یاو م

 

 ىمکتب وح  نیز مخالف ا االتؤ س
بحث   نیقرآن مستحق لعن است، ا  اتیآ  حیکه ظالم مطابق صر  دیقبول دار  یعنی  ؟ستیجائز ن  نیلعن بر کافر  ،قرآن  اتیمطابق آ  ایآ  -1

و اسارت    انهیجوانان اهل بهشت و خامس اصحاب کساء و مباهله، با آن حالت وحش  د یبه شهادت رساندن س  ای به اثبات ندارد! آ  ازیکه ن

 ست؟یسازد، مصداق ظلم ن ی م یدر زمان حال جار یرا، حت رمسلمانیرنج ها و مصائب فراوان که اشک غ  وفتن خانواده آن حضرت گر

 

 ،است  شده   ی م  میتقس  روانشیپ   نیآب غسل او و سدر مستعمل او به عنوان تبرک و عامل شفاء ب  ه،یمیخاک قبر ابن ت   نکهیباتوجه به ا  -2

حاکم   ، دهند  ی اهل تسنن هم حکم به انحراف و ارتداد او م  نیدر ب  یکه هم در زمان خود و هم اکنون، حت  یدفر  یبرا  لت یفض  نیاگر ا  ایآ

صادر   اکرم ینب یاو در بهشت از لسان نوران یی و آقا یبلکه سرور ، است دییأبودن او مورد ت یکه نه تنها بهشت یدفر یاست، چطور برا 

 د اشکال است؟از طرف شما مور ،شده است

 

بوده( گناهان را   ی)که سنت نبو  نیبر امام حس  یپندارند چگونه ممکن است خداوند به واسطه اشک و عزادار  یم   یا  عده  نکهیا  -3

ْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َیْعُفوا َعِن ا  د ییفرما  ی خداوند در قرآن م  دانند   ی م  ای بخشد؟ آ  یم ذي َیْقَبُل التَّ ئاِت َو َیْعَلُم ما َتْفعَ َو ُهَو الَّ ی   ُلوَن لسَّ
بخشش و عفو   یکه برا  دانند  یم   ای و آ  شود  ی گناه کاران م  یگناهان برا  ریکه خداوند متذکر قبول توبه از کث اتیآ  نیو امثال ا(  25  ی )شور

 کنند؟   یم  فیتکل نییخداوند تع

 

اعلم صحابه   توسط  الشهداء  دیس  بتیبر مص  ستنیگربر    یاز قول احمد ابن حنبل مبن  ،ی شمس ذهب  حیبا توجه به اعتراف صر  -4

تسنن   اهل اعلم صحابه است( چرا    نیمؤمنرالیاستدالل اهل تسنن در خصوص ام  یمبنا  د یی)توجه فرما  طالبیابن اب  یعل   امبریپ 

 کنند؟   یعمل نمالسند  حیسنت صح نیبه ا  ،دانند ی که خود را ملزم به صحابه م

 

 ن، یقیفر حیعمل با اخبار صح نیا  ایعمل توسط بزرگان اهل تسنن، آ  نیانجام ا یادعا زیو ن  یخیبا توجه به قرآئت قرآن به شواهد تار -5

 باعث تعجب شده است؟   ،داند یبه اراده خداوند م  یدیکه در قرآن خداوند او را در زمره پاک شده از هر پل یاز کس

 

بدعت انجام داده است؟ )در نظر داشته  ن ی( خود اشهی)عا شانیا نیمؤمنکه ام ال دانند  ی م  ا یآ ، دانند یرا بدعت م  یدارکه عزا ی کسان  - 6

سخن عمر را بر سنت    ایآ  ،موضوع را بدعت دانسته است  نیاگر عمر ابن خطاب ا  ای( وآدیریبگ  شهیرا از عا  نتانیدو سوم د  دی که با  دیباش

 یبار   نیاول  نیا  یعنی  .ستین  از تعجب  یموضوع با توجه به حرمت متعه و طواف نساء مطلب خال  نیدهند؟ )البته ا  یم  حیرجت  امبریپ 

 دهد(  ی م رییرا تغ امبریسنت پ  یشخص یها قهیکه سل ستین
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 محرم  دوره آموزشی بررسی و پاسخگویی شبهات
 پنجم جلسه 

 
و شهادت   نیبه در شهادت امام حسرکت صحادر ش  دیترد  یبرا  یی باز هم جا  ،نیقیحادثه عاشورا توسط فر  تیبا توجه به روا  ایآ  -7

 نی»الحسفرمودند    امبریدانستند پ   یحال آنکه م   ،دانست  یتوان به عدالت صحابه قائل بود و همه را بهشت  یم   ا یماند؟ آ  یم   ی باق  ارانشی
  نیاشند و قابل استناد؟ )البته ما در اهمه عادل ب  توانند  یم   ،نمودند  امبریپ   ثیاز حد  یتخط  یا  اگر صحابه  ،ن«یانا من حس  و   ىمن

 ( کنند ی را مذمت م امبر یاصحاب پ  م یقرآن کر اتیاز آ یاریچرا که ظاهر بس .میقرآن بشو اتی وارد آ میخواه یمجال نم

 

 توان  یم   ای آ  ،استمختلف    ی به نقل ها  نیقیکه مورد توافق فر  ه« ی جاهل   ته یامام زمانه مات م  عرفی»من مات و لم    ث یبا توجه به حد  -8

  ن ی( از داذباهللیخروج بر او )الع  لی فاسد و شرابخوار بود( نشناخت و به دل  ی ( امام زمان خود را )که مرداذباهللی)الع  نیگفت امام حس

 شده است؟ ارجخ

 

خود    یحال با فرد  .شده استرا نداشتند( خونش مباح    یی ادعا  نیهمچ  چگاه یهجدش )که امام    نیخروج بر د  لیبدل  ند یگو  یم  نکهیا

در حال   دیزیاعتراف    نیا  دییبگو  نکهیمگر ا  م؟یچه کن  ،شود  یو نبوت را منکر م  یحکومت کردند و وح  یهاشم باز  یبن  کند  یاقرار م

 !ستیبوده و مورد قبول ن یمست


