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 :بخش اول
 اهل بیت از دیدگاه اهل سنت

دارند  یبلند سنت، مقام ان اهلیدر م صت رسول اللهیه اهل بکست ین یکش

ه خداوند در کرا آنگونه  هانآ لند و حقوقیار قایبس سنت نسبت به آنان احترام و اهل

نند، لذا آنان را دوست دارند و محبت و مواالت ک یت میرعا است عت قرار دادهیشر

ند ینما یر خصوص آنان عمل مامبر دیو به سفارش پ دارند نسبت به آنان یا ستهیشا

ُر�م اهللا يف «: ر خم فرمودیه در روز غدک یتیهمان وص شما را «: »هل بييتأواَُذكِّ

 .)١(»نمک یتم سفارش میاهل ب -ت حقوق یرعا - ی درباره

بندند و یشتر پایامبر بیپ یایگر وصایت و دین وصیبه ا مردم اهل سنت از همه

 نند.ک یعمل م

 تیاهل ب ه در حق و محبتک انیعیشنت از راه و روش ه اهل سکاست  یگفتن 

و عداوت آزار  ییت را با ناسزا گویه اهل بک ییها یناصباز ز ینند و نک یغلو و افراط م

م آزار یت و تحریتمام اهل سنت بر وجوب محبت اهل ب . وندیزار و مبرایدهند، ب یم

 هک مییگو یو با افتخار م شان اتفاق نظر دارندینسبت به ا یا فعلی ی، قولیادب یو ب

 ت است.یل اهل بیاهل سنت مملو از مناقب و فضاهای  کتاب

را به  و فرزندان و نوادگانش ین علیرالمؤمنیل امیاز فضا یبرخل ین دلیبه هم 

ال یان ادعای عصمت آنان را دارند و گمان و خیعیکسانی که ش: مینک یمر کب ذیترت

 دارند و با آنان دشمنی دارند.کنند که اهل سنت آنها را دوست ن می

                                                 
 .٢٤٠٨حدیث/ ١٥/١٨٨صحیح مسلم با شرح نووی، کتاب فضائل صحابه، باب فضائل علی  -١
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 : سین علیرالمؤمنیام: اول
 : بر فرمودیدر روز جنگ خ صه رسول اللهکند ک یت میرواس سهل بن سعد

ند و ک یبر را بر دستانش فتح میه خداوند خکدهم  یم ین پرچم را به مردیفردا ا

آن شب  دارند، یز او را دوست میاو خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش ن

ل خواهد یه فردا پرچم اسالم را از دست رسول خدا تحوک یمرد ی مردم درباره

 .)١(زدند یحرف مگرفت، 

از آنان  کیه هر ک یآمدند، در حال صه شد، مردم نزد رسول اللهکصبح : دیگو

 یعل: فرمود صپرچم را به او بدهد، رسول الله صرسول الله هکوار بودند د یام

  جاست؟کطالب  یبن اب

 اورد.یاو را ب هک دیرا بفرست یسک: ند، فرمودک یچشمانش درد م: گفتند

 د ویمال او یها چشم بهش یآب دهان خو زاص را آوردند، رسول الله یعل 

 نداشته است.  یچ دردیا هیه گوک یا افت، بگونهیشفا س یو عل ،ردکدعا  شیبرا

ا با آنان یآ: رسول خدا یا: گفتس یداد و علس یپرچم را به عل نیاز اپس 

 م تا مثل ما شوند؟ یبجنگ

، آنگاه آنان را به اسالم دعوت یدان آنان برسیم بهبرو تا  یصورت عاد به: فرمود

ن، به خداوند سوگند اگر که خداوند بر آنان دارد، با خبر ک یبده و از وجوب حق

 .)٢(ستا بهتر تو یبراند، از شتران مو سرخ کت یتو هدا ی لهینفر را بوس کیخداوند 

بن  یعل نیرالمؤمنیار امکاز مناقب آش یکیار بزرگ و یبس یلتیث فضین حدیدر ا

س یعل رسولش! و ه خداک ه استداد یامبر گواهیچون پ؛ وجود داردس طالب یاب

                                                 
 .٢/١٤٠النهایه البن األثیر  -١
و  ٣٧-١ش/ ٧/٧٠صحیح بخاری با فتح الباری، کتاب فضائل صحابه، باب مناقب علی -٢

 .٣٤٠٦حدیث/ ٤/١٨٧٢صحیح مسلم، کتاب فضائل صحابه، باب فضائل علی



 ٣   اهل بیت از دیدگاه سنتبخش اول: 

 دارد. ز خدا و رسولش را دوست یرا دوست دارد و او ن

 : لفاطمه: دوم
 .)١( بهشت استفاطمه سردار زنان : امبر فرمودیپ

 : نیحسن و حس: مسو
را س نیو حسس ، حسنصه رسول اللهکت است یرواس باز براء بن عاز

 .)٢(»دوست بدارز ینن دو را دوست دارم، تو یپروردگارا من ا«: د و فرمودید

امبر امتش را به محبت یچون پ؛ ن استیحسن یار براکآش یلتیث فضین حدیدر ا

امبر یدوست داشتن پ یبه معناه محبت آن دو، کح داد یرده و توضکق یآن دو تشو

 است.

ن یحسن و حس«: فرمود صند، رسول اللهک یت میرواس ید خدریابوسع

 .)٣(»سرداران جوانان بهشتند

امبر یچون پ؛ استس نیو حسس حسن یلت بزرگ برایث دو فضین حدیدر ا

دو سرداران  آن ه هرکاند  خبر داده زین وداده است  یبودن آن دو گواه یبه بهشت

 اند. ن بهشتجوانا

                                                 
 .٧/١٠٥صحیح بخاری با فتح الباری، فضائل صحابه -١
حسن و  ) و گوید:٣٧٨٢) حدیث (٥/٦٦١ترمذی کتاب المناقب باب مناقب حسن و حسین ( -٢

 .٣/٢٢٦صحیح است و آلبانی صحیح دانسته، ترمذی 
ومی گوید: حسن و صحیح  ٣٧٦٨حدیث  ٥/٦٥٦و ترمذی: کتاب المناقب  ٣/٣مسند احمد  -٣

ابن  و  (ابوهما خیر منهما) و رگدر روایتی  دی و ١٦٧-١٦٦/ ٣ک مستدر حاکم در است و

و طبرانی هم روایت کرده  ٩/١٨٤فی مجمع الزوائد  والهیثمی٢/٢٠٦خزیمة فی صحیحه 

 .٢/٤٤٨است که اسناد آن حسن است و آلبانی در االحادیث الصحیحه 
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 : نیبن حس یعل: چهارم
نه یه در مدکاست  یمن هاشیتر او افضل«: گوید می او ی د دربارهیبن سع ییحی

 .)١(»ام دهید

 .)٢(»دمین ندیبن حس یتر از عل افضل یا یهاشمچ یه«: دیگو یامام زهر

 یث، عالیرالحدیثکن ـ ثقه، مأمون، یبن حس یاو ـ عل: گوید می محمد بن سعد

 .)٣(زگار بوده استیلند مرتبه و پرهمقام، ب

 : باقر یمحمد بن عل: پنجم
رده کت یروا یادیث زیبوده و حد یادیعلم ز یاو دارا«: دیابن سعد گو

 .)٤(»است

انت را در خود جمع یه علم، فقه و دکاست  یسانکاز  یکیاو : دیگو یو صفد

 .)٥(رده استک

 .)٦(به او اتفاق دارندث بوده و در احتجاج یحافظ حد: دیگو یو امام ذهب

 : جعفر بن محمد معروف به صادق: ششم

گاه یهیفق«: گوید می اش فه دربارهیامام ابوحن  .)٧(»دمیتر از جعفر بن محمد ند آ

 .)٨(»ردکد سؤال یمانند او نبا یسانکثقه است، از «: دیابوحاتم گو

                                                 
 .٣/١٣٨الحلیه  -١
 .٧/٣٠٥و تهذیب التهذیب  ٣/١٤١الحلیه  -٢
 .٥/٢٢٢طبقات کبری  -٣
 .٥/٣٢٤طبقات کبری  -٤
 .٤/١٠٢الوافی بالوفیات  -٥
 .٤/٤١٣سیر اعالم النبالء  -٦
 .١/١٦٦تذکرة الحافظ  -٧
 .٢/٤٨٧الجرح و التعدیل -٨



 ٥   اهل بیت از دیدگاه سنتبخش اول: 

ها در زمان خودش در  یعلو سردارصادق  ،جعفر بن محمد«: دیگو یذهب

 .)١(»ستین صحابهاز از است و حج

 : اظمکبن جعفر، معروف به  یموس: هفتم
 .)٢(»مسلمانان است ی از ائمه یکیثقه، صدوق و «: دیگو یابو حاتم راز

ش ی بندیو پا یه به عبادتگزارکاست  یسانکبن جعفر از  یموس«: دیه گویمیابن ت

 .)٣(»اند داده یبه طاعات و عبادات گواه

مان و از عبادتگزاران با تقوا یکن حیاز بهتر یکیبن جعفر  یموس«: دیگو یذهب

 .)٤(»بوده است

 : معروف به رضا یبن موس یعل: هشتم
 یمقام و منزلت بلند یو سرور ینداریاو در علم، د: گوید می یو ی درباره یذهب

 .)٥(دارد

 : معروف به امام جواد یمحمد بن عل: نهم
 .)٦(معروف است یدر سخاوت و سرور هاشم و یاز بزرگان بن: دیه گویمیابن ت

 : گوید می )١(یبغداد

                                                 
 .١٤٨مختصر العلو/ -١
 .٤/١٣٩الجرح و التعدیل -٢
 .٤/٥٧منهاج السنه -٣
 .٤/٢٠٢میزان االعتدال -٤
 .٩/٣٨٧سیر اعالم النبالء -٥
 .٤/٦٨منهاج السنه -٦



 ساستشهاد حسین   ٦

 هستند و صالله همسران رسول ی و مواالت با همه یسنت معتقد به دوست اهل

دانند و  یافر مکافر بداند، کاز آنان را  یا برخیو  صالله همسران رسولهرکس 

 ن)ین العابدی(ز نیبن حس ین، حسن بن حسن، عبدالله بن حسن، علیحسن، حس

 یبن موس یبن جعفر و عل یمعروف به باقر و جعفر صادق و موس یو محمدبن عل

: مانند ی، و فرزنداناو هستنده از نسل ک یسانکو س یگر فرزندان علیز دیو ن الرضا

و  اند را محترم ه به روش پدرانشان بودهک یسانکگر یه و دیمحمدبن حنف ،عباس، عمر

 .)٢(شمارند یر و بزرگداشت، میان تقدیشا

 : گوید می منهج اهل سنت انیبدر  )٣(ینیابو مظفر طاهر اسفرا

 -ز یچ یمشگامان امت اسالیپ -گذشتگان  ی ه دربارهک نیخداوند آنان را از ا

 ی و درباره است نند، محفوظ نگه داشتهکراد وارد یا بر آنان طعنه و ایند یبگو یرکمن

عت رضوان یب و ن در احد،نندگاک ت کان شرین، بدری، بزرگان دانصار مهاجران،

بودنشان  یبه بهشت صامبریه پک یسانکو تمام ؛ ندیگو ینم یر و خوبیجز خ یزیچ

ب به داده را جز یگواه  نند و معتقدند ازواج و همسرانک یاد نمی یکیو ن یخو

رد و نوادگان کاد ید ینبا یکیر را جز به نشان یا، اصحاب و اوالد صامبریپ

 : مانند صامبریپ

 ،نیبن حس یعل ،عبدالله بن حسن ، و نوادگان مشهورشان مثلنیسح، حسن 

بند یپاه ک یسانکالرضا و تمام  یبن موس یعل ،جواد بن محمد باقر ،یمحمد بن عل

                                                                                                         
بغدادی اسفراینی فقیه شافعی، اصولی، ادیب،  عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله تمیمی -١

و  ۳/۲۰۳گا: وفیات االعیان هـ در اسفرئین وفات نمود.ن٤٢٩اد تولد یافت و درسال در بغد

 .۴/۴۸االعالم 
 .٣٦٠الفرق بین الفرق/ -٢
هـ در ۴۷۱اسفرائینی شافعی مشهور به (ابومظفر) امام اصولی، فقیه، مفسر، در سال  طاهر -٣

 .۳/۱۷۵طوس وفات نمود. نگا:طبقات الشافعیة 



 ٧   اهل بیت از دیدگاه سنتبخش اول: 

 از یسکدهند  یشمارند و اجازه نم یرا محترم م اند، امبر و نوادگانش بودهیپبه سنت 

به بزرگان  یسک دیمعتقدند نبا ود ین نمایند و به آنان توهک یبجوئیع نیراشد یخلفا

و خداوند آنان را از اند  ح بودهیه بر منهج قرآن و سنت صحکن ین و تابع تابعیتابع

 .)١(زند ، طعنهاست ردهکرات حفظ کها و من آلوده شدن به بدعت

ت یاهل ب ی اهل سنت و جماعت درباره ی دهیاز عق بود یا ن خالصهیا

های  کتاب توانند به یشتر بدانند میب خواهند یه مک یسانکاست و  صامبریپ

سنت انصار و  ه اهلکد ینند، انشاء الله خواهند دکها رجوع  نامهیره و زندگیث، سیحد

 .)٢(شاند. تیاران اهل بی

 سموضع اهل سنت در خصوص شهادت امام حسین
رده و کخالصه س نیشهادت امام حس ی سنت را درباره اهل ی دهیه عقیمیابن ت

اران و یرام نمود و قاتالن و دستکن را با شهادت ایداوند امام حسخ«: سدینو یم

ش از خود یدان پید. واز شهیل گردانیبودند را خوار و ذل یراض شتنشکه به ک یسانک

، سرداران جوانان بهشتند. آن دو سحسن ه او و برادرشکچرا؛ دارد ییوکین یالگو

ردند لذا هجرت و ک یزندگدر زمان عزت و قدرت اسالم و مسلمانان بزرگ شدند و 

ن خداوند آن دو را با یبنابرا؛ ن مصون بودندیکت و آزار مشریردند و از اذکجهاد ن

 عیرف امل شود و درجه و مقامشانکشان یرامت و بزرگوارکرام نمود، تا کشهادت ا

 است. یبزرگبت یمصس نیو شهادت حسباشد 

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّ ﴿ بتیه در هنگام مصکو خدادند به ما دستور داده  َّ�� ِ  ﴾ا ِ�َّ

ءٖ ّمَِن  َوَ�َۡبلَُونَُّ�م﴿ :فرماید یبگوییم و م َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َوِۡف ٱ�َِ�ۡ

                                                 
 ١٩٦. التبصیر فی الدین -١
 رجوع شود به العقیده فی اهل بیت، سحیمی. -٢



 ساستشهاد حسین   ٨

ۡمَ�ٰلِ ٱ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ل�َّ ِصيبَةٞ  �َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ إِذَا

ْ إِ  ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن قَالُٓوا ا َّ�� ِ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٦نَّا ِ�َّ
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ  أ َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ه ک یصابران را بشارت بده. آنان« .]١٥٧ -١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ لُۡمۡهَتُدونَ ٱَوأ

م. بر آنان یگرد یدا باز مم و به خییما از خدا: اند به آنان برسد، گفته یبتیهرگاه مص

 .)١(»گاننده افتیت یاز جانب خداوند است و آنان هدا یدرود و رحمت

                                                 
 .٤/٥١١مجموع الفتاوی  -١



 
 
 

 :بخش دوم
 ؟ یاز کوفه چه میدان

 کوفه مرکز شیعیان است: مبحث اول
 : گوید می عه است،یش یاز علما یکیه ک یشیف قریخ باقر شریش

اوقات  یاریهاست و در بس یعلو های سرزمین از یکیو  عیتشوفه مهد ک«

 .)١(»ش گذاشته استیت به نمایاهل ب یاخالصش را برا

 .)٢(»ده شدیپاشس خالفت عمر زمان وفه بعد ازکع در یبذر تش«: گوید می زیو ن

ز که مرکوفه شد، کره وارد یابوهر«: گوید می یعیش یسماو یجانیمحمد ت

 .)٣(»بودس ابن طالب یان علیعیش

 است یشکن مانه سرزمین خیانت و پیکوف: مبحث دوم
شهرت  ینکانت و عهد شیخ به خیوفه در تارکاهل «: دیگو یخ جواد محدثیش

 بهشان یبندیان و پایوفکمان یاز عهد و پ یخ اسالم نگاه خوبیبه هرحال تار …افتهی

 .)٤(»است ردهکده و تجربه نیبه خود ندها  پیمان

توان  یه مک وفهکاهل  یو اخالق یفطر یها ویژگی از یبرخ«: سدینو یز میو ن

رنگ یو ن یگر لهیارشان حکرفتارشان متناقض است، «: عبارتند از رد،کبدان اشاره 

 یو از هر فرصت است مانکان و حایدر برابر وال یشکردن و سرکو رنگ عوض  یباز

                                                 
 .٣/١٢/١٣حیاة االمام الحسین  -١
 .٣/١٢/١٣حیاة االمام الحسین  -٢
 .١٦١اعراف الحق  -٣
 .٥٩موسوعه عاشورا  -٤
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 عهید شایی، حرص، طمع، تای، بداخالقنندک یم استفاده ه بدست آرند سوءک

ل یکل مختلف تشیاز قبا هاآن هکنیبر عالوه ا و ،یتعصب قومالت و یها و تما  ینکپرا

از س یدنا علیه سکن شد یها، منجر به ا ن اسباب و علتیا ی اند، همه ب شدهیکو تر

آنان  ینکش مانیانت و پیرد و امام حسن با خکها را تجربه  ها و رنج یتلخآن همه آنان 

با لب تشنه س نیشته شد و حسکانشان یل مظلومانه در میروبرو شد و مسلم بن عق

 .)١(»دیرس به شهادت وفهک انیبدست سپاهربال) ک(وفه ک یکیدر نزد

مان یا یها ویژگی ها و ن شباهتیحال مهمتر«: گوید می یعیش یورانکن یحس

 : مینکر خالصه یات آنان را در موارد زین خصوصیم مهمتریتوان یست؟ میان چیوفک

 .ردن اسالمکن یاری -الف

 بودند. ار عالقه مندیا بسیبه مال و دن -ب 

 .)٢(ردن در مواضع مختلفکرنگ عوض  -ت 

م نبود، اما کوفه کت در یان اهل بیعیتعداد ش«: گوید می یعیش یجواد محدث

 زود گذرو احساسات  یحماسهای  سخنرانی خته به عواطف ویشتر آمیآنان ب یدوست

و شتافتن به  یآل علنسبت به  یو عمل یاعتقاد  یدوست امبر بود تایدر برابر خاندان پ

 .)٣(»ییجنگ و جان فدا یها دانیم

امام  ی ندهیه با دست نماک یعتیها و ب ان نامهیوفک«: گوید می یعیف شیو باقر شر

 .)٤(ردندکرا فراموش رده بودند ک

                                                 
 .٥٩ی عاشورا  موسوسه -١
 .٥٣فی رحاب کربال  -٢
 .٦٠ی عاشورا / موسوعه -٣
 .٢/٣٧٠ حیاة الحسین -٤



 
 
 

 :بخش سوم
 شیعه با اهل بیت ی رابطه

 شیعیان به اهل بیت یها خیانت: ولمبحث ا
(اهل  انشیعیه از شکم ینیب یم مینک یم یسرا بررس یدنا علیس یزندگ یوقت

مانشان در کها از ظلم و ستم حا همه ملت: گوید می ه دارد ویت و گالیاکوفه) شک

د! به ید نرفتیم دارم! از شما خواستم به جهاد برویتم بیاما من از رعهستند هراس 

هان ارا و پنکد! شما را اشیردکسخنان شما گوش دادم اما شما به سخنانم توجه ن

د! شما همانند یردکردم قبول نکحت ید! شما را نصیرفتیشما نپذ یدعوت دادم، ول

اربابند؟!  ،نندک یه تصور مکد یهست یو بردگان ب هستندیه غاکد یهست یحاضران

 یها د و شما را با پندها و موعظهیردکه از آنها ابراز تنفر کها به شما گفتم  متکح

شان کشما را به جهاد با سر که میگاهن د! ویدیگز یردم، از آنها دورکحت یرسا نص

نده که با شتاب پراکده بودم یان سخنم نرسیردم، هنوز به پاک کیتحر و قیتشو

! بامدادان دینک یم ینینش تان عقب و از موضع دیرو یمد؟ و به مجالس خودتان یشد

د، یگشت یشبانگاهان همانند پشت مار به حال خودتان برم ،ردمک یشما را راست م

شد همچنان منحرف  ید راست میه باکس کننده ناتوان مانده و آنک ه راستک ییتا جا

 است.

 تانیها ب و هوا و هوسیتان غایها تان حاضر و عقلیه جسدهاک یسانک یا

مانتان کو حا است ش و مبتالء شدهیرانتان به شما آزمایو منحرف است، ام ندهکپرا

 د!!ینک یم  ینافرمان ع و فرمانبردار خداست و شما خدا رایمط

با من همچون س هیاش معاوک یه اک نمک یو آرزو مدارم ه دوست کسوگند بخدا 

دارانش عوض  نفر از طرف کینفرتان را به  ٢٠رد و ک یدرهم م و نارید ی معامله
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 ردم؟!ک یم

د! یداشت یرا م یکی یاساس یماریاش شما از سه بکه کوفه! آرزو داشتم کاهل  یا

در هنگام رو  نیراستد! شما آزادگاِن یینایوران بکشنوا، گنگان سخنگو و  راِن کاما شما 

 د.یستیالت نکنان در مشیو برادران مورد اطم ییدر رو

 رده و از هر طرفکه ساربان آنها را گم کد یهست یهمانند شترانان شما یوفک یا

آلود  کتان خایها د، دستیشو ینده مکگر پراید یند، از طرفک یآنها را جمع م هک

 .)١(باد

ه کرا  یسانک یها ییاز رسوا یگرید یری) موضعگیعیس(شیتر احمد راسم نفکد

 یند. وک یما نقل م یدادند، را برا یشان را آزار میو در واقع اس یبظاهر طرفدار عل

جنگ  ی روز و شب ناظر صحنهس یه علکند ک یت مینصر بن مزاحم روا: گوید می

بود آنها را  کیم و نزدیردکدا یتسلط پس هیبر سپاه معاوه کن یدان مبارزه بود تا ایو م

ه نزدش کخواهد  یامام از تو م: امام نزد من آمد و گفت ی ه فرستادهکم یست دهکش

روز یدوارم پیه امکست مرا از موضعم یسته نیه شاکاست  ین وقتیا: ، گفتمییایب

  د.ینکجدا ؛ میشو

امده بود یگذاشت. هنوز بار دوم ن انیرفت و امام را در جر ید بن هانیزی: دیگو

سپاه  ی و غلبه یروزیانگر پیه بکشد  بلند اشتر که غبار و سر و صداها از سمت مالک

ان یان) و اطرافیعین حال طرفداران(شیسپاه شام بود. در هم یست و خوارکعراق و ش

اشتر آتش جنگ را شعله  که مالک یبخدا سوگند تو دستور داد: به او گفتندس یعل

 ند! کر و

 ام را بدنبالش فرستادم؟!  ندهیه در حضورتان نماکد یدیمگر ند: گفت

 د؟!یدیشن یارا با او حرف زدم و شما مکه در حضورتان آشکن است یمگر نه ا

                                                 
 .١٨٩-١/١٨٧نهج البالغه  -١



 ١٣   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

ن یر ایدر غ د به خداگنسو د،یایه بکرا بفرست  یسکپس  ن استیاگر چن: گفتند

د! برو به او بگو یزی یبر تو ا یوا: ن گفتیرالمؤمنیام م!یگذار یصورت تو را تنها م

 ام امام را به او رساند.یه فتنه برپاست، او بنزد اشتر رفت و پکد یایب

 ؟ ینیب یاند م ردهکه بلند کها را  ن قرآنیا ایآ: اشتر گفت کمال 

  یآر: گفت یدبن هانیزی

 است؟! کینزد یروزیه پک ینیب یمگر نم تو را بخدا: گفت کمال

  رده است؟کب ما ینص یروزیچه پ ند و خداوندیوبروز ریو آنها با چه چ

 م؟!ییم و از آن باز آینکت را رها ین موقعیسته است ایا شایآ

ه ک ییرمومنان در آنجایو ام یروز شوینجا پیتو در ا یا دوست داریآ: د گفتیزی

را داشتند)  یعل یو دوست یطرفدار یه ادعاک ییها (همان م دشمنانشیهست تسل

 شود؟!

 ن را دوست ندارم. یفت سوگند بخدا اگ کمال

ا بفرست یه کردند و سوگند خوردند کد یه آنها امام را تهدکپس بدان : گفت

م یمان خواهیرهایتو را با شمش ،همانند عثمان اید یایجنگ ب ی اشتر از صحنه کمال

 م. ینک یم دشمنت میا تسلیو  )١(شت!ک

ن کها را مرتب  ن صفیرالمؤمنیام یا: اشتر برگشت و نزد آنان آمد و گفت: دیگو

ن یرالمؤمنیه امکاد راه انداختند ید. پس از آن داد و فریآ یه سپاه شام دارد از پا درمک

اگر : ، اشتر گفتت داده استیرضام قرآن کو به ح است  رفتهیت را پذیمکحا

 نم.ک یرده، من هم قبول مکن قبول یرالمومنیام

ن یرده، امام در اکن قبول یرالمؤمنیامشده،  ین راضیرالمؤمنیام: مردم گفتند

گفت، سپس  ینم یزیرد و چک ین نگاه مین بود و به زمییت و سرش پاکاحالت س

                                                 
کنند؟؟ آیا رافضی بودن  باید توجه داشت که اینان قاتالن عثمانند که علی را هم تهدید به قتل می -١

 چیزی جز فتنه است؟!
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 .ت شدندکمردم سا ی بلند شد و همه

مان جنگ یه از شما پکنیداشتم تا ا دهیدپسن یرفتارهمواره با شما بر : گفت

د. و دشمن یتنها گذاشت مان گرفتم اما شما مرایپ گرفتم، سوگند بخدا من از شما

ارزش است،  یان شما بیمان در می، و عهد و پتنها نماندمان گرفت و یپ ه منیبرعل

روز ید و دیده ین بودم و امروز شما به من دستور میرالمومنیروز امیه من دکد یبدان

 در ود یسندپ یمماندن را  شما زندهو  دینک یم یردم و امروز مرا نهک یم یمن نه

 .)١(نم و سپس نشستکد وادار یدار یه ناپسند مک یزیه شما را بر چکستم ین یطیشرا

 ردند.کهم  ییه امام را متهم به دروغگوکشود، بل ینجا ختم نمیمسئله به ا !یآر

 : ه گفتکند ک یت میرواس ین علیرالمومنیاز ام یف رضیشر 

مل ه حامله شده و وضع حکد یهست یشما همانند زن !اهل عراق یاما بعد، ا 

ن وارثش او را یو دورتراست  هوه بودیب یطوالن یمدت رده وکو سرپرستش وفات  هردک

بلکه شما مرا امدم، یار خودم نیمن نزد شما به اخت !به ارث برده، سوگند به خدا

م، خداوند شما و یگو ید، دروغ مییگو یه شما مکده یو به من خبر رس دیآورد

 .)٢( !!شد.کدروغگو را ب

ه دلم را پرخون و کشد کخداوند شما را ب: انش گفتیعیامام به شن علت یبه هم

م یها ه نفسکد یردکد، چنان بر من فشار وارد یردکنه یکام را سرشار از خشم و  نهیس

ان و تنها گذاشتن، یرود و نظرم را با عص یام فرو م آب در حنجره ی همچون جرعه

 .)٣(دیردکخراب 

  به گمان خودشان - د، از امام اول و معصومردنک یه ادعا مک ین است حال آنانیا

 .نند و در اطرافش بودندک یم یرویپ -

                                                 
 .٣٤-٣٥علی خطی الحسین  -١
 .١/٢٠و  ١١٨-١/١١٩نهج البالغه  -٢
 .١/٧٠نهج البالغه  -٣



 ١٥   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

ر است یزشرح  به هک ار یاساس یو ب یجعل یتیروا همواره ه آنانک !شگفتا 

 : خوانند یم

و  یه خدا از شما راضکد ینک یخدا را مالقات م یانت در حالیعیتو و ش !یعل یا

او را مالقات  یو غضب اله ییه رویشمنانت باسد و دیهست یخدا راضاز  شما زین

 !!!نندک یم

 یخدا از آنان و آنان از خدا راضه ک یسانک یبراستا یه آکن است یحال سوال ما ا

 ند؟!!یها نیهستند، هم

 ردند؟کچه س یم با حسن بن علینین ببیپس از ا

 یرویو پ یدوست یه به ادعاک یو آنانس امام حسن ی س دربارهیتر احمد نفکد

امام : سدینو یم؛ دن آماده شده بودندیجنگ یبرا ند وان) اطرافش را گرفتیعی(ش

اما بعد، خداوند جهاد را بر بندگانش فرض : رد و گفتک یآنان سخنران یبرا؛ حسن

ْۚ ٱ﴿ :ده و سپس خطاب به مجاهداِن مومن فرمودهیند نامیرده و آن را ناخوشاک ٓوا  ۡصِ�ُ
َ ٱإِنَّ  ِٰ�ِ ٱَمَع  �َّ  . »ه خداوند با صابران استکد ینکصبر «: ]٤٦[األنفال:  ﴾٤٦ �نَ ل�َّ

 د،یرس یمن ها یندیتحمل ناخوشابدون د یه دوست دارک ییزهایبه چ !مردم یا

 شود؟ یم چه مینید. تا ببیبرو -لهیدر نخ-تان یند به اردوکخداوند به شما رحم 

دم او را تنها م داشت مریب ،ردک یم یه سخنرانک یاو در حال :گوید می یراو

 بگذارند!

نداد،  ینزد و به امام پاسخ یاز آنان حرف یسکردند و کوت کهمه س: گوید می و

من ابن حاتم : د، بر خواست و گفتین صورت دیت را بدیبن حاتم وضع یعد یوقت

است! چرا پاسخ امام و فرزند دختر  یزشت ین جا چه جایهستم، سبحان الله! ا

 د؟!یده یامبرتان را نمیپ

ار آمد است، کرها برنده و یه زبانشان همچون شمشکله مضر یسخنرانان قب
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ا از غضب و ینند، آک یشود، همچون روباهان فرار م یه جدیند؟ و چون قضیجاک

 د؟یترس یخشم خدا نم

 .)١(د؟!!یهراس یارتان نمکن یا از ننگ و عار ایآ

-٢٧٤ن/یحسال یعنیلقد ش«تاب کدر  یعیش ینیس حسیادر زین ن داستان رایهم

 رده است.کنقل » ٢٧٥

س ن امام حسنیر المومنیام ین سخنرانیقش بر ایس در تعلیتر احمد راسم نفکد
به جهاد،  یلذا رغبت؛ مبتالء شده بودند یحاد یست روانکآنان به ش: سدینو یم

رده کا و لذت آن را تجربه یدر وجودشان نمانده بود، چون دن ییانفاق و جان فدا

آمد،  یشان در جنگ بدست نمی ا بودند و خواستهیه خواهان دنکن یا لیبودند و به دل

نده و یه آکلذا قانع شده بودند ؛ عدالت بود ی هیر سایشان زیه سرهاک یژه تا زمانیبو

 .)٢(…ه بسپارندیام یشان را به بنیرهبر

 .ندک ینقل مرا  یبه ون یان امام حسیاطراف ی انت و طعنهیخ ی ز واقعهیو ن

س بن سعد یجنگ را دارد، آنگاه ق یه آهنگ اردوکرد کسپس اعالن « :گوید می و

بن  یه سخنان عدیشب یبرخواستند و و سخنان یاحیس ریبن عباده و معقل بن ق

ردند و مردم هم پشت سرشان رفتند، امام کت کشان حریحاتم گفتند و به طرف اردو

 یو سخنران ردکرو به مردم س مردم هم پشت سرشان رفتند، امام حسن وس حسن

ن ید و هدفش از اینیب یاو را چگونه م: ردند و گفتندکگر نگاه یدکی. مردم به  نمود..

 ست؟یها چ حرف

ت را به او بسپارد، یمکند و حاکه صلح یخواهد با معاو یم، مینک یگمان م: گفتند

اش حمله و آن را غارت  مهی!! آنگاه به خشده استافر کن مرد یسوگند به خدا ا

                                                 
 .٣٨علی خطی الحسین/ -١
 .٣٩ی الحسین/علی خط -٢



 ١٧   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

 ش نشسته بود، برداشتند.یه روک ییجانماز یتردند، حک

رد و چادرش را از کبه او حمله  یآنگاه عبدالرحمن بن عبدالله ابن جعال ازد

رش در غالف بود، نشست، پس از یه شمشک ید لذا بدون چادر در حالیشکگردش 

د، یراه ساباط رس کیو چون به تار . ن دستور داد اسبش را آوردند و سوار شد..یا

 یبر! اکالله ا: اسد راه را بر او بست و لگام اسبش را گرفت و گفت یاز بن یمرد

 ییلنگ به رانش زد تا جاکو با  یردک کشد و سپس تو شر کپدرت مشرس حسن

 .)١(»به مدائن بردند یتخت یرو را برس ان شد و امام حسنیه استخوانش نماک

ان امام یاطراف یها انتیخ ینیس حسیبه نام ادر متعصب انیعیگر از شید یکی

عناصر سپاهش  یترور برخ ی در آستانه؛ امام حسن«: گوید می رده وکحسن را نقل 

اسد آمد و لگام قاطرش را گرفت و  یبار جراح بن سنان از بن کیقرار گرفت، 

ه کنین افتادند تا ایاو را گرفت و هر دو به زم یبه امام زد و آن حضرت گلو یا ضربه

 یگر امام در اثنایاو را گرفت و بار د یلنگ جلوکآمد و با  ینظل طائحعبدالله بن 

 .)٢(»نماز ضربه خورد

عت شد و یب یبا فرزند امام عل«: گوید می ین عاملیمحسن ام یعیمرجع ش

ها به او  یم شد و عراقیتسل ردندکنت ایمان گرفتند و سپس به او خیش عهد و پیبرا

 .)٣(»ندش زدیه با خنجر به پهلوک ییورش بردند تا جای

ل یبه دل جاهالن امام حسن را یه برخکهمان طور «: گوید می یسماو یجانیت

ه ک یاست در حال ردهکل یه مؤمنان را ذلکنند ک یم متهمرد، که یه با معاوک یصلح

 .)٤(»بود خون مسلمانان مخلصصلح او به خاطر حفظ 

                                                 
 .٤٠-٣٩علی خطی الحسین  -١
 .٢٧٩لقد شیعینی الحسین  -٢
 .١/٢٦اعیان الشیعه  -٣
 .١٢٢-١٢٣کل الحول عند آل الرسول  -٤
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ا ردند، امّ کان امام حسن او را متهم یعیطرفداران و ش یه برخکد توجه داشت یبا

ن ی(و ا .دهد بیخوانندگان را فرتا س نموده یجاهالن تلب یر برخیبا تعب یجانیت

 است)!هایش  در تمام نوشته یجانیعادت ت

ان امام حسن از یسپاه افراد سپاهاز یبرخ«: گوید می ن فضل اللهیت الله حسیآ

 یا هلیوس خواستند با هر یه ناخواسته با او آمده بودند، چون مکبودند  یخوارج

سب مال که به خاطر کبودند  یان سپاهش افرادیه بجنگند و در میبا معاو نکمم

ردند ک یم یزندگ یا ه با تعصب طائفهکز وجود داشت ین یسانکمت آمده بودند و یغن

خواستند سپاه  یسب مال و مقام بودند و مک یه در پکبزرگان طوائفشان از  یرویپ و

از  یسانکاش  یتحت رهبر افراد ان سپاه ویدند و در مبوآمده  نند،کامام را نابود 

ه تنها سپاهش را کفرستاده بود  یشان مال فراوان یه برایه معاوکشاوندانش بودند یخو

ه یبه معاو یادیز یها اش بودند. و نامه یتحت رهبر هنوز ارده بودند، امّ کرها 

ا مرده یحسن را زنده ، یخواه یاگر م !هیمعاو یا«: هکنیبر ا یشد، مبن یفرستاده م

 !»مینک یم تو میتسل

سپاهش را ؛ فرستاد، لذا امام حسن یها را به امام حسن م ن نامهیه ایو معاو

 .)١(نند، آن حضرت را به قتل برسانندک یه چگونه تالش مکرد و متوجه شد کش یآزما

ت یروا یه ابومنصور طبرسکطور  آن؛ ه امام حسنکل بود یها و دال ن علتیبه هم

 یه ادعاک ییها نیه از ایه معاوکنم یب یسوگند به خدا، م«: ، فرموداست ردهک

شند کخواستند مرا ب یمها  نیا؛ من هستند، بهتر است ی عهیو ش ما را دارند یطرفدار

 یه از من عهدیاگر معاو !، به خدا سوگندردندکغارت  ورش آوردند و مالم رایبر من 

ها  این هکن است یم بهتر از ای، برادم در امان باشا ه خونم حفظ شود و خانوادهکرد یبگ

 ینند، اگر من با معاوک نابود تم رایشند و خانواده و اهل بکمرا ب
ً
ها  این ه بجنگم، قطعا

                                                 
 .٢٧٠و فی رحاب اهل بیت/  ٣/٢٠٨الندوة  -١



 ١٩   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

 .)١(نندکم او یمرا تسل ورند یگ یگردنم را م

 یبرا یخیتار حیصح اتیطبق روا«: گوید می ،یعیش ینیاظم قزوکمحمد ر یام

ا امّ ؛ اد بودندیزتعدادشان اگرچه  ه با امام حسن بودند،ک ینانآشده است ما ثابت 

، یخواه یاگر م«: ه نوشتندیه به معاوک بود ییجا تاشان  ینکش مانیو پ ها انتیخ

لنگش را برداشت و به ران امام ضربه زد کاز آنان  یکیو ». مینک یم تو میحسن را تسل

؛ ستیدرست ن، ها ه زبان آوردن آنه بکزد  ییها د و به امام حرفیتا به استخوان رس

ن یما به اه کبوجود آوردند  یطیما شرا یان ما برایعیش«: گفتند یمل ائمه ین دلیبه هم

 .»میروزگار افتاد

ه کطور  همان یدیورز کشر ÷حسن یا: گفت ÷به امام حسن یکیو 

 ینکش مانیامام حسن متوجه پ یوقته کو آنگاه . ده بودیورز کن شریش از ایپدرت پ

رد تا خون مسلمانان حفظ شود و که صلح و سازش یها شد، با معاو انت آنیو خ

 ینابود ه سودک حفظ شود یتش از نابودیخودش هم از ترور در امان بماند و اهل ب

 .)٢(اسالم و مسلمانان نرسد دشمنان به آنها

اهل عراق! جانم  یا: انش گفتیعیبه ش؛ امام حسن«: گوید می ینیس حسیادر

را به لم یوساد، مال و ید، مرا ضربه زدیشتکپدرم را  ه استردکز تجربه یسه چ از شما

 .)٣(»دیغما بردی

ه پس از کرا  یا ان طرفدارائمهیمدع رخ رفتایه تارکد یو سپس زمان آن فرا رس

ز به آنچه اجدادش یند. امام جعفر صادق نکاند، ثبت  ن بودهیو حسن و حسس یعل

تجربه  همان را ده بودند، مبتال شد ویشن دین طرفدارایمبتال شده بودند و از مدع

                                                 
آداب المنابر آورده  ٢٠و این عین عبارتی است که حسن مغنیه در ص ٢/١٠االحتجاج طبرسی  -١

 است.
 .١٢٢-١٢٣ره عقایدیه محاو -٢
 .٢٨٣لقد شیعنی الحسین هامش الصفحه/  -٣
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در  ین موسویه عبدالحسکاست  یسانکاز » نیزراره ابن اع«به نام  یرد، مردک

امام جعفر را  یین فرد، بدگویه اکم ینیب یمو رده کالمراجعات به نا حق از او دفاع «

نه و تنفر یکدلم  رند اما از جعفر دکخداوند ابوجعفر را رحمت «: گوید می ند وک یم

 .)١(است

به «: آن را به امام نسبت داد و گفترد کار کانه امام جعفر بدعتش را کو آن گاه 

 .)٢(»فهمد ینمو حاال  نکار را بکن یبه من گفت ا ه خودشک! خدا سوگند

به او «: ورود خواست، امام صادق اجازه نداد و گفت ی اجازه» ةرزرا« یوقت

 یده، چون زراره، علن ورود ی اجازه او ورود نده، به ی و اجازهورود نده، به ا ی اجازه

مذهب شوم در  »یقدر«ه کخواهد یماست، از من  رو منیپ ندک یمه ادعا کنیا رغم

 .)٣(»ستین من و پدرانم نین از دیه اک یحال

 یمستثنن قاعده یه اطراف ائمه را گرفته بودند، از اک یگر افرادیدمتأسفانه 

ه ک یگریسان دکم و ک، هشام بن حیر، جابر جعفیچون ابوبص یستند، افرادین

 .)٤(رده استکها دفاع  تاب المراجعات از آنک مولف

را  ،ردندک یم را عه بودنیو ش یو یطرفدار یادعا هکرا  یسانک امام جعفر صادق

را  ات عذابین از آیدر مورد منافق یا هیچ آیخداوند ه«: ندک یف میگونه توص نیا

 .)٥(»نندک یعه بودن میش یه ادعاکاست  یسانک ی ه آن دربارهکنیمگر ا ردهکنازل ن

ان یعیشتن شکاز ارش را ک ند،ک ظهور اگر امام زمان«: گوید می گرید یتیدر روا

                                                 
 .١٣١رجال الکشی  -١
 .١٣٤رجال الکشی  -٢
 .١٤٢رجال الکشی  -٣
 ی این افراد به کتب رجالی شیعه رجوع شود. برای آگاهی بیشتر از زتدگی نامه -٤
 .٢٥٤رجال الکشی  -٥
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 .)١(»شدک یند و آنان را مک یشروع مما  یگو دروغ

 ساظمکامام 
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ت کحر یبرا یصورت عناصر اساسن یدارد و به هم یه، بستگیام یت بنیطواغ

ت بودند یر وضعییه خواهان تغک یتیثرکا ی . اراده ..: ه عبارتند ازکامل شد، ک ینیحس

ن یت ایت مبادرت ورزد و واقعکحر یرهبر یردند، براک یق مین را تشویو امام حس

 .)١(»فرستادندوفه به امام که اهل کشد  یس مکمنع ییها وفه در نامهکاراده در 

و  ن نامه نوشتندیها به امام حس یه عراقکادآور شده ی یعیش ینیاظم قزوکمحمد 

فه یخل ه عنواند تا با او بیایشان ب نیه به سرزمکخواستند  یردند و از وکشان را قانع یا

 مضمون کیهمه به با یه تقرکها  یعراق یها هزار از نامه١٢/ه ک یینند، تا جاکعت یب

آب و هوا مناسب  ده،یها رس وهیم: نوشته بودندها  نامه در ها آنشد نزد امام جمع  بود

 /وفهکدر  تنها ت آماده استیان برایه سپاهکد یاوریف بیتشراست،  ط آمادهیو شرا

فردا در برابر خداوند متعال با تو مخاصمه  ییایو اگر نزد ما ن یدارجنگجو هزار ١٠٠

 .)٢(نمودم یخواه

ه در ک یید تا جایرس یها به امام م هنام یاپیپ«: دیگو یم یمخ محدث عباس قیش

ن حال امام آرامش خودش ینزد امام جمع شد، با ا هاوفا ینامه از آن ب ٦٠٠روز کی

 .)٣(»هزار نامه نزدش جمع شد١٢ه ک نیداد تا ا ینم یخرده بود و پاسکرا حفظ 

 : سدینو یم یعیش ینیبن جعفر بن طاووس حس یبن موس یعل

د امتناع یزیعت با یو از برفته است  هکبه مس نید امام حسندیوفه شنکاهل 

گرد آمدند و چون همه جمع شدند،  یمان بن صرد خزاعیسل ی ده، لذا در خانهیورز

ه یه معاوک دیدان یمهمه ان، یعیش یا: رد و در آخر گفتک یستاد و سخنرانیمان ایسل

ن بن ین حسیش نشسته و ایجابه د یزیرفته و پسرش  پروردگار نزد لشاعمامرده و با 

و شما  ختهیه گرکان به میت آل ابوسفیرده و از طواغکه با او مخالفت کاست  یعل

                                                 
 .٩٤علی خطی  -١
 .٦فاجعة الطف -٢
 .١/٤٣٠منتهی االمال  -٣



 ٢٣   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

امروز به نصرت شما  او ود یان پدرش بودیعیقبال شور که همانطد یان او هستیعیش

ش ید، برایجنگ ید و با دشمنش مینک یم یاریه او را کد ین داریقی، اگر ستا مندازین

جه یدر نت: دید، گویب ندهید، آن مرد را فریو سست و ناتواند یترس ید و اگر میسیبنو

 .)١(»ش نامه نوشتندیبرا

مان بن صرد یوفه در منزل سلکان در یعیش«: گوید می یعیش یمخ عباس قیش

گفتگو پرداختند و به د با هم یزیعت یه و بیمردن معاو ی جمع شدند و درباره یخزاع

ه فوت یه معاوکد یدان یشما م«: تو گف ردک یمان برخواست و سخنرانیسپس سل

رده و به کبا او مخالفت س نیو حس است گرفتهدست را به  ومتکد حیزیرده و ک

و با  یاریه او را کدین داریقید، اگر یپدرش هست و ان اویعیو شما شاست ه رفته کم

 یو ناتوان ید و اگر از سستیسیش بنوین موضوع را براید، اینک یدشمنش جهاد م

 .دیبیآن مرد را در جانش نفر د،یترس یم

 م. ینک یم و جانمان را به خاطرش، فدا میجنگ یم با دشمنش، هکبلنه!«: گفتند

و  یب بن نجبه و رفاعه بن شداد بجلیمان بن صرد و مسین به نام سلیپس از ا

نوشتند و در آن نامه پس از  یا وفه نامهکان مؤمنش از اهل یعیب بن مظاهر و شیحب

 : هحمد و ثنا آمد

 سالم بر تو

 یمرد، ما اماکش را نابود کار و سرکه دشمن ستمکرا  ییسپاس خدا: اما بعد

ر در یند، نعمان بن بشکد خداوند ما را با تو بر حق جمع یا، شایم، به نزد ما بیندار

م و ینک یت نمکد با او شریجمعه و جماعت و ع یاست و ما در نمازها قصر امارت

م. یفرست یم و به شام مینک یرون میشاءالله، او را ب رسد، اناگر خبر آمدن تو به ما ب

و عبدالله بن وال داده بودند و  یه بدست عبدالله بن سمع همدانک یا نامه یسپس ط

                                                 
و المجالس  ٢٢و اللهفوف البن طاووس ٩٣و علی خطی الحسین/ ١/٤٣٠منهی االمال  -١
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د، آن دو با سرعت یایه بکند و از امام خواستند کخواسته بودند شتاب  دو از آن آنان

، پس از دندیسرس نیسامام حخدمت ه به کماه رمضان در مدهم  رفتند و در

و  یداویس بن مسهر صیردند، پس از آن قکوفه دو روز درنگ کفرستادن آن دو، اهل 

ا سه یدو  یه برخکنامه  ١٥٠را با حدود یعبدالله بن شداد و عماره بن عبدالله سلول

 یبن هان یردند و هانکروز صبر  دوها  این نامه نوشته بودند، فرستادند و پس از

 : ن مضمون فرستاندیبه ا یا را با نامه یبن عبدالله حنفد یو سع یعیسب

 میبسم الله الرحمن الرح

 : اما بعد ین بن علیبه حس ان مؤمن و مسلمانان،یعیاز ش

ر از تو را قبول ندارند. یغ یسکه مردم به انتظار تو هستند و کا یهرچه زودتر ب

 ».! و السالمنک ! عجلهنک عجله

م و عروه بن ید بن حارث بن رویزیجاز بن ابجر و و ح یبث بن ربعشن یپس از ا

ها  دشت: اما بعد«: نوشتند یمیت عمرو و محمد بن یدیس و عمرو بن حجاج زبیق

اند و  انت آمادهیه سپاهکن کت کحر یده، هرگاه خواستیها رس وهیسرسبز است و م

 .)١(»اتهکم و رحمه الله و برکیسالم عللا

 فرستد یم به کوفه یل راامام حسین مسلم بن عق: مبحث سوم
ه کشعبان از م ی مهیمسلم ن«: گوید می -یعیش- ین صبح الحسنیرضا حس

ه کنیردند، تا اکعت یان آمدند با او بیعید، شیوفه رسکشوال به  پنجمرد و در کت کحر

عت یهزار نفر با او ب٤٠آمده تا  یت شعبیرد و در رواکعت یهزار نفر با او ب١٨/

 .)٢(»ردک

ه مسلم کداست یات چنان پیروا یاز برخ: گوید می یعیش یحسنهاشم معروف 
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های  یریگ ها و موضع یاز تقلب عراق؛ ن نبود، چونیل به سفرش خوشبیبن عق

گاهیآنان در برابر عمو ی دهیچیپ شته کا یرد با مرگ ک یه آرزو مکس ، او داشت یش آ

ش امام یعمو ها چگونه به پسر یه عراقکدانست  یز میشدن از آنان جدا شود و ن

ه واگذار یمت را به معاووکه حکردند که مجبورش ک ییردند تا جاکانت یحسن خ

 یرد و به بزدلکن گفته بود اما امام او را رها نیرا به صراحت به امام حسها  این او ند.ک

انجام آن  یدانست برا یم نادرسته رفتنش را ک یرد، لذا او در حالکمتهم  یو بد نظر

 یانش از تشنگیاز راهنما یکی ،ردن راهکل گم یه به دلکگاه  ت، و آنت مهم رفیمأمور

ه به کرد کن امام اصرار کین خواست از او در گذرد، لیاز امام حس یا نامه ی. طمرد

وفه شد و که وارد کنیت به راهش ادامه داد تا ایوفه برود با جدکراهش ادامه دهد و به 

رفت و از آنجا به  ید ثقفیمختار بن عبان به او خوش آمد گفتند و به منزل یوفک

نندگان بر مرگ به چهل ک عتیه تعداد بکنیرفت تا ا یمالقات مردم و رساندن دعوت م

وفه فرستاده بود، نعمان کد به یزیه ک یریمتر بودند و امکشده  د و گفتهیهزار نفر رس

د تفرقه را ناپسن و بوده صلحدوست یف مورخان، فردیه به توصکر بود یبن بش

 .)١(»داد یح میرا ترجت یدانست و عاف یم

ان با مسلم بن یعیش«: گوید می متعصب یعیش ین موسوین شرف الدیعبدالحس

وفه بود و ک یوال هیه از طرف معاوکر یه نعمان بن بشکنیردند تا اکل رفت و آمد یعق

گاه شد، اما ه یرده بود. از محل اختفاک ابقاءد هم او را یزی با  یچ رفتار بدیمسلم آ

 .)٢(»ردکاو ن

 : گوید می مقرم یعبدالرزاق موسو

خوش آمد گفتند و اظهار داشتند  لیمسلم بن عقان به منزل مختار رفتند و یعیش«

 یو شاد یب خوشحاله موجک یامرنند، ک یم یه از او اطاعت و فرمانبردارک
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 .شترمسلم شدیب

ان را در دفترش ه تعدادشکنیتا ا ردندک یعت میمدند و با او بآ یان میعیشو 

آمده، به چهل  یت شعبید و در روایهزار نفر رس٢٥هزار نفر شمرد و گفته شده تا ١٨/

امام  ،یرکشا بیبن شب عابس ی لهیبوس یا نامه یمسلم ط آن گاه د،یهزار نفر رس

ر او منتظ هکنیا وگذاشت  انیجردروفه بر اطاعتش کگرد آمدن اهل از ن را یحس

ه کبدان  د ویگو یروانش دروغ نمیپرچمدار و رهبر به پ: نوشته بود و در آن هستند

 .)١(اند ردهکعت یوفه بکهزار نفر از اهل ١٨

 : دیگو یم یمعباس ق

ه کنیردند تا اک یمعت یب لیبن عق مردم با مسلم: اند گران گفتهید و دیخ مفیش«

 عتیرا از ب؛ نیامام حس یا نامه ید، لذا مسلم طیهزار نفر رس١٨/ تعدادشان به

گاه نمود و از او خواست ١٨/  .)٢(»دیایه بکهزار نفر آ

 : دیگو یمعباس ق

عت یرفتند و با مسلم ب یم یهان ی به خانه یان پنهانیعیت گذشته شایبنابر روا«

 ،ه موضوع را پنهان نگه داردکداد  یگرفت، قسمش م یعت میبهرکس  ردند و ازک یم

د، یهزار نفر رس٢٥ /نندگان بهک عتیب ه تعدادکنین منوال ادامه داشت تا ایار به همک

 .)٣(». خبر بود.. یاو ب یاد از محل اختفایه ابن زک یدر حال

 کوفه یبه سوس حرکت امام حسین: مبحث چهارم
 یه وقتکاند  ردهکصالح نقل ال یعبدالهاد یعیش ی سندهیو نو یممحدث عباس ق

 وتاه وکش را ینمود و موها یه خارج شود طواف و سعکخواست از م؛ نیامام حس
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 ٢٧   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

ه کتوانست در م یشته شدن نمکایو ر یم دستگی، چون از بخارج شداحرامش را از

نمود و  یرد و سخنرانکارانش را جمع یالحجه  یلذا در هشتم ذ؛ ندکحجش را تمام 

 یرو و قدرتیچ نیشد و ه خواهد را، آنچه خداوند بخواهد همان یسپاس خدا: گفت

ه خط کامبرش یاوند بدهد و درود خداوند بر په خدک ییرویست مگر قدرت و نین

سته یگردن دختران شا یو گردنبند برارده است ک میفرزندان آدم ترس یمرگ را برا

 .است

وسف یعقوب به یدِن یوستن به گذشتگانم به شوق رسیه چه قدر شوق پک! یوا یا

 با آن رو برو خواهم شد،کاست  یگاه من قتل یشباهت دارد و برا
ً
م از یبرا آن ه قطعا

عسالن،  یبدنم در صحرا ینم اعضایب یا میه گوکبهتر است. و چنان است  یزندگ

 یه خداوند به نوشتن آن راضک یشوند، و از روز یه مکه تکربالء تکس و ین نواویب

بت آن یم و بر مصیهست یت به آن راضیست. و ما اهل بین یشده نجات و راه فرار

 .)١(ن داده خواهد شدم و به ما پاداش صابراینک یصبر م

 : دیس گویاحمد راسم نف

بر خورد نمود پس از سالم به س نیاروان امام حسکفرزدق، شاعر معروف، به 

ز موجب شده یت، چه چیپدر و مادرم فدا صالله فرزند رسول یا: امام گفت

شدم. امام از  یر میردم دستگک یاگر عجله نم: ؟ امام گفتیاوریبجا نمراسم حج را 

ه یشان علیرهایشان با توست و شمشیها قلب: اند؟ گفت مردم چگونه: دیرسفرزدق پ

است. اگر  ینده از آن خداست و او را هر روز فرمانیو آ یراست گفت: تو، امام گفت

ش یتاسش یها ه خدا را بر نعمتکم یپسند یم و میه ما دوست دارکر بر آن باشد یتقد

ر بر خالف یدهنده است و اگر تقد یاری یر و سپاسگزارکش یم و او بر اداییگو یم

تش بر حق و سرشتش بر تقوا باشد، از ینهرکس  هکما رفته باشد  ید و آرزویام
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 .)١(هدفش دور نخواهد شد

: دیگو یراو: سدینو یم) یعی(ش ینیبن جعفر بن طاووس حس یبن موس یعل

ا هزار د بیزید در آنجا حر بن یوفه رسک یا در دو مرحله هکنین رفت تا ایامام حس

 یه ما و برایا بر علید یا ما آمده یدفاع و همراه یا برایآ: جنگجو آمد، امام گفت

 م.یا مقابله آمده یابو عبدالله برا یمقابله با ما؟ گفت ا

شان رد  نیب یو سپس سخنان : امام گفت

ه در کد یهست یزیبرخالف چاگر شما : ه امام به او گفتکن یو بدل شد تا ا

ه شما را بحال ک - ام خاطر آن آمده هده و من بیو بدستم رس - تان استیها نامه

ارانش امام را نگذاشتند برگردد. و یو  دیزیبن  اما حر گردم. یگذارم و برم یخودتان م

و نه  یوفه بروکه نه به کر یش گیدر پ یراه صالله ل پسر رسو یا: حر به امام گفت

لذا  یردکه تو با من مخالفت ک داشته باشم یاد عذرینه، تا من نزد ابن زیمد یبسو

 .)٢(دیرس» ب الهجاناتیعذ«رد تا به کت کامام به سمت چپ حر

 : دیآل بحرالعلوم گو یت الله محمد تقیآ

رش یه به بند شمشک یدر حال ییدمپا و رداء بدن را پوشاندو با ازار ؛ نیامام حس

ن یا«: خداوندگفت یرد و پس از حمد و ثناکو رو به مردم  آمدن رویه زده بود، بیکت

ه ما کا یب؛ دیبود ه در آن نوشتهکرا هایتان  و من نامه است خداوند یبه سو یبیسراش

اگر  ام. ند، را آوردهکجمع  تیتو بر هدا ی هلیبوسد خداوند ما را یم شایندار یماما

ه به آن کد یبده یمانیا به من عهد و پد، من آمده ام لذید، هستیا شما بر آنچه گفته

ام، همه  ه از آن آمدهکگردم  یبر م یید به جاینم و اگر ازآمدنم، نا خرسندکنان یاطم
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 . اذان گفت ین وقت حجاج بن مسروق جعفیردند در اکوت کس

 ؟یخوان یارانت نماز میا تو با یآ: گفت دیزیبن به حرس نیامام حس

م، لذا همه پشت یخوان یا پشت سر شما نماز مم ی همه !ریخ: گفت دیزیبن حر 

 یرد و حمد و ثناکنماز خواندند امام پس از نماز رو به مردم  ،نیسر امام حس

از خداوند  مردم اگر یا: درود فرستاد و گفت صخداوند را گفت و بر محمد

تر است  دهیخداوند پستد ید برایصاحبش بشناس یحق را برا دیبا تقوا باش د ویبترس

ان، ین مدعین امر از ایت ایبه وال صت محمدیه ما اهل بکست ین یدیردو ت

 یما خودتان را به نادان  د و از حقیشمار یاگر شما ما را ناپسند م اام؛ میسزاوارتر

د بر یتان نوشتیها ه در نامهکر از آن است ینون نظرتان عوض شده و غکد و ایزن یم

 ست؟!یچ ییگو یه مک ییها ن نامهیدانم منظور شما ازا ینم: گردم. حر گفت یم

ه پر از نامه بود ک ینیامام به عقبه بن سمعان دستور داد خرجگام ن هنیدر ا

ستم و به من دستور داده شده یاند ن ه به تو نامه نوشتهک یسانکمن از : اورد. حر گفتیب

 .نمکنبرم رها نوفه کدر  ادینم تا نزد ابن زیبب ه اگر تو راک

سوار شوند زنان ارانش دستور داد ی به ت بهتر است، وین برایا مرگ از: امام گفت

 نه بر گردد.یه نگذاشتند امام به مدکن جا بود یهم سوار شدند ا

 ؟یخواه یند از ما چه میت بنشیاامام به حر گفت مادرت به عز

مرا به نام مادرم  ین حالتیدر چن -بود یس مکهر- ر از تویغ یسکاگر : حر گفت

توانم نام مادرت را جز  یسوگند بخدا نم اردم امک ین میمن هم او را نفر ردک ین مینفر

ت شده ین ما و تو انصاف رعایه بکر یش گیرا در پ ین راهکیل مببر یکیو ن ریخب

د خداوند یشا؛ سمیاد بنوینه نرو تا موضوع را به ابن زیوفه و مدکباشد، و به سمت 

 .)١(به تو رسد یندیه ناخوشاکنشوم  گرفتار یزیند و من به چکب ما یت را نصیعاف

                                                 
 .١٩٢-١٩١عه الطف بحر العلوم/واق -١



 ساستشهاد حسین   ٣٠

رد ک یان، تالش میعیش ییانت و رسوایپس از خس نیه امام حسکت را ین واقعیا

ه از جمله کاند  ردهکعه نقل یاز بزرگان ش یاریبسبود  ه از آنجا آمدهکبرگردد  یبه محل

و » ١٧٠به نقل از نفس المهموم/ ١/٤٦٤االمال یمنته«در  یمعباس ق از توان یم

في حیاة االمام «ف در یو باقر شر» ١٨٣مقتل الحسین/«مقرم در  یبدالرزاق موسوع

و فاضل عباس » ١٠٢علي خطي الحسین/«س دریو احمد راسم نف» ٣/٥٧ الحسین

و اسد » ٤٣مثیر االحزان/«در  یف الجواهریو شر» ١١مقتل الحسین/«در  یاویح

خطب المسیرة «در ط یصر قلیق یو ارو» ١٦٥مع الحسین في نهضته/«در در یح

و » ٨٢االمام الحسین بصیره و حضارة/«در  ینیو محسن الحس» ٤٩ربالئیة/کال

ن شرف یو عبدالحس» ١٧/٥/١٩٩٧وم یه یتیوکده االنباء الیجر«صالح در  یعبدالهاد

به  »١٧٤تظلم الزهرا از ص«در  ینیقزو یو رض» ٨٧المجالس الفاخرة/«ن در یالد

 نام برد. بعد

د، متوجه شد یمقاتل رس یرفت تا به قصر بن انیحس: ندک یم نقل یمو عباس ق«

ن یا: دیپرس انیستاده است، حسیآماده ا یاند. اسب ردهکزه نصب یاند و ن زده یا مهیخ

ارانش یاز  یکیس نی، امام حسید الله بن حر جعفیاز عب: ست؟ گفتندیکمه از یخ

د، یت و به آنجا رسرف؛ نام داشت، به نزدش فرستاد یسروق جعفمه حجاج بن کرا 

 رد و جوابش را داد.کسالم 

 ر؟بچه خ: گفت

 ؟ ینکرده، اگر قبول که یهده تو را ب یخداوند بزرگوار ر!پسر ح یا: گفت

 ؟ است یچه بزرگوارآن گفت 

و اگر بدفاع از  ینک یاریاو را خواهد  یه از تو مکاست  ین بن علین حسیا: گفت

 .یدی، شهیشته شوک. و اگر یشو ی، پاداش داده میاو بجنگ

ه کنیم ایرون نشدم مگر از بیوفه بکسوگند به خدا، از : دالله بن حر گفتیعب

عه یچ شیوفه هکچون در ؛ نمکن یاریرا  وا و جا باشم ن وارد آن شود و من در آنیحس



 ٣١   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

رده که خداوند حفظ ک را یسکاند به جز  دهییا گرایه به دنکنیندارد مگر ا یو دوست

ن برخواست و یه امام حسکن بود یان بگذار، پس از ایو او را در جر نزد او برگرد باشد

ه بر او وارد شد، ک نیتش نزد او رفت، همیب از براداران و اهل یا د و با عدهیفش پوشک

امام را  صورتد و دست و یاز جا پر -ه صدر مجلس بود ک -دالله بن حر یعب

ابن حر، اهل  یا: گفت خداوند ین نشست و پس از حمد و ثناید، امام حسیبوس

اتفاق نظر دارند و از ت من یحماه همه بر کشهر شما به من نامه نوشتند و خبر دادند 

ست و یردم، نک یه گمان مکطور  مسئله آن آمدمه کاما در فعال م، یایه بکمن خواستند 

، خداوند را ینک، اگر حق ما را ادا ینک یاریت را یهل باه ما کخواهم  یتو م از من

 در دهندگان ما یاریه از کخواهم  یاز تو م ینک یمن نیچنو اگر  مییگو یاس مسپ

 .یطلب حق باش

 یداشت یم یعه و انصاریوفه شکاگر در  صفرزند رسول الله یا: د الله گفتیعب

شان را یها ان تو خانهیعیوفه شکه در کدم یردم، اما دک یم یاریشتر تو را یمن از همه ب

س نیرفت و حسیردند، لذا دعوت امام را نپذکه رها یما یبن یرهایاز ترس شمش
 .)١(»رفت..

 خیانت به مسلم بن عقیل: مبحث پنجم
رد یار گکبه  یرنگید توانست نیجد )ی(وال استاندار«: دیگو یعیهاشم معروف ش

 ردک ییرایاز او پذ ین را پناه داد و به خوبیامام حس ی ه فرستادهکبن عروه را  یه هانک

 ییرد و پس از گفتگوکر یلذا او را دستگ ندکر یش بود، دستگکیر شریدبو ت یدر رأ و

ه عموم مردم جمع شده ک یدر محلقصر یباال از شت و جسدش راکاو را  یطوالن

اش رفت  به خانههرکس  ره شد ویترس و ذلت بر مردم چ جهیدر نت بودند، انداخت.

                                                 
 از نفس المهموم. ١٧٧و در پاورقی ص ١/٤٦٦در منتهی االمال  عباسی قمی -١



 ساستشهاد حسین   ٣٢

 .)١(»باشد ینم یندانچ تیاهم  یدارا یأ مسئله هکنیا ایگو

ر و یوفه شد و سران عشاکاد وارد یابن ز: گوید می عه)ی(ش ینیقزو یماظکمحمد 

ن یرد، بنابراکع یش تطمیها عدهو د و بایر شام تهدکرد و آنان را با لشکل را احضار یقبا

 .)٢(نده شدند و او تنها ماندکاز اطراف مسلم پرا کاند کاند

 : دیگو ین عاملین نورالدیعبدالحس

ه کده بود یشک ییار به جاکشدند و  ینده مکپرا مسلم از اطراف کدان کمردم اند«

ار را کن یه اکگر هستند ید یسانکد، یبرگرد: گفت یآمد و به پسر و برادرش م یم یزن

ر شام به جنگ که لشکفردا : گفت یمد و به پسر و برادرش مآ یم یانجام دهند و مرد

نده کچنان پرا برد و هم یها را م د و آنید؟ برگردینک یار مکد، چه یایو شرارت ب

ن یت را به ایوضع یفر خواند، وقتن ٣٠ ه مسلم نماز مغرب را باکنیشدند، تا ا یم

ها  رون شد، هنوز به دروازهینده بک یها د، از مسجد به سمت دروازهیصورت د

 .)٣(»س با او نبودکچ یه تنها شد و هکده بود ینرس

ه از او درگذرد و او را کخواسته بود س نیه مسلم از حسکن علت بود یبهم یآر

 ین از آنها نداشت و بخوبیجز ا یت نفرستد. چون او انتظارین ماموریبه ا

ردند لذا آنچه کانت یخس و پسرش حسن س یان چگونه به علیعیه شکدانست  یم

رده بودند و که او را دعوت ک یدگان آنانیوست و در برابر دیداشت بوقوع پ وقعمسلم ت

گاه از  یسکشته شد و ک؛ بودند  ردهکعت ین با او بیه بنام امام حسک یآنان ی همه یبا آ

 اورد؟!یآنان دم بر ن

ان و یوفک یها ینکها، عهدش انتیه خکن ین ضمن این شرف الدیعبدالحس

                                                 
 .٢/٦١سیرة االئمه االثنی عشرة -١
و به سفیر الحسین مسلم بن عقیل  ١٤٩، و شیبه این در تظلم الزهراء/٧فاجعه الطف ص  -٢

 .١١٣ی  به بعد و صفحه ٥٠ی  صفحه
 .٢٧تین/ماساه احدی و س -٣



 ٣٣   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

ستند و کشان را ش عتیآنان ب: سدینو یند، مک ین را نقل میامام حس یان طرفداریمدع

ردند. آن ک ینکمانشان ثابت نماندند و عهد شیبر پدند و یشکت امام یدست از حما

ن و یتر ن حقوق و افتضاحیتر نندهک عین حوادث و ضایاز رسواتر یکیحادثه 

ن یم نمودند و جنگ بیارانش را تسلیجه او و یردند و در نتکه کبود  یارکن یتر زشت

در آن افت. یدست  شهادت میعظ یآن به مقام و منزلت یاو و دشمن درگرفت، و در پ

تنها بود و  یرد و او تنهاکحادثه دشمن از هر طرف بر او هجوم آورد و او را محاصره 

 .)١(…نداشت یاوریار و ی

 خبر دردناك
 تا سحر منتظر ماند و آن وقت به سنیسپس امام حس: دیگو یمعباس ق

ردند و کت کآب برداشتند و حر؛ بر دارند یادیاران و جوانان دستور داد آب زکخدمت

د، لذا یقطر به او رسیه خبر عبدالله بن کدند یرس» زباله«بنام  یند تا به محلرفت

 :را در آورد و خواند. در آن نامه نوشته شده بود یا هرد و نامکارانش را جمع ی

 میبسم الله الرحمن الرح

بن عروه و عبدالله بن  یل و هانیده! مسلم بن عقیبه ما رس یکخبر دردنا: اما بعد

ند و ما را تنها گذاشتند، ما برداشت یاریان ما دست از یعیشفرمود  ند! وشتکقطر را ی

  ش واقع نخواهد شد.نست و مورد سرزین یکبر گردد با؛ س دوست داردکلذا هر

تنها با ه کن ینده شدند تا اکه به طمع مال و مقام آمده بودند پراک یسانکن یبنابر ا

 .)٢(رده بودندک یروین از او پیقیو  مانیا با هکماند  یباق یارانیاش و  نوادهخا

                                                 
 .٦٢المجالس الفاخره/ -١
محسن  ٦٧، لواعج االشجان/٤٤/٣٧٤، بحار االنوار١٦٧، نفس المهموم/١/٤٦٢منتهی اآلمال -٢

ی عبدالهادی الصالح،  نوشته ١٠٧و٣٧، خیر االصحاب/٨٥امین و المجالس الفاخرة/

 ٣/٦٧، معالم المدرستین١/٢٦٧سلطان الواعظین، معالی السبطین ٥٨٥های پیشاور / شب



 ساستشهاد حسین   ٣٤

 سرزمین کربال بهس فرود آمدن حسین: مبحث ششم
 به یهجر ٦١در دوم محرم سال ن یامام حس: دیمقرم گو یعبدالرزاق موسو

 .)١(ربال فرود آمدک

وجود  یربالء اختالفاتکن به یدر مورد روز ورود امام حس«: دیگو یمو عباس ق

ربالء شده و کوارد  یهجر٦١ه در دوم محرم سال ک ن استین قول ایحتریصح، دارد

از  ا !خداوند«: ربالء، گفتک: ست؟ گفتندینجا چیدم نام اید، پرسیجا رس چون به آن

 .)٢(»برم یش) به تو پناه میل) و بالء (آزماکرب (مشک

س نیه حسکآنگاه : اند سان گفتهیره نویس: گوید می آل بحر العلوم یمحمد تق
نمود، پس از حمد و  یرد و سخنرانکتش را جمع یاران و اهل بیمد، ربالء فرود آکبه 

 : خداوند گفت یثنا

ا از ما یدن !ده استیشکجا کار ما به که کد ینیب یده، میبه ما رس هک یاز خبرها

 ی شود. دوره یچنان دورتر م رده و همکآن به ما پشت های  خوبی نده وردابرگ یرو

، ندنما یبر جا ،شده یه خالک یآب ظرف یز ترده و از آن جیبه آخر رس یزندگان

شود و از  یه به حق عمل نمکد ینیب یده، مگر نمییه بر زباله روک یاهیهم همانند گ آن

ند، رواست و کند، اگر مؤمن به مالقات پروردگارش رغبت یآ یعمل به باطل باز نم

بال ت و نت و محکهال جزبا ظالمان را  یجز سعادت و زندگ یزیمن مرگ را چ

 .)٣(»دانم ینم

                                                                                                         
و  ٨/٢٦٤اسد حیدر، دایرة المعارف الشیعه ١٦٣مرتضی عسکری، مع الحسین فی نهضته/

 احمد حسین یعقوب. محامی ٢٤٤کربالء الثورة و المأساة/
 .١٩٣مقتل الحسین/ -١
 .١/٤٧١منتهی االمال/ -٢
 .٢٦٣مقتل الحسین بحر العلوم/ -٣
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ان و یعیاز شس  )١(نیفراخوان و دعوت امام حس یعیس شینف تر احمد راسمکد

 نصرتش هکو وعده داده بودند د یایبه از امام خواسته بودند کش از دعوت آنان یادآوری

وفه و کاهل  -آنان : گوید می ند وک ینند. اما سرانجام او را تنها گذاشتند، نقل مک

اصرار س نیالحس عبدالله یاب یبر مزاحمت و ناراحت -ت یاهل ب یان طرفداریمدع

به  یند، لذا امام با خشم و ناراحتکامش را ابالغ و حجتش را تمام یپ تا نتواندردند ک

 د؟ فقطیشنو یمنا سخنانم را ی؟ آدیشو یمنت کسا راچ شما را چه شده،«: آنان گفت

افتگان ی تیند از هداکطاعت س از من اکهر، خوانم یت میبه راه هدارا  شما من

د یردک یشما مرا نافرمان ی هشوندگان است هم کند از هالک ینافرمانهرکس  است و

تان پر از حرام یها مکاز حرام جمع شده و و ش اموالتان ،دیو به سخنانم گوش نداد

د؟ مگر یردکوت کبر شما چرا س یوا؛ نهاده هرتان میها است، لذا خداوند بر دل

و نابود  کهال؛ بر شما یوا«: ردند. امام گفتکوت کمردم س: دیگو د؟یشنو ینم

تمام به  یما با آمادگ؛ دینون خوار و زبونکد و ایدیطلب یاریه ما را به کد، آنگاه یشو

د و بر ما یدیشکام یگردن زدن ما، از ن یتان را برایرهایم، اما شما شمشیتان آمدیاری

زند، شما،  یت میاجنو شما دست به ه دشمن ما کد یرا برافروخت یا آتش فتنه

 ؟!دیشد یکیه آنان دست به یتان علند و سرانجام با دشمنایردک کیدوستانتان را تحر

 ییانتان آرزویه در مکد یهست یسانکانتان منتشر شده و شما ین امر به نا حق در میو ا

از  ید و لذت محدودوش یمدتان ین عایست و فقط همین یویجز حرام و مسائل دن

ت یه طواغک !باد تان زشتیبرا یا ین زندگیتان خواهد شد. چن بتیا نصیدن یزندگ

نندگان به قرآن، ک و پشت -ن یخارج شوندگان از د -روان کت، - یماسال -امت 

ها و  نندگان سنتکقرآن و نابود با ارک تیار و جناک ، جماعت گنهطانیاران شیدست

                                                 
 تفاوت.با اندکی  ٢/٢٤اصل این روایت در االحتیاج طبرسی است.  -١



 ساستشهاد حسین   ٣٦

 .)١(»دیامبر هستیقاتالن فرزندان پ

باال  ی هعه آن را ذکر کرده است و اصل خطبیت شین شخصیی است که ان لفظیا

) و عبدالرزاق مقرم در ٥٨شان علی بن موسی بن طاووس در (اللهوف صیخ ایش

و  )١٦ن صیاوی در (مقتل الحسی) و فاضل عباس الح٢٣٤ن صی(مقتل الحس

ثورة ة الین و مسؤولی) و حسن الصفار در (الحس٢٨وم الطف صیهادی النجفی در (

زی یچ و در آن و ما بعد آن) ٩٧ن در (لواعج األشجان صی) و محسن األم٦١ص

دادند.  میگوش شان یکردند و نه به ا میشان نه با او صحبت یرساند ا میذکر شده که 

 .)٢(ار هستندیگران که بسی) و د١/٤٨٧منتهی اآلمال ص در ( میو عباس ق

از او را داشتند  یرویپ یدعاه اکرا  یسانک، ÷نیه امام حسکقابل توجه است 

تان از حرام پر شده، یها مکشده، ش یآور از حرام جمع اموالتان؛ چون یبه القاب

ان یعیشما ش«: گوید می ه امامکتان مهر نهاده و قابل توجه است یها خداوند بر قلب

ما  . . و آتش فتنه را شما بر د ..یردکنون خوارمان کد و ایدیطلب یاریه ما را به کد ییما

عبدالله در  یت را داشتند و ابیاهل ب یرویپ یه ادعاکبودند ها  این !ید، آریافروخت

به : »تابكنبذة ال«منحرف  یها گروه: : گوید می ها ف آنیتوص

: د. یار هستک جماعت گنه: ننده. کقرآن پشت 

د. ینک یها را نابود م سنت: اران به قرآن. ک تیجنا

 ؟؟؟دیامبرانیقاتالن فرزندان پ: 

                                                 
 .١٣٠/١٣١علی خطی الحسین -١
و کربالء الثوره والماساة. احمد امین  ۳/۱۰۰رجوع شود به معالم المدرستین  در این باره -٢

 .۲۸۴-۲۸۳یعقوب /



 ٣٧   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

 به شهادت رساند؟ یرا چه کسس حسین: مبحث هفتم
را قبل س نیه، برادرش حسیالحنف نطالب معروف به اب یبن اب یمحمد بن عل

به پدر و ان یوفکه ک یدان یبرادر! تو م«: رد و گفتکحت یوفه نصک یت به سوکاز حر

ش از یه پکباشد  یز مانند آنانیه حال تو نکم دارم ینون بکردند، و اکانت یبرادرت خ

 .)١(تو بودند

ه از او که با ابوعبدالله داشت، در پاسخ امام ک یف در مالقاتوق شاعر معردفرز

ه امام قصد رفتن به کبود  ین درحالیا- ان ما چگونه است؟یعیده بود، حال شیپرس

 : در پاسخ گفت -اشتجا را د آن

 ست خداستدقدر به ه تو و قضا و یشان علیرهایشان با تو است و شمشیها قلب

 .)٢(چه خداوند بخواهد، همان خواهد شدو هر

 است، یارک او را نده به دست خداوند و هر روزی، آیراست گفت: گفت؛ نیحس

بر  داوند راه خکم یم و بدان خشنودیه ما دوست دارکر بر آن رفته باشد یاگر تقد

ر یدهنده است، و اگر تقد یاریر کش یم و او بر اداییگو یش سپاس میها نعمت

 .)٣(افتیتش برحق و با تقوا باشد، نجات خواهد یس نکبرخالف ما باشد، باز هم هر

رد و کشان اشاره  ی به سابقه و یها سخنران خطاب به آنس نیه امام حسکگاه  آن

مان خود ی. اما اگر پ «..: ر داد و گفتکها تذ دند، به آنرده بوکچه با پدر و برادرش  آن

                                                 
عبارت را احمد راسم نقل کرده و اصل این سخنرانی را علی بن موسی بن طاووس روایت کرده  -١

و هادی نجفی و حسن صفار و محسن امین از  است و عبدالرزاق مقرم و فاضل عباس حیاوی

 .اند او نقل کرده
، منتهی ٧٥، المجالس الفاخرة عبدالحسین ١١٥، عاشوراء احسائی /٣٩اللهوف ابن طاووس/ -٢

 .٩٦و علی خطی الحسین/ ١/٤٥٤االمال
و معالم  ٦٠و لواعج االشجان امین/ ١٠٠، علی خطی الحسین/٧٩المجالس الفاخره/ -٣

 .٣/٧٢المدرسین



 ساستشهاد حسین   ٣٨

 زیانگ ن از شما شگفتیه اکد، به جانم سوگند یمن بردار یارید و دست از ینکرا بش

ار را با کن ین، ایش از ایشود، شما چون پ یر محسوب نمکتان منین برایه اک، ستین

ب شما را یه فرکست ا یسکب خورده ید و فریردکم مسلم یپدر، برادر و پسر عمو

 .)١(»بخورد و به شما دل ببندد

 گفته بود  ÷نیو امام حس
ً
: م و گفته بودکوکشان مشیها ه من از نامهکقبال

 .)٢(»شندک یان است و خودشان هم مرا میوفک یها ن نامهیترسانند و ا یها مرا م نیا«

ه ما را کن ک ین قوم داورین این ما و بیب !پروردگارا«: گر فرمودید یدر مناسبت

 .)٣(.» جنگند و .. یبا ما م حاال خودشان ند، اماادد یاریوعدۀ  و ردندکدعوت 

دهند، اما با او  یاریه کردند کاو را دعوت ؛ نیحس یان طرفداری! مدعیآر

 شتند!!! کدند و او را یجنگ

ه کردند بلکن بسنده نیوفه به تنها گذاشتن حسکاهل «: دیگو یورانکن یحس

ه با شتاب به کبودند  ییها بود و همان یار موضع ثالثیشان، اختیها یگچندرن ی جهینت

 یبه ثبت رساندن اعمال یربال براکبجنگند و در  ÷نیربال رفتند، تا با امام حسک

گر سبقت یدکیرد، از ک یطان را خوشنود و خداوند رحمان را ناراحت میه شک

 یا وفه همچون پروانهکوز در ریه دکم عمر بن حجاج ینیب یم: گرفتند، به عنوان مثال

ه کرد ک یم یرا فرمانده یرده بود و سپاهکام یها ق ت و به دفاع از آنیدر اطراف اهل ب

 یریگ موضع یلکبن عروه را نجات دهد، امروز به  یهان: یعنیت بزرگ یآن شخص

ردند، کن متهم یرا به خروج از د؛ نیل امام حسین دلیش عوض شده، به همیظاهر

ارانش یبن حجاج به  وم، عمریداشته باش یر تأملیدر عبارت ز سته استیشا

                                                 
، ١٧٢، نفس المهموم١٩٤، بحرالعلوم١/٢٧٥، معالی السبطین٧٢-٣/٧١معالم المدرسین  -١

 .١٧٠، تظلم الزهراء٣٩خیراالصحاب
 .١٧٥مقتل الحسین مقرم/ -٢
 .١/٥٣٥منتهی االمال  -٣



 ٣٩   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

اند،  جدا شده مسلمانان ن خارج و از جماعتیه از دک یبا آنان«: گفت یم

 .)١(.» د..یبجنگ

ه بر نفاق کم ینک یمشاهده م یگرید یریگ در موضع«: گوید می یورانکز یو ن

ستد و یا ین میدر برابر امام حس یمیه عبدالله بن حوزه تمکنیان داللت دارد، آن ایوفک

 ؟ان شماستیدر م ÷نیا حسیزند، آ یاد میفر

ن کمم یه السالم است و حتیعل یروز علیان دیعیوفه و از شکن فرد از اهل یا 

 ن نامه نوشتند.... یه به امام حسکباشد  یسانکشبث  است از گروه

 .)٢(تو را آتش مژده باد .... ÷نیحس یا: گوید می سپس

مان امام یان از عهد و پیوفکچگونه ، گوید می یدرطرح سؤال یمطهر یو مرتض

 رون شدند؟یب

وفه از که بر اهل ک یه رعب و وحشتکن است یجواب ا: گوید می سپس در پاسخ

ثم یشتن مکه فورا اقدام به کد الله یره شده بود و با آمدن عبیه چیاد و معاویزمان ز

ع و ین عامل تطمیحشت افزود و عالوه بر ان ویرد، بر اک یمسلم و هان، دیرش، تمار

 ره شده بودیه بر عمر بن سعد چک، آن طور یویدنهای  حرص بر مال و ثروت و مقام

وفه را کند، اما سران و بزرگان یایه دوستان و محبان امام به جنگ او بکد یموجب گرد

ه کآنگاه  بشان داده بود،یاد، در همان روز اول ورودش، ترسانده و با مال فریابن ز

ت المال را یب یها از شما با مخالفان باشد من بخشهرکس  رد و گفتکهمه را جمع 

 هکاست  ا مجمع بن عامری یدیعب ن عامر بن مجمعیا ینم، آرک یماز قطع 

 .)٣(را اشباع نمودهایشان  زهیداده شد و غر یبزرگهای  شان رشوهی، به رؤساگوید می

ن آمده بودند یحس ه به جنگ امامک یسپاه«: گوید می ینجف یاظم احسائک

                                                 
 .٦١-٦٠فی رحاب کربال -١
 .۶۱فی رحاب کربال/ -٢
 .۴۸-۴۷/ ۳الملحمه الحسینیه  -٣



 ساستشهاد حسین   ٤٠

، ی، حجازیشان شام انیه در مکوفه بودند کاز اهل  ه همهکهزار نفر بودند  ٣٠٠

وفه کشان از اهل یه همه کنبود، بل ییقایو آفر ی، مصری، سودانیستانک، پایهند

 .)١(»گرد آمده بودند ل مختلفیه از قباکبودند 

 : سدینو یمعه است. یؤرخان شم از یکیه ک ینجف ین بن احمد براقیحس

ه آنان پس از کن است یم اییوفه بگوکم درباره اهل یتوان یماز آنچه : دیگو ینیقزو

قرار داده و سر انجام  د، او را مورد طعنهیایخواسته بودند ب نیه از امام حسکنیا

 .)٢(شتندک

 : گوید می ن،یمحسن ام یمت الله عظیان، آیعید شیمرجع تقل

به جنگ  یعت نمودند و در حالین بیها با امام حس ینفر از عراقهزار  ٢٠سپس «

 .)٣(»ندشتکعتش در گردنشان بود و او را یه بکاو آمدند 

 : گوید می یجواد محدث

تجربه  ه امام آن حوادث تلخ را از آنانکور موجب شد کط مذیاسباب و شراهمۀ 

 ÷نیشتند و حسکه مظلومان وفه مسلم راکشان روبرو شود و اهل  انتیند و با خک
 .)٤(وفه به شهادت برسدکبدست سپاه  وفه تشنه لبک یها نزدیکی در

گران ین و دی، ابن طاووس، امیمنصور طبرس واب: عه مانندیش وخیو ش از بزرگان

ه کنند ک یمن نقل ین العابدیمعروف به ز طالب یابن اب یبن عل نیبن حس یاز عل

گذاشته و او را  ه پدرش را تنهاکشان  انیعیخ و سرزنش شیشان از پدرانش در توبیا

 : گوید می شتند،ک

د و یه به پدرم نامه نوشتکد یاد داریا بیدهم، آ یممردم! شما را به خدا قسم  یا

                                                 
 .٨٩عاشوراء/ -١
 .۱۱۳الکوفه/تاریخ  -٢
 .۱/۲۶اعیان الشیعه  -٣
 .۵۹موسوعة  عاشوراء -٤



 ٤١   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

د و یدید و سپس با او جنگیردکعت ید، بیمان بستیو پ د و با او عهدیبش دادیسپس فر

بر شما و  ید، وایش فرستادیخود پ یو آنچه برا بر شما یوا د،یلش نمودیخوار و ذل

 د؟ ینک یمنگاه  صبه رسول الله یمو نظر بدتان، با چه چش یرأ

لذا از امت من ؛ دیدیحرمتم را در ی هد، پردیشتکتم را یاهل ب: دیه بگوکآنگاه 

 د.یستین

ون زنان از هرطرف بلند شد و به یو ش هیاد، گرین جا فریه در اک گوید می در ادامه

 د. یشو کد، هالیاد داریآنچه از اعمالتان ببا : گر گفتندیدکی

حتم گوش دهد و سفارشم را در یه به نصکس که خداوند به آن کامام ادامه داد 

ه رسول کد ید. و بدانیند، رحم نماکتش حفظ یاهل ب و اطاعت از الله، رسول

م و ینک یمم و اطاعت یدیسخنانت را شن: همه گفتند ،ماست یوکین یالگو صالله

م، ینک یمم وبه تو پشت نیگذار یمت نینمود و تنها میت خواهیرا رعا حقوق تو

بده! با  ، دستوریخواه یمخداوند تو را مورد لطف و رحمتش قرار دهد، به هر چه 

 د رایزیم و قطعا ینک یم، صلح ینکصلح هرکس  م و بایجنگ یم، یبجنگ سکهر

 م.ینک یم یزاریباعالم نند، که به تو و ما ظلم ک یسانکم گرفت و از یخواه

ار، کاران مکانتیخ ی! اهاتی! ههاتیه: ن گفتین العابدیز ه امامکن جا بود یدر ا

د ینک من همانطور رفتار د بایخواه یما یآ؛ وجود دارد یتان مانع ن شما و شهوتیا بیآ

 د؟یردکن با پدرانم یش از ایه پک

، ابدی یمام نیالت نخواهد شد و ن زخم خوبیه اکدان یهرگز! قسم به پروردگار شه

 یشته شدند و دست و پا زدن پدرم در جلوکام به همراهش  روز پدرم و خانوادهید

را  ام نهیقلب و س در اعماقاش  ش در حنجره و حلقم و غصهیعزا یم و تلخیرو



 ساستشهاد حسین   ٤٢

 .)١(...»نم ک فراموش توانم یمن

ه یو گر ه نوحهکد یرد و دک یمان عبور یوفکنار کن از ین العابدیه امام زکوآنگاه 

پس چه ، د؟!ینک یمه یما نوحه و گر یا برایآ«: رد و گفتکخ یآنان را توب؛ نندک یم

 .)٢(شته است؟!کما را  یسک

، بود ف شدهیضع یماریه بر اثر بکف یضع یه با صداکگر از او ید یتیو در روا

 .)٣(شته است؟کما را  یسکنند؟! پس چه ک یمه یما گر ینها برایا«: گفت

 : گوید می بیتر عللثوم، دخکام 

د و یردکل ین را خوار و ذلیه حسکبر شما! شما را چه شد  یوفه! واکاهل  یا«

د و یر نمودیلفش را اسکد و زنان تحت تیردکم یرا غارت و تقس د و اموالشیشتک

ه کبود  یانتی! چه خبر شما ی! وابر شما ید، وایدیشکت او یعت و حمایدست از ب

د؟ و چه یختیه رک ییها د؟ وچه خونیدیشکبدوش  یگد؟ و چه گناه بزریب شدکمرت

 ید؟ و چه اموالیردکر پا یه زکبود  ید؟ و چه حقیردکه نابود کبود  یرامت و شرافتک

د و رحم و رحمت از یشتکامبر را ین مردان پس از پید و بهتریردکه غارت کبود 

 .)٤(»رخت بر بسته است تانیها دل

                                                 
و امین در لواعج  ۹۲و ابن طاووس در الملهوف   ۲/۳۲طبرسی این خطبه را در االحتجاج  -١

و حسین کورانی در فی رحاب کربالء  ۱/۵۷۲درمنتهی اآلمال  و عباس قمی ۱۵۸االشجان 

و قزوینی  ۸۷رتضی عیاد در  مقتل الحسین و م ۳۱۷و عبد الرزاق مقرم در مقتل الحسین ۱۸۳

 ذکر کرده اند.  ۲۶۲در تظلم الزهراء
و   ۱۹۹۶چاپ سال  ۸۳و مقتل  الحسین  مرتضی عیاد  ۳۵۷و نفس المهموم  ۸۶الملهوف  -٢

 .۲۵۷تظلم الزهراء 
 .۲/۲۹و االحتجاج    ۱/۵۷۰منتهی االمال  -٣
 ۱۵۷لواعج االشجان  ۳۱۶رم ص  مقتل الحسین للمق ۳۶۳نفس المهموم  ۹۱اللهوف ص  -٤

 .۲۶۱تظلم الزهراءص  ۸۶مقتل الحسین ص



 ٤٣   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

ما نقل  یبرا للثومکاز زبان ام  مد راسم، و احیورانک، مقرم، ی، قمیو طبرس

نندگان کو رسوا نانکش مانیاران، پکانتیه خطاب به خک یه او در حالکنند ک یم

 : گفت رد.ک یم یسخنران

، ارانکو م نندگانکنان، رسواکمان شیپ ارانکانتیخ یوفه، اکاهل  یاما بعد، ا«

از شما ادامه خواهد  یزاریبشه خواهد ماند و تنفر و یارتان همکبودن  ه عبرتکد یبدان

رد، کدن پنبه یسیش را پس از ریها ه نخکد یهست یافت، شما همانند آن زنی

جز خودستان و  یسکد، یده یمانت قرار یرنگ و خین یبرا یا هلیتان را وسیها قسم

ست؟ یان شما نیدشمنان در م ی هرندیگ بسته با زنان و آغوش خودپسند، درغگو، دل

 د.یدر قبرستان یا هده و نقریگندشما مانند چراگاه 

: هکن است یبوده، و آن ا یزید، بد چیش فرستادیخودتان پ یه آنچه براکد یبدان

د، یمان یمشه در آن یه همکاست  یخداوند متعال بر شما خشم خواهد گرفت و عذاب

ه به کد یم بخندکد و ینکه یار گریپس بس بخدا! ید؟! آرینک یمه یبرادر من گر یا برایآ

د یابی یمچگونه نجات ؛ افتید ید و هرگز از َآن نجات نخواهیار و ننگش مبتال شدع

امبران، معدن رسالت، سردار جوانان بهشت، محل استقرار یه نسل خاتم پک یدر حال

ه آنچه کد ید، بدانیشتکصلح و پناه دهنده و مرجع حل اختالفات و حجت تان را 

خته شدن بدوش یآنچه هنگام برانگ ار زشت است وید، بسیش فرستادیخود پ یبرا

تان ید، به پشت پاهایشو کت بر شما، هالکپس هال؛ ار بد استید، بسیشک یم

آلود باد،  کتان خایها ان است و دستیتان در خسران و ز ه تالشکگمان  یب دیبرگشت

بر شما  ید و مهر ذلت و خوارید و به خشم خداوند بازگشتیردکان یتان ز عتیدر ب

د؟ و چه یردکاز محمد را نابود  یا هد چه جگرگوشیدان یما یبر شما! آ یزده شد، وا

د؟ یختیرا ر ید؟ و چه خونیردکرا نابود  یمد؟ و چه شرافت و احترایستکرا ش یمانیپ

 یقی
ً
ه و که تکربودنش تکها از شدت من است آسمان کیه نزدکد یردک یم یرکار منکنا

د یردک ینکش مانیو پ یزین برود. آبروریاز ب و پاره شده و هکتها  کوه پاره پاره شود و
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 .)١(»ن و آسمان استیه همسان با بزرگی زمک

ه خطاب به کند ک یمنقل  سینب، دختر علیاز ز یعیسنده شیدر نویاسد ح

که آنان را سرزنش  یه به استقبالش آمده بودند، در حالیون و گریه با شک یآنان

 د؟ یینما یمو اظهار محبت  دینک یمه یما گر یا برایآ«: رد، گفتک یم

 ه عار و ننگش با شماست و هرگزکد یم بخندکد و ینکه یار گرید بسیبخدا! با یآر

ه نسل خاتم ک ین است، در حالکن ممید، چگونه اینکد آن را از خود دور یتوان نمی

 .)٢( »د...یشتکامبران را یپ

وفه کد و به اهل رکرون یجاوه بکنبل، سرش را از یه زکگر آمده ید یتیو در روا

ه یما گر یشند و زنانتان براک یمد مردانتان ما را یخفه شو ان!یوفک یا«: گفت

داور است و قضاوت خواهد  امتیان ما وشما در روز قیخداوند در م، نندک یم

 .)٣(»نمود

از اهل بیت با امام حسین به شهادت رسیده  یچه کسان: مبحث هشتم
 است؟

ن است یا ءنسبت به خلفا ین علیر المؤمنیام یستمحبت و دوهای  از نشانه یکی

ب یعنی نیدخلفای راش یها نامه پسرانش را ب شان سه تا ازیه اک ر، عمر و عثمان کابو

 اند، دهیربالء به شهادت رسکدر س نیه همه با برادرشان حسکرده است ک ینامگذار

عه تحت یوام شنکه عیکنند تا ا میاز آنها را ذکر ن میعه نایدر حالی که مداحان ش

عه ینکه مؤرخان شیا تر ر کند و جالبییرند که دشمنی آنها با خلفاء تغیر قرار نگیتأث

                                                 
د آن، فی رحاب کربالء وما بع ۳۱۱مقتل المقرم ص  ۱/۵۷۰منتهد االمال  ۲/۲۹االحتجاج  -١

 .٢٥٨تظلم الزهراء ص  ١٣٨وما بعد آن، علی خطی الحسین ص  ١٤٦ص
 و بعد از آن. ٢٩٥مع الحسین فی نهضته  -٢
 ۲۶۴و شیخ رضی بن نبی قزوینی در تظلم الزهراء  ۳۶۵فس المهموم درن عباس قمی -٣



 ٤٥   ی شیعه با اهل بیت بخش سوم: رابطه

 : از جملهاند  ردهکر کشان ذیها تابکها را در  ن نامیا

در  یو طبرس ۲۴۸» االرشاد«د در یخ مفیرا ش طالبیبن اب یر بن علکنام ابوب

اآلمال  یمنته«در  یمو ق» ۱/۴۴۰شف الغمه ک«در  یو اربل» ۲۰۳/ یاعالم الور«

وم ی«در  ینجف یهاد و» ۱/۲۷۰ن یه االمام الحسایح«ف در یو باقر شر »۱/۵۲۸

و ابن شهر آشوب » ۲۵۸ت ص یب اهل مظالم«در  یکو صادق م» ۱۷۱-۱۷۴الطف 

 اند. ردهکر کذ »۳/۳۰۵ طالبیمناقب آل اب«در 

در  یو طبرس» ۱۸۶رشاد /اإل«د در یخ مفیطالب را شیبن اب یونام عمر بن عل

در  یو اربل» ۳/۳۰۴طالب یمناقب آل اب«شوب در وابن آ» ۲۰۳/ یاعالم الور«

 اند. ردهک  رکذ» ۱۸۸وم الطف صی«در  یو نجف» ۱/۴۴۰ شف الغمهک«

 اإلرشاد« د درید بن النعمان ملقب به مفمحم طالبیاب بن یو نام عثمان بن عل

اعالم «در  یوطبرس ،»٣/٣٠٤ طالب یابن شهر آشوب در مناقب آل أبو  ،»۱۸۶ص

-۱/۵۲۶االمال یمنته«در یمقو ، »۱/۴۴۰شف الغمهک«در  یو اربل ،۲۰۳یالور

-۱۷۵»وم الطفی«در  ینجف یو هاد ،»۳/۲۶۲»نیالحس هایح«در  ی، و قرش»۵۲۷

 اند. ردهکر کذ» ۲۵۷تیمظالم اهل ب«در یک، و صادق م»۱۷۹

ب » اإلرشاد«د در یفخ میرا ش طالبیاب بن یر بن حسن بن علکو نام ابو

-۱/۵۷۵»شف الغمهک«در  یاربل ،۲۱۲» یاعالم الور«در  ی، وطبرس۱۸۶/۲۴۸

 یهاد، ۳/۲۵۴» نیاة الحسیح«در  ی، قرش۱/۵۲۶»االمال یمنته«در  یم، ق۵۸۰

» ۲۵۸ت ص یمظالم اهل ب«در  یکصادق م و  ،»۱۶۷وم الطفی« در ینجف

 اند. آورده

» ۱۹۷اإلرشاد ص«د در یخ مفیرا ش طالبیاب بن یبن عل و نام عمر بن الحسن

» ۲۵۴تیمظالم اهل ب«در  یکصادق م و ، »۱۱۲یاعالم الور«در  یوطبرس

 اند. آورده

ربالء به کم، در یردکر کن مختصر ذیه در اک یانیعیور، طبق نقل شکبزرگواران مذ
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ه کداست یند و ناگفته پکآنان و پدرانشان را رحمت  ی هدند، خداوند همیشهادت رس

ت و یز اهل بیآم وند محبتیاز پ یا هت نشانیو اهل ب یتوسط امام عل یمگذارن نایا

ه کن نبودند یو امام حس یه تنها امام علکاست  یگانه است و گفتن سه یخلفا

 اند. ردهک ینام خلفا نامگذاره شان را ب فرزندان

عمر بنام  یپسر» یدوازده امام«ه، یامام انیعیامام چهارم ش، نین العابدیامام ز و

 درباره او یو حر عامل رده است.کر کذ» االرشاد«د نام او را در یخ مفیه شکداشته 

 : گوید می

ن را یر المؤمنیو ام صپیامبر نامه ه صدقات بکفاضل و بزگوار است  یتیشخص

 .)١(بوده است ییزگار و با تقوایپره یو فرد ردهک یآور جمع

گاه ش یمحقق و فرد، ه به عالمهک یرکعس یمرتض  تابشکهرت دارد، در آ

به  ه نامشانکطالب یبن اب یسه پسر عل یها اسم» ۳/۱۲۷ن یمعالم المدرست«

فرزندانش  یه انسان براکست ین یدیو ترد ردهکر کعثمان است را ذ ر، عمر وکابوب

ها نزد  ن نامیتر م محبوبینکم ادعا یتوان یلذا م، ندک یمها را انتخاب  ن نامیتر محبوب

 .استعمر و عثمان بوده ، رکابوب، یامام عل

                                                 
 .خاتمة الوسائل -١



 
 
 

 :چهارم بخش
 یشعائر حسین

 هستند که درزمان ائمه نبوده استی مرسو یشعائر حسین: مبحث اول
، ردن و ...کنوحه ، بر سر وصورت و بدن زدن: مانند یو اعمال یآنچه از عزادار

م عه در زمان ائمه نبوده است. ابو القاسیش یبه اعتراف علما، شود یمهر ساله انجام 

 از یه گرفتن مجلس عزادارکاد آور شده ی، ین معروف به محقق حلینجم الد

 یان ائمه و صحابه وجودیدر م یمن مراسیچن: یعنی نقل نشده است، صحابه و ائمه

 .)١(با راه و روش سلف مخالف است ین جلساتیچن یو برگزار نداشته است

ده بودند نظر شما یپرسشان یکه از ا یدر پاسخ سؤال یزیجواد تبر یمت الله عظیآ

ها  این ،ندیگو یمه ک یست؟ و در جواب آنانیو... چ یعزادار ینیدرباره شعائر حس

ندارد چه  یتیچ مشروعیلذا ه، اطهار نبوده ی هه در زمان ائمکهستند  یرسوم و عادات

 د؟ییگو یم

ردند و عدم وجود ک یم یه زندگیان در زمان ائمه با تقیعیش«: گوید می در پاسخ

ان در آن زمان مثل یعیندارد و اگر ش ت آن داللتیبه عدم مشروع ائر در زمان آنهاشع

ه پرچم کنیا: دادند، مانند یمداشتند، انجام  یم ان اظهار شعائر و انجام آن راکاآلن ام

 .)٢(»نندک نصب، اظهار غم و اندوه یها برا خانه یها و حت نهیحسهای  اه بر دروازهیس

مسائل -ن امور یا«: هکپرسند  یم یاصفهان یفان ینیحس یلع یمت الله العظیاز آ

صاحب  ی هه آنان خانوادک یدر حال، نبوده †نیدر زمان معصوم -یعزادار

                                                 
 .٩٤المعتبر  -١
 .هـ۱۴۱۷چاپ  ۵۶۲پیوست جلد دوم از صراط النجاة آیت الله خوئی  -٢
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از آنان ثابت  یتیچ روایه در ت داشتند وین اولویبر حس یبت بودند و به عزاداریمص

خودشان ساختند  ن مسائل را ازیا انیعیدستور داده باشند، اّما ش یه به عزادارکنشده 

آنها  ی هها و فرجام هم ه تمام بدعتکات آمده یدند و در رواینام یو شعائر مذهب

 : گوید می در جواب یاصفهان یت الله فانیآتش است، آ و یگمراه

ه، بدعِت کنیل ایست، بدلید بدعت نیز جدیچون هرچ؛ ار واضح استیپاسخ بس

 نین نبوده در دیه از دک یعیشرام تکد از احیجد یمکه حکمنفور و مردود، آنست 

ن است یه در آنها بدعت و بدعتگذار مذمت شده اک یاتید، و منظور از روایایبوجود ب

؛ ح استیم عقل، زشت و قبکن امر به حین افزوده شود، ایبه د یعیتشر یمکه حک

قرار داده  یو اله یم شرعکه از شارع نبوده و آن را حکرا آورده  یشرع یمکچون ح

ات از یه در رواکت یمکست، شبهات حین نیو اگر چن، آسمان گرفته شده یحه از وک

 جا؟کم عقل به قبح مجازات و عذاب بر آنها کجا و حکشده  یزاریب آنها

ن باشد در یتواند چن یم چگونه؛ ستینگونه نیا ینیه شعائر حسکروشن است 

از به یه نکت اس ینشکو وا یو آن عملایم  داده شده )١(ستن دستوریه به گرک یحال

 یا عملیو ها  هیها و سرودن مرث بتیر مصکمانند ذ یتواند قول یمه سبب کسبب دارد، 

 .)٢(ن شعائر فتوا دهدیتواند به جواز ا یمه یلذا فق؛ بت باشدیمانند اعمال اهل مص

 -ن روز آزاد شد یا یه در قرن چهارم هجریدر دوران آل بو: گوید می هیحسن مغن

شده  یگذار هیه پایله آل بویبوس ین مراسم عزاداریبنابر ا -و ... ینه زنیو س یعزادار

                                                 
از امام صادق روایت میکند که گفت : تمام چشمها  ١٦٩احمد بن فهد حلی در عدة الداعی / -١

که از نگاه به حرامها محافظت شده و  ند؛ بجز سه چشم؛ چشمیگری در روز قیامت می

که از ترس خدا در دل شب  که در عبادت خداوند شب بیداری کشیده و چشمی چشمی

گریسته است. با توجه به این روایت، گریه ای که شریعت اسالم به آن دستور داده، گریه به 

 خاطر ترس از خداست نه چیز دیگری.
 .چاپ چهارم ۱۹۲مرتضی عیاد /مقتل الحسین،  -٢



 ٤٩   بخش چهارم: شعائر حسینی

ا یعراق، خراسان، ماوراء النهر و تمام دن سته بود در بغداد،یه شاکو همانطور  است

 ه حادثهک ین صورتیتر املکشد و مردم با  یمپوش  اهیشهر س ی هار شد و همکآش

 ردند.ک یتند، عزادارنشس یمنمودند و به عزا  یم یرا، عزادار یکدردنا

ن صورت بود، اّما در یگر مناطق به همیدر حلب، موصل و د یدر زمان حمدان

بود و به مراسم  بغداد در عاشوراء، تابع ینیحس یان مراسم عزاداریزمان فاطم

ه و ... یران، عراق، هند، سوریا ژهینون در تمام جهان اسالم بوکه هم اک یا هساد

عبرت  یبرا یو عزادار یخوان ن جلسات نوحهیشد. و ا یمشود، محدود  یمبرگزار 

از مظاهر خدمت به حق و  یبه نماد ینین شعائر حسیشد. بنابرا یمگرفتن برپا 

 .)٢( )١(»ل شدیقت تبدیحق

 یدرگذر زمان در حال یدر بحث دوران و مراحل شعائر عزادار یرازیت الله شیآ

: گوید می ت داردیاکش، نندکاظهار  ن شعائر رایان ایعیشد ش یم ه مانعک یمه از ظلک

 ،عباس محاصره شده بودند یه و بنیام یبن یها ه در ستمک یان در حالیعیش«

 یریو آسان گ یریط سخت گیفقط شرا، نندک ینگونه با جرأت عزاداریستد اتوان نمی

 یها ها و صورت لکلذا ش؛ مختلف و متفاوت بوده یها همچون گل در بخش

 .)٣(»تلف بوده استمتفاوت و مخ یعزادار

 : ندک یمر کا مرحله را ذیپنج دوره  یرازین شیپس از ا

ن دوره منحصر به جمع یان در ایعیش یعزادار«: گوید می یرازیش: اول ی هدورر

ا یاز شعر  یاتیاز آنان اب یکیان و سرودن یعیاز ش یاز آنان در منزل یشدن تعداد

                                                 
 .۱۹۲آداب المنابر/ -١
یعنی این قبل از آل بویه و فاطمیان بوده است که آن هم نشانه ای از حق و حقیقت نیست و  -٢

ایشان نه ائمه ی معصومین آمده اند و آن را به عنوان نشانه ای از نشانه های حق به مردم نشان 

 داده اند!!.
 .۹۷ـ۹۸الشعائر الحسینی / -٣
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و  یارکت پنهان یگران با نهاید ستنیت و گریاهل ب یدر رثا یتیخواندن چند روا

وا نه بر آنان بپرند یهمچون د، ظالم یها ومتکه مبادا حکنیده بودن آن از ترس ایپوش

 .)١(»نندکر یو آنان را دستگ

از  کیچ یندارد و ه یو سند کمدر یرازیش ین سخن آقایه اکر است کان ذیشا

 اند. ردهکاشاره ن یمن مراسیعه به چنیمنابع معتبر ش

 اّما باز هم؛ ت داردیاکن دوران شیه از اکعباس است  یعصر بن: دوم ی همرحل

ه یرد و مرثکدا ید وسعت پیبر امام شه یعزادار مجالس ن دورانیدر ا: گوید می

عه یت شکه مانع حرکمحدود  یا هن در چارچوبکیل؛ ده شدیشکمنابر  یبر رو یخوان

 .)٢(»شد یم

چون خود ؛ نندک یان بتوانند عزاداریعیه شکنبوده  یا هز دورین دوره نیظاهرا ا

ب: گوید می یرازیش ن یشد! پس به ا یمعه یت شکه مانع حرکمحدود  یا هدر چارچو

 رد.کد استشها توان نمی دوره

ه، یدوره آل بو، دوره سوم: گوید می سوم ی هدور ی هدربار یرازیو پس از آن ش

ه جو ک یآنان ،یلمیه دومت معز الدولکژه زمان حیوه هاست، ب یها و فاطم یلمید

ه کان را آزاد گذاشتند و به آنان اجازه دادند یعین بردند و شیترس و اختناق را از ب

 یمن عمویادیز اجتماعات و مکها و مرا ابانیشان را از خانه به خ یمجالس عزادار

نند و کل ینند و بازارها را تعطکاعالن  یمرس یببرند و روز عاشوراء را عزادار

 بچرخند.  نیادیها و م ابانیل دهند و در خیکتش ییها ئتیه

 : گوید می و سپس در خصوص دوره چهارم

ان را یعیه شک ین دوره عالمه مجلسیژه در ایها، دوره چهارم بوده، بو یدوره صفو

 یعزادار یرد، توانستند با آزادک یمق یتشو ینیو شعائر حس یبر انجام مراسم عزادار

                                                 
 .۹۸الشعائر الحسینی -١
 .۹۸الشعائر الحسینی  -٢
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بت از خودشان یمجسم نمودن مص یز برایحادثه را نی ها دادن صحنه شینند و نماک

 .)١(ساختند و بر آن افزودند

 : گوید می در مورد دوره پنجم 

ت یو آ یانصار یخ مرتضیش، ه در رأس آنهاکبود  یمتأخر یعصر فقها، ن دورهیا

ل یکرا تش یزن نهیسهای  ها و دسته ئتیشتر هیان بیعیه شک بودند یالله دربند

 .)٢(دادند

ه کرد یپذ یم یاصفهان یو فان یزیز همانند تبرین یرازیش، ن مراحلیر اکاز ذ پس

 یان در زمان ائمه آزادیعیاگر ش: گوید می در زمان ائمه نبوده و ین مراسم عزاداریا

اًما آنان ، داشتند یم یرا بر پاها  این شتر ازیب یو حت یشعائر امروز، داشتند یمامل ک

 .)٣(نندک یدر تمام عصرها عزادار املکاحساس ه با کنداشتند  یافک یآزاد

در زمان  ینیحس یعزادار: توان گفت یمگر شواهد موجود یها و د ن نقل قولیاز ا

 اند. آوردهه بعدها بوجود کاست  یائمه سابقه نداشته و از مسائل

جاد و یسته است خوانندگان با سبب ایم شاینکن مبحث را تمام یه اکنیقبل از ا

در خصوص  یدر پاسخ سؤال ن فضل اللهیها آشنا شوند، محمد حس هینیساخت حس

 یجلساتهایشان  ه در خانهکت یها را ائمه اهل ب هینیحس: گوید می ها هینیس حسیتأس

 ین برایبت حسیاد مصیبه  یه اشعارکنمودند  یمرا دعوت  یسانکردند و ک یمبرگزار 

 .)٤(س نمودندیتأس عواطف بخوانند کیتحر

س یه تأسکست ید نیبع: گوید می ینیحس یز عزادارکس مرایسبه مناسبت تأ

چون مردم به ؛ احترام به مسجد سرچشمه گرفته باشد ی هشیر و اندکاز تفها  هینیحس

                                                 
 .۹۹الشعائر الحسینیه / -١
 .۹۹همان / -٢
 .۱۰۰الشعائر الحسینیه / -٣
 .۵/۵۰۹الندوة  -٤
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ض یافراد جنب و ح یاز دارند و از طرفیا موعظه و ارشادها نی ینیحس یدن عزایشن

نند، لذا کظ د مسجد را از نجس بودن حفیبا یانشان هست و از طرفیز در مین

رد و یمسجد را بگ یه جاینینار مساجد، حسکاوقات در  یه بسکشود  یممشاهده 

ن یا یه فقط براکبل، ردیمسجد را بگ یه جاینیه حسکنداشته  ین گمانیهم چن یسک

 یدن سخنرانیت شود و فرصت شنیحما، و نظافت مساجد یکه از پاکساخته شد 

نند هرچند منجر به کت کن جلسات شریاهمه فراهم شود تا همه بتوانند در  یبرا

آغاز ها  هینیس حسیساخت و تأس یه از چه زمانکم یدان یمما ن، نجس شدن آن شود

 .)١(است شده

را ها  هینیائمه حس: گوید می خ محمد فضل اللهیم اول شینیب یمه کاست  یگفتن

س شده یتأس یاز چه زمانها  هینین حسیم ایدان یمما ن گوید می و دوباره س نمودهیتأس

 است.

 و ... از مسائل نو پیدا است و زدن به سر صورت یخوان نوحه: مبحث دوم
ه در اصل نبوده و ک یگر اعمالیو د یخوان ه معتقد به نوحهک )٢(یسانکاز  یبرخ

امبر به سبب یپ: ندیگو یمد یجدهای  وهیبه ش یبعدها بوجود آمده، در دفاع از عزادار

ا یاّما آ، ختهیر کاشامبر یه پکن درست یا یه است، آرستیم گریوفات فرزندش ابراه

امبر به مناسبت یا پیشباهت دارد؟ و آ ینونک یها یبا عزادار امبریختن پیر کاش

هداء حمزهیشهادت س یزانش و حتیوفات همه عز
ّ

 یبرگزار یمراسم عزادار سد الش

و زدن به سر و  ونیه و شیرد و به گرکها جمع  نگونه مناسبتیرده و مردم را بخاطر اک

 صورت و ... وا داشته است؟

 عهیاس در مذهب شیه قکیند، در حالک یماس ینجا قین در در ایچرا عبدالحس

                                                 
 .۴۷۸ـ۴/۴۷۹الندوه  -١
 به بعد رجوع شود. ۱۱به المجالس الفاخرة صفحه ی  -٢
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 حرام است؟

ن نسل اندر نسل به یبودن عزاداری و ماتم بر حس رت ائمه بر ندبیس«: دیگو می

: سدینو یم ،تازد یمعه یان بر شیبجوین و عیه بر مخالفکیدر حال. )١(»ده استیما رس

ه بر امامان و مراسم حزن و اندوه ین معترض احمق بداند که عزاداری و گریاگر ا

ها ثابت نگه داشته و  ت را در قلبیدارد و حب آل ب میزنده نگه  عه رایچقدر ش

 رد.ک یمن مراسم اعتراض نیز بر اگند هرک یمرومند ت یدشمنی با دشمنان آنان را ن

ت و به سر و صور یعه را در عزاداریش یعلما یریفضل الله موضعگ یتر هادکد

 : رده استکم یزدن به دو دسته تقس

پندارد، در تالش  یمن یه محسن امکن دسته آن طور یا: یمدرسه اصالح -١

 یردن به خود و حتکضرر وارد : ز و حرام مانندیاز امور ناجا یه برخکبوده 

 یاجرا -مه شناینما یو دروغ و اجرا یات جعلیان رواینمودن و ب یمزخ

 .)٢(اجتناب شود -ربالء کن یخون ی هش دادن صحنینما یتئاتر برا

بر : گوید می ن صادقیه عبد الحسکن دسته آنطور یا: ارکمحافظه  ی همدرس -٢

هم بشود،  یت بدنیاگر منجر به آزار و اذ یزها حتیه تمام چکن باورند یا

ه به ک ییزهایبر حرمت آن نباشد، لذا چ یه نصکه ک یبشرط؛ است مباح

 .)٣(ستیحرام نها  این حرام است، از نظر یاصالح ی هباور مدرس

 : گوید می فضل الله ین هادیپس از ا

با  ینیحس یه عزادارکد دارد یکتأ - ین موسوین شرف الدیعبد الحس -ر ما کمف

اء مباح یه اصل اشکاست  یشرع ی هچون قاعد؛ ستیالش حرام نکتمام مظاهر و اش

                                                 
را ذکر خواهیم کرد که این افتراء را . إن شاء الله سخان ائمه  ۱۷ی  به المجالس الفاخرة صفحه -١

 کنند. رد می
 .۱۳۷ر.ك رائد الفکر االصالحی/ -٢
 .۱۳۸پاورقی رائدالفکر االصالحی / -٣
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حرام  یاصالح ی هز را بر خالف مدرسیچ چیلذا او ه؛ میبودن است نه تحر

 .)١(»داند... یمن

در عاشوراء  ینیشعائر حس ی هبه اقام اّما آنچه مربوط: گوید می هیحسن مغن

ه به ینیشود و سر و صدا ازحس یمشود، مساجد فعال  یممحرم  یم وقتینیب یم، است

آراسته (غم بار)  یاسیسهای  نوشته با پارچهها  وچهکها و  ابانیرسد، خ یمگوش 

ان و یمجرهای  داست و چهرهیو عزادار از آنها پ یهمدردهای  ه نشانهکشود  یم

 بتیه از غم و اندوه مصکها جزع و فزع دارند  ها گرفته و قلب ن و دلیان غمگکمحر

ه قلب و دل انسان را بدرد که و نوحه است یال و گریربالست، در هرجا و هر سو واوک

 .)٢(... آورد یم

ت کشر یه و ... برایها هزار نفر از فرزندان نبط ده، در صبح روز دهم«: دیگو یم

با  نندک یمند و در آنجا جلسه برگزار یآ یمه ین به نبطیاد حسی یایدر مراسم اح

 ٨ه تحتا در ساعت یه نبطینین در حسیشدن حس شتهکدر خصوص  یخواندن اشعار

شته شدن کشنامه یادامه دارد، آن وقت نما ٣٠/٩شود و تا ساعت  یمصبح خوانده 

ن یه در اکشود  یمن اجرا یشته شدن حسکشنامه ین نمایه در اکشود  یمن اجرا یحس

طف را  ی هنند و حادثک یمت که شریزن و مرد نبط، کوچکشنامه فرزندان بزرگ وینما

 ییشنامه در فضاین نماینند . اک یمنفر از مؤمنان اجرا  ٠٠٠/٥٠ش از یبا حضور ب

از جوانان و  یا هرسد و پس از آن عد یمان یبه پا ینید یا هنده از شور و حماسکآ

ر به یر و خنجر به سرشان و با زنجیه شمشک یان در حالیمه عرین یان با بدنکودک

 .)٣( شود ... یمتأسف و اندوه  ه سرشار ازکزدند  یمپشت شان چنان 

ر یبکو مشهور است و او را به  ار معروفیان قومش بسیه در مک یتر احمد وائلکد

                                                 
 .۱۳۷رائد الفکر االصالحی/ -١
 .۱۷۶آداب المنابر / -٢
 .۱۸۱آداب المنابر / -٣
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چرا ؛ ده بودندیه پرسک یدر پاسخ به سؤال اند، لقب داده ینیخطباء المنبر الحس

 نند؟ک یم یمزنند و زخ یمان در روز عاشوراء خودشان را یعیش

 علما پاسخ ا«: دیگو یم
ً
  اند: و گفتهاند  ن سؤال را دادهیقبال

ست یند حرام نکن واگر ضرر وارد، ستند حرام اکن زدن به بدن ضرر وارد یاگر ا

 .)١(ن استیحس یو تنها اظهار محبت برا

در صورت عدم آزار و «: گوید می - یعیش -د صالح یعبد الحم یعبد الهاد

از آنچه در درون انسان است،  یر ظاهریتعب یز است و نوعیزدن جا، ت بدنیاذ

از  یند، و گاهک یمز ه بروکانسان در برابر احساساتش  یه حالت فطرکوجود دارد 

به بدن  یقیه ضرر عمک یزند بشرط یمف کا یشود  یمش بلند یاز جا یخوشحال

ا حداقل یه زدن حرام است وکاند  عه فتوا دادهیاز علمائ ش ی. و برخنداشته باشد

ط ین مسئله به محیحال بنظر من ابه هر اند، را جائز قرار نداده ردن بدنک یمزخ

دانند و واضح است  یمح یر صحیا غیح ین عمل را صحیاه ک دارد یبستگ یاجتماع

 .)٢(»ستیده نین از اصل عقیه اک

و ... در  یر زنیزنجهای  ه دستهکم ینیب یم«: گوید می جیمحمد سو یمهد

گذارند و از  یمش یجوشد، به نما یمه در درون آنان کرا  ین عواطفیحس یعزادار

شان  خشم یه در قسمتکو همان طور  نندک یمشان را اظهار  ی هصادقان یدوست یطرف

ان ینند و با آن به پاک یمن شروع ینند و از اک یمار کن زدن آشیبا هم را بر ظالمان

د و ابن یزیچون در هر زمان ؛ دن به هدف ادامه داردیرس ن عمل تایرسانند و ا یم

 ه با به سر وصورت زدن نسبت بهکهستند  یفانیضع اد وجود دارد. و در هر زمانیز

 .)٣(»کنند میگاه ه به آنها واقع شده مردم را آک یمظل

                                                 
 .۱۹۹۷یونیو  ۱۰۷۳/۱۶ی المراة االمة الکویتیه شماره  مجله -١
 .۶۱هم/تعال نتفا -٢
 .۱۶۸ـ۱۶۹ة مهمه الشیعة  /ئلة مسئما -٣
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 : گوید می نامند، یمه استاد محقق، طالب خرسان کرا  یفرد

 یها تختیدر پاخوانی  نوحه ه مراسمکن است ین سبب و امثال ایبه هم«

 .)١(»نندک یعزادار اند، شته شدهکا او ه بک ین و آنانیحس یشود تا برا یمبر پا  یماسال

: گفت یمه کند ک یمنقل  یل از استادش حسن دمستانیمحمد حب یعبد علتر کد

مسلمانان فرض  کت کبر ت: یعنی )٢(»ن استین فرض عیحس یبرا ینوحه خوان«

 نند.کخوانی  نوحه هکاست 

 : گوید می یا هت الله خامنیو آ

شوند و چنگ زدن به  یم کیه مردم با آنها به خداوند نزدکوجود دارد  یمسائل«

 ینیت در مجالس حسکو شر یدیند و مراسم تقلک یمدا یت پیشان اهمیامور بر ا نیا

، یعزادارهای  در دسته ینه زنیبه خاطر او وس ی هین و گریامام حس یبرا یو عزادار

ه احساسات خود جوش افراد بخاطر کهستند  یاز مسائلها  این سفارش شده است .

 .)٣(ن مراسم استینه زدن از همیس! به سر و ی... آر دهد یمت را ارزش یاهل ب

فه یوظ یه خوانیمرث«: گوید می عهی، خطاب به سخنرانان شینیت الله خمیآ

های  ه با دستهکن است یمردم ا ی هفیبان بزرگوار است و وظیسخنرانان و خط

نه یبا سها  ن الزم است، دستهکیرون شوند، لی... ب ینه زنیس ز، و جالبیانگ شگفت

 .)٤( ...»اعمال گذشته را انجام دهند ارها و کهمان نند و کت کحر یزن

نمودن ما را به  یاریه رمز کماست  یزن نهیسهای  ن دستهیا«: گوید می زین و

در تمام شهرها برگزار شود  ینیحس ید مجالس ماتم عزاداریلذا با؛ گذارد یمش ینما

و  ینه زنیسی ها نند و دستهکه یرا بخوانند و مردم هم گرهایشان  هیبان مرثیو خط

                                                 
 .۱۵ثورة الطف/ -١
 .۲۵ثورة الطف/ -٢
 .۸ـ۹ی عاشوراء / فلسفه -٣
 .١٠٧نهضت عاشوراء/ -٤
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ه کد ینند و بدانکرار کرا ت، شد یمرار که در گذشته تک ینیحس ید شعارهایباها  ئتیه

تجمعات و  ها و یخوان هین مراسم و مرثین ملت در گرو همیا یزندگ

 .)١(»هاست دسته

زدن  سینهصورت و  ، به سر ویخوان بزرگ شیعه، نوحه یعلما: مبحث سوم
  دانند  یمجایز  و ... را

عه است و او را یبزرگ ش یاز علما یکیه ک ینیخ محمد نائیش یمت الله عظیآ

 ن موضوعیدر هم یدهند، در پاسخ سوال یس الفقهاء، امام و محقق لقب میرئ

 : گوید می

ها و  ابانیدر دهه عاشورا و مانند آن به خ یعزادارهای  رون شدن دستهیب: اول

ن عمل یه اکن یح دارد و ایست و ترجز ایه بدون شبهه جاکاست  یاز مسائلها  وچهک

 یبراها  لهین وسیتر مظلوم است و از آسان یبرا یق عزا دارین مصادیارترکاز آش

ن شعار یرود، البته الزم است ا یمبه شمار  کیبه افراد دور و نزد ینیغ دعوت حسیتبل

آالت  و استفاده از ابزار و یقیموس: مثل آن است مانند یسته عبادتیبزرگ از آنچه شا

ن، یجلو و عقب رفتن افراد و امثال ا یردن براکو فشار وارد  یمو سر گر یقیموس

 است یسانکن موارد در آن باشد، حرام است. و فقط مختص یباشد و اگر از ا یعار

ند و ک یمت نیسرا یعزادارهای  و حرام بودنش به دستهاند  ن حرام شدهیب اکه مرتک

گاه کند خواند ن یمه نماز کیدر حال ی هگانیب زن یبسو یه شخصکماند  یمن یمانند ا

  شود. یمز آن باطل نکه نما

؛ اه شودیسرخ و س ه بدنک ینه در حدیزدن با دست به سر وصورت وس: دوم

ت ین حد را تقوین عمل، جواز بر شانه و پشت زدن در همیز بودن ایز است و جایجا

نمودن  یو خون یمند، و اما زخک یمت یشتر تقویشدن را ب یو خون یمزخ ند، اماک یم

                                                 
 .۱۰۸نهضت عاشوراء/ -١
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ز یه هر چه ضرر نداشته باشد، جاکن است یتر ایر و قمه ها، قول قویبا شمش یشانیپ

د و به استخوان یرون آیب یشانیه خون از پکن حد باشد ین در همیاست و فقط ا

است  یهیو بد نداشته باشد، یدرپ یوارد نشود و خارج شدن هم ضرر یا هصدم

گاه و  دانند چگونه بزنند و اگر در هنگام زدن  یم اند، ردهکن یه تمرک ینساکافراد آ

 ضرر
ً
ن هم یند، اکه ضرر وارد کشد  یرون شدن در حدیاما اگر ب، وارد نشود یعادتا

ا روزه یند و ک یمرد غسل یگ یمه وضو کن است یشود و مانند ا یمموجب حرمت ن

اط و یشود، احت یم جه ضررآنرد و از ضرر آن در امان است. اما اگر بعدا متویگ یم

گاهکبهتر است  یحت ند، کار را نکن یا یسکاند  ردهکن یشه تمریه همک یه بجز افراد آ

شان از دوستی یها بت و پری قلبیمص یه بخاطر بزرگک یکبا یبخصوص جوانان ب

ا و آخرت ثابت قدم یشان را در دنینند خداوند اک یمار کچه  هکدانند  یمن نیحس

 نند.کاجتناب  ارها راکن یاز ابگرداند، تا 

 اعمال و نما: سوم
ً
ه یو گر یه در مراسم عزاداریان امامیعیه شکهایی  شنامهیظاهرا

زنان را بپوشند،  یها اگر مردان لباس ندارد و یالکاش دهند یمانجام  شیپها  از قرن

 ما بر ا؛ ز استیبازهم جا
ً
م و جواز یرده بودکوارد  یالکن مسئله اشیچون قبال

ن مسئله رجوع یا م، اما ازیرده بودکد یش، مقیچهارسال پ ییشنامه را در فتوایمان

ز یمردان ناجا یبرا یدن لباس زنان زمانیه پوشکما روشن شده است  یم و برایردک

مشخص  یخارج شود، اما اگر در زماناش  مرد از پوشش مردانه: ه اساساکاست 

انجام ها  شنامهیه در نماکد، همانطور یر پوشش، لباس زنان را پوشییومحدود بدون تغ

 م. یردکدرج  یعروة الوثق ین را در پاورقیز است وما ایدهند، جا یم

شود، هرچند  یسازکز پاین یاز محرمات شرع -ن جلسات یا -! الزم است  یآر

ند، ک یمت نیگران سرایه حرمتش به دیه در صورت وقوع تشبکن باشد یفرض بر ا

 م. یر دادکن را قبال تذیوا

ما  ینون براکتا رد،یگ یممورد استفاده قرار ها  ن دستهیه در اک یلیوسا: چهارم
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و در هنگام  یعزادار یآن برا ی هروشن نشده است، اّما اگر استفاد قت آنیحق

گاه های  خواهند در دسته یمه کباشد  یسانکنمودن  درخواست اجتماع و به هدف آ

لهو و  یه براک ید آالتیز است. و نبایاه طبق قول راجح جکنند کت کشر یزن نهیس

ه در نجف اشرف نزد کرد، همانطور یشود مورد استفاده قرار گ یماستفاده  یخوشحال

 .)١(ما معروف و مشهور است

ل یبه شرح ذ یه برخک اند ردهکد یعه تائیاز علما و مراجع ش یارین فتوا را بسیا

 : هستند

 -ن ورقه یآنچه در ا«: گوید می یرازیش یرزا عبد الهادیم یمت الله عظیآ -١

 ».١٤٧ن /یالحسمقتل «ح است یانشاء الله صح، نوشته شده -فتوا  ی هورق

رده کد ییتا »١٤٧ن /یمقتل الحس«در  ییم طباطبایکت الله محسن حیآ -٢

 است.

 یها ن سؤالیآنچه استاد ما در پاسخ ا«: گوید می یت الله ابو القاسم خوئیآ -٣

 ». ندارد .... یرادیبه آن ات و عمل ح اسیصح گفته، یبصر

 .»١٤٨ن /یمقتل الحس« یحمود شاهرودت الله امام میآ -٤

 .»١٤٩ن /یمقتل الحس«حمد حسن مظفر خ میت الله شیآ -٥

 .»١٤٩ن /یمقتل الحس« یوموس یمحما نیحس یمت الله عظیآ -٦

 .»١٤٩ن /یمقتل الحس« اشف الغطاءکل ن آیت الله محمد حسیآ -٧

 .»١٥٠ن /یمقتل الحس« یرازیاظم شک محمد یمت الله عظیآ -٨

 .»١٥٠ن /یمقتل الحس« یگانین گلپایت الله جمال الدیآ -٩

 .»١٥٠ن /یمقتل الحس« یاظم مرعشکه ت اللیآ -١٠

 .»١٥١ن /یمقتل الحس« یمرعش یه مهدت اللیآ -١١
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 .»١٥١ن /یمقتل الحس« ینیفا یموسو مدد یت الله علیآ -١٢

 .»١٥٢ن /یمقتل الحس« ینور ییحیخ یت الله شیآ -١٣

عه در خصوص یش یاز علما و فقها یاریگروه بس«: گوید می ادیع یو مرتض

 ر همه آنهاکذ یبرا یه مجالکنوشتند  ییها رش گذشت، پاسخکه ذک یموضوع

 .)١(ستین

ن عمل یه اکرده است کعه را نقل یش یاز علما یگروه یفتاوا ین مرتضیپس از ا

مورد از  کیفقط  نجایدانند، و ما در ا یمز یجا اند، ساخته ه در واقع خودشانکرا 

خ خضر بن شالل یت الله شیر، زاهد با تقوا، محدث آیبک ی هرا عالم یه وک یفرد

 م. ینک یمنامند، نقل  یم یاوکعف

هرچند  -ن یارت امام حسیه بر جواز زک ینصوص یاز برخ«... : ندیگو یمشان یا

ون یو شه به سر وصورت زدن کشود  یماستنباط ، داللت دارد -با ترس بر جان باشد 

هر چند فرد ؛ ز استیه باشد، جاک یلکبت وارده به هر شیردن به سبب مصک یو زار

  ».بداند در همان وقت خواهد ُمرد

رده کنقل  ١٩٩٦چاپ  ١٥٣ »نیمقتل الحس« تابشکاد در یع ین را مرتضیا

به چاپ دار الزهراء در  یه در نجف است، و اما وقتین چاپ از چاپ علویاست، ا

 ١٥٤ور را بصورت مختصر در /کمذ یدم فتوایردم، دکمراجعه  ١٩٩١روت سال یب

ه در خصوص ک یاتیآنچه از مجموع اخبار و روا«: ن استین عبارتش چنیه عکآورده 

ه بر سر و کشود  یمن است، هرچند با ترس بر جان باشد، استنباط یارت حسیجواز ز

 یحت ز است،یه باشد جاک ن به هر صورتیردن بر حسک هیون و گریصورت زدن، ش

 ه او در همان حالت خواهد مرد.کاگر بداند 

 : گوید می یروزآبادیف یت الله مرتضیآ

                                                 
 .۱۵۲مقتل الحسین مرتضی عیاد از  -١
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های  ان در عصریعیرت و رفتار شیه سکاست  یو مانند آن از مسائل ینه زنیس«

 ی هگذشت یابر فقهاکه در آن مراسم بزرگان و اکش بر آن بوده یپهای  گذشته و زمان

ر کن امر را منیاز آنان ا یسکه کده نشده ین حضور دارند و هرگز شنیعه و متأخریش

ا به یش آمده یل شبهات پیبدل یسانکه کم ینکرده باشد و اگر فرض کبداند و منع 

م هستند کهم نادر و ها  این هک ردهک یآن نه و امثال ینه زنیاز س خاطر فهم نادرست،

 .)١(ندارد یو نادر همانند معدوم است و اعتبار

 : گوید می ن فضل اللهیمحمد حس

های  وهیشها  این هکم یشود، ما معتقد یمده ینام ینیدر خصوص آنچه شعائر حس

ابراز احساسات های  وهیگذاشتن اظهار غم و اندوه است، و ش شیمختلف به نما

 ی هویش کیردن ک هیلذا گر؛ شود یممتفاوت و مختلف ، مختلفهای  در زمان یدرون

ب یوه انسانابراز غم و اند ر یدر تعب یانسان یاست و به سر و صورت زدن آرام هم اسلو

 .)٢(اندوه است

 : گوید می زیست و نین ینص شرعها  این هکر است کان ذیالبته شا

و محبتش به سر و  ین است انسان بر حسب دوستکم، ممییگو یمن ما یبنابرا« 

 .)٣(»بدنش مضر نباشد یه زدن براک یصورت بزند، بشرط

و هر  یزن یم نهیه در جلسات عزا به سکزدن به همان صورت «: گوید می و

 .)٤(»ز استیند، جاکه به بدن ضرر وارد کنیر از اندوه باشد، بدون ایه تعبک یزیچ
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و ...  یو قمه زن یر زنزنجی، حرمت تشیع کدر زمان هت: مبحث چهارم
 جایز نیست

ع در یتش ی هدادن چهر هبا جلویشان و ز نیب دادن مخالفیان به خاطر فریعیش

کنند اگر  میشود آنان فرار  میمذهب آنان  ییزی که باعث رسوایمقابل آنان از هر چ

ت الله ین گفتار سخن آین مثال بر ایز باشد. و بزرگتریچه هم در مذهبشان جا

ع در خطر افتد و موجب یه حرمت تشک یدر صورت«: گوید می است که یخوئ یمعظ

 ست.یز نیجا یر زنیبه سر و صورت و زنجتمسخر مذهب شود، زدن 

ه ک یتاب مسائل شرعکدر  ید خوئیس یحت«: گوید می ن فضل اللهیمحمد حس 

: گوید می یرده است، در پاسخ سؤالکانادا منتشر کا و کیدر امر یمجماعت اسال

ع شود، یحرمت تش که موجب هتک یدر صورت یر زنیصورت و زنج زدن به سر و

ه موجب شود مردم ک یدر صورت گوید می ؟یچه صورت در: حرام است، گفتند

 .)١(نندکان عزادار را تمسخر یعیش

ننده، کعه با استفتاء یش یاز نظر فقها ه فتوا و مذهبکرسد  یما چنان بنظر یگو

 شود. یمر یمتفاوت و متغ

 ید فتواییرا در تا یت الله خوئیش موضع آیپ یکه اندکد توجه داشت یالبته با

 ینه زدن تا حدیه هرنوع به صورت و سک ینین نائیمحمد حس یمله عظت الیخ و آیش

 م.یردکز دانسته بود، نقل یرا جا و پشت و....ها  ر بر شانهیه سرخ شود و زدن با زنجک

 توان نمی دهند میا عدم جواز یعه فتوا به جواز ین بر آن چه که علمای شیبنابرا

قت که از اصول یکردن حق نهانه و پیان تقیعینکه نزد شیاعتماد کرد، برای ا

 دانند. میز یس و دروغ را در مقابل مخالفانشان جایباشد، تدل میشان  مذهب

و  یزن و قمه یرزنیی حکم زنج ت الله خوئی دربارهیاگر کسی از اهل سنت از آ

                                                 
 .۱/۳۳۸الندوه  -١
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ن کارها به یدهند که ا میه جواب یشان با تقیشان سوال کند، ایها از بدعتها  این ریغ

 قت شرع حرام است!.ینکه در واقع و حقیعه حرام است نه ایت شعلت هتک حرم

و به سر و صورت  یو قمه زن یر زنیشان در مورد حکم زنجیدر گذشته از علما

ن کارهای عوام الناس است و حرام است. باز یدادند که ا میدم و جواب یپرس میزدن 

مردم به  حالی که ات و عزاداری درینیکردم از حضور آنها در حس میتعجب 

چگونه انکاری یشان هیو به سر و صورت زدن مشغول بودند و ا یزن و قمه یرزنیزنج

ح یشان به طور صر با مخالفان ان عمداین رافضیدم که این رسیقیکردند، پس به  مین

شود  میشوند و رازشان فاش  نکه وقتی که رسوا مییتر ا بیستند و عجیجوابگو ن

 کشند. میخجالت هم ن





 
 
 

 :پنجم بخش
 ها و منابع شیعه حرام است در کتاب یشعائر حسین

 جایز نیست و حرام است یخوان وحهن: مبحث اول
 و ...، ینه زنیاه، سیدن لباس سی، پوشیآنچه از زدن به سر و صورت، نوحه خوان

ان یعیه در منابع و مصادر شک یا هطبق ادل شود، یمانجام  ینیتحت عنوان شعائر حس

ن بن یبن حس یست. محمد علیز نیآمده، جا تیاهل ب ی هو ائم صاز رسول الله

 : گوید می خ صدوق معروف است،یه به شک یمه قیبابو

 گفته نشده، ایپ ه ازک یاتیاز روا یکی«
ً
ه رسول کن است یامبر ثابت و قبال

ت یجاهل از اعمال یخوان نوحه«: )١(»انلياحة من عمل اجلاهلية«: فرموده صالله

 .»است

رفتار و  یخوان نوحه«: )٢(: با لفظ یجلساز محمد باقر م

 .»ت استیعمل جاهل

دهند از رفتار و عمل  میان نسل اندر نسل آن را انجام یعیکه شخوانی  نوحه پس

 اند. به ما خبر داده صامبریت است همانطور که پیجاهل

که خدا و رسول  از جمله آوازهای ملعون استخوانی  نوحه اند: آنچنانکه فرموده

 دانند. میآن را ناپسند 

: ه فرمودکنند ک یمت یروا صاز رسول الله یو بروجرد ی، نوریمجلس
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اهللا اعوال عند مصيبه وصوت عند نغمة يع� انلوح  صوتان ملعونان يبغضهما«
آه و ؛ آورند یمو خداوند را به خشم اند  شده ه لعنتکدو آوازند «: )١(»والغناء

 .»یقیبت و آوازخواندن با موسینگام مصردن در هکالیواو

که در آن ها  ات و عزاداریینین حسیب خوردن از حضور در اید از فریان بایعیش

 پسندند اجتناب کنند. میآواز ملعونی است که خدا و رسول آن را ن

 یا در نامه د،ینما مین محافل نهی یان را از حضور در ایعیاتی که شیاز جمله روا

: بن شداد نوشته، آمده است هرفاع به؛ نیر المؤمنیه امک

م آن که حاک یه در شهرکدارم  یمتو را برحذر : )٢(

ت�م عن انلوح ينه .... وا�«: دیفرما یم صامبرینوحه شود. وپ یا ه، بر مردیهست

 .»نمک یم یردن، نهکالیون و واویو شخوانی  نوحه ومن شما را از« )٣(:»ل�والعو

ا� نهيت عن و«: فرمود صه رسول اللهکند ک یمت یرواس جابر بن عبد الله

هلو ومزام� شيطان وصوت  انلوح وعن صوت� امحق� فاجر�ن صوت عند نعمة
و دو خوانی  نوحه من از: )٤(»عند املصيبة مخش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان

طان یه آواز شک یو شاد یآواز هنگام خوش؛ نمک یم یفاجر شما را نه ی هآواز احمقان

بان یردن گرک کدن صورت و چایه همراه با زدن و خراشکبت یاست و آواز هنگام مص

 طان است.یآواز ش است و

: ت شده استیروا؛ یاز عل

                                                 
 .۳/۴۸۶، جامع االحادیث الشیعة ۱/۱۴۴، مستدرك الوسائل ۸۲/۱۰۱بحاراالنوار  -١
 .۸۲/۱۰۱و البحار  ۱/۱۴۴و جامع احادیث الشیعه  ۱/۱۴۴مستدرك الوسائل  -٢
 .۳/۳۷۲جامع احادیث الشیعه  -٣
 .۳/۴۸۶و جامع احادیث الشیعه  ۱/۱۴۵مستدرك الوسائل  -٤



 ٦٧   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

امت به آنها مبتال یشه مردم تا قیه همکت است یز از اعمال جاهلیسه چ« )١(

 .»بر مردگانخوانی  نوحه طلب باران با ستارگان، طعنه زدن در نسب و؛ هستند

: ه فرمودکند ک یمت یاز امام صادق روا ینیلکز یو ن

ز یادزدن بر شخص مرده جایداد و فر«. )٢(

 .»دانند میست و لکن مردم نیسته نیو شا

: ه فرمودکند ک یمت یاز امام صادق روا ینیلکن ینچو هم

سته یت شاینمودن لباس بر م ردن و پارهک یون و زاریش« )٣(

 .»ستین

ت سؤال شد، آن را ناپسند و یبر مخوانی  نوحه ی هدربار؛ جعفربن  یاز امام موس

 .)٤(روه دانستکم

م پسر رسول یابراه یوقت: ه گفتکند ک یمت یروا؛ یاز عل یمحمد باقرمجلس

او را  صه او را غسل بدهم و رسول اللهکوفات نمود، به من دستور داد  صالله

ع آوردم و یبرداشتم به بق ن او رابه من گفت، او را بردار م زد و ییرد و خوشبوکفن ک

ست و مردم با او ید، گرین دیت نقش بر زمکاو را بدون حر یبر او نماز خواند ... وقت

آنان را از  صامبریزنان بلندتر شد، پ یمردان از صدا یه صداک ییستند تا جایگر

                                                 
 .۳/۴۸۸مع احادیث الشیعه ، جا۱/۱۴۳/۱۴۴ـمستدرك الوسائل۸۲/۱۰۱بحار االنوار  -١
 .٣/٤٨٣، جامع احادیث الشیعه ٢/٩١٦، وسائل الشیعه ١٣/٨٨، الوافی ٣/٢٢٦کافی  -٢
، ٤/٣٦٩، الجواهر٣/٩١٤، وسائل الشیعه ١٣/٨٨، الوافی ٧٢، ذکری الشیعه ٣/٢٢٥کافی  -٣

 .٣/٤٨٣جامع احادیث الشیعه 
ت در اینجا حرام است همانطوری که ، توضیح داده اند که منظور کراهی۱۲/۹۲وسائل الشیعه  -٤

نقل کرده و بروجردی در الجامع احادیث شیعه  ۱۸/۱۳۹و در  ۴/۱۶۸البحرانی در الحدائق 

 .۸۲/۱۰۵، بحار االنوار ۳/۴۸۸



 ساستشهاد حسین   ٦٨

ن است و یزد و قلب اندوهگیر یم کچشم اش: رد و گفتک یستن بشدت نهیگر

 -م یابراه یا -بت تو یه پروردگار را به خشم آورد، و به مصکم ییگو یمن یزیچ

 .)١( م ...ین هستیم و به خاطر تو اندوهگیگرفتار

ار کبا آواز بلند را بشدت ان ی هیت، گرین روایامبر در ایه پکر است کقابل ذ

از ها  بتیه در هنگام مصکم ید توجه داشته باشید، لذا باینما یمند و از آن منع ک یم

ندارد. و  یرادیبدون آواز ا ی هیم، اما گری، غفلت نورزصد رسول اللهیشد ین نهیا

نگونه آوازها یدادن به ا و گوشخوانی  نوحه بت ویردن آواز در هنگام مصکامبر از بلندیپ

 .)٢(رده استک ینه

ه کم یبود ÷در خدمت ابو عبدالله هکند ک یمت یسر روایاز فضل بن م ینیلک

رد، ابو عبد الله به او ک یمت یاکه بر او وارد شده بود، شک یبتیمص آمد و از یمرد

ت یآنچه خداوند برا، ینکشود و اگر صبر ن یمبه تو پاداش داده  ینکصبر  اگر: گفت

 .)٣(یشو یمار کرده، بر تو خواهد گذشت و تو گناه کمقدر 

دن به مؤمن سبقت یرس یبت برایصبر و مص«: ت استیروا؛ از امام صادق

 یصبر یبت و بیند و مصک یم یبائیصبر و شک شد بت گرفتاریاگر به مص رند،یگ یم

و  یصبر بی شود، یمه گرفتار کبت یرند، به مصیگ یمافر سبقت کدن به یرس یبرا

 .)٤(»ندک یمجزع و فزع 

خ در المبسوط و ابن یش«: گوید می د اولیملقب به شه یعامل یکمحمد بن م

 -به اجماع خوانی  نوحه هکرده کخ ادعا یو شاند  ردهکم یرا تحرخوانی  نوحه حمزه،

                                                 
 .۱۰۱-۸۲/۱۰۰بحار االنوار  -١
 .۵/۲۵۳الفقه شیرازی  ۴/۱۶۷، الحدائق ۸۲/۱۰۴درالبحار االنوار  ۲/۹۱۵وسائل الشیعه  -٢
 .۲/۹۱۳و وسائل الشیعه  ۷۱الذکری / ۳/۲۲۵کافی  -٣
 .۷۱الذکری/ -٤



 ٦٩   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 .)١(»حرام است -ان یعیش

 هکخ الطائفه است یملقب به ش یخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسیمنظور از ش

تا زمان : یعنیرده نوحه به اجماع حرام است. کرا حرام دانسته و ادعا خوانی  نوحه

  اند. داشتهاجماع خوانی  نوحه ان بر حرام بودنیعیش یطوس

 د.یسه کنیدهند مقا یمعه فتوی ین و آنچه که علمای شین ایشما را به خدا قسم ب

در  یخ طوسین از شکیل«: گوید می یرازین شیمحمد حس یمت الله عظیآ

 حرام دانستهخوانی  نوحه هکالمبسوط و ابن حمزه ثابت است 
ً
 .)٢(»اند را مطلقا

ال یون و واویبه سر و صورت زدن و ش هکدر جواهر ادعا شده «: گوید می یرازیش

 .)٣(»قطعا حرام است نمودن

 : گوید می هـ ۶۷۶ یمتوف یو محقق حل

چون ؛ روه استکگرفتن مجلس عزا م: گوید می ل اجماعیبه دل - یطوس -خ یش

جلسه گرفته باشند. لذا مجلس  یه به خاطر عزادارکاز ائمه ثابت نشده  کیچ یاز ه

 .)٤(روش سلف مخالف استبا سنت و راه و  یعزادار

 : گوید می یعامل یکمحمد بن م

روه است و که به اجماع میتعز یا سه روز برایه نشستن دو کرده است کخ نقل یش

خ را یگر است و محقق، شیگدیشدن و مالقات  ن جمعیه اکرده کس او را رد یابن ادر

جلسه  یارعزاد یه براکاز صحابه و ائمه نقل نشده  یسکچون از ؛ برحق دانسته

با سنت و راه وروش سلف مخالف است،  یعزادار ی هجلس نیبنابر ا؛ گرفته باشند

 رسد.  یمم نیاما به حد تحر

                                                 
 .۸۲/۱۰۷و بحار  ۷۲الذکری/ -١
 .۱۵/۲۵۳الفقه -٢
 .۱۵/۲۶۰الفقه  -٣
 .۹۴المعتبر  -٤



 ساستشهاد حسین   ٧٠

توان استنباط نمود، لذا الزم دانستن استدالل به  یمن باره یور در اکات مذیاز روا

 .)١( ...»بر اثبات مقدم است  یمعناست و گواه بی یگر امریگدیمالقات با 

 : سدینو یمخوانی  نوحه میات تحریق بر روایدر تعل یبحرانوسف ی

ن ین اخبار است و ایاز ا یگردان یشتر سخن اصحاب ما بر اساس اعراض و رویب

است  یا هه منظور نوحکنند، ک یمل یخ را تأویسخن ش ینند و حتک یمل یاخبار را تأو

شود،  یمده یول فهمث ایاق حدیه از ظاهر سکه در آن امور ممنوعه باشد، همانطور ک

آورده خوانی  نوحه میتحر بر یخ و ابن حمزه مبنیپس از نقل قول ش» یرکالذ«در 

 ه درک ه در آن امور باطل و حرام باشد، همانطورکاست خوانی  نوحه ه مقصودکاست 

 از یات نهیاز روا یا هرده است و سپس دستکد یم نوحه را مقیه تحریالنها

خوانی  نوحه ه ما آن را حمل برکن است یپاسخ ا: گوید می ردهکرا نقل خوانی  نوحه

 هکم و چون یرده باشکات جمع ین روایه بکه باشد تا یامور منه ه در آنکم ینک یم

 ایجاهلخوانی  نوحه
ً
ات ما خاص است یه اخبار و رواکنیل اینگونه بوده و بدلیت غالبا

 و خاص بر عام مقدم است. 

چون ؛ مینکه یم حمل بر تقیر را بتوانیات اخیروااحتمال دارد : میگو یمدر ادامه 

ن و جمهور نقل یاز محدث یاریاز بس» المعتبر«را صاحب خوانی  نوحه میه تحرینظر

 .)٢(»رده استک

 یبه اجماع علماخوانی  نوحه :گوید می یوقت یخ طوسیش: هکنیجه سخن اینت

نظر ه قول بمع یآوردن امر ه و احتمالیردن و توجکدیان حرام است، و مقیعیش

 رسد. یمن

 د؟یزی هستیچه چ ن منتظریعه بعد از ایای عاقالن ش

                                                 
 .۷۰الذکری / -١
 .۴/۱۶۸الحدائق  -٢



 ٧١   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 زدن جایز نیست صورت به سر و: دوم مبحث
ال و زدن یدن با واویشکاد یفر یصبر بی ن نوعیبدتر«: گوید می ؛امام محمد باقر

 ند قطعاکخوانی  نوحههرکس  است و یشانیپ یدن مویشکونه، یبه سر وصورت و س

 .)١(»ده و از راه وروش ما خارج شده استرک یصبر بی

بت دستش را به رانش بزند، یس در هنگام مصکهر «: دیفرما یم؛ امام صادق

 .)٢(»شود یمرود و نابود  یمن یپاداشش از ب

ن برود، یبت زده از بیبا زدن به پا و ران اجر و پاداش مص یه وقتکاست  یهیبد

ن رفتن اجر و پاداش خواهد یب از بموج یق اولینه به طریزدن به سر وصورت و س

 شد.

س به کهر: »ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب«: دیفرما یم صامبریپ

 .)٣(ستیند، از جماعت ما مسلمانان نک کبان چایصورت بزند و گر

 : گوید می یجانیت

ست ین یکش: ردم، گفتکث سؤال ین حدیصحت و سقم ا ی از باقر صدر درباره

 .)٤(استح یث صحین حدیه اک

چه : امبر آمد و گفتیبه خدمت پ یه مردکنند ک یمت یبن خالد روا ییحیاز 

 شود؟  یمبت یاجر و پاداش در مص یز موجب نابودیچ

ن یه در اولکآن است  یقیزند، و صبر حق ه مرد هر دو دستش را بهمکنیا: فرمود

از او  باشد، خداوند یبت راضیبه مصهرکس  و ینکبت، صبر یا آغاز مصیبت و یمص

                                                 
، جامع احادیث شیعه ۴/۱۶۷، الحدائق ۸۲/۸۹، بحار ۲/۹۱۵، ذکری الشیعه ۲۲۲الکافی / -١

 .۴/۳۷۱هر کالم و جوا ۴۸۴ـ۳/۴۸۳
 .۲/۹۱۴و الوسائل  ۷۱ذکری الشیعه  ۳/۲۲۵کافی  -٢
 .۴/۳۷۰و جواهر الکالم  ۳/۴۸۹، جامع احادیث الشیعه ۱/۱۴۴مستدرك الوسائل  -٣
 .۵۸ثم  اهتدیت  -٤



 ساستشهاد حسین   ٧٢

ب او خواهد ینص یتیباشد، همان نارضا ین و ناراضیس خشمگکاست و هر یراض

 : دیفرما یم صامبریبود و پ

ند، کش را بلند یش را بتراشد و صدایبت، سر و موهایه به خاطر مصک یسک از«

 .)١(»زارمیب

ردن کاز بلند  صامبریه پکند ک یمت یامبر روایاز پدرانش از پ؛ جعفر بن محمد

ز از زدن به یرد و نک ین آواز نهیدادن به ا و گوشخوانی  نوحه بت ویدر هنگام مصآواز 

 .)٢(رده استک یسر وصورت نه

ندن کدن صورت و یزدن به سر و صورت و خراش«: گوید می یعامل یکمحمد م

ن اعمال ین را در مبسوط گفته است، چون ایان حرام است، ایعیمو، به اجماع ش

 .)٣(»است یقضا و قدر الهت از یعدم رضا ی هنشان

ندن مو حرام کزدن به صورت و  بت،یدر هنگام مص«: گوید می یرازیش

 .)٤(»است

ش ابوطالب، یبر عمو صامبریردن پک هیبا اشاره به گر -یعیش- یسماو یجانیت

رحمت  کام حاالت اشدر تم صامبریپ«: گوید می جه،یو همسرش خدس حمزه

 ....».خت یر یم

ه به سر و صورت کبرساند  یبت زده، اندوهش را به حدیصه فرد مکنیاما از ا

ه ک یسکرده، حال آن ک ین نهیاز ا یوقت اند، ردهک یبانش را بدرد، نهیبزند و گر

چگونه ، شود یم یه از آن خون جارک ییزند تا جا یمر یبدنش را با آهن و زنج

                                                 
 .۱/۱۴۴و مستدرك الوسائل ۳/۴۸۹جامع احادیث الشیعه  -١
 .۱۲/۱۹ئل الشیعه و وسا ۸۲/۱۰۴، بحار ۳_۴/۴صدوق در من ال یحضره الفقیه  -٢
 .۴/۳۶۷و الجواهر  ۷۲الذکری  -٣
 .۱۵/۲۶۰الفقه  -٤



 ٧٣   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 .)١(است؟!

عه امروزه بنام یم ش، آنچه عوا ÷ین علیر المؤمنیام«: گوید می یجانیز تیو ن

ز ین؛ و سجادس نیحسس و امام حسناند  انجام نداده دهند یمانجام  یعزادار

 .)٢(اند انجام نداده

 : دیگو یم سدر خصوص امام سجاد یجانیت

 اند، دهیرا ند یا هاز مردم آنچنان صحن یسکه کبوده است یا هاو شاهد صحن«

ه در آن پدر، عموها و کرد کاهده ربالء را با چشمانش مشکز یغم انگ ی هفاجع یآر

شد. و  یمنابود ها  کوه دنشانیه از دکد ید ییها بتیشته شدند، و مصکتمام برادرانش 

ا به یها را انجام داده باشد و  یعزادار –ن یاز ا یزیاز ائمه چ یسکه کامده یخ نیدر تار

 .)٣(نندک ین صورت عزاداریه به اکان دستور داده باشد یعیروان و شیپ

ان در عاشوراء یعیه شک ییارهاکاغلب اهل سنت و جماعت از «: گوید می زیو ن

نند، ک یم، انتقاد یگر انواع عزاداریو د یزن ، قمهیر زنیزنج: مانند؛ دهند یمانجام 

ارها را انجام کن یگر اید یشتر از جاهایستان بکان در هند و پایعیه شکنیرغم ا یعل

ه در ک یها یون فقط بر بخش عزاداریزیمانند تلوشگر ینماهای  دهند، اما رسانه یم

                                                 
تیجانی باید این را در هنگام مصیبت بیان کنند و نه اینکه آن را زنده کند.  ۱۵۱کل الحلول  -١

 دارند. کنند بلکه آن را نیز زنده نگاه می متأسفانه شیعیان نه تنها مخالفت می
دهند و قبل از این هم بعضی از  فتاوای علمای بزرگشان انجام می آن چه که شیعیان امروز بنابر -٢

این فتاوی را ذکر کردیم که هیچ گونه انکاری از طرف علمایشان در این مورد صورت نگرفته 

است بنابر گفتار آیت الله مرتضی فیروز آبادی. مراجعه شود: مقتل حسین: مرتض عیاد ص 

 چاپ دار الزهراء. ۱۷۰
الحمدلله که ایشان :«۱۵۱عند آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم ص  ۱۵۱کل الحلول -٣

دهند در تاریخ ائمه ای که به آنان منتسب  اعتراف کردند آنچه را که شیعیان امروزی انجام می

 ».هستند ذکر نشده است
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ه تمام کعقوب است یه در دل ک یو آن هم بخاطر حاجت زند.کشود، متمر یمران یا

دهند، از  یمت ینند و به امور اسالم و مسلمانان اهمک یمه حوادث را دنبال ک یافراد

گاه هستند  .)١(»آن آ

ان انجام یعیاز ش یبرخآنچه : د گفتیرا با ه حقکند ک یماضافه  یجانیت

 ردنک یمعرف ینید یندارد، هرچند تالش گران برا یگاهیچ جاین هیدهند، در د یم

در آن را  نند و فتوادهندگان فتوا دهند، تاکا مجتهدان، اجتهاد یند و یآنها تالش نما

است  یفقط عادات و رسوم و عواطفها  این قرار دهند، یمیثواب بزرگ و پاداش عظ

از  یکیجه به یخارج نموده و در نت یشانده و از حالت عادکان یبه طغ ه افراد راک

ورانه و بدون کورکه کل شده یبرند، تبد یمه فرزندان از پدران به ارث ک یرسوم مل

ختن خون با زدن یه رکنند ک یماز عوام گمان  یبرخ ینند و حتک یمد ی، تقلکدر

ارها را کن یس اکه هرکورند ن بایبر ا یشود، و برخ یمبه خداوند  یکیموجب نزد

 .)٢(»ن را دوست نداردیند، حسکن

زار و یه انسان قلبا از آنها بکننده کناراحت های  ن صحنهیا«: گوید می یجانیت

خودش  یه فردکاست  یند، و آن زمانک یممرا قانع ن )٣(متنفر است عقل سالم از آنها

                                                 
 .۱۴۷ـ۱۴۸کل الحلول عند آل الرسول  -١
 .۱۴۸کل الحلول  -٢
 گوید: یآیت الله مرتضی فیروزآبادی م -٣

سینه زنی و مانند آن از مسائلی است که سیرت و رفتار شیعیان در عصر های گذشته و زمان های « 

ی شیعه و متأخرین حضور دارند  پیش بر آن بوده که در آن مراسم بزرگان و اکابر فقهای گذشته

فرض کنیم که  و هرگز شنیده نشده که کسی از آنان این امر را منکر بداند و منع کرده باشد و اگر

کسانی بدلیل شبهات پیش آمده یا به خاطر فهم نادرست، از سینه زنی و امثال آن نهی کرده  که 

اینها هم نادر و کم هستند و نادر همانند معدوم است و اعتباری ندارد. مقتل الحسین 

 چاپ دار الزهراء.  ۱۷۰م/ ۱۹۹۶چاپ چهارم  ۱۸۸ـ۱۸۹/
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زند  یموانه وار خودش را ید یاتکرد و با حریگ یم بدست یند و آهنک یمان یمه عریرا ن

ن موضوع یسن!، آنچه در این! حین! حسیزند حس یماد یار بلند فریو با آواز بس

خارج  یآنها از حالت عاد ینیب یمه کن است یز است ایبرانگ کز شیانگ شگفت

بعد از  یکه سراپا وجودشان را غم فراگرفته، اما اندکرود  یمشوند و گمان  یم

خورند و به مجرد تمام شدن  یموه یخندند و حلوا، شربت و م یمه ک ینیب یم یعزادار

ه کن یزتر ایانگ شود و شگفت یمز تمام یدن به مقصد، همه چیو رسها  ار دستهک

ه بارها کل به خودم اجازه دادم ین دلیستند، به همیبند نین پایبه دها  این شتریب

د یو تقل یرسم مل کید، یده یمام نم و به آنان گفتم آنچه انجکما از آنها انتقاد یمستق

 .)١(ورانه استکورک

 دارد و یجانیت یها ه، حرفیشب ییها ز سخنان و حرفیه نیخ حسن مغنیش

 : گوید می

چ یختن، در هیر رها به سرزدن و خونیه با خنجرها و شمشکن است یت ایواقع

ا ب ین عواطفکیست، لین مورد نیدر ا یحیچ نص صریندارد و ه ییاسالم جا یجا

 ی هشتارگاه فاجعکه در ک یکپا یها ه در دل مؤمنان به خاطر خونکارزش است 

 .)٢(جوشد یمخته شده، یربالء رک

ر و.... ر به سیزدن با خنجرها و شمش: ی هن دو مقولیردن بک ه جمعکاست  یگفتن

 ». ستین مورد نین ایدر ا یحیچ نص صریهگاه ندارد ویدر اسالم جا

ن است و کر ممیغ یامر...» است  یواطف ارزشمندن عکیل«: گوید می هکن یا

                                                                                                         
شما بر جایز بودن آنچه که انسان قلبا از آنها بیزار و عقل  معنای این آن است که: علمای بزرگ

 سالم از آنهامتنفر است اتفاق دارند.

 کنید؟؟!. ای تیجانی: آیا به آنچه که قبال نوشته اید مراجعه نمی
 .۱۴۹کل الحلول  -١
 .۱۸۲آد اب المنابر  -٢
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 ندارد. یچ تناسبین دوبا هم هیا

 سیاه در عاشوراء یها پوشیدن لباس: مبحث سوم
 یاه برایدن لباس سیها پوش یام عاشوراء و عموم عزاداریه در اکاست  یهیبد

 ای دارد یشرع ی هشین عمل ریا ایه آکنیشود، اما ا یممحسوب  ینماد عزادار یاریبس

 ات و مصادر و منابع رجوع نمود.ید به روایبا ر؟یخ

با آن نماز : اه چگونه است؟ فرمودیاله سکدن یه پوشکسؤال شد ؛ از امام صادق

 .)١(ان استیه لباس دوزخکنخوان 

ارانش آموزش یه به ک ییزهایان چیدر مس ین علیر المؤمنیت است امیز روایو ن

 : داد، فرمود یم

ه لباس فرعون کد یاه نپوشیلباس س: 

 .)٢(است

بجز سه ؛ روه استکاه میدن لباس سیه پوشکت است یروا صاز رسول الله

 .)٣(»عمامه، موزه و چادر: لباس

 صدر غالف به نزد رسول الله یاه و خنجریس ییبا قبا؛ لیت است جبرئیروا
ت عباس است، ین لباس پسر عمویا: است؟ گفت ین چه لباسید ایامبر پرسیآمد، پ

امبر به نزد یشوند، لذا پ یمت عباس متولد یه از نسل پسر عموکبر فرزندانت  یوا

 : عباس رفت و گفت

آنچه : شوند عباس گفت یم ه از نسل فرزند تو متولدکبر فرزندانم  یعمو! وا یا

                                                 
 .۸۵ و نجاة االمة ۳/۲۸۱، و مسائل الشیعه ۱/۱۶۲من ال یحضره  الفقیه  -١
 .۸۴و نجاة االمه  ۳/۲۷۸، وسائل الشیعه ۱/۱۶۳من ال یحضره الفقیه  -٢
 .۸۴و نجاة االمه  ۱/۱۶۳من ال یحضره الفقیه  -٣
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 .)١(قرار است بشود، قلم نوشته است

 : گوید می یحائر ینیمحمد رضا حس

ادعا شده به اجماع  یار مشهور و حتیبس -ان یعیش -ما  ان اصحابیدر م«

» الخالف«ه در کروه است، همانطور کمطلقا م یاه در نماز و حتیدن لباس سیپوش

فقط جواز عمامه و موزه » المعتبر«ساء). و در کر شده بجز موزه، عمامه و چادر (کذ

نقل  »الدروس«و در » االرشاد«و » القواعد«و » عیالشرا«استثناء شده است. و در 

ردند ودر کجواز عمامه، بسنده  ید، سالر و ابن حمزه فقط بر استثنایه مفکاست 

 : دیگو» یرکالذ«

ه کآورده » شف اللثامک«از اصحاب ثابت است و در  یاریعدم استثناء از قول بس

 .)٢(»دیرده بجز ابن سعکاز اصحاب استثناء ن یسکساء) را کچادر (

 : گوید می سخنش یدر انتها یو حائر

 : ندیگو یمه اصحاب با استدالل به آنها کهستند  یاتیها روا نیا

م کن حیه ادعا شده بر اکنیروه است، افزودن بر اکاه در نماز میدن لباس سیپوش

 .)٣(رد؟کد ین اجماع، چه بایات و این روایاجماع مشهور است. حال با توجه به ا

شان است، پس ین اجماع، اجماع ایشان است، و ایات ایات، رواین روایاگر ا

 پوشند؟ میام محرم یاه در ایان امروز لباس سیعیچرا ش

 ؟!دهند میر و احترام قرار نیشان را مورد تقدیات و اجماع علمایان روایعیچرا ش

                                                 
و مستدرك الوسائل  ۸۴ـ  ۸۵نجاة االمه  ۳/۲۷۹و وسائل الشیعه  ۱/۱۶۳من ال یحضره الفقیه  -١

۱/۲۰۸. 
 .۸۳نجاة االمة اقامه العزائ علی الحسین و االئمه  -٢
 .۸۵همان مصدر  -٣
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ن به سر و صورت و زدخوانی  نوحه با مداحانی که یسخن: مبحث چهارم
 دانند یمرا مباح 

 : گوید می د اول،یملقب به شه یعامل یکعه، محمد بن میه بزرگ شیفق

خ ادعا یو شاند  ردهکم یرا تحرخوانی  نوحه در مبسوط و ابن حمزه یخ طوسیش«

 .)١(»به اجماع حرام استخوانی  نوحه هکرده ک

 -در المبسوط-خ ین شکیل«: گوید می یرازیش ینی، محمد حسیت الله عظمیآ

 .)٢(»استمطلقا حرام نی خوا نوحه اند: و ابن حمزه گفته

ال یون و واویه به سر و صورت زدن و شکدر الجواهر ادعا شده «: گوید می و

 .)٣(»ردن، قطعا حرام استک

ندن مو به اجماع حرام است. در ک زدن به سر و صورت و«: گوید می د اولیشه

 .)٤(»ر خداوند وجود دادیت به تقدیچون در عدم رضا: المبسوط گفته شده

ندن کزدن به سرو صورت و «: هکت است یروا» یالمنته«از : گوید می یرازیو ش

 .)٥(»مو حرام است

 اند. ن را گفتهیخ ایش یآر: گوید می ش با فضل اللهیدر گفتگو یمهاشم هاش

به  ».به اجماع حرام استخوانی  نوحه هکرده کخ ادعا یحرام است و شخوانی  نوحه

 .)٦(المبسوط رجوع شود

                                                 
 .۷۲الذکری  -١
 .۱۵/۲۵۳الفقه  -٢
 .۱۵/۲۶۰الفقیه  -٣
 .۴/۳۶۷و الجواهر ۷۷الذکری  -٤
 .۱۵/۲۶۰الفقه  -٥
 .۲۳۱حوار مع فضل الله حول الزهراء  -٦
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 .)١(....»ات آمده است یدر عموم رواخوانی  نوحه از ی! نهیآر«: گوید می زیو ن

ه ما کشما است  یعلما یها دیدگاه ت و سخنان ویات اهل بیرواها  این برادران!

ات و ین همه روایز است به ایا جایم، آیردکنمونه از خروار اشاره  یفقط به مشت

 م؟! ینک یتوجه بی -اجماع و اتفاق نظر مجتهدان 

 م؟! یسر بسته بگذار یق و بررسینطور بدون تحقین موضوع را همیا هکت ا رواسیآ

م و آن بزرگواران را یت توجه داشته باشیره اهل بیه به رفتار و سکوست کیچه ن

ش را به یاصحاب خو شتید چگونه اهل بینیم، ببیش قرار دهیخو یعمل یالگو

                                                 
. یکی از این روایات را ضعیف دانسته اند و فراموش کرده اند که این روایت در ۲۳۲منبع قبلی -١

ت و ما آن را در مبحث حرمت زنجیر و قمه زنی آورده ایم. و کتاب کتاب اصول کافی اس

اصول کافی یکی از کتابهای چهارگانه نزد ایشان است که به آن استناد میشود. و ایشان به سخن 

نمایند در حالی که عبدالحسین به صحیح بودن تمام آن  عبدالحسین شرف الدین استناد می

آمده  ۱۱۰دارند و سخن ایشان در کتاب المراجعات ص  چه در کتب اربعه آمده است اعتقاد

کافی و تهذیب و «است که این مطلب را تأیید میکند، عبدالحسین در المراجعات گفته اند:

استبصار و من الیحضره الفقیه همگی متواتر اند و صحت مضامین آنها به قطعیت رسیده 

 ». ترین و بهترین و دقیقترین آنهاست است و کافی قدیمی

پندارند که ائمه آنها را به نوحه خوانی و زنجیز زنی و سینه زنی  و عجیب تر اینکه عبدالحسین می

امر کرده است در حالی که نهی از این کارها در همین مصادری که ایشان اعتقاد به صحت آن 

 دارند آمده است!!!.

 ۶۳و مجلد ۲۱۹و ص ۳۳/ص۶و موقف ایشان در مورد روایت مجلسی در بحار األنوار (مجلد

) که از جابر از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده ۲۴۷ص ۷۹و مجلد  ۹۹ص 

ابلیس اولین کسی بود که نوحه خوانی کرد و اولین کسی بود که غنا و «است که فرموده اند:

 آواز خواند و اولین کسی بود که عزاداری کرد...؟؟!

 !.و موقف ایشان در مورد دیگر روایت چیست؟؟

دهند،  و رد ایشان بر اعتراف تیجانی که میگوید: آنچه شیعیان در حسینیات و عزاداری انجام می

 دانند. همه از آن متنفر بوده و عاقالن هم آن را ناپسند می
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کنند و  میت یرا ترباران خودشان ین اساس یکنند و بر ا میدعوت  ییبایصبر و شک

ان به در یعیکنند در حالی که امروزه ش میزنی برحذر  نهیو سخوانی  نوحه آنها را از

 توجه هستند. بی ن مسائلیات و مآتم خودشان به اینیحس

 : دینکر توجه یت زیبه روا

ه ک ل بن جعفریت است، خبر مرگ اسماعیروا /بن جعفر یامام موس از

خواست غذا  یمه کبه او داده شد  یبود، در حال صادق ن فرزند امام جعفریبزرگتر

رد و دستور کز جمع شده بودند، اما تبسم یندگان نیگو تین حال، تسلیبخورد، در هم

 ینشست و شروع به خوردن نمود و از روزها ندگانیگو تیداد، غذا آوردند، با تسل

غذا گذاشت، آنها  زیندگان نیت گو یتسل یخورد و جلو یموتر و با اشتهاتر کیگر نید

ه کنیزده شده بودند، پس از ا دند، شگفتید یمامام ن ی هه اثر اندوه را در چهرکنیاز ا

 م!یدید یزیانگ ز شگفتی! امروز چصفرزند رسول الله یا: امام غذا خورد! گفتند

 نگونه است؟!یو حالت ا یبت فرزندت مبتال شدیتو به مص

ان آمده یگو ن راستیت از راستگوتریواه در رک ین نباشم در حالیچرا چن: فرمود

 یجلوآن را  واند  مرگ را شناخته ید، همانا گروهیریم یمز یرم و شما نیم یمه من ک

نند ک یمار نکدارند و ان یمد، ناپسند نیربا یمه مرگ کرا  یسکنند و هریب یمچشمشان 

 .)١(»خالق عزوجل شان هستندم امر یو تسل

امروزی های  هینیخودشان را از آنچه که در حسزاری یت بید چگونه اهل بینیبب

 کنند. میگذرد اعالم  می

 ها زنان و حسینیه: مبحث پنجم
رده است، اما ک یور نهکر شد مردان را به شمول زنان از امور مذکه ذک یاتیروا

 یه زنان را به صورت خاص از زدن به سر و صورت و عزادارک یاتیم روایدیسته دیشا

                                                 
 .۳/۵۱۱وجامع احادیث الشیعه  ۸۲/۱۲۸، بحاراالنوار ۲/۲عیون اخبار الرضا -١
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گاه شوند.کباشد ؛ مینکر کنجا ذیا ند، درک یم یبر نه  ه زنان بدانند و آ

دن یه با شنکنب یخطاب به خواهر بزرگوارش ز -ربالء کدر  -س نیامام حس

ند و ک کبان چایخواست گر یمده بود به صورتش زد و یه دکن یسخنان امام پس از ا

 : هوش افتاد، فرمودیب

خداوند دستور داده و بدان ه کن ک یخواهر! از خدا بترس و همانطور عزادار یا«

شوند، بجز  یم کزها هالیرند و تمام چیم یمنان آسمان کان و ساینیه تمام زمک

گردند و او تنها خواهد  یمده و دوباره بر یه مخلوقات را با قدرتش آفرکخداوند متعال 

 یبرا صردند و رسول اللهکماند، پدر، مادر و برادرم از من بهتر بودند و همه وفات 

 ن.ک ین مانند آنها عزاداریبنابرا؛ و تمام مسلمانان الگوستمن 

دهم و از تو  یمخواهرم! تو را سوگند «: و سپس خطاب به خواهرش گفت

شته شدم، هرگز به که هرگاه ک ینکو مرا حانث ن ینکخواهم به سوگندم عمل  یم

 یات را نخراش و دعا ن و به سر و صورتت نزن و چهرهکم کبان چایخاطر من گر

 .)١(»نکن یت و نابودکهال

فاطمه!  یلثوم! اکام  یخواهر! ا یا«: دیفرما یمس نیگر امام حسید یتیو در روا

لباستان را  -د یبانتان را ندریشته شدم، هرگز گرکه کد، آنگاه یرباب! مواظب باش یا

 .)٢(»دیرا نخراشهایتان  د و چهرهیتان نزن د و به صورتینک) پاره نی(از شدت ناراحت

ن و کخواهرم! من سوگند خوردم، سوگندم را نش«: گوید می یگریت دیدر رواو 

                                                 
و در الندوة  ۱۰۶ر الحسینیه شیرازی ئو شعا ۱/۴۸۱ ، منتهی االمال۵۰ابن طاووس در الملهوف  -١

ی دکتر محمد حسین  ترجمه ۲۲۳۲ـ ۵/۲۲۳۴ی فارسی تاریخ کامل  و ترجمه ۵/۲۰۹

 .روحانی
 .۱۹۰و قزوینی در تظلم الزهراء / ۲۱۸موسوی عبد الرزاق مقرم در مقتل الحسین / -٢
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 .)١(»نکن یت و نابودکهال مخراش و دعا ین و روکم کبان چایپس از مرگم گر

از ابو الحسن و ابو : گفت یمه کنند ک یمت یگر از ابومقدم روایسان دکصدوق و 

 یو تو را در معروف« ﴾َمۡعُروٖف َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� ﴿ :ی هیر آیدم در تفسیجعفر شن

: فرمود )هایسالم الله عل(ند همانا رسول الله به فاطمه یگو یم. »نندک یمن ینافرمان

ال ننما و ین و آه و واوکنده مکپرا یمخراش و مو یردم، بر من روکه من وفات کآنگاه 

 ر. ینگخوانی  نوحه بر من مجلس

َوَ� ﴿: اوند متعال فرمودهه خدکاست  ین همان معروفیا: سپس گفت: دیگو
 .)٢(﴾َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف 

 ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿: ی هیر آیت است، در تفسیاز ابو عبد الله روا
نند و به سر و صورت نزنند و دعا به کن کبان چایه گرکن است یگفت از معروف ا یم

 .)٣(»نندیند وبر سر قبر ننشیننما یت و نابودکهال

 ه بهک یسک خوان و نوحه صه رسو ل اللهکند ک یمت یروا سدیبو سعا

 .)٤(»رده استکدهد، را لعنت  یمگوش خوانی  نوحه

                                                 
، علی ۲۶۸ر مقتل الحسین /، بحرالعلوم د۲۶۴، مظالم اهل بیت /۱/۱۴۴مستدرك الوسائل  -١

، عبد الحسین عاملی در ۱۰۳، اضواء علی ثورة/۱۹۰، تظلم الزهراء /۱۱۶خطی الحسین /

این روایت را به این صورت آورده : ای زینب، ای کلثوم، ای سکینه و ای  ۶۷السبط الشهید 

 ....»دهم وقتی که کشته شدم  رباب، شما را بحقی که بر شما دارم قسم می
و حر عاملی در  ۱۶۷ـ۴/۱۶۸، بحرانی در الحدائق الناضرة ۳۹۰در معانی االخبار / صدوق -٢

 ۱۵/۲۵۴، شیراز ی در الفقه ۱/۱۴۴، نووی در المستدرك الوصائل ۹۱۵ـ۲/۹۱۶رسائل الشیعه 

 .۸۲/۷۶و بحار  ۵/۷۲و فضل الله در الندوة 
 .۸۲/۷۷و بحار االنوار  ۱/۱۴۴، مستدرك الووسائل ۵/۳۰۸نور الثقلین  -٣
 .۸۲/۹۳، بحار۳/۴۸۷، جامع احادیث الشیعه ۱/۱۴۴مستدرك الوسائل  -٤
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چهار نفر را  صه رسول اللهکند ک یمت یروا )١(در لب اللباب یقطب راوند

 : رده استکلعنت 

ه ک یخوان، زن زن نوحه، ندک یمانت یه به شوهرش در مال و خودش خک یزن«

 ». اند ردهکه پدر و مادرش عاق کرا  یسکند و ک یم یش را نافرمانشوهر

د و ین را شنیشته گان صفکزنان بر  ی هیآواز گرس ین علیر المؤمنیه امک یمهنگا

 : امام آمد، امام به او گفت یه از بزرگان قوم بود، به سوک یمل شایحرب بن شرحب

باز  یطانیار شکن یآنان را از اا یردند؟ آکشنوم، زنان بر شما غلبه  یمه کآن طور 

 .)٢(د؟!یدار یمن

 : ت استیروا ÷از ابو عبد الله

دن به نعمت از ساز و آواز یداد و او در هنگام رس یس نعمتکخداوند به هر

خوانی  نوحه گرفتار شد و یبتیبه مص یسکرده است و هرکفران نعمت کند، ک استفاده

 رده.ک یرد، قطعا ناسپاسک

 .)٣(»رده استکمده، قطعا پاداش آن را نابود گر آید یتیدر روا

تش به یدر وص صامبریه پکند ک یمت یروا شاز جعفر بن محمد از پدرانش

ع زنش باشد، خداوند او را واژگون به جهنم یس مطک! هریعل یا: فرمود یعل

 ست؟ یشود چ یمن مسئله یه موجب اک یآن اطاعت: گفت؛ یاندازد، عل یم

ها،  ی، عروسیعموم یها ه به حمامکدهد  یمبه زنش اجازه : فرمود

 .)٤(بپوشد کها برود و لباس ناز یخوان نوحه

                                                 
 .نقل کرده است ۲/۴۳۱تدرك الوسائل نوری از راوندی در مس -١
 .۸۲/۸۹و بحار االنوار  ۳/۳۸۷جامع احادیث الشیعه  -٢
ببینید چگونه علمای شیعه اجر  ۸۲/۱۰۳و بحار  ۱۸/۱۳۹، الحدائق ۱۲/۹۰وسائل الشیعه  -٣

 دهند. بر مصیبت را بر باد میصبر 
 .۱/۳۷۶وسائل الشیعه  -٤
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ه رسول کنند ک یمت یروا یگران از جعفر بن محمد از پدرانش از علیصدوق و د

 : فرمود صالله

خواهد ماند، افتخار به  یامت در امتم باقیه تا قکت است یز از جاهلیچهار چ«

له ستارگان و یگران، طلب باران بوسید نسب زدن در نسب و ثروت، طعنه

از قبر  یامت در حالیند، در روز قکخوان قبل از مرگ توبه ن ، اگر نوحهیخوان نوحه

از آهن گداخته بر  یاز مس گداخته و لباس یه شلوارک -زد یخ یمبر -شود  یمرون یب

 .)١(»تن دارد

 : فرمود صه رسول اللهکت است یاز پدرش روا یاز ابو جعفر محمد ثان

بود و آتش از عقبش  یل سگکه به شکدم یرا د یها بردند، زن مرا به آسمان یوقت

به  ین آتشیآهن یه با گرزهاکشد و مالئ یمرون یشد و از دهانش ب یممش کوارد ش

ب شده کمرت یآن زن چه گناه: دندیپرس صزدند، از رسول الله یمسر و بدنش 

 .)٢(رد و حسود بوده استک یمخوانی  هنوح خوانده، یماو ترانه : بود، فرمود

 : رد و گفتکت یت است در احتضار مرگش وصیاز جعفر بن محمد روا

 یچ زنیه هکد ینکن کبان را چاید و گریتان نزن صورت هرگز به خاطر من به سر و

شود و هرچه  یمباز  ییش جایه در جهنم براکنیند مگر اکبانش را پاره یه گرکست ین

 .)٣(شتر خواهد شدیاو در جهنم ب یر انجام دهد، جاشتین عملش را بیا

ه نوحه کمان گرفت یاز زنان عهد و پ صه رسول اللهکت است یروا ÷یاز عل

 .)٤(»دینیدر خلوت ننش د و بامردانینخراش ید، روینخوان

                                                 
، بحار ۱۲/۹۱، وسائل الشیعه ۱۸/۱۳۹، آن تکرار کرده ۴/۶۸حدائقو در ال ۲۲۶الخصال / -١

 .۹۳و بصورت مختصر در ص ۷۴ـ۸۲/۷۵و  ۷۳/۲۹۰و  ۵۸/۲۲۶و  ۲۲/۴۵۱
 .۴۸۷ـ  ۳/۴۸۸جامع احادیث الشیعه  ۸۲/۷۶، بحار ۲/۱۱عیون اخبار الرضا  -٢
 .۳/۴۹۰و جامع احادیث الشیعه  ۸۲/۱۰۱بحار  -٣
 .همان دو مصدر قبلی -٤
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 ؟یمحمد باقر صدر یا تیجان؛ دروغ است کسخن کدام ی: مبحث ششم
آنچه از به سر «: ه به من گفتکند ک یمل ت الله محمد باقر صدر نقیاز آ یجانیت

از علما  یسکار عوام و جاهالن است و ک، ینیب یمنمودن خون یها و جار زدن نهیو س

ه کنند ک یمنند و اعالم ک یمار منع کن یهمواره مردم را از ا یند و حتک یمار را نکن یا

 .)١(»حرام است

 : گوید می -رش گذشت کذه کهمانطور  - یروز آبادیف یت الله مرتضیشگفتا! آ

ده یعه بوده ...و هرگز شنیش ی هریه در سکاست  یو امثال آن از اعمال یزن نهیس«

ند کمنع ها  ارکن یمردم را از ا -عه یش یعلما -از آنان  یسکه کده ینشن یسکنشده و 

 .«.... 

 : گوید می به نقل از باقر صدر یجانیت

ا ینند، آک یمرده و مردم را از آن منع کم ین اعمال را تحریعه ایش یهمواره علما

 یجانیه تکاست  ین افترائیه اکن یا ایگفته است؟  ین سخنیقتا باقر صدر چنیحق

 بنام باقر صدر بافته است؟! 

ن سخن را یه اکن است یرسد، ا یمبنظر  یجانیاق و سباق گفتار تیآنچه از س

 : ویدگ می از خودش بنام باقر صدر گفته است، چون خودش یجانیت

ه یان گریعیچرا ش«: دمیصدر داشتم، از او پرس یه در نجف با آقاک یدر مالقات

ن در یه اک یشود، در حال یم یزنند، تا خون از بدنشان جار یمنند و خودشان را ک یم

 کبان چایبه صورتش بزند و گرهرکس  :فرمود صو رسول الله اسالم حرام است

 ست.ین -سلمانان م -د، از ما ینما یجاهل یند و دعاهاک

ه به ک یح است، اما بر عزاداریث صحین حدیا کبدون ش: صدر گفت یآقا

 یاد داد خواهیه فرک یسکچون آن ؛ ستیشود، منطبق ن یمگرفته  خاطر ابوعبدالله

                                                 
 .۱۵۰کل الحلول عند آل الرسول/ -١
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ست، یت نیرود، دعوتش دعوت جاهل یماش  آورد و به دروازه یمرا بر س نیحس

خودشان  یجاهل وجود دارد وبرا شان عالم و انیان بشرند، در میعیش یوانگه

اد شهادت یند و آنان به ک یمان یشان طغ دارند، هرگاه عواطف یعواطف و احساسات

ه به چه صورت کنیافتند و ا یمارانش گذشته، یآنچه بر او و خانواده و  ابو عبد الله و

ارها را کن یا؛ حرمت واقع شدند و به اسارت گرفتار آمدند کشته و مورد هتک

 .)٢( )١(»خداست یاتشان برایند، لذا ننک یم

داندوآن  یم حیند و صحک یمد ییث فوق را تایه باقر صدر حدکنیحال با توجه به ا

 یرادیور اکه اعمال مذکد یآ یم ن بریاق سخنش چنیند واز سک یمل یه و تاویرا توج

است،  صنند، هرچند مخالف دستور رسول اللهک یمن یه چنک یندارد و به افراد

ن اعمال را یعه ایش یه علماکند ک یمادعا  یجانیشود!!! اما ت یمهم پاداش داده  باز

 ؟!).یجانیا تیعه یش ی(علما ؟گوید می دروغ یسکدانند، چه  یمحرام 

 کند یمدوباره ادعایش را تکرار  یتیجان: مبحث هفتم
 : گوید می یجانیت

                                                 
 ی این کتاب به نام آنگاه هدایت شدم. و نیز رجوع شود به ترجمه ۵۸ثم اهتدیت تیجانی ص  -١
شان اطاعت و شنیدند و از ای اگر نیت آن در راه رضای  خدا بود فرمایشات پیامبر ص را می -٢

از ما نیست «فرماید:  که آنها و امثال آنها را از این کار باز میدارد و می کردند هنگامی پیروی می

، و کالم محمد »کسی که به  صورت خود  بزند و لباسش را پاره کند (در عزا وناراحتی)

این  کند به این که باقرصدر در اینجا عجیب و شگفت انگیز است، چون که او اعتراف می

گردد  شود. ولی از حرف خود بر می حدیث صحیح است و هیچ شک و تردیدی بر آن وارد نمی

ولی این حدیث بر «گوید:  کند و می کند، پشت می و به حدیثی که اعتراف به صحت آن می

گوید که شیعیان بر این عواطف که  و می». شود مرگ و ناراحتی ابوعبدالله مطابقت داده نمی

 امبر  ص  است مأجور هستند و ثواب دارند.مخالف نهی پی

 سالمت را در دنیا و آخرت از خداوند مسألت داریم.
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ت الله یزه آن و امرویمحسن ام: از علما مانند یاریه بسکست یده نیپوش«

زدن  -ن اعمال یاز علما به عدم جواز ا یارین فضل الله و بسیو محمد حس یا هخامن

 .)١(»اند فتوا داده -نمودن  یو خون جار

آنها را در دیگر  هایی که تیجانی به آن عادت کرده و دروغ: گویم (مؤلف) می

ب تقیه است که ذکر کرده است، فقط از با - ایم که از آن مطلع شده -نیز  مؤلفاتش

خواهد  میبرند، زیرا او  میشیعیان اعتقاد دارند که بر آن مأجور هستند و ثواب 

او به های  کتاب تصویر تشیع را در نزد مسلمانان قشنگ و براق بکند، به دلیل اینکه

، پس این حرفی که )٢(شود میطور بسیار زیادی در بین اهل سنت و جماعت توزیع 

 ند دروغ است. ک میاو در اینجا ذکر 

جواز  یه فتواکم یردکنقل  یا هت الله خامنین فضل الله و آیشتر از محمد حسیپ

 رده بود.کد یش قیرا داده بودند و فضل الله، زدن آرام را در فتوا یاعمال عزادار

دروغ  اند، از علما به عدم جواز فتوا داده یاریبس: گوید می یجانیه تکنیاما ا

 یروز آبادیف یت الله مرتضیه آکنیان و ایعیش یتار عملاست، چون با رف یارکآش

ن اعمال را یه اکده ینشن -عه یش یعلما - از آنان یسکده نشده و یهرگز شن: گوید می

پس آیا ما تیجانی را باور کنیم در حالی که نصوص و ...» نند کر بدانند و منع کمن

 قبول داشته باشیم؟! کند یا اینکه علمای بزرگ آنها را میفتاوی او را تکذیب 

                                                 
 .۱۵۳کل الحلول عند آل الرسول/ -١
و بسیاری از اهل سنت بر تیجانی رد داده اند و با دلیلهای بسیار قوی دروغ و تدلیس او را بیان  -٢

لجانی (دروغگویان را بشناسید)  و کرده اند، از جمله شیخ عثمان خمیس در کتاب کشف ا

شیخ خالد عسقالنی در کتاب بل ضللت (بلکه گمراه شدی) و همچنین دکتر ابراهیم رحیلی 

در کتاب االنتصار للصحب واآلل (دفاع از آل و اصحاب پیامبر در رد تیجانی گمراه و فتنه 

 گر).
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روز عاشوراء را قبول ندارند و انکار  ی شیعیان روزه: مبحث هشتم
 کنند یم

ات یه رواکنند ک یمها را متهم  یروز عاشوراء را قبول ندارند و امو ی ان روزهیعیش

ن بن عبد الله یان بنام جمال الدیعیاز ش یکی اند، ردهکلت روز عاشوراء را جعل یفض

ه در خصوص ک یثیات و احادینوشته و در آن روا عاشوراء ی هن روزتحت عنوا یتابک

عاشوراء است را مورد بحث قرار داده و تالش نموده مذهبش را  ی هروز یا نهیامر 

 نداشته است. یقیند، اما توفکاثبات 

این روایات به لطف ، ها را برای شما نقل خواهم کرد من تعدادی از این روایت

 کنند. میناقض هستند و همدیگر را نفی و تکذیب خداوند متعارض و مت

 : ن استیا اتیازآن روا یکی

 : دندیپرس؛ ه از امام رضاکاند  ردهکت یروا

 ست؟ یند، چیگو یمن باره یعاشوراء و آنچه مردم در ا ی هان روزیجر

 ؟یپرس یمپسر مرجانه  ی هاز روز: گفت

در آن روز به خاطر قتل  ادیز ی هنندگان از خانوادکه ادعا کاست  یا هآن روز

عه بود نشان را نسبت یه مرد، شکاست  یه آن روزک یروزه گرفتند، در حال؛ نیحس

د روزه ینند، نباک یم ینند و مسلمانان در آن اعالن طرفدارک یمبه آل محمد اظهار 

ه خداوند در آن کاست  یجست و روز دوشنبه روز نحس کگرفت و به آن تبر

بداند،  کا متبری ردین دو روز را روزه بگیس اکده .... لذا هررکامبرش را قبض روح یپ

حشر خواهد شد  یسکه قلبش مسخ شده وبا کند ک یممالقات  یخداوند را در حال

دانسته  کن دو روز را متبریرده و اک یگذار هین روز را پایگرفتن ا ه سنت روزهک

 .)١(است

                                                 
 .۱۱۷ـ۱۱۸صیام عاشوراء / -١
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 : ه گفتکاند  ردهکت یروا ید نرسیاز ز

ند، ک یمروز عاشوراء سؤال  ی هدرباره روز؛ بن زراره از ابو عبد الله دیدم عبیشن«

 : در پاسخ گفت

اد یپسر مرجانه و آل ز ی هاز آن همان بهراش  بهره ردین روز را روزه گیس اکهر

 است. 

 : ست؟ گفتیاز آن روز چاش  بهره: گفتم: دیگو

 .)١(ند، پناه دهدک یم کیه ما را به آتش نزدک یآتش، خدا ما را از آتش و عمل

در روز عاشوراء و روز عرفه : ه گفتندکت است یروا؛ از ابو جعفر و ابو عبد الله

 .)٢(ریه روزه نگکدر م

 : دمیپرس؛ ت است از ابو جعفریه روایاز نج

 روز عاشوراء چگونه است؟ ی هروز

 بدعت است. کو مترو شده، کم رمضان ترکه با نزول حکاست  یروز: گفت

 : ه پدرش داده بود وسپس گفتکرا داد  یه من همان جوابب: دیه گوینج

رده و در سنت کنازل ن یزیه خداوند در قرآن بر آن چکاست  یا هه آن روزکد یبدان

د توجه یبا .)٣(ین بن علیاد به خاطر قتل حسیبه آن عمل نشده، بجز سنت آل ز

ه آل ک است یا هروز عاشوراء روز ی ه روزهکند ک یمح یت تصرین روایه در اکداشت 

 اند. اد آن را روزه گرفتهیز

 : هکآورده ؛ گر از جعفر صادقیت دین مؤلف در روایو هم 

ردند ک کید نزدیزیشته شد، مردم در شام خودشان را به ک؛ نیه حسکن یپس از ا

 یزیارشان جواکن یا یردند و براکف یرا توص؛ نیشته شدن حسکش اخبار یو برا

                                                 
 .۱۱۸صیام عاشوراء/  -١
 .۱۱۴وراء /صیام عاش -٢
 .۱۱۴صیام عاشوراء / -٣
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 ه موجب شد کبود  یعوامل ن ازیلذا ا؛ افت نمودندیدر

، یتاب بی ت بود تا مردم را ازکروز بر شانین برایبدارند و ا یمن روز را گرایتا ا

 .)١(»نندکسرگرم  یو شادمان یبت و اندوه باز دارند و به خوشیه، مصیگر

 یچون در برخ؛ ات با هم در تضاد و تناقض هستندین روایند، اکدقت  یسکاگر 

اد از خودشان ساختند و به مناسبت شهادت امام یآل زن روز را یند ایگو یم

 : ندیگو یمات یگر از رواید ید گرفتند و در برخیخودشان ع یبرا سنیحس

 : ندیگو یماتشان ید آنهاست. و در نوع سوم روایان و عیآل ابو سف ی هن روزیا

بدعت  کشده و مترو کرمضان مترو ش از رمضان بوده و با آمدنیپ ن روزهیا

نگونه با تناقض یبزرگوار ا ی ها واقعا ائمیه آکرسد  یمن سؤال به ذهن یحال ااست، 

 دادند؟!!!  یمپاسخ مردم را  ییگو

است و اما روایت چهارم دو روایت گذشته را از  مانند آن دو، روایت دوم و سوم

روز عاشورا قبل از واجب روزۀ  کند که میثابت  سازد زیرا میکند و نابود  میبیخ بر 

عاشورا قبل از به شهادت رسیدن حسین روزۀ  ماه رمضان بوده است یعنیروزۀ  نشد

 وجود داشته است.

گرامی! توجه داشته باشید که چگونه باطل، باطل دیگری را از بین  ۀخوانند

 برد. می

 : گوید می ها نسبت داده و ین روز را به امویا ی هروز یجانیو ت

ه اهل سنت و جماعت، روز عاشوراء را کما روشن شد  یبرا گوید می یو سماو«

ه در آن روز بر امام که یام یو بنس هید بن معاویزیرند چون از سنت یگ یمجشن 

                                                 
روایت است:  ÷در روایتی دیگر آورده که از امام صادق ۱۸۸و در ص  ۱۲۲صیام عاشوراء/  -١

ی  همانا بنی امیه نذر کردند که اگر حسین کشته شود، آن روز را عید بگیرند و به شکرانه«..... 

کنند، لذا این موجب شد که تا  یآن روز، روزه باشند و فرزندانشان در آن اظهار خوشحالی م

 ».امروز ال ابو سفیان این روز را روزه بگیرند
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ردند و کرد، خاموش ک یمد یآنان را تهد یه هستکروز شدند و انقالبش را یپ؛ نیحس

سوء اهل سنت به خاطر  یلذا علما ن بردند....یبه گمان خودشان سر و صدا را از ب

لت عاشوراء دارد و یت از فضیاکه حکردند کجعل  یثیشدن به آنان احاد کیدنز

 : ندیگو یم

 ی هبر قل÷ نوح یشتکرده و کآدم را قبول  ی هه خداوند توبکاست  ین روزیا

از ؛ وسفیسرد شد و ؛ مین روز آتش نمرود بر ابراهیفرود آمد و در هم یوه جودک

روز شد و از یبر فرعون پ؛ یافت و موسیباز  رااش  یینایب؛ عقوبید و یزندان آزاد گرد

 آورده شد ...  یا هسفر؛ یسیآسمان به ع

 : ه گفتندک ییادامه دادند تا جا ییو بر درغگو

رد و ورودش با روز عاشوراء مصادف کنه هجرت یبه مد صامبرین روز پیدر هم

 ا شد؟یسبب را جو ینه روزه دارند. وقتیان مدیهودیه کدیو د  بوده است،

 صامبریلذا پ؛ روز شدیبر فرعون پ یه موسکاست  ین همان روزیا: فتندگ
و سپس به مسلمانان دستور داد در  میسزاوارتر؛ یاز موس یرویما از شما به پ: فرمود

رسوا  ین دروغیرده باشند و اکان مخالفت یهودیرند تا با یعاشوراء و تاسوعا روزه بگ

 .)١(»است

عاشوراء به اهل سنت حمله  ی هه خاطر روزدر مخالفت با اهل سنت ب یجانیت

 یه به هدف نابودکهاست  یعاشوراء سنت امو ی هروز  هکن باور است یرده و بر اک

 یه در نوارکن سخنان را یا یجانیردند، تکن رسم را بپا ین ایامام حس ی هادوارینام و 

 : گوید می دارد و از جمله یطوالن ین نوار بحثیاو در ا: گوید می است ضبط شده،ک

م یعاشوراء را تحر ی ه، روز†تیات اهل بیه رواکاست  ین در حالیا«

                                                 
، انتشارات شمس المشرق بیروت و مؤسسه الفجر ۳۰۲ـ ۳۰۱الشیعه هم اهل السنة تیجانی / -١

 تکرار کرده است. ۲۷۶در لندن و باز همین ها را در کتابش فسیروا فی االرض /
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 ».نندک یم

تب و کرشان گذشت به سراغ که ذک یاتیو روا یجانیحال با توجه به سخنان ت

ت در خصوص یم واقعا اهل بینیم تا ببیرو یمان یعیو مورد قبول ش یمنابع اصل

 اند. عاشوراء چه گفته ی هروز

 تابکخ طائفه است، در دو یه مطلقا شک یحمد بن حسن طوسابو جعفر م

عه است یش ی هاصول چهارگانهای  کتاب ه ازک» االستبصار«و در » امکب االحیتهذ«

ب، ی، تهذیافک«: گوید می در خصوص آنها )١(یعاملن ین شرف الدیه عبد الحسک

 یعن آنها بصورت قطیه، متواتر هستند و مضامیحضره الفقیاستبصار من ال 

 .)٢(»اند حیصح

روز عاشوراء را روزه «: فرموده؛ یه علکند ک یمت یاز پدرش روا؛ از ابو عبد الله

 .)٣(»ندک یمسال را محو  کین دو روز گناهان ید، نهم و دهم را چون روزه ایریبگ

روز عاشوراء را روزه  صرسول الله: ه فرمودکت است یروا؛ از ابو الحسن

 .)٤(»گرفت

گناه  ی هفارکعاشوراء موجب  ی هروز«: ه فرمودکت است یروا از جعفر از پدرش

 .)٥(»شود یمسال  کی

                                                 
 ی اثنا عشر است. بول شیعهیکی از مهمترین مراجع مورد ق -١
 .۳۱۱ص ۱۱۰المراجعات المراجعه  -٢
آورده است و نیز  ۲/۱۳۴و در االستبصار  ۴/۲۹۹طوسی این روایت را در تهذیب االحکام  -٣

جامع «و بروجردی در  ۷/۳۳۷» وسائل الشیعه«و حر عاملی در » الوافی«فیض کاشانی در 

 /آورده اند.۱۲۲» صیام عاشوراء«و جمال الدین در  ۴۷۵ـ۹/۴۷۴» احادیث الشیعه
و جامع احادیث  ۷/۳۳۷وسائل الشیعه  ۷/۱۳، الوافی ۲/۱۳۴، استبصار ۴/۲۹تهذیب االحکام  -٤

 .۱۲۲و در صیام عاشوراء  ۳۷۱ـ۱۳/۳۷۰، حدائق الناضره ۹/۴۷۵الشیعه 
و الحدائق  ۹/۴۷۵و جامع احادیث الشیعه  ۲/۱۳۴و استبصار  ۴/۳۰۰تهذیب االحکام  -٥

 .۷/۳۳۷و وسائل الشیعه  ۷/۱۳لوافی ، ا۱۲۲و صیام عاشورا ء ۱۳/۳۷۱رة الناض
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هرکس که بتواند ماه محرم را روزه بگیرد، «: فرماید میروایت است که : از صادق

 ».کند میاین روزه او را از هر بدی و پلیدی محافظت 

دل شب  فرض، نماز در ین نماز پس از نمازهایبهتر«: ت استیامبر روایپ از

ه آن را محرم ک، ماه خداوند است ی هن روزه پس از ماه رمضان روزیتر است و افضل

 .)١(»نامند یم

ن یمجال ا یا افرادیفرد و  یا باز هم برایه آکرسد  یمن سؤال به ذهن ینجا ایدر ا

ان و ..... از خودشان یاد، آل ابو سفیروز عاشوراء را آل ز ی هند، روزیه بگوکهست 

 د؟!!ان ساخته

 ی، روز عاشوراء نهی هت از روزیاهل ب: ندیگو یمه کست یجا ن بی ن ادعایا ایآ

 م نموده؟یرده و آن را تحرک

د، نهم و دهم آن را بطور یریعاشوراء را روزه بگ«: ه فرمودکت است یروا یاز عل

 از شما یسکاگر  ید، چون گناهان سال قبل خواهد بود و حتیریاط روزه بگیاحت

گر یه خبر شد، دکنیخورد، پس از ا یزین روز عاشورا است و چیه اک خبر بود بی

 .)٢(ان ببردینخورد تا آن روز را به پا

 -ن روز یا ی هبر روزس ین علیر المؤمنیه چگونه امک یا توجه داریدروغگو! آ یا

د، یید مسلمانان را از اجر آن محروم نماینک یمتالش  و امثال تو، ه توک -عاشوراء 

ن یدر ا یسکاگر  یه حتکرده کن امر یر المؤمنیام هکه است. پس بدان ص بودیحر

  ند.کرد و تمام یرا بگاش  روز غذا خورد، روزه

، خودت را یدیهرگاه هالل ماه محرم را د: هکت است یروا بو از ابن عباس

به  صا رسول اللهیآ: دمیپرس: دیگو یر. راوین و چون روز نهم شد روزه بگکآماده 

                                                 
 منابع قبلی. -١
و بروجردی فی جامع احادیث الشیعه   ۱/۵۹۴نوری طبرسی این روایت را در مستدرك الوسائل  -٢

۹/۴۷۵. 
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 .)١(یآر: گرفت؟ گفت یمروزه  ن صورتیهم

امبر یعاشوراء را بنام پ ی هات روزیاهل سنت روا یه علماکرده بود کادعا  یجانیت

ه خداوند کاست  ین روزیه اکنیبر ا یمبن اند، آن بافته یبرا یلیو فضااند  ردهکجعل 

 .وه نشسته استکنوح بر  یشتکفته و ریرا پذ آدم ی هدر آن توب

گاهانه خودش را بهینده دارد ویگو یجهل و نادانن ادعا داللت بر یا  یریخ بی ا آ

ت یاز ابو جعفر روا یخ طائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسیزند، چون ش یم

ن نوح به ینشست بنابر ا ینوح بر جود یشتکدر روز عاشوراء «: ه فرمودهکند ک یم

ا یآ: و جعفر گفترند و ابیه با او بودند دستور داد، روزه بگک ییها ها و انسان جن

 ÷آدم ی هه خداوند در آن توبکاست  ین روزیاست؟ ا ین روز چه روزید ایدان یم
افته شد و فرعون و کل شیاسرائ یبن یا براین روز دریرفت و در همیو حوا را پذ

م ین روز ابراهیرد و در همکبر فرعون غلبه  یه با او بودند غرق شدند و موسک یسانک

م در آن متولد یبن مر یسیرفت و عیونس و قومش را پذی ی هبمتولد شد و خداوند تو

 .)٢(شد

رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن طاووس شیعه آن را روایت 

کند  میو اخبار بسیار زیادی که تشویق بر روزه محرم «: گوید می کرده است، چنانکه

 .)٣(»ام را آورده و ذکر کرده

و یوسف  )١(و حسین بروجردی )٥(و نوری طبرسی)٤(و این روایت را حر عاملی

                                                 
، جامع احادیث ۱/۵۹۴، مستدرك الوسائل۷/۳۴۷، وسائل الشیعة۵۵۴اقبال االعمال -١

 .۹/۴۷۵الشیعة
 .۴/۳۰۰تهذیب االحکام  -٢
 .چاپ: دارالکتب االسالمیة تهران ٥٥٨در اقبال االعمال ص -٣
 .٧/٣٣٨وسائل الشیعه  -٤
 .١/٥٩٤نوری آن را در مستدرک الوسائل ذکر کرده است.  -٥



 ٩٥   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 اند. ذکر کرده )٢(بحرانی

در روز  یشتک: ه فرمودکند ک یمت یاز جعفر بن محمد روا یطبرس ینور

ها با او بودند دستور داد  ه از جن و انسانک یفرود آمد، نوح به آنان یعاشوراء بر جود

 .)٣(»ردکل ن روز خداوند توبه آدم را قبویا رند و دریروزه بگ

جعل  یسانکا چه ی یسکرا چه ها  این ت اهل سنت است؟یهم رواها  این ایآ

 اند؟  ردهک

ه در روز عاشوراء خداوند توبه آدم را کند ک یمت یروا» المقنع«و صدوق در 

بن  یسیرد و عکا عبور یاز در یفرود آمد و موس ینوح بر جود یشتکرد و کقبول 

ن روز یرون نموده و در همیب یم ماهکونس را از شین م متولد شده و خداوند در آیمر

رفته و داود، یونس را پذیقوم  ی هرده است و توبکرون یوسف را از چاه بیخداوند 

ده یرد، گناهان هفتاد سالش بخشین روز را روزه بگیاهرکس  شته، لذاکجالوت را 

 .)٤(»شود یمده یبخشاش  دهیا گناهان پوشیده یشود و اعمال پوش یم

 : شان فرمودندیه اکند ک یمت یروا؛ نیبن حس یاز عل یزهر ،یثیدر حد و

ار یه فرد در گرفتن و نگرفتن آن صاحب اختکاست  ییعاشوراء از روزها ی هروز

 .)٥(است

 .)٦(آورده است یتین روایمانند ا یدر الفقه الرضو و

                                                                                                         
 .٤٧٦-٩/٤٧٥جامع احادیث الشیعه  -١
کتاب روزه عاشورا ص  آنچنان که شیخ جمال الدین بن عبدالله در ١٣/٣٧١در الحدائق الناضرة  -٢

 ذکر کرده اند. ١١٣-١١٢
 پایبندی دارند. مراجعه کنید تا بدانید که ایشان چقدر به امانت علمی  ۱/۵۹۴مستدرك الوسائل  -٣
 .بصورت مختصر آورده است ۱۱۳وراء /و صیام عاش ۱۰۱المقنع / -٤
 .۳۰۳الهدایه للصدوق / -٥
 .۱۱۳صیام عاشوراء / -٦



 ساستشهاد حسین   ٩٦

 ؟!گوید می تیجانی بعد از این چه

ه عاشورا با اسانید معتبر و صحیحی از خوب است که تیجانی بداند روایات روز

با  عاشوراروزۀ  کننده از طریق شیعه روایت شده است در حالی که روایات نهی

اسانید ضعیفی روایت شده است همچنانکه شیخ شیعه حاج سید محمد رضا 

صفحه  حسینی حائری در کتابش 

 هـ به این امر اعتراف کرده است.۱۴۱۳چاپ قم در ایران سال  ۱۶۸، ۱۴۶، ۱۴۵

 گویند؟ میپس تیجانی بعد از این چه 

تاب کدر  ینید محمد رضا حسیس

ه ک یاتیروا: گوید می هـ. ۱۴۱۳چاپ سال  ۱۴۵/۱۴۶/۱۴۸ ی هدر صفح 

ت شده، اما یعه روایمعتبر از طرق شهای  سند عاشوراء است با ی هد و مشوق روزیمؤ

 ف هستند.یند، همه ضعک یم یه روزه گرفتن را نهک یاتیسند روا

 : ه گفته استکند ک یمس را رد یتر احمد راسم نفکد ی هیقت، نظرین حقیو ا

بت بزرگ را به یرده و روز مصکق را عوض یها، حقا یدستگاه امو یغاتیابزار تبل« 

ه تا امروز ادامه دارد و متداول کن همان است یل نمود و ایتبد یلد و خوشحایروز ع

 .)١(است

د یرد و عیگ یمد نیس از اهل سنت روز عاشورا را عکچیه هکر است کان ذیشا

 کش بی هکنش یروان راستیامبر و پیرو سنت پیه خودش را پک یداند، چگونه فرد یمن

از در روز شهادتش اظهار سرور داند، ب یمن آنهاست، یتر از افضل یکی؛ نیامام حس

 نند؟!ک یو خوشحال

                                                 
: توجه داشته باشید به بی پروایی ۱۶۰ص » علی خطی الحسین. «۱۰۶علی خطی الحسین / -١

این مرد در افتراء و بهتان! آیا هیچ سنی ای در سطح زمین وجود دارد که روز شهادت حسین را 

 جشن بگیرد.



 ٩٧   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 ست.ین نیهرگز چن

مراجع  ، ابن طاووس وتمامیطبرس ی، نوری، صدوق، حر عاملیخ طوسیا شیو آ

از مزدوران و  اند، ردهکت یروز عاشوراء را روا ی ات روزهیه رواکعه یش یو علما

 ؟؟اند؟ ردهکق را منقلب یه حقاکها هستند  یغات امویج دهندگان تبلیترو

عاشوراء را هم اهل  ی ق به روزهیات تشویه رواکجه گرفت یتوان نت یمن یبنابرا

ن یو از نظر هر دو گروه ااند  ردهکت یو ائمه روا صان از رسول اللهیعیسنت وهم ش

 رند.یگ یمن روز را روزه یامبرشان ایو آنان با اقتدا به پاند  حیات صحیروا

ان روز عاشوراء را عزا یعیاهل سنت همانند شه چرا کنند ک یماعتراض  یبرخ

 رد؟یگ یمن

 : با توجه به آنچه گفته شد پاسخ از دو جهت روشن است

ن روز را سنت قرار یان، روزه گرفتن ایعیامبر به اتفاق اهل سنت و شیپ: هکنیاول ا

ن روز را روزه یامبر و ائمه ایاز پ یرویداده است و الحمد لله، اهل سنت به پ

 د.رنیگ یم

گر را روز عزا، یا روز مخصوص دین روز ویه اکامبر دستور نداده یپ: هکنیدوم ا

ق اهل سنت و یه از طرک یحیات صحیطبق روا یم و حتینوحه و غم و اندوه قرار ده

احة من عمل يانل«: هک دیفرما یمفرموده و  ین اعمال نهیعه نقل شده، از ایش

ه کز وجود دارد ین یگریات دیه عالوه روامورد اتفاق هر دو گروه است و ب »ةياجلاهل

 م.یآورد» یز بودن نوحه خوانیناجا«ما در مبحث 

بت از دست دادن رسول یمسلمانان، مص یبت براین مصی، بزرگتریوانگه

رده است ک یبت معرفین مصیآن را بزرگتر صچون خود رسول الله؛ است صالله
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س کره )١(:»اعظم املصائب فانها بته ىبيذكر مصيبة فليب بمصيمن أص«: و فرمود

دادن من به آن  ه بخاطر از دستکافتد یبتش بیاد مصید به یگرفتار شد، با یبتیبه مص

 ».ها ست بتین مصین بزرگتریگرفتار شده، چون ا

ژه یگذشته بو ی هت در طول زمانیاهل ب ین باز هم مسلمانان و حتیرغم ا یعل

 ردند.کنخوانی  نوحه ونگرفتند ، عزا صسه قرن اول، در سالگرد وفات رسول الله

هر سال به مناسبت وفات ؛ نیو امام حس؛ یا امام علیه آکنجاست یو سؤال ا

ردند و آن روز را ک یمبرپا خوانی  نوحه ردند و جلساتک یم یعزادار صرسول الله

 دهند؟ میان امروزی انجام یعینمودند آن چنانکه ش یمل یتعط

وبکر صدیق و شهادت عمر فاروق و عثمان چنین مسلمانان سالروز وفات ابو هم

خوانی  نوحه ذی النورین و علی مرتضی رضی الله عنهم أجمعین را روز ناراحتی و

 دهند. میقرار ندادند، آنچنانکه شیعه این کار را هر ساله انجام 

کنند؟ مگر این  میچرا شیعه در روز وفات پیامبر عظیم الشأن اسالم عزاداری ن

 ؟!بزرگتر نیست سسینمصیبت از شهادت ح

 ؟!کردند میعزاداری ن سهر ساله برای پدرشان علی بچرا حسن و حسین

 .)٢(از حسن و حسین باالتر نیست؟! سمگر منزلت علی

این در حالیست  اند. ردهکن ییارهاکن یبزرگوار چن ی هه ائمکست ین ین بحثیدر ا

ان را حمایت ایش، که خود شیعیان، حسین را دعوت کردند سپس خلف وعده کرده

 سنکردند و در نهایت هم خودشان ایشان را به شهادت رساندند، این فرموده حسین

                                                 
و عاملی در وسائل  ۳/۲۲۰صحت این حدیث مورد اتفاق فریقین است و کلینی آنرا در الکافی  -١

یابید که الفاظ  عبارت منبع دوم است و با رجوع به دو منبع مذکور در می و این ۲/۹۱۱الشیعه 

 در هر دو جا به هم نزدیکند.
 به مبحث: "عزاداری حسینی در زمان ائمه نبوده است"مراجعه کنید. -٢



 ٩٩   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

  اند: است که خود شیعیان روایت کرده

 بسم الله الرحمن الرحیم

 : أما بعد

شدن مسلم بن عقیل و هانئ بن عروه و عبدالله بن یقطر  خبر بسیار دردآور کشته

از شما دوست داشت هرکدام  پساند  مان کرده لبه ما رسیده است و شیعیان ما، ذلی

 برگردد و هیچ ذمتی بر ایشان نیست، سپس تمام مردم متفرق شدند و ،که برگردد

به سمتی رفتند و ایشان را رها کردند تا اینکه فقط یارانش که با ایشان آمده هرکدام 

 .)١( که به ایشان گرویده بودند) می(تعداد بسیار ک بودند باقی ماندند.

 پس شیعیان پیشین بودند که حسین را رها کرده و ایشان را خوار و ذلیل کردند.

های  کتاب .... شیعیان مسلمان هستند... منصفان به«: مگر شما نگفته بودید

های  کتاب عقیدتی شیعیان برگردند تا از افکار و عقایدشان اطالع یابند نه اینکه

راء و دروغ بسته شده است که هیچ صاحب مخالفین را بخوانند که در آن بر ما افت

 .)٢(کند میشود و هیچ عاقل منصفی آن را قبول ن میدیانتی به آن راضی ن

ایم بلکه  مخالفین هم استدالل نکردههای  کتاب ما حرف شما را قبول کردیم و از

عقیدتی های  کتاب و همینایم  خودتان ذکر کردههای  کتاب ها را از تمام روایت

کند در حالی که  میمنع خوانی  نوحه عاشورا را ثابت کرده و از ی هروزشماست که 

 کنید. میشما با آن مخالفت 

خودتان است در حالی که شما به دروغ آن را به های  کتاب ها از همه این روایت

 دهید!. میامویان نسبت 

ها و سخنان علمای شیعه استناد  مخالفان شیعه برای رد خرافات شیعه به کتاب

                                                 
ذکر کرده است این  ۸۵ص » المجالس الفاخره«این را عبدالحسین شرف الدین در کتاب  -١

 ن و دیگران ذکر کردیم.مطلب را قبال از ایشا
 .٢٧إلی مذهب أهل البیت ص الطریق  -٢
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کنند، به عنوان مثال اتهام قول به تحریف قرآن کافی است، زیرا دلیل  میرده و ک

های متواتری است که  مخالفین برای نسبت دادن قول به تحریف قرآن به شیعه روایت

که جزو ضروریات دین شماست و رد و اند  علمای شیعه آن را به صراحت اعالم کرده

مستلزم مردود دانستن  ,هایتان ده در کتابعدم پذیرش این همه روایات و اخبار وار

کنم شما متوجه این مسأله  میهاست و گمان ن روایات وارده در این کتاب میتما

 نباشید.

متأسفانه یکی از مشکالت تشیع هم تقیه است که امام شما خمینی در این باره 

اگر تقیه نبود مذهب شیعه در معرض نابودی و انقراض قرار «: گویند می

 .)١(»رفتگ می

البته از دیدگاه ما این سخنان به ایشان  - اند: فرموده /و همچنین جعفر صادق

شما بر دینی هستید که « -نسبت داده شده است و ایشان از چنین گفتاری مبرا هستند

گرداند و اگر آن را پنهان نکنید خدا شما  میاگر آن را پنهان کنید خداوند شما را عزیز 

 .)٢(»کند میرا خوار و ذلیل 

شیعۀ  کسی که تقیه نکند از«: -اید  که به ایشان نسبت داده -و در روایتی دیگر 

 .)٣(»علی نیست

که فرموده اند  (جعفر صادق) روایت کرده هکلینی و کاشانی از ابوعبدالل همچنین

آهن و  میکسی که روزش را با افشا کردن سر و راز ما شروع کند خداوند گر«: است

 .)٤(»کند میبر او مسلط  تنگی مجالس را

                                                 
 .۲/۱۸۵الرسائل، خمینی  -١
 .۲/۱۸۵، الرسائل ۲/۲۲۲الکافی  -٢
 .۹۵جامع األخبار للشعیری ص -٣
 .۳/۱۵۹، الوافی ۲/۳۷۲الکافی  -٤



 ١٠١   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 .)١(»کسی که خود را ملزم به تقیه نکند از ما نیست«: در روایتی دیگر از صادق

 آیا این اخالق کسیست که در گفتارش راستگوست؟

ممکن است علمای شما توجیه کنند که جایزبودن تقیه فقط در وقت خطر بر 

دی هم آن را جایز جان و خطر مرگ است ولی امام شما خمینی حتی در حالت عا

 اند. دانسته

جایزبودن تقیه، بلکه واجب بودن آن فقط در هنگام « اند: امام شما خمینی گفته

های خیلی کوچک هم سبب واجب شدن تقیه در مقابل  ترس نیست حتی مصلحت

 .)٢(امن و امان باشید و از کسی هم ترسی نداشته باشید در شود. اگر چه میمخالفین 

کنید  میشود ما بدانیم که شما تقیه (نفاق)  میت کنید چگونه حال خودتان قضاو

 گویید؟! مییا راست 

 را، اندازد میتوانید جواب این سؤال را که هر انسان عاقلی به حیرت  میآیا 

 بدهید؟!

آیا ممکن است سر و راز این پنهان کاری که در مذهب شما واجب است برای 

 ؟!مسلمانان بیان کنید

 مخالفان؟های  کتاب شماست یا ازهای  کتاب از آیا این روایات

و گریه و زاری و خوانی  نوحه دانید چه کسی اولین بار شیعیان را به میآیا شما 

 در کوچه و بازار و حسینیه امر کرده است؟ سبرگزاری عزاداری بر حسین

دانید اولین بار چه کسی شیعیان را به تبریک گفتن در روز غدیر امر کرده  میآیا 

 است؟.

زیسته است برای اولین بار  میعالم شیعی به اسم معز الدوله که در زمان آل بویه 

                                                 
 .۱۱/۴۶۶وسائل الشیعه  -١
 .۲/۲۰۱الرسائل خمینی  -٢
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 .)١( ششیعیان را به این خرافات و گمراهی کشاند و نه اهل بیت

از  یخواننوحه«: دیفرما یمه ک صامبریث پیت بر خالف حدیو قطعا اهل ب

 نند.کیعمل نم». است تیاعمال جاهل

 : فرموده لفاطمهبه  ص امبریه پکنیوا

 ال و مجلسیو واو ن و آهکنده نکمخراش و مو پرا یمن ُمردم بر من رو یوقت

از  یرویت از همه به پیچون اهل ب؛ اندردهک. رفتار ن)٢( .....»ن کبر پا مخوانی  نوحه

 سزاوارترند. صث رسول اللهیحد

را نقل و مداحی خوانی  نوحه میان ابو جعفر طوسی اجماع بر تحریعیخ شیمگر ش

 ؟؟!)٣(اندنکرده

ه در نقل اخبار و حوادث، مبالغه و کاست  یگفته شد، گفتن رغم آنچه یعل

شتن کبخاطر «: گوید می عقوبین یمثال احمد حس فراوان شده، بطور ییگوتناقض

. و )٤(»جنگجو گرد آورد هزار یس ۰۰۰/۳۰اد یت، ابن زیاهل ب ین و نابودیامام حس

ه صبحش به که در شب عاشوراء کند ک یمن نقل یحس گر از قول امامید یدر جا

ن شب را یانم! ایعیخانواده و ش یا«: د، خطاب به همرا هانش گفتیشهادت رس

ر یغ یسکها  این ه هدفکد ید و خودتان را نجات دهیبحساب آور یخود شتر یبرا

د، نکستند،خداوند به شما رحم یشما ن یر نابودکشند، در فکست و اگر مرا بیاز من ن

                                                 
و محدث  ۳/۱۳۹نساری در کتاب روضات الجنات آنچنان که شیخ شما محمد باقر خوا -١

 .۲/۴۳۰در کتاب الکنی و االلقاب  شیعیان عباس قمی
 به فصل النساء و الحسینیات مراجعه کنید. -٢
 اند. کسانی نوحه خوانی را جایز دانستهمراجعه کنید به مبحث: چه  -٣
بدانید که چگونه حوادث رجوع کنید تا  ۲۶۹و نیز به صفحات و ۲۸۰کربالء ثورة و الماساة / -٤

 .تحریف شده استتاریخی دستخوش بازی و 



 ١٠٣   ها و منابع شیعه... بخش پنجم: شعائر حسینی در کتاب

 .)١(»دیعت من آزادیه شما از بکد یخودتان را نجات ده

ه هدف کند ک یمح یتصر؛ نیه امام حسکد ینک یمت مشاهده ین روایدر ا

 : گوید می نیاحمد حس یه آقاک یشخص امام است. در حال یمخالفانش نابود

 : گوید می ها ییگو خ و تناقضیف تاریبا اشاره به موضوع تحر ین حلیعبد الحس

ات بدون ین صورت تمام روایست و به همین اخبار روشن نیراست بودن ا !یآر

گر ید ی هدسته دروغ بودنشان روشن است و دست؛ استثناء به دو دسته هستند

 یسکه کرند یست و اگر مردم بر خودشان الزم بگین یبودن آنهامشخص و قطع راست

ند هر کت نیروا مشخص استاش  ییه راستگوک یسکاز آنها بجز از فرد راستگو و 

ث، با اقوال مورخان باطل یاصول و حدهای  کتاب ار و معروف درکوه آشیچند با ش

 .)٢(»شود یم

شب عاشوراء را خطاب به همراهان و ؛ نیه امام حسکند ک یمه نقل کنیز ایو ن

د یبه حساب آور ین شب را شتری... ایام و ا خانواده یا«: گفتاش  خانواده

 .» د...یبرو

ه امام کاند  ردهکگر نقل یسان دکس و یتر احمد راسم نفکد یه آقاک یتیبا روا

ه او را از بردن کگران یاز جدش رسول الله و د .)٣(فهیخطاب به محمد بن حن، نیحس

 : ردند، گفتک یممنع اش  زنان وخانواده

 یچون وقت؛ در تناقض است». ندیر ببیه زنانت را اسکهمانا خداوند خواسته «

ر یدانست خداوند خواسته زنانش را اس یم -شود  یمه ادعا کآن طور   -ن یامام حس

من این شب را بیدار باشید شیعۀ  ای اهل و«: گفت یمچگونه خطاب به آنها ، ندیبب

 ».در عبادت کردن....

                                                 
 .۲۹۵/۲۹۶و نیز به صفحات و/ ۲۹۷کربالء ثورة و الماساة / -١
 .۲۹الشعائر الحسینیه فی المیزان الفقهی / -٢
 .۱۰۱-۹۷علی خطی الحسین ص  -٣
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 : گوید می ین حلیز عبد الحسیو ن

د و یخ سعید و شیخ مفیله شیه ما آنها را بوسکنیده تا ایحوادث طف به ما نرس« 

ثی که منقطع باشد) از آنها یبصورت مرسل (حدها  این د و امثالیو س یخ طوسیش

ات مرسل را از ابو مخنف یشتر روایب یر طبریمورخان، ابن جر ی هم و از همیگرفت

تر است و ابو مخنف هم در حادثه حضور نداشته  ه از همه موثقکه کرده کنقل 

 .)١(»است

                                                 
 .۱۰۱-۹۷علی خطی الحسین  -١



 
 
 

 :ششم بخش
ها  ساختن بارگاه ی هحسین و مسئلثواب زیارت قبر امام 

 قبرها یبر رو

 ثواب زیارت امام حسین: مبحث اول
 : گوید می ینند ابو الحسن ماضک یمت یروا

ه حقش را بشناسد، خداوند گناهان ک یند در حالکارت یرا ز؛ نیس حسکهر

 .)١(بخشد یم رااش  ندهیگذشته و آ

ش یند، خداوند براکارت یرا ز؛ نیس حسکهر «: ت استیروا؛ از ابو عبد الله

 .)٢(»سدینو یمحج مقبول  ۸۰

ه کد یایب یدر حال ÷نیارت قبر حسیس به زکهر: ت استیروا؛ از ابو عبد الله

 .)٣(»ه با رسول الله سه حج انجام داده استکن است یمانند ا؛ حقش را بشناسد

ش ه حقک یبرود در حال نیارت قبر حسیس به زکهر: ت استیاز ابو عبد الله روا

 .)٤(ه صد حج انجام داده استکن است یمانندا؛ را بشناسد

چند حج انجام : به من گفت؛ ه ابو عبد اللهکت است یفه بن منصور روایازحذ

 ؟یداد

 : تا، گفت ۱۹گفتم /

                                                 
 .۲۶۲کامل الزیارات / -١
 .۴۷المزار مفید/ -٢
 .۲۶۷کامل الزیارات / -٣
 .۱۰/۳۵۰و وسائل الشیعه ۳۰۴کامل الزیارات / -٤



 ساستشهاد حسین   ١٠٦

بار به  کیه کشود  یمنوشته  یسکت ثواب یبرا ینکامل کحج  ۲۱اگر آن را /

 .)١(ن رفته باشدیارت حسیز

کسی که قبر حسین «: از ابی عبدالله روایت است که فرمود و از محمد بن مسلم

داند، ثواب هزار حج مقبول برای او نوشته  میرا زیارت کند در حالی که حق او را 

 ».خواهد شد و تمام گناهانی که انجام داده و انجام خواهد داد، بخشیده خواهد شد

 : دارند یاتیروا ربالءک کسجده بر خا ی هدربار

 : دندیپرس یرازین شیمحمد حس یمله عظت الیاز آ

 ح است؟ین صحیا ایتر است .... آ ه افضلکن میاز زم ربالءکن یند زمیگو یم

 .)٢(یآر: ندیگو یمشان در پاسخ یا

 : رده استکر کن موضوع ذیر را به همیاشف الغطاء، شعر زکن یمحمد حس

)٣(. 

ارتر است، کربالء باالتر و آشکه رتبه کعبه است کربالء باک ی هسیسخن مقا

 ار شد.کآشاش  باالتربودن رتبه

 : گوید می بیت الله دستغیآ

هرکس  رده تاک یت الله لطفیدر عوض عبادت ب؛ نیخداوند با عبادت قبر حس«

 یبرا یبرود و حت؛ نیارت حسیت الله الحرام را نداشته باشد، به زیارت بیق زیتوف

شتر از حج داده ینند، ثواب بک یمت یارت را رعایط زیه شراک یاز مؤمنان یبرخ

ح شده ین موضوع تصریات وارده در ایاز روا یاریه در بسکشود. همانطور  یم

                                                 
 .۳۰۴-۳۰۳و کامل الزیارات  ۱۰/۳۵۰وسائل الشیعه -١
 .۳۷الفقه العقائد/ -٢
 .۲۶االرض و التربة الحسینیه/ -٣



 ١٠٧   ی... بخش ششم: ثواب زیارت قبر امام حسین و مسئله

 .)١(»است

 : ه فرمودکدهند، آمده  یمنسبت  صه به رسول اللهک یتیدر روا

 یار بزرگ است و آن از بطحاین است و حرمتش بسیمز ی هن نقطیترکربالء پاک«

 .)٢(»بهشت است

ح ین قبل از وجود ضریست و دین نیاز دس نیارت حسیه زکم یالزم است بدان

ت بوجود ین روایج ایپس از ترو ÷نیارت امام حسیامل شده است و زکامام 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَن�ُ  ۡ�َۡومَ ٱ :دیفرما یمآمده، خداوند متعال 
َ
ۡ�َمۡمُت أ

َ
ۡم َو�

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  امل و کنم را بر شما یامروز د دِيٗنا

 دم.یشما پسند ین براینعمتم را بر شما تمام نمودم و اسالم را بعنوان د
، نیحس ،حسنس ین علیر المؤمنیبه ام صه رسول اللهکاست  یهیوبد

د ی، ابو سعمانیفه بن ی، و حذاسریمار بن ، عمقداد بن اسود ،ابوذر

لتی ین فضینکه از چنینداده است ضمن ا ین دستوریگر اصحاب، چنی، و دیخدر

 اند! محروم شده

؛ نید قبل از شهادت امام حسییگو یمه شما ک ییها نید گفته شود ایشا

ه پس از او ک-ن یمعصوم ی هرا ائم؛ نیارت حسیلت زیات فضیروا اند، ستهیز

 اند. ردهکت یروا -اند هبود

ن یش از شهادت حسیپ؛ و صحابهس نیر المؤمنیه امکن درست است یا یآر

در  یاتیاز آنها روااند  ستهیز؛ نیه پس از شهادت امام حسکهم  ییاما آنها اند، ستهیز

 : مینک یمه ما مشاهده کن رسوم است یه مخالف اکدست است 

                                                 
 .دار التعارف بیروت ۱۵الثورة الحسینیه دستغیب / -١
و السجود علی االرض آیت الله علی  ۲۵زوینی /السجود علی التربة الحسینیه محمد ابراهیم ق -٢

 .۱۴۰احمد /
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؛ به ابو عبد الله: گوید می ریبن سد حنان: ت استیبطور مثال از امام صادق روا

اند  ازشما گفته یم برخیدی؟ چون شنییگو یمن چه یارت قبر حسیز ی هگفتم دربار

ل است، کت چقدر مشین روایا: حج و عمره برابر است، فرمود کین با یارت حسیز

چون او سردار جوانان ؛ دینکد و به او جفا نینکارتش ین زکیل؛ ستیبرابر نها  این با

 .)١( ....»هشت است ب

ده و از امور نو از دین نبوها  ساختن بارگاه و ساختمان بر قبر: مبحث دوم
 پیدا و بدعت است

که اند  شان مرتکب گناه و بدعتی شدهیان با ساختن گنبد و بارگاه بر قبر ایعیش

 : گوید می یرازین مسأله اعتراف دارند. شیخودشان هم به ا

امبران، أئمه و یپ یها بر مرقدها و بارگاهها  ها، قبه حیان معتقدند، ساختن ضریعیش

 .)٢(به خداوند است -یکیعوامل نزد-ن مقربات یتر از افضل یماسال یها تیشخص

ند. به ک یمور را رد کدگاه مذیعه آمده، دیش یتب و منابع اصلکه در ک یاتیروا

 : دینکر توجه یات زیروا

 : ت استیروا؛ از ابو عبد الله

ر یا ید و ینیا بر آن بنشینماز خوانده شود، ها  ه بر قبرکرده ک ینه صرسول الله

 .)٣(بسازند ییآن بنا

بر آن  ییا بنایار برده شود کگچ بها  ه در قبرکنیاز ا صرسول الله ت استیروا

                                                 
کند و  این روایت، و روایاتی دیگری که شیعیان نقل کرده اند، را رد می ۱۰/۳۵۲وسائل الشیعه  -١

حقیقت این است که  این روایات بی اصل و اساس هستند و  اگر واقعا زیارت امام حسین این 

سنت صحیح در این مورد چیزی نیامده و چرا پیامبر به قدر ثواب دارد؛ چرا در قرآن و در 

 عزاداری هر ساله آن دستور نداده است؟.
 .۳۶۵الفقه العقاید  -٢
 .۲/۸۶۹وسائل الشیعه  -٣



 ١٠٩   ی... بخش ششم: ثواب زیارت قبر امام حسین و مسئله

 .)١(رده استک ینند، نهیا بر آن بنشیبسازند و 

ت یروا؛ از امام صادق ؛رده اندکرا نقل  ین نهیا ه ائمهکم ینیب یمل ین دلیبه هم

ه زن زنا ک یرشوه خوردن در قضاوت، پول: ز حرام استیهفت چ: ه فرمودکاست 

نند، ک یمافت یاهن در که جادوگر و ک یند، پولک یمافت یار در برابر عمل زشت درک

 .)٢(شود یمساخته ها  ه بر قبرک ییساختن بناها یه براک یپول فروش سگ و پول

 : استت یبن جعفر روا یاز عل

ا ساختن بارگاه بر قبرها و نشستن بر قبور یگفتم آ؛ بن جعفر یبه ابو الحسن موس

 درست است؟

ار ببرند کنند، گچ به یساخته شود، بر آنها بنش ییست بر قبرها بنایدرست ن: گفت

 .)٣(نندکا از گل استفاده یو 

ن و یر المؤمنیو ام صه به رسول اللهکمسلمانان واجب است همۀ  ن بریبنابرا

 صاز رسول الله یرویدر پ یبخت کیه سعادت و نکست ین یکنند و شکأئمه اقتدا 
 روان بر حقش است.یو پ

ارت قبر و یه از ابو عبد الله در خصوص زکت است یو از سماعه بن مهران روا

د بر یندارد اما نبا یرادیارت قبور ایز: ردم، فرمودکسؤال ها  ساختن مساجد بر قبر

 اجد ساخته شود.مسها  نار قبرک

وجل  قبلة وال مسجدا فان اهللا عز يال تتخذوا قرب« :دیفرما یم صامبریو پ

قبر من را قبله و  )٤(»ائهم مساجدينبأث اختذوا قبور يح یهود وانلصارلعن ايل

                                                 
 .۱/۱۲۷مستدرك الوسائل  -١
 .۳/۴۴۴و جامع احادیث الشیعه  ۲/۸۶۹وسائل الشیعه  -٢
 .۲/۸۸۷شیعه و وسائل ال ۱/۱۱۴، من ال یحضره الفقیه ۳/۲۲۸کافی  -٣
 ۲/۸۸۷و وسائل الشیعه  ۵/۷۲، الوافی ۳۵۸، علل الشرایع ۱/۱۱۴من ال یحضره الفقیه  -٤

 .۳/۴۵۵و
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امبران خود را مساجد یه قبور پکرا آنگاه  یهود و نصاریه خداوند کد یمسجد قرار نده

 ».ردکقرار دادند، لعنت 

ال «: گوید می دمیشن صت است، از رسول اللهیروا شین علیر المؤمنیاز ام

ثما كنتم فان صالت�م يح وت�م قبورا وصلوا ىلَع يب اً والمسجد يتتخذوا قرب
قبر مرا مسجد قرار  )١(»ال تتخذوا قبور�م مساجد« » بلغ�يوسالم�م 

ت یه در رواکبا خواندن قرآن آنطور  -د ینکل نیرا به قبرستان تبدهایتان  د و خانهینده

د، درود و یه هرجا باشکد یسالم بفرست د بر من درود ویو هرجا بود -گر آمده ید

 رسد. یمسالم شما به من 

 د.یتان را مسجد قرار ندهیقبرها: گر آمدهید یتیدر روا

اشف الغطا در مسأله ساختن بارگاه بر کآل  ینیه محمد حسکر است کان ذیشا

 ه درک یاتین همه روایبه ا یا هچ اشاریه» ۲۷ه /یالوهاب ینقض فتاو«: تابکقبرها در 

 اند؟ ردهکار را نکن یشان ایه چرا اکسؤال است  یرده و جاکعه آمده، نیشهای  کتاب

ات ین روایه اکد یجاد نماین توهم را ایذهن خوانندگان ا ه درکل باشد ین دلید به ایشا

د یچون بع؛ اهل سنت استهای  کتاب فقط درت شده و یفقط از طرق اهل سنت روا

 شیها تابکات در ین روایاشف الغطا از وجود اکمانند  یه فردکرسد  یمنظر ه ب

 خبر باشد؟! بی

س یه مسلم از علکرا  یثیور حدکتاب مذکاشف الغطاء در کن یو محمد حس
: یعنی یچ قبر مشرفیه هکبه من دستور داد  صه رسول اللهک رده استکت یروا

 ».نمکسان کین برابر و یه با زمکنینم مگر اکن را رها نیخته شده و بلند شده از زمسا

ند و از ک یم یقبرها نه ردنکه به صراحت از ساختن و بلندک یاتیگر روایاو به د

است که ثابت  میرده، و این قطعا دلیل محککن یا هچ اشارین نقل شده، هیقیطرق فر

                                                 
 .۱/۲۲۵مستدرك الوسائل  -١



 ١١١   ی... بخش ششم: ثواب زیارت قبر امام حسین و مسئله

شان دروغ  دتا برای نصرت و پیروزی مذهبکند علمای این طائفه (شیعه) عم می

 کنند.  میگویند و مردم را گمراه  می

اگر تقیه «: که گفت میشود هنگا میو بعد از این دالئل، صداقت خمینی ثابت 

 ». گیرد مینباشد مذهب شیعه در معرض نابودی و انقراض قرار 

خواهند  یمه نکهستند  یا هه عدکد یآ یمن بر یاشف الغطاء چنکن عمل یاز ا

ن و ائمه ثابت است، یر المؤمنی، امصه از رسول اللهک یاتیاز روا یاریمردم از بس

ر سؤال یشان ز یات شخصیو نظرها  قهیرا اگر باخبر شوند، سلیز؛ باخبر شوند

 رود. یم

 ند. ک یمد ییت مسلم را تایه رواکعه آمده یت از طرق شیدو روا هکاست  یگفتن

 : ه فرمودکنند ک یمت یروا؛ ابو عبد الله از یو حر عامل ینیلک: اول

: دستور داد نه فرستاد ویمرا به مد صن فرموده است، رسول اللهیر المؤمنیام

 یا هشد چ قبر ساختهینم و هکه نابودش کنینگذارم مگر ا یا هس و مجسمکچ عیه

 .)١(»شمکه بکنیرا نگذار مگر ا یچ سگینم و هکسان کی که با خاکنینگذارم مگر ا

ر یام«: ه فرمودکاند  ردهکت یروا؛ از ابو عبد الله یو حر عامل ینیلک: دوم

ستن کساخته شده و ش یقبرها ینابود یمرا برا صرسول الله: فرمودهس نیالمؤمن

 .)٢(»فرستادها  مجسمه

ر کاست، ذس یه از علکح مسلم را یت صحیروا دیبنام حسن سع یگریفرد د

از  صه رسول اللهکآورده  یمذاز مسلم و تر یگریت دیرده و سپس رواک

ن یر اکرده است پس از ذک یقبور و ساختن بناء بر قبور نه یردن گچ براک استفاده

ه امت بر ساختن بناء بر بارگاه و قبور و نوشتن بر آنها اجماع کند ک یمها ادعا  تیروا

                                                 
 .۳/۴۴۵و جامع احادیث الشیعه  ۲/۸۶۹، وسائل الشیعه ۶/۵۲۸کافی  -١
 .۳/۴۴۵و جامع احادیث الشیعه  ۲/۸۷۰، وسائل الشیعه ۶/۵۲۸کافی  -٢
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اجماع در صورت نبود نص  یجا و نادرست است، وانگهیب یین ادعایا اند، ردهک

 است، با وجود نص اجماع اعتبار ندارد. معتبر

نوشته  شتر به کتاب یبرای اطالع ب

 د.ین آلبانی مراجعه کنیمحدث ناصر الد

  اند: و ادامه داده

ه از یه خود امامکاست  یاتین روایل ایدل اند، ن امر اجماع داشتهیبر ا یاثنا عشر

 م.یردک رکاز آنها را ذ یما برخو اند  ردهکائمه نقل 

 : هیامام یات و آراء فقهاینظر
 : گوید می یوسف بحرانیخ یش

قبور و ساختن بنا بر قبرها  یت استفاده از گچ برایراهکاز اصحاب به  یگروه

ن مسئله یروه بودن اکه بر مکآورده  ت یرواو ظاهرا در اند  ردهکح یتصر

 : گوید می »هیالنها«خ دریاجماع است و ش

 روه است.کقبور و آراستن قبرها م یردن گچ براکاستفاده  

مباح،  یردن قبرها و ساختن بنابر آنها در جاهاک گچ: گوید می در المبسوط

 .)١(روه استکم

روه کبر قبرها م -بارگاه–ردن ساختمان کبنا : گوید می یمحمد باقر سبزوار مال

 است.

ن مسئله اجماع شده است و یبودن ا روهکم ه برک ردهکنقل  در مصنف 

 رده است.کر کن اجماع را ذیخ هم ایش

روه کردن ساختمان بر قبر و مسجد قراردادن آن مکبنا: گوید می یرکدر الذ

                                                 
 .۴/۱۳۰ئق الحدا -١



 ١١٣   ی... بخش ششم: ثواب زیارت قبر امام حسین و مسئله

 است...

خان و ین اخبار را صدوق، شیا: گوید می ن اخباریپس از نقل ا یرکدر الذ

را استثناء  یچ قبریو هد ان ردهکشان نقل یها تابکن در یاز متأخر یجماعت

 .)١(اند ردهکن

ز با اجماع یو بنابر قبور را ن بودن ساختن بارگاه روهکم یعامل ینیمحمد جواد حس

 .)٢(رده استکنقل 

ن یه بر مخالفت با ایه امامکند ک یمد اول نقل یاز قول شه ین حال سبزواریبا ا

گر یو د یو عالمه حل یسخ طائفه ابوجعفر طویه شک یاند! اجماع ردهکاجماع، اتفاق 

ز یو... ن یزن نهیو سخوانی  نوحه در نیعالوه بر ا اند، ردهکعه نقل یش )٣(یعلما

 نند؟؟؟ک یمشان عمل  برخالف اجماع

                                                 
 .۳۴۳ذخیره المعاد فی شرح االرشاد سبزواری / -١
 .۲/۸۵۶مفتاح الکرامة شرح قواعد العالمة عاملی  -٢
 .۳۴۴ذخیره المعاد فی شرح االرشاد سبزواری  -٣





 
 
 

 بحث ی هنتیج: سخن آخر

 : ر استیج بدست آمده به شرح زینتا ی هن بحث خالصیان ایدر پا

ز آن بزرگوار خواستند به نامه نوشتند و ا؛ نیه به امام حسک وفه بودندکاهل  -۱

 ی هه با فرستادک یمانیه عهد و پکد یشکن ید، اما طولیایوفه و (عراق) بک

ردند و در کانت یستند و به مسلم خکل بسته بودند، را شیامام، مسلم بن عق

 ردندکار را کن ین همید و پس ازآن با امام حسیت مسلم به شهادت رسینها

ردند کن انتیخ؛ نیآنها تنها به امام حسشتند و کن را خودشان یو امام حس

 یردند و حتکانت یز خیبه پدر و برادر بزرگوارش ن نیش ازامام حسیه پکبل

 انت نمودند.یز خین تیگر ائمه اهل بیبه دبعد از آنها 

دوستانه و آنها را  ی هرابط صرسول الله ی هت با صحابیو اهل بس یعل -۲

فرزندانشان انتخاب  یبرا آنها را یها ه نامک ییدوست داشتند تا جا

را انتخاب  ییها فرزندانش نام یبراهرکس  هکردند. پرواضح است ک یم

 ه دوست دارد.کند ک یم

ه در قرون کرواج دارد در زمان أئمه نبوده بل ینیآنچه امروز بنام شعائر حس -۳

و به سر خوانی  نوحه هکم ینیب یمر پس از ائمه بوجود آمده است لذا یاخ

ن را از یه حرام است و ایاه به اجماع امامیدن لباس سیوشوصورت زدن و پ

 م.یردکشان بطور مستند نقل یها تابکعلماء و 

ها  یروز عاشوراء را قبول ندارند و آن را به امو ی هن زمانه روزیان ایعیش -۴

عه یها و منابع ش تابکروز عاشوراء در  ی هه روزکم یدیدهند، د یمنسبت 

 ثابت است. 

ه ک یدانند، درحال یمز یردن ساختمان بر قبرها را جاکبناان یعیامروزه ش -۵
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رده ک یار نهکن یشان آمده از ایها تابکه در کآن طور  صم رسول اللهیدید

  روه و ممنوع است.کن مسئله میخودشان ا یات و اجماع علنیو طبق روا

ه خمس کم یح دهیته را توضکن نیه اکرسد  یمنظر ه سته بین بحث شایان ایدر پا

را از ائمه یز؛ شود یمد، داده یآ یمفار بدست که یه در جنگ علک یمتیط از مال غنفق

 ت است و بس.یت روایاهل ب

ز یان جایعیش یدادن خمس از مال شخصی به نائب امام برا به دو سبب اما

 : ستین

د، از عبدالله یآ یمفار بدست که یه در جنگ علک یمتیخمس فقط از مال غن: اول

: گوید می ÷دم ابوعبداللهیشن: هکاست ت یبن سنان روا

 .)١(»متیست مگر خاص در اموال غنیخمس ن »

ست مگر در اموال ین یخمس«: ت استیروا إو از ابو عبد الله و ابو الحسن

 .)٢(»متیغن

 یناسکس یردند از ضرکان مباح اعالم یعیش یائمه خمس را برا: سبب دوم

 : ت استیروا

 افت؟یان مردم رواج یجا زنا در مکاز  یدان یما یآ: گفت؛ ابو عبد الله

 ر.یخ: گفتم

چون ؛ ما کان پایعیت را ندادند، بجز شیه خمس ما اهل بکاز آنجا : گفت

 .)٣(»آنان و اوالدشان حالل است یخمس برا

 : ه گفتکت است یاز ابو جعفر روا

                                                 
 .۶/۳۳۶و وسائل الشیعه  ۸، ۱۷، ۲۲، ۱۰/۲۴جامع احادیث الشیعه  -١
 .۶/۳۴۲و وسائل الشیعه  ۸، ۱۰/۱۷جامع احادیث الشیعه -٢
 .۶/۳۷۹و وسائل الشیعه ۱۰/۸۸جامع احادیث الشیعه  -٣



 ١١٧   ی بحث سخن آخر: نتیجه

 کرد تا فرزندانشان پاکمعاف را از دادن خمس  -ان یعیش ن آنان،یرالمؤمنیام

 .)١(باشند

ان را از دادن خمس یعیه شکعه وجود دارد یتب شکدر  یادیات زین مورد روایدر ا

 م.یردکشدن مطلب از نقل آنها صرف نظر  یند و ما به خاطر طوالنک یممعاف 

 : دیگو یخ طائفه محمد ابن حسن طوسیش

و آنچه  -ت یاهل ب -حقوقشان  ه درکشان اجازه دادند  انیعیبت به شیدر حالت غ

ن کازدواج، تجارت و مس: د انجام دهند مانندیر بایه ناگزکره یمربوط به خمس و غ

 .)٢(نندکتصرف 

و مال  در  یدر الشرائع االسالم و محمد باقر سبزوار یمحقق حل

 ییفتواه یمورد اعتماد امام یگر علمایو د  در یاشانکض یمحسن ف

 ی هست و ادلین یمان دادن خمس الزایعیش یلذا برا اند، ور دادهکمذ یه فتوایشب

 ند.ک یمه خالف آن را ثابت یمعتبر و مورد اعتماد امام

ایست که خداوند نگارش آن را برای من میسر گرداند و از خداوند عز  این نوشته

ر و سپاس فراوان برای که با این کتاب به مردم نفع برساند و شک موجل مسألت دار

 اسالم و اصحاب و خاندان پاک اوست. میخداوند و درود و صلوات بر پیامبر گرا

                                                 
 .۶/۳۷۹و وسائل الشیعه ۱۰/۸۸جامع احادیث الشیعه  -١
 .چاپ دار الکتب العربی ـ بیروت ۲۰۰النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی/ -٢
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