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 م ی بسم الله الرحمن الرح 
 سوم  فصل

 ات یو روا  ی قرآن  موارد

 

 شود؟  ی م یتلق نیمنطبق بر امام حس  ،که در قرآن آمده است  میبه چه استناد ذبح عظ 3-1

وفديناه بذبح عظیم، در لغت يعنی ذبیح يا مذبوح بزرگ و بزرگوار. اين ترکیب وصفی يک بار در قرآن مجید به کار رفته است:    ذبح
 که در خواب ديد بايد فرزندش اسماعیل  در داستان حضرت ابراهیم(  107  ،)صافات  »به عوض او، ذبح عظيمي را پذيرفتيم.« ؛  عظیم

پسرم! من در » در قرآن مجید در سوره صافّات گفته شده است: هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت:    . را قربانی کند

به خواست خدا مرا از صابران خواهی    .ستور داري اجرا کنچه دپدرم! هر»گفت    «تو چیست؟  نظر  کنم،  خواب ديدم که تو را ذبح می 

آن رؤيا را تحقق بخشیدي )و به   او را ندا داديم که: اي ابراهیم!. جبین او را بر خاک نهاد یمهنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراه. يافت

ما ذبح عظیمی را فداي او    تحان آشکار است!اين مسلما همان ام  دهیم!  را جزا مینیکوکاران    گونهما اين  «مأموريت خود عمل کردي(

اند که مراد از   تسنن در اين جا گفته  غالب مفسّران شیعه و اهل(  102  -   107  فات، )صاو نام نیک او را در امتهاي بعد باقی نهاديم(    کرديم

وگرنه خود    میده شده استنا  »عظيم«  ،اين ذبح به امر الهی استن  چوعالّمه طباطبايی  )قوچ( است و به گفته    »کبش« ،  »ذبح عظيم«

 ذبح، فی نفسه عظیم نبوده است. 

،  الثقلین تفسیر نور در  حويزي  ،  تفسیر برهاندر  هاشم بحرانی  سید ،  تفسیر صافیدر  محسن فیض کاشانی  مالاز مفسران شیعه از جمله    بعضی

الرّضا  یع ، طبق حديثی که در  بحار االنواردر  مجلسی  و مرحوم   از    نقل کرده  روايت شده است،ون اخبار  »ذبح اند که در اين جا مراد 

قرار گرفت. ترجمه   است و او قربانی عظیمی بود که جانشین ذبح اسماعیل است که از ذريه ابراهیم حسین محضرت اما ،عظيم«

نقل کرد که اين حديث را از    352، در سال عطار بود که در نیشابورالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوري  عبد»حديث از اين قرار است:  

فرمود: چون  که می شنیده بود که گفت شنیدم از حضرت رضافضل بن شاذان شنیدم که او نیز از نیشابوري  قتیبهمحمد بن علی بن 

در دل آرزو کرد که   مهیقوچی که فرستاده بود، ذبح کند، ابرا  دستور داد که به جاي ذبح اسماعیل   خداوند به حضرت ابراهیم

قربان کرده بود و امر به ذبح قوچ به او نشده بود، تا دلش همچون دل پدري که فرزندش را   درا به دست خو  کاش فرزندش اسماعیل

 ! یمي ابراهبه او وحی کرد که ا کنند، بگردد. خداوند  به درد آيد و سزاوار واالترين درجات اهل ثواب که در مصائب صبر می  ،ذبح کرده

نیست. خداوند   دتر از حبیبت محم  اي از آفريدگانت براي من محبوب  آفريده   چترين خلق من نزد تو کیست؟ گفت: يا رب هی  محبوب

يزتر است يا فرزند او عزيزتر است. خداوند پرسید: فرزند او براي تو عز  آيا او عزيزتر است يا خودت؟ پاسخ داد:  ؛وحی کرد که يا ابراهیم 

آورد يا کشته   تر دل تو را به درد میظلم و ناحق به دست دشمنانش بیش  شدن فرزند او به  انیاد: فرزند او. فرمود: قربخودت؟ پاسخ د

من؟ پاسخ داد: قربانی شدن او به دست دشمنانش برايم دل آزارتر است. خداوند فرمود: اي   طاعت  شدن فرزندت به دست خودت در راه

همچنان  . کشند را بعد از او از سر ظلم و عدوات می  هستند، فرزندش حسین  مّت محمّده از اکنند ک گروهی که گمان می  ؛ابراهیم

اشک به تاب شد و دلش به درد آمد و    از اين سخن بی   شوند. ابراهیم  که گوسفندي را بکشند و با اين کار، مستوجب غضب من می 

و قتل   حسین  با جزعت بر  (اگر او را کشته بودي)زعِ تو را بر فرزندت  ديدگان آورد. خداوند بار ديگر به او وحی کرد که اي ابراهیم، ج

وفديناه ود:  و اين همان است که فرم  دهم   ترين درجاتی که ثواب صبر بر مصائب است، قرار می  و براي تو رفیع  کنم  فديه و معاوضه می  او
. عیون  124ـ  5، ص  12،البرهان فی علوم القرآن. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  )مالمحسن فیض کاشانی، تفسیر صافی. حويزي، نور الثقلین. بحرانی بذبح عظیم

  امام حسین  ،سوره صافات  107  بنابراين طبق نقل برخی از روايات و مفسرين مراد از ذبح عظیم در آيه  (209، ص1  ج  السالم، أخبار الرضا علیه  

 است که در صحراي کربال در روز عاشورا به شهادت رسید.
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 باشد؟  یسند معتبر م يدارا ،رواج دارد انیعیش  نیعاشورا که در ب ارتي ز ايآ 3-2

در فضیلت و ثواب زيارت   امام صادق   ، الجنان هم زيارت عاشورا را از آنجا نقل کرده است  که مفاتیحمصباح شیخ طوسى  کتاب    در

 من يافتم اين زيارت را با اين ضمانت ]ثواب   ،يد: اى صفوانمافر  مى   ؛در ادامه آن امام به راوى که صفوان است   . اند  عاشورا مطالبى فرموده 

 از جبرئیل و جبرئیل از خداوند. و پیامبر  رسد به پیامبر خدا  تا مى  پدرم از امام سجاد  و [ از پدرم امام باقر ها  یلتفضها و 

 اين زيارت شريف را به شرح زير نقل کرده است: ، با سه سند طوسى شیخ

 . بزيع، از صالح فرزند عقبه، وى نیز از پدرش عقبة بن خالد از امام باقرسماعیل بن محمد فرزند ا -

و جبرئیل و سرانجام    از پیامبر  ، از پدرانش محمد فرزند خالد طیالسى، از سیف بن ُعمیره، از صفوان فرزند مهران از امام صادق   -

 بزرگ. خداوند 

 . ( 787، 772)مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ، ند محمد حضرمى از امام باقرصالح بن عقبه و سیف بن ُعمیره از علقمه فرز -

 

توثیق عام   زین  یاند و برخ  افراد پیش گفته از مشاهیر راويان حديث هستند که عموما از سوى دانشمندان علم رجال توثیق شده  همه

  .کرد ضعفى در آنان بود، به يقین در جامعه اشتهار پیدا مى ر نقطهکردند و اگ  يعنى افراد بنامى بودند که روايات امامان را نقل مى .رنددا

 دانست.  تيکفا شانيا يرا برا »توثيق عام« توان  آنها نقل نشده است. از اين طريق مى با اين همه، هیچ گونه قدحى درباره

 

 از حج و عمره هم بیشتر ثواب دارد؟ اقعاً طبق روايات زيارت قبر امام حسینآيا و 3-3

اما دريک نقطه اشتراک دارند و آن،   را بیان داشته اند، هرچند در بیان ثواب با هم متفاوت اند   که فضیلت زيارت امام حسین  اتیايرو

 برشمرده اند.  و برخی از آنها ثواب چندين حج را براي زيارت امام حسین اند حج و يا عمره دانسته اين که آن را برتر از

م و در ادامه نکاتی در مورد چرايی اين مقايسه و چگونگی افزون بودن فضیلت زيارت کربال  ب نمونه اشاره می کنبه چند روايت از با ابتدا

 خدمت شما عرض خواهم کرد:  ، بر حج و عمره

ِة اإلسالِم   زيارة َقبر الحُسَین   : [دالله ]الصادقأبي عب  عن ٌة و ُعمَرٌة بَعد َحجَّ جِة َحجَّ ٌة، و من َبعد الَحَّ کامل الزيارات،  )  َحجَّ

 ( 59، ح 39، ص 101؛ بحار األنوار، ج 495، ح 298ص 

به جا   حجة اإلسالمعمره اي است که پس از    ا[ يک حج است و]بلکه برابر با[ حج وب  ]برابر  زيارت قبر حسین  فرمودند:  صادق  امام

 آورده می شود. 

ضا  عن   112)ثواب األعمال، ص  ًة َمبروَرًة َمقبَولةً ِن علیه السالم َتعِدُل ُعمرَ َيقوُل: زيارُة قَبِر الُحَسی   محمد بن سنان: َسمِعُت الرِّ

 ( 477،ح292و ص 473، ح291؛ کامل الزيارات، ص10ح

 نیکوست. ، برابر با عمره اي مقبول ومی فرمايد: زيارت قبر حسین که امام رضا شنیدم

 ( 499و ح 500، ح300)کامل الزيارات، ص ًة َوُعمَرًة  َلُه َحجَّ کِتب َاللهُ  َمن أتي َقبَر الُحسَین  : [ أبي عبدالله ]الصادق  عن

 برايش يک حج و عمره می نويسد.  بیايد، خداوند  هرکس به ]زيارت[ قبر حسین

ٌة َوُعمَرتاِن    َمن زاَر َقبَر الُحَسیِن   : [علي بن الحسین ]زين العابدين  عن  ، 43)فضل زيارة الحسين عليه السالم، ص کِتَب َلُه ُحجَّ

 ( 17ح 

 شود.  برايش نوشته می عمره  را زيارت کند، يک حج و دو قبر حسین  هرکس

تي َقبَر الُحَس أبي عبدالله ]الصادق[  عن
َ
قِه، کاَن کَمن َحجَّ َثالَث ِحَجٍج َمع ََرسُوِل الَله   یِن : َمن أ )کامل   عارفًا ِبحِّ

 ( 413، ح 267الزيارات، ص 

 حج گزارده است.خدا  انند کسی است که سه بار همراه پیامبررش بیايد، م به زيارت قب حسین با شناخت حق هرکس

ةً   : ِزياَرُة َقبِر الُحَسیِن أبي عبدالله ]الصادق[   عن ًة َوأفَضُل، َوِمن عِشريَن ُعمَرًة َوُحجَّ ، 4)الکافی، ج    َتعِدُل َعشريَن ُحجَّ

 ( 580ص 

 رتر از[ بیست عمره و بیست حج است.و نیز ]ب تتر از آن اس، برابر با بیست حج و برقبر حسین زيارت
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بي َعبِدالله  عن
َ
ُقلُت َلُه: ُجِعلُت ِفداک، أأِت قَبَر الُحَسیِن  أبي سعید المدائني: َدَخلُت َعلي أ

َ
 ؟ ف

ائِت َقبَر ابِن َرسُوِل اللهقاَل 
َ
   بیَن،یَ أطیِب الطَّ   : َنَعم يا أبا َسعیٍد! ف

َ
اهريَن، وأَبرَّ ال طَهِر الطَّ

َ
إذا ُزرَتُه کَتَب الله وأ

َ
براِر؛ ف

ةً لَ   ( 4، ح581، ص4)همان، ج ک َبِه َخمًسا وِعشريَن ُحجَّ

 ؟ بروم درآمدم وگفتم: فدايت شوم! آيا به زيارت قبر حسین امام صادق  گويد: برمدائنی   ابوسعید

 . و نیکوترين نیکوکاران است   کیزگاناکیزه ترين پاترين پاکان، پبرو که او پاک  عید، به زيارت قبر فرزند پیامبر خدا: آري، اي ابوسفرمود

 پنج حج برايت می نويسد.   را زيارت کنی، خداوند در برابر آن، بیست و پس چون او

ان َسمِعُت أ  عن هَّ ُجَل مِنُکم ِلیغَتِسُل َعلي شاِطيِء الُفراِت، ُثمَّ َيأت  با عَبِداللهبشیر الدَّ قاَل: يا َبشیُر! إنَّ الرَّ
َ
ي  َيقوُل.... ف

ٍة َمقبوَلٍة، َو ِمَئَة ُعمر   َقبَر الُحِسیِن  ُعها أو يَضُعها ِمَئَة ُحجَّ
َ
قِه، فَیعطیِه الله بکلِّ قَدم ََيرف ا ِبحِّ

ً
َغزوٍة َمَع    ٍة مَبُرورٍة، َوِمَئةَ عاِرف

 ( 580، ح343، ص 544، ح320)کامل الزيارات، ص َنبي ُمرَسٍل إلي أعداِء الله َوأعداِء َرسوِلِه 

می آيد به زيارت او   غسل می کند و با شناخت حقّ حسین  کناره فرات می فرمايد: اي بشیر، فردي از شما بر صادق  امامکه    شنیدم

 دهفرستا  يکصد عمره نیکو و يک صد جهاد همراه با پیامبر  دارد و می گذارد، يک صد حج مقبول و  بر هر گامی که بر میدر برا  خداوند   و

 نويسد.  پیامبرش، برايش می  برابر دشمنان خدا و  شده در

 

 تر است؟!  چطور زيارت کربال از حج هم با فضیلت 3-4

بلکه موارد متعددي يافت می شود که عملی يک   . اختصاص ندارد  ت امام حسینبه زيار  اهل بیتگونه ارزش گذاري در روايات  اين

 شمرده شده است.  که برتر از يک هزار حجّ پذيرفته مؤمنمانند: برآوردن حاجت   .هزار برابر حج، بلکه بیشتر از آن ارزيابی شده است

لة بمناسکها، وعتق ألف رقبة لوجه اللهقضاء حاجة المؤ »رمايد:  می ف  صادق   امام  ة متقبَّ ؛ برآوردن من افضل من ألف حجَّ

 ( 353، ح308)األمالی )صدوق(، ص حاجت مؤمن، برتر از هزار حجّ پذيرفته شده و آزاد کردن هزار بنده در راه خداست 

لرد دانق من حرام »می فرمايد:   داار حج پذيرفته است. پیامبر خکه معادل هفتاد هز مال حراميا رد کردن و خودداري از تصرف  و
ة مبرورة  ار رد کردن يک دانگ )يک ششم( درهم حرام، نزد خدا برابر با هفتاد هز  ؛ هرآينهيعدل عند الله سبحانه سبعین ألف حجَّ

 ( 16، ح 296، ص101بحار األنوار، ج  ؛36، ح 25؛ الدعوات، ص129)عدّة الداعی، ص  .«حج پذيرفته است

 ، معادل گزاردن يک میلیون حج است.تصريح می کنند که زيارت با معرفت امام رضا برخی از احاديث همچنین

 خواندم:  امی گويد که در نوشته اي از امام رضبن ابی نصر بِزَنطی  محمد

ها؛ألَف َحجَّ  - عز وجل -ِعنَدالله   ياَرتي َتعِدُل شیعَتي أنَّ ز  أبلغ لٍة کلَّ  ٍة وألَف ُعمَرٍة ُمتَقبَّ
 عمره پذيرفته است. شیعیان من برسان که زيارت من نزد خدا، برابر با يک هزار حج و  به

 باشد؟ امام جواد  يک هزار حجبرابر با    یان گذاشتم که چگونه می شود که زيارت آن امامدرم  می گويد: اين موضوع را با امام جواد  او

 اد: پاسخ د

قِه  إي ٍة ِلَمن َيزُورُه عارفًا ِبحِّ  ( 3182، ح582، ص2؛ کتاب من ال يحضره الفقیه، ج168، ح85، ص6)تهذيب األحکام، ج َوالله! وألُف ألِف َحجَّ

 زيارت کند.  از سر معرفتبراي کسی که او را  .به خدا! و برابر با يک میلیون حج است آري

 

توان گفت عالوه بر اينکه احتمال مفهوم   و برتري آن با حج، می  توجه به مجموع روايات رسیده در باب فضیلت زيارت امام حسین   اب

ج واجب هم مقايسه توان زيارت امام حسین علیه السالم را با ح  دنبال ندارد، میعددي داشتن اين احاديث بعدي نداشته و محذوري به  

را به   نیامام حس  ارتيکه ز  ستین  نيقائل به ا  يا  عهیش  چیه  یعنيشود    ارت جايگزين حج واجب نمیچند زيکه هر  ينصورتکرد به ا

ش در بین اعمال ديگر هم مواردي داريم که مستحب ثواب   هم باشد.  ولی بعدي ندارد که ثوابش بیشتر از حج واجب  حج انجام دهد  يجا

از ثواب جواب   ،که طبق روايات ثواب سالم کردن با اينکه مستحب است  سالم استروشن آن سالم و جواب    نهاز واجب بیشتر است و نمو

 سالم که واجب است، بیشتر می باشد. 
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 می فرمايند:   على امام

الُم  وَن ِللُمبَتدى َو واِحَدٌة  َسب  َالسَّ ادِّ عوَن َحَسَنًة ِتسَعٌة َو ِستَّ ه است کنند  سالم  : سالم هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تاى آن براىِللرَّ

 ( 46، ح11، ص73بیروت( ج- )بحاراالنوار)ط  .و يکى براى جواب دهنده

 

ن است. حقیقت آ   ج معرّفی کرده اند، توجه دادن مسلمانان به روح حج ورا برتر از ح  ترين نکته در رواياتی که زيارت امام حسینمهم

اميمحسوب می گردد ماساس بالندگی اسال امام عادلامامت  :گزارش شده چنان که از امام رضا ( 5؛): إنَّ اإلماَمَة ُاسُّ اإِلسالِم النَّ

 امامت، ريشه بالنده اسالم است. 

 

  از تبار قريش هستیم و هواخواهان ما عرب هستند.  »ماودند:  نسبت به ايرانیان کینه و دشمنی داشتند که فرم  آيا واقعاً امام حسین  3-5

.  وردرانی از دشمنان ما بدتر است. ايرانیان را بايد دستگیر کرد و به مدينه آواالتر و هر ايايرانی برتر و  روشن است که هر عربی از هر  

 ( 164صفحه  حاج شیخ عباس قمی،  نه البحار و مدينه االحکام،)سفی.  «زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت

نقل شده، اشتباهات و تحريفات متعددي صورت ري اين نکته ضروري است که در مطالب  و توضیح متن حديث مورد پرسش، يادآو  ترجمه

 به اختصار از اين قرار است:گرفته که 

 شود.  ه صحیح معلوم میاشتباهات فراوانی دارد که در مقايسه با ترجم ترجمه -1

ذکر اين جمله وارد توضیح ت که نويسنده کتاب با  نیست و توضیح روايت اسبه بعد که در متن عربی آمده، کالم امام   »بيان«قسمت  -2

و به امام نسبت   »روشن است«را اين گونه معنى کرده که    »بيان«در حالی که مترجم جمله    .عناي توضیح استبه م  »بيان«روايت شده و  

 !ستداده ا

 نسبت داده شده است!است که به اشتباه به امام حسین  روايت از امام صادق  -3

نه امام    است  در روايات به صورت مطلق، امام صادق   »ابي عبدالله«راد از  داند که م  ی با روايات داشته باشد، می ک آشنايکه اند  کسی

 . حسین

به بعد[ رفتار خلیفه دوم با اسیران فارس نقل شده که مترجم اين بخش را هم    »سوء رأي الثاني«قسمت پايانی متن فوق ]از جمله:    -4

 نقل کرده.  مام حسینبه عنوان حديث از ا

 از همه بدتر اين که بخشی از آن را حذف کرده که مربوط به ادامه نقل است. -5

کريمان هر   :فرموده  فرمايد: پیامبر  خطاب به خلیفه دوم می  است به رفتار خلیفه دوم. حضرت  اين نقل اعتراض امیرالمؤمنین  ادامه

اعت عجم حکیمان و کريمان هستند که آغوششان را با تسلیم به روي ما  . اين جمقومی را احترام کنید، هرچند مخالف با شما باشند

 اند و من حق خودم و بنی هاشم را از آنان بخشیدم.  کرده  قبولرا  مگشوده و اسال

و ترجمه آوريم و سپس ترجمه صحیح ان را ذکر می کنیم تا تفاوت اين د  می  ،اي که از اين حديث شده است  ترجمه غلط و مغرضانه  ابتدا

 روشن شود.

شمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر  ترجمه ايشان آمده است: ما از تبار قريش هستیم و هواخواهان ما عرب و د  در

سانید و ه فروش رها را بايد دستگیر کرد و به مدينه آورد، زنانشان را ب است. ايرانی االتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدترايرانی بهتر و ب

 .را به بردگی و غالمی اعراب گماشت انشانمرد

رانی ترجمه شده است که اين نوع ترجمه در نوع خودش بی نظیر اوال کلمه عجم به اي  ، می کنید  چنان که در اين ترجمه مالحظههم

هر عربی از هر ايرانی بهتر و    ست کهن اروشزيرا هیچ لغت شناسی تا به حال عجم را به ايرانی ترجمه نکرده است. ثانیا عبارت »  .است

توضیح نويسنده کتاب نسبت به حديث می باشد    حديث نیست و به عنوان شرح و جزء    « ...  باالتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتراست

 رده است که جزء حديث است و همه را يک جا ترجمه کرده است.ولی ايشان فکرک

  يعنی  ما قريش هستیم و شیعیان ما عرب هستند و دشمنان ما عجم! »فرمود:    ق: امام صادترجمه صحیح حديث اين است که  اما

[ اگر چه غیر ما   شیعهکسی است که از شیعیان ما باشد و ]  ،و در واقع عرب ستايش شده  شیعیان ما از عربند و دشمنان ما از غیر عرب
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مذموم   ، چه عرب باشد[ اگرو دشمن ما]  ، من ما باشدکه دشاست    ممدوح و مورد ستايش است. و غیر عرب مذموم کسی  ، عرب باشد

 «است.

 چه غیر عرب باشند و چه عرب.  .چه غیر عرب و دشمنان ما مذمومند ،چه عرب باشند  .ح و مورد ستايشندعیان ما ممدو: شیاين که  يعنی

 :باره عجمدر مورد سوء نظر خليفه دوم در اما

ر برده عرب قرادان آنان را  نان آنان را بفروشد و مررا به مدينه آوردند، خلیفه دوم خواست زمناقب نقل شده است: وقتی اسیران فارس    در

  خداپیامبر    به او فرمود:  المؤمنینامیر  . دهد و قصد داشت که ناتوانان از طواف را مانند مريض، ضعیف و پیران را بر دوش آنان نهد

تند که آغوش خود را با و کريمان هس  فارس، حکیمانشما باشد و اين جماعت  کريم هر قومی را احترام کنید، هرچند دشمن  »فرمود:  

 ( 165، ص2)سفینه البحار، ج « .و من سهم خودم و بنی هاشم را از آنان بخشیدم اند تسلیم براي ما گشوده و مايل به اسالم شده

 ید:ت داده شده مقايسه کناين ترجمه صحیح را با ترجمه ناقص و سراسر غلط و مغرضانه اي که از اين عبار حال

 ار بد خلیفه دوم را اين طور ترجمه کرده است:فتر ايشان

 را بايد دستگیر کرد و به مدينه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غالمی اعراب گماشت.  ها  ايرانی

 ائه می دهد. خلیفه دوم ارقب از رفتار اب منانیست وگزارشی است که نويسنده کت اين عبارت از حديث امام حسین اوال

ايرانی ها را بايد دستگیر کرد و به مدينه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و »معناي عبارت اين نیست که   ثانيا

با وي مخالفت   شديدا  امام علیچنین کاري انجام دهد که    بلکه معنايش اين است که خلیفه دوم تصمیم داشت  «غالمی اعراب گماشت

چه آن  .زيرا بین جمله خبري و انشايی تفاوت وجود دارد  .اتفاق نیفتاد و بین اين دو گزاره اختالف زيادي وجود دارد  اي  حادثهکرد و چنین  

ترجمه غلط در صورتی که آن چه مغرضانه    ؛خواست چنین کاري انجام دهد   اين است که خلیفه دوم می   ،در کتاب مناقب آمده است

 ...   ا را بايد دستگیر کرده انیاست که خلیفه دوم گفته ايرآن ، شده

سفانه مغرضانه  أ فراوانی در مدح ايرانیان به خصوص آمده است که يکی از آنها روايتی است که در ابتداي اين متن آمده است ولی مت   روايات

 اند.  آن را حذف کرده

و قرآن بر عرب نازل شد و عجم به آن   آورد   ان نمیشد، عرب به آن ايم  عرب نازل می   و غیر  اگر قرآن بر عجم »فرمايد:    می  صادق   امام

 ( 228)احتجاج اهلل تعالی...(، ص 1، باب9)بحاراالنوار، ج «ايمان آوردند و اين فضیلتی است براي عجم

بات ف کرده است که اينها داراي تعصن تعريامام از ايرانیا  ،بر فرض اين که عجم به معناي ايرانی باشد   ،چنان که مالحظه می کنیدهم

گذشته از اين که در هیچ روايتی نکوهش ايرانیان نیامده، چنین چیزي  .ايمان آوردند ،قومی نیستند و به قرآنی که عربی نازل شده است

 « ين شماستتقواتربا ، خداوند ترين شما نزد باشد و گرامی هیچ عربی را بر عجم فخر نمی»فرمود:   که می  پیامبر  الیمبا قرآن و روح تع 

 ( 22396)میزان الحکمه، ح .سازگار نیست

نقل شده( منظور اين نیست که مجلسی  از مرحوم  شیخ عباس قمی  گونه که در توضیح مرحوم  نقل شد )همان  که از امام صادق   حديثی

کس دوست ماست عرب است،  هريعنی    .ين است که دشمنان ما عجم هستندهستند، بلکه ترجمه صحیح ا  عجم دشمنان اهل بیت

 کس دشمن ماست، عجم و بیگانه است. هر  وگرچه عجم باشد 

عجم در لغت بار منفی دارد و مراد از آن کسی است که از بیان مراد خود گنگ است. هرچند به ظاهر عرب باشد. در روايات ديگري   واژه

  اعرابی  مردم ساير و شعیان ما عرب هستند» آمده است: امام صادقروايتی از روايت موجود است، از جمله در  نیز تأيید اين برداشت از

 ( 166، ص8)کافی، ج  «. اند نشین و بیگانه از تعالیم اسالم[  اديهب]

 ( 171، ص64)بحاراالنوار، ج «بی استمؤمن عرب است، چون پیامبر او و کتابی که بر وي نازل شده است، عر»فرمايد:  روايت ديگر می  در

اند  صفت «العجم المذموم»در »المذموم« و  «العرب الممدوح»در »الممدوح« آن است که واژه  ،قرار بگیرد د مورد غفلتاي که نباي نکته

رح حديث گفته بلکه در مقام ش  ،و نه خبر، بنابراين نويسنده کتاب در صدد اين نبوده است که بگويد عرب خوب است و عجم بد است

اعم از اين که عرب باشند يا خیر و منظور از عجم مذموم، آن   .شیعیان هستند  ، هايش واقع شد که مورد ست  عربی : منظور امام از  است

چه به زبان عربی    . شوند  نیست که عجم مورد مذمت قرار گیرند و منظور امام اين بوده است که دشمنان شیعه غیر عرب محسوب می 

 یر. صحبت کنند يا خ
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 فرق بین صفت و خبر بفهمد.نتوانسته  ، است ديث بودهار اين حاين فرد که در صدد انتش سفانهأ مت و

کنندگان اين مطالب اهداف خاصی را دنبال کرده و شتابزده در صدد ايجاد شکاف و تفرقه میان  رسد تهیه کنندگان و منتشر  نظر می  به

د سطر بود که در  نه آن همین چنهند که يک نموهر کاري بزنند و هر تحريفی را انجام د  مسلمانان هستند. در اين راه حاضرند دست به

»مدينة الحکم  دارد و پايان آن اشتباهی است که در سطر آخر نام کتاب شده که دقیق نوشته نشده و به جاي    ودآن چندين اشتباه وج

 س دهی نشده که جلد دوم است. نوشته شده و مجلد آن هم آدر »مدينة األحکام واآلثار«، واآلثار«

 

 است؟  هیو مرز دانسته، چگونه قابل توج حد  یو ب  اد يز اریرا بس نیبر امام حس هيو گر يادارکه ثواب عز  یت ايروا 3-6

»ال اله  چون    يیمانند ثواب ذکرها  .آمده است  زین  گريد  اریو ثواب و پاداش آن، در موضوعات بس  ياز موضوع عزادار  ریغ   ات،يگونه روا  نيا

 الله«، »سبحان الل 
ّ
 شعبان.  مهیاز سال مانند ن یخاص  يها در روز ثواب روزه ا ي ه شده نستدا اریکه پاداش آنها بس ه«إال

 . تآمده اس  ات يدر روا  یراتیتعب  نیچن  ریاز اعمال خ  ياریدر بس  امده، ین  نیامام حس  يعزادار  يتنها برا  اریثواب و پاداش بس  نيبنابرا

 مورد توجه باشد. د يبا يلحاظ شود و هم خصوص مورد عزادار  ديبا  یموضوع  نی چن یپاسخ، هم جنبه کل  پس در

 

 است: یپاسخ به سؤال در چند محور قابل بررس حال

طرف  ز  ا يریعمل خانجام هر    قیبه خصوص آن که توف  .دينما   یم  و اندک  زیناچ  اریکه بس  طرف وابسته به ما است  کياعمال از    نيا  -1

هر    يو خوان گسترده او است. پس برا  انتها  یرحمت ب  که ثواب و پاداش باشد، وابسته به خداوند و فضل و  گرياما طرف د  خداوند است

 .ردیمدنظر قرار گ یاله هجنبه رحمت گسترد ديموضوع با نيدر ا يگونه داور

اما صورت   د ينما  یم  زیناچ  اریبس  يوین، از جنبه ظاهر و دنانسا  توسط  گري د  کیو اعمال ن  دانیبر ساالر شه  هيو گر  يچه عزاداراگر  -2

  د، يآ  ی م  انیبه م  يو چنانچه از ثواب آنها ذکر  دي ایحتى به شرح و زبان و قلم در ن  .بزرگ و برجسته باشد  اریبس دانتو  یم اعمال  نيباطن ا

آمده است: اگر شمار افراد در نماز   رد،یگ  یم  استناد قراررد مو  هیعمل  يها  و رساله  یفقه  يها  که در کتاب  یتينمونه باشد. در روا  اباز ب

رکعت از  کيثواب  توانند یشوند، نم  سندهينو یب و تمام فرشتگان الهمرک  اها،يانچه درختان عالم، قلم و درجماعت از ده تن بگذرد، چن

 ( 112، ص 3عروة الوثقی، ج ،يی)محمدکاظم طباطبا .سنديآن را بنو

برخوردار  یاز حُسن فعل دارند )و در اصطالح  اریپاداش بس  ياگر چه ذاتاً اقتضا گر،يد  کیمظلومان و هر عمل ن يشوایپ  يبرا يعزادار -3

 زهیانگ  ،ی سن فاعلاز حُ  د يبا  یعالوه بر حُسن فعل   ی عني  .را برخورد باشند  تیو عل  ریتأث  يبرا  گريد  طي شرا  دي هستند( اما عالوه بر آن با

 است  یاله  انکریپاداش ب  يبرا  یعلت مقتض  ه،يو گر  يسوگوار   ،يار باشد. اگرچه عزادار... برخورد  عمل و  پاک و خالص بودن  عل، فا  حیصح

ارزش خود را دارد و ثواب و  يیبه تنها يو سوگوار هياگرچه گر .شود  ی م  آن تامه ت یالزم، علّ طيشرا گري و در کنار د ستیاما علّت تامه ن

 آن تامه باشد.  تیعل  دي و ثبت جاودان، با کرانیب  يها به آن ثواب دنیرس ياست، اما برا ی باق ل هر حا پاداش آن در

تمام است و ثواب و پاداش وعده داده    کیعمل ن  کيبر طرف کرد. چه بسا سبب    زیموانع را ن  دي با  ر،ی تأث  يبرا  طيشرا  در کنار وجود  -4

  یم که عمل گذشته خود را باطل شود یم را مرتکب یانسان عمل ،یپس از مدت   ايشخص خواهد شد، اما در همان زمان  بینص زیشده ن

پاداش ذکر   انی حضور داشتند و حضرت در ب  ی جمع  ان یم  امبریوارد شده است که پ   یمعروف   ت يباره روا  ن ی. در همبرد  ی م  نیو از ب  کند

درختان   نيگفت: بنابرا  ارانياز    یکي   «قرار خواهد داد  یدر بهشت درخت  نده، يگو  يبه تعداد هر ذکر، خداوند برا»فرمود:    »ال إله إالَّ الله«

؛ 705صدوق، ص  ی)امال  . تا درختان را بسوزاند و نابود کند  دیبفرست  یاما مبادا آتش  ،يفرمود: آر  پاسخ است. حضرت در    اریما در بهشت بس

 ( 154، ح186، ص8؛ بحار االنوار، ج185، ص7ج عه،یوسائل الش

 

و برخاسته از رقت  ی انسان د ي از احساس پاک و شد ی ناش گر، ي د یمتفاوت از هر عمل ه، ي: گرميیگو  یم  نیبر امام حس هيخصوص گر در

است( در آن وجود دارد. هم نشان    عهیمذهب ش)که از فروع    يو تبرّ  یچنان که تولّ  و مانند آن پاک است،  اياز ر  زین  و  ع دلقلب و خضو

 رفتار ارزشمند و مقدس است.  اي ذاتاً عمل،  ن،يبنابرا .ضرتاز قاتالن و دشمنان آن ح یدرون يزاریاست و هم ب بتمح
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شود، به ما   دانیروح و جان با ساالر شه وندیموجب پ  ،يو عزادار هيقت درون باشد، اگر گرصداو  یامر ارزشمند در کنار پاک  نياگر ا حال

وعده داده شده محقق خواهد   يها پاداش م،یر کنقرابر  وندیاو پ  یو با هدف عال د يدور نما یاله تیعزت نفس بخشد، ما را از گناه و معص

 ندارد.  ی شگفت يبود و جا

 

 کند؟  ی م د يیقرآن آن را تأ  اتياست و آ حیصح یقرآن عمل دگاه ياز د يعزادار  ايآ 3-7

و بعداً به وجود   را که در صدر اسالم نبود  يیاز رفتارها  ياریبس  ستيبا   یوگرنه م  ست،ی مشروع بودن ن  ری موجب غ   ل،ینبودن دل  نظر شرع  از

 داشته است.  دوجو اسالم امبری در سنت پ  امده،ین حيبه طور صر قرآن اتياز امور که در آ ياریبس نیچنمشروع دانست. هم ریآمد، غ 

 ي و سوگوار  ي( از عزادارشد اب  ی م  ن ياحکام و معارف و منبع شناخت د  ی )که جامع تمام  مي قرآن کر  ا ي آ  مینیمقدمه، بب  نيا  ان یاز ب  بعد 

 وجود دارد؟  يعزادار  ینف  اي بر اثبات  يا نهيدر قرآن شاهد و قر ايگفته است؟ آ یسخن

 : میکن ی اشاره م ی( را از آن برداشت کرد که به برخنيبر بزرگان د ي)حتى عزادار يعزادار دهي پد توان ی وجود دارد که م یاتيآ

 و بزرگداشت شعائر  یعزادار - 1

مي نومی»اله ها ِمن تقوى القلوب« عظَّ  (32  هي)حج، آ شعائر الله فإنَّ

 است. ن يد یاساس ياز دستورها ،یبزرگداشت شعائر اله شک یب

 قابل طرح است:جا  نيبحث در ا دو

 ست؟یمنظور از شعائر چ -

 است؟  یمخصوص شعائر خاص  ايدارد  تیشعائر عموم ا يآ -

 . کند  یم  آن، ما را از پاسخ دور لیو تحل  یکه بررس  ده استمطرح ش یمورد بحث اوّل مطالب متنوع  در

 : اند شعائر اشاره کرده  و شمول تیبه عموم  یو سن یعیاز عالمان ش یمورد بحث دوم، برخ در

و هر چه   عالمت است  ي به معنا  ریشعائر جمع شع»  :سدينو  یم  مذکور  هيآ  لياز عالمان اهل سنت در ذ   یحنف  يصاحب جان هند(  الف

صاحب جان    ه، یالوهاب   د يترد   ی)اصول االربعه ف  « ...  از شعائر خداست و شعائر اهلل اختصاص به صفا و مروه ندارد  د،يآ  اديخدا به    آن  دنيد  که از

 ( 30ص ،يهند

  نيه اداللت بر عموم و شمول دارد. چنانچ  ه يدارند که آ  دهیاز فقها و مفسران عق  ی برخ:  سدينو  ی م  عهیاز عالمان ش  ی مال احمد نراق(  ب

  ام،يشعائر منسوب به خداوند بزرگ است. )عوائد اال  رايهمة شعائر اگر واجب نباشد، استحباب و رجحان دارد، ز  م یتعظ  شود،  رفتهيپذ  هينظر

 (31ص

  زان، یالم  ری)تفس  . داند  ینم  یو آن را منحصر به موارد خاص  دانسته  یاله  يعظمت و تقوا  يها  نشانه  يشعائر را به معنا  يیعالمه طباطبا(  ج

 سوره بقره(  165 ه يآ  لي، ذ414، ص1ج

 

را فراهم    یو روح  يمعنورشد    تقوا و  نهیخدا و زم  اد يکه    یمکان، عمل   اي استفاده کرد که در هر زمان    توان  ی م  رو به طور عموم  نيا  از

 است.  یاسالم قرار داشته باشد، جزء شعائر اله يو دستورها نیکه در چهارچوب قوان یآورد، در صورت

جان خود را    ن،يحفظ د  ي)که برا  یاله  ي ایاول  يبرا  يرا مشروع دانسته، به طور مسلّم عزادار  ها   يکه عزادار  یل يبا توجه به دال  نيرابناب

 يثارگريها و ا  شهامت   يادآوري و    ني مسائل د  يریمراسم جز فراگ  نيچرا که در ا  .است  ین يها و شعائر د  نشانه  نيبارزتر  اند( از  کرده   ی قربان

 با دوستان خدا است. یبا دشمنان خدا و دوست یطرح نشده، سخن از دشمن يگري د یسخن ان،دیشه يها

 

 وسفی در فراق    عقوبی  یسوگوار  - 2

ت  یواب  وسفيعلی    یأسف   اي»استدالل کرد:    يعزادار  تیبه مشروع   توان  یم   است،  عقوبيحضرت    که در مورد   وسفيسوره    84  هيآ  از   ضَّ
 « شد.  د یچشمانش از اندوه سف  خورد،  ی م  خشم خود را فرو   عقوبي که   ی! در حال وسفيفا بر فراق  وا اس ؛میمن الحزن فهو کظ  ناهیع
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نبود،    يتنها به جهت پدر و فرزند  وسف يبر حضرت    عقوبيحضرت    هيبودند و گر  امبریهر دو پ   ،وسف يو حضرت    عقوبي  حضرت

 مطرح است.  يگريو جهات مهم د  ستیر آن ند یبود. فقط جنبه عاطف  گريد امبریدر غم فراِق پ  امبریپ  کي هيبلکه گر

مرا »فرمود:   و مىکرد    آن حضرت مصائب جانگداز کربال را بازگو مى  دند، یپرس  از حد را مى   ش یب  هيسبب گر  که از امام سجاد  ی هنگام 

 نیقيشد، در حالى که   د یسف  شيتا از غصه چشمها  ستيآنقدر گر  ،فرزند خود را از دست داد  کيپس از آن که   ،عقوبي.  د یمالمت نکن

  داغ آنها   د ي. انتظار داردند يمرا سر بر  تیل بروز چهارده نفر از اه  میکه در ن  دم يدر حالى که من به چشم خود د  .به مرگ فرزندش نداشت

 ( 121، ص29)امالى صدوق، مجلس « برود؟ رونیاز دلم ب

 

 ؟به چه معنا است سخن نيگذشته است. ا امبران یوارث پ  نیامام حس 3-8

به او   یمتوف  يایت که اموال و اشاس  یوارث کس  ؛تیترکه الم  هیالوارث من انتقل ال»:  ديآ  یبر م  ی و فقه  یواژه شناس  يکتاب ها  از

 « .شود یگفته نم  تیم هیو اثاث ایارث تنها به اش  رايز .ستیمعنا ن نيواژه محدود به ا نيا، اما کاربرد «شود یمنتقل م

منا منطق الط  ها يا  ايداود و قال    مانیو ورث سل»آمده است:    دیقرآن مج  در ِمن کلِّ شئ إنَّ هذا لهو    نایو ُاوت  ریالناس ُعلِّ
فرمود.   تيعنا   يزیداوند به ما زبان پرندگان را تعلم فرمود و از هر چمردم! خ   يارث برد و گفت: ا  از داوود  مانیسل  ؛نیالفضل المب

برد  را به ارث    مال و دولت و ملک و نبوت و علم داوود  مانی. حضرت سل(16  هي )نمل آ  «ار استاو فضل آشک  تيو عنا  میتعل  نيدر ا
 ( 119، ص17نمونه، ج ری؛ تفس 119، ص10ج  ان،یالب بیاط ری)تفس

م ورث  ورث داود و إنَّ محمدًا علیه السال  مانیو إنَّ سل  اءیإنَّ داود ورث االنبفرمود :  ه امام صادق شده ک  ت يروا  ی کاف  در
ا ورثنا محمدًا علیه السالم و إنَّ عندنا صحف ابراه مانیسل از  مانیارث برد و سل امبرانیاز پ   داوود ؛یو الواح موس میو إنَّ

 است. یو الواح موس میو نزد ما صحف ابراه و ما از محمد مانیاز سل  مدارث برد و مح داوود

تو را   زیاهلل، چه چ  رسول  اي:  گفت  .«یتو برادر و وارث من»فرمود:    ی به عل  اکرم  امبریپ   ،نقل کرده اند  ینو س  عهیکه ش  یتيدر روا  زین

  عينابي ؛  154، ص38ج   )بحاراالنوار،   «برام ی ... کتاب خدا و سنت پ   از من به ارث گذاشتند  شیپ   امبرانیآن چه را پ »فرمود    برم؟  ی از تو ارث م

 ( 177، ص1المودة، ج

 که به آنها آگاه است، وارث گفته شده است.  یارث اطالق شده و به کس امبرانیپ   يو سنت ها یآسمان  يها  به کتاب تيروا نيا در

و کامل   نيز نظر متن و سند از بهترکه ا) رهیجامعه کب ارتياطالق شده، از جمله در ز امبرانیبه آنان وارث پ  امامان ي ها ارتنامهيز در

الم عل»:  میخوان  یاست( م  ها  ارتيز  نيتر  ان يشوای؛ درود بر شما پ ...  اءی... ورثه االنب  و   یالدج   ح یو مصاب  ى ائمه الهد  ی السَّ

 . (228ص   ،يالبغداد  فیاالمامه و شؤونها، عبدالط یف  قی)التحق امبرانی... و وارثان پ  درخشان و يها چراغ و  تيهدا

 :راي ز .ستین یو مال  يکه ارث ماد داستیپ   شود، یگفته م امبرانیوارث پ  نیبه امام حس ی وقت نيبنابرا

از مقام    لیو تجل  م یبه قصد تعظ  م، یکن  یم   يکلمات را بر زبان جار  نيو ا  میستيا  یم   ارتيز  يمقدسش برا  شگاهیکه در پ   ی : هنگامالاو

 به ارث بُرد! غمبرانیرا از پ  یاموال که چه نيشامخ او است، نه خبر دادن از ا

به بازماندگان  ستيبا  ی است و م نیبا امام حس امبرانیپ  گري آدم و د نیب  یطوالن ی مانده بود، زمان یباق غمبرانیاز پ  ی: اگر هم مالدوم

 ي و ماد يظاهر راثیکه م م یابي  یم مل درأ ت ی اندک را جستجو کرد. با   يگريد  يمعنا  د ي، پس بانینه امام حس د یرس یم  شان میمستق

 الله« فةیوارث آدم خل اي کی»السالم علمضمون از عبارت  نياست )ا یالله ةفيخلو   يبلکه مجد و عظمت و مقام معنو ستیمراد ن

 (. باشد  یقابل برداشت م

بالب:  دي فرما  ی م  خداوند  الم  ناتیلقد ارسلنا  الکتاب و  انزلنا معهم  پ الناس بالقسط  مقو یل  زانی و  دال  امبرانی؛  با  روشن را  ئل 

  ی م  نیامام حس  ارتيدر ز  زیو ن(  25  هي آ  د ي)حد   .کنند   امی عدالت ق  يیبرپا  يتا مردم برا  م ينازل کرد  زانیها کتاب و مو با آن  ميفرستاد

ک قد أَمرَت بالقسط و العدل و دعوت إل:  میخوان و مردم را به آن دعوت   يعدل و داد فرموددهم که دستور به    یگواه  ؛ همایأشهد أنَّ

 ( 491ص ، ی)مصباح کفعم .يکرد
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 باشد؟   یم اتيروا ديی أ است که مورد ت يامر نیامام حس يبرا ستنيگر  ايآ 3-9

 یم: نقل می نمايیم و قسمت هاي مهم را ترجمه می کن ،بین اهل سنت به تعصب معروف است در اينجا تنها عبارت ذهبی را که در ما

بيل بن مدرك عن عبد اهلل بن نجی عن أبيه أنه سار مع علی وكان اإلمام أحمد فی مسنده ثنا محمد بن عبيد ثنا شرح  وقال

 بشط الفرات قلت وما ذاك قال دخلت علی  صاحب مطهرته فلما حاذی نينوی وهو سائر إلی صفين فنادی اصبر أبا عبد اهلل

لفرات وقال هل  قام من عندی جبریل فحدثنی أن الحسين یقتل بشط ا  فقاليضان  النبی صلی اهلل عليه و سلم و عيناه تف

ابن سعد عن   لك أن أشمك من تربته قلت نعم فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينی أن فاضتا وروی نحوه 

 الحدیث  كر  وذحيی بن زكریا عن رجل عن الشعبی أن علياً قال وهو بشط الفرات صبراً أبا عبد اهللالمدائنی عن ی

استأذن ملك القطر علی النبی صلی اهلل عليه وسلم فی یوم أم سلمة فقال یا أم عمارة بن زاذان ثنا ثابت عن أنس قال   وقال

الباب إذ جاء الحسين فاقتحم الباب ودخل فجعل یتوثب علی  سلمة احفظی علينا الباب ال یدخل علينا أحد فبينا هی علی  

تحبه قال نعم قال فإن أمتك ستقتله  صلی اهلل عليه وسلم یلثمه فقال الملك أ بیيه وسلم فجعل النظهر النبی صلی اهلل عل

إنها كرب الء عمارة صالح إن شئت أریتك المكان الذی یقتل فيه قال نعم فجاءه بسهلة أو تراب أحمرقال ثابت فكنا نقول 

دثنی أبی ثنا أبو غالب عن أبی أمامة قال قال رسول اهلل  الحدیث رواه الناس عن شيبان عنه وقال علی بن الحسين بن واقد ح

اهلل عليه وسلم لنسائه ال تبكوا هذا الصبی یعنی حسيناً فكان یوم أم سلمة فنزل جبریل فقال رسول اهلل صلی اهلل عليه   صلی

ول اهلل صلی   تدعی أحداً یدخل فجاء حسين فبكی فخلته أم سلمة یدخل فدخل حتی جلس فی حجر رسوسلم ألم سلمة ال

یقتلونه وهم مؤمنون قال نعم وأراه تربته رواه الطبرانی وقال إبراهيم بن   اهلل عليه وسلم فقال جبریل إن أمتك ستقتله قال

وسی بن یعقوب الزمعی كالهما عن هاشم بن هاشم الزهری طهمان عن عباد بن إسحاق وقال خالد بن مخلد واللفظ له ثنا م 

ت یوم فاستيقظ وهو خاثر ثم رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم اضطجع ذا  أنأخبرتنی أم سلمة  عن عبد اهلل بن زمعة قال  

التربة قال    اضطجع ثم استيقظ وهو خاثر دون المرة األولی ثم رقد ثم استيقظ وفی یده تربة حمراء وهو یقبلها فقلت ما هذه 

عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة   سعيدثنا عبد اهلل بن  أخبرنی جبریل أن الحسين یقتل بأرض العراق وهذه تربتها وقال وكيع 

اهلل أن النبی صلی اهلل عليه وسلم قال لها دخل علی البيت ملك لم یدخل علی قبلها فقال لی إن ابنك هذا حسيناً شك عبد  

 أمثله إال أنه قال  تربة األرض التی یقتل بها رواه عبد الرزاق عن عبد اهلل بن سعيد بن أبی هند م   مقتول وإن شئت أریتك من

)تاريخ    والناس وروی عن شهر بن حوشب وأبی وائل كالهما عن أم سلمة نحوهسلمة ولم یشك، وإسناده صحيح رواه أحمد  

 ( 102، ص5 اإلسالم ذهبی ج

می رفت و ظرف آب حضرت را همراه داشت. پس وقتی به نینوا   داستان همراه علی   ياوبن حنبل در مسندش گفته است که ر  احمد

عل  ،در حالیکه به صفین می رفت  ،رسید ابا( صدا زد کی )پس موال  ؟ اهلل در شط فرات صبر کن. گفتم اين چه معنی داردعبده اي 

ار من یل در کنئربچشمه( می جوشید. پس به من فرمودند که ج حال آنکه دو چشم ايشان )مانند رفتم و خدافرمودند : به نزد رسول 

وي را احساس کنی؟ گفتم آري،   گفت آيا می خواهی که بوي تربت  می شود. ودر کنار شط فرات کشته    گفت که حسین  ايستاد و

از انس نقل شده است که فرشته باران   ...  پس نتوانستم که جلوي اشک چشم خود را بگیرم  . پس کفی از خاک وي را گرفته به من داد

 اجازه حضور گرفت. پس حضرت فرمودند که اي ام سلمه،   در خانه وي بودند( از رسول خدا  دادر روز ام سلمه )روزي که رسول خ

قرار گرفت. و    پس با اصرار وارد اتاق شد و بر پشت رسول خدا  .آمد  هنگام حسین  نمراقب در باش که کسی بر ما وارد نشود. در اي

که امت تو او را   ا او را دوست می داريد؟ حضرت فرمودند: آري، گفت: به درستیپس فرشته باران گفت: آي  .او را بوسیدند  رسول خدا

وي حضرت را در کنار تپه  مکان شهادت وي را به شما نشان خواهم داد. پس حضرت قبول فرمودند.    داگر بخواهی  بعد از تو می کشند.

را به گريه   (حسین)اين کودک    :به همسرانشان فرمودند  : ما آن را کربال می گفتیم. رسول خداثابت گفت  .اي يا خاک سرخی آورد

 پس حضرت به ام سلمه فرمودند که نگذار کسی وارد اتاق شود. پس حسین  . ل نازل شدیئبود که جبر  دهنیندازيد. پس نوبت ام سلمه ش

گفت یل  ئجبرنشست. پس    رد شده بر دامان رسول خدا. پس ام سلمه اجازه داد که ايشان وارد شود. پس واآمد و شروع به گريه کرد 

تربتش را به   گفت آري و  )ادعاي ايمان دارند(  !؟منندؤم  حال آنکه  کشند و  او را می  :که امت تو او را خواهند کشت. حضرت پرسیدند
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بودند  به من خبر داد که رسول خداام سلمه    .حضرت نشان داد بیدار شدند، سپس دوباره    .روزي خوابیده  ناراحتی  پس در حالت 

شدند و در دستشان خاک سرخی   بیدار  دوباره خوابیدند و  دوباره بیدار شدند و حال آنکه گرفتگی ايشان کمتر بود.  استراحت فرموده و

در عراق کشته خواهد شد    داد که حسین  به من خبریل  ئجبرل کردم که اين خاک چیست؟ فرمودند  اؤبوسیدند. س  بود که آن را می

  پس گفت که فرزندت حسین   که تا کنون نیامده بود. آمدبه وي فرمودند که فرشته اي به نزد من    رسول خدا  .و اين تربت وي است

ي آن را نقل کرده  احمد و عده ا  . )سندش صحیح است.  به تو نشان دهم  ،ته خواهد شد و اگر بخواهی خاک زمینی را که در آن کشته می شودکش

 اند.( 

 

 از آن جمله: .باب وجود دارد نيدر ا ثيکه فراوان احاد زین نیمعصوم اتيروا در

بسیار گريستند و ما نیز به تبع   و از او نام برديم. حضرت صادق  را ياد کرده   بوديم و امام حسین  ق در خدمت امام صاد   روزي

نام من در نزد هیچ  . ( هستماشکمن کشته گريه و زاري )  :می فرمود  فرمودند که امام حسین پس حضرت صادق يستیم.  ايشان گر

 مگر آن که محزون و گريان می شود.  ؛ مؤمنی برده نمی شود

برده شود و آن امام در آن روز تبسمی بر لب بیاورند.    در نزد امام صادق   که اسم امام حسینروايت آمده است هیچ روزي نبود    در

 سبب گريه هر مؤمن است. آن حضرت در تمام روز گريان و محزون بودند و می فرمودند: امام حسین

  ،که براي مظلومیت ما محزون است   سیفرمودند: نَفَس ک  اند که حضرت صادق  روايت کردهابان بن تغلب از شیخ مفید و  طوسی شیخ

 ( 538، ص1)منتهی اآلمال، ج .تسبیح است و اندوه و ماتم او عبادت خدا و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان جهاد در راه خداست

 

 وجود دارد؟ نیدر خصوص امام حس ، قائل است عهیشفاعت مانند آنچه ش ايآ 3-10

ن غورك ثنا أبو سعيد التغلبي عن يحيي بن يمان عن إمام لبني سليم عن أشياخ  ثنا محمد بمحمد بن عبد الله الحضرمي  حدثنا

له غزوا الروم فنزلوا في كنيسة من كنائسهم فقرأوا في حجر مكتوب:أيرجوا معشر قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحسابفسألناهم 

جعفر الحضرمي وثنا جندل بن والق عن محمد بن ة قال أبو أن يبعث نبيكم بثالث مائة سن قبله الكنيسة قالوا منذ كم بنيت هذ

 ( 124ص  ،3)المعجم الکبیر الطبرانی ج غورك ثم سمعته من محمد بن غورك

  آيا امتی که حسین  : بود  پس در آن سنگی بود که روي آن نوشته شده  پس به يکی از کلیساهاي ايشان وارد شديم.   ؛روم می جنگیديم   با 

 وز قیامت امید دارند؟ شفاعت جد او را در ر ، را می کشند

 ية أن صخرة وجدت قبل مبعث النبي صلي الله عليه وسلم بثالث مائة سنة وعليها مكتوب باليونان وروينا

 ( 17، ص 2)التبصرة ابن جوزي ج  معشر قتلوا حسينا  أيرجو

ن با زبان سريانی ر روي آپیدا شده است که ب  سیصد سال قبل از بعثت رسول خدا ؛المقدسما خبر داده شد که صخره اي در بیت  به

 ...   را می کشند امتی که حسین ا يآ :نوشته شده بوده است

  ، 13صبح األعشي في صناعة اإلنشا ج  2653، ص6بغية الطلب في تاريخ حلب ج   442،ص 6)تهذيب الکمال ج  :استاين دو روايت در کتب ذيل آمده    شبیه

 . (63، ص1الخصائص الکبري سيوطي ج  234ص

اي در کتاب   اي با اين اشعار( با اضافه  هم شبیه اين روايت را )در مورد وجود نوشتهحاکم نیشابوري  ،لماي اهل سنت اقرار برخی ع  طبق

 ، الوه بر بیت مذکور در آنشود و آن اضافه اين است که ع   سفانه اکنون اين روايت در کتاب وي يافت نمیأ خويش آورده است اما متامالی  

 )ظاهرا به عنوان نويسنده( موجود بوده است.خلیل اهلل  هیمنوشته نام ابرا

 : وبأنس أن رجال من أهل نجران احتفر حفيرة فوجد فيها لوحا من ذهب فيه مكت حديث

ل الله فقرأه ثم بكي وقال من  أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب وكتب ابراهيم خليل الله فجاؤا باللوح إلي رسو  اترجو

 ( 409، ص 1)تنزيه الشريعة علی بن محمد بن علی بن عراق الکنانی ج حا في أماليه  آذاني وعترتي لم تنله شفاعتي
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نوشته بود  ... و پس در آن لوحی از طال پیدا کرد که در ان نوشته بود آيا امتی که  ،لی می کندانس که شخصی از اهل نجران گودا روايت

کند   تکس که من را اذيسپس فرمود هر.  پس آن را خواند و گريه نمودآوردند.    پس اين لوح را به نزد رسول خدا یم خلیل اهللابراه

 )حاکم درکتاب امالی( نخواهد رسید.  خانواده ام را شفاعت من به وي و

 . دارد یگسترده و جامع  اریمفهوم بس عهیشفاعت در ش اما

که خداي رحمان به   ندارد مگر کسی ؛ در آن روز شفاعت سودي  ال تنفع الشفاعة اال من اذن له الرحمن و رضي له قوال  مئذو ي»

 ( 109)طه آيه « او اجازه دهد و سخن او را بپسندد.

؛  ون للموءمنین من اهل التوحیديک الشك والشرك و ال الهل الکفر والجحود بل الشفاعة التکون الهل»:  رسول اهلل قال

 (117ص 5ج ،الحکمه )میزان« ت.موحد اس منؤبلکه براي م .کنندگان و مشرکین و کافرين نیستشفاعت براي ترديد

  رضايت خداوند برآيد   بايد در صدد جلب ،دوست دارد شفاعت شافعین در مورد او سودمند واقع شود  هر کس»فرمايند:    می   صادق   امام

 78نوار ج  )بحاراال .«  و اولیاي الهی از آل محمد  مگر با اطاعت از خدا و پیامبر  ؛کس رضايت خداوند را جلب نخواهد کردبدانید هیچ  و

 ( 220ص
 

  دهي پسند  يامر  نیامام حس  ي؟ که بطور خاص بتوان آن را برااست  ياز دست رفته سنت نبو  زيعز  يبرا  هيحالت حزن و گر  ايآ  3-11

 ؟تنسدا

 ني ا  يکار اجتناب نمود. امّا نه تنها برا  نياز ا  ديباشد، با  دهیاز طرف شارع مقدس رس  ییو اگر نه  يامر فطر  کيو حزن    هي: اصل گرالف

را از   ثيحد  کيونه  نم  يقرار دادند که برا  ديیمسئله را در سخن و رفتارشان مورد تأ   نيا  اسالم  امبریبلکه پ   ده،ینرس   اي  یموضوع نه

 .میکن  ی منابع معتبر اهل سنت نقل م

  ی رمود: چشم اشک مبود و ف  يجارآن حضرت   دگانيدر حال جان دادن بود که اشک از د  امبریدستان پ   يرو  می: ابراهديگو  یم  انس

  ی تو محزون م   يکه ما برا  اقسم به خد  م،ی. ابراهمیکن  ینم  يخدا بر زبان جار  يخشنوداز    ریغ   يزیامّا چ   شود  ی قلب محزون م  زد،ير

 . میباش
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مسلم،    ح یوسلم صح  هیرسول اهلل صلى اهلل عل  ى المختصر بنقل العدل عن العدل إل  ح ی مسلم بن الحجاج، المسند الصح  ،يسابورین  يری، قش«ون

 (روتیب   ،یالتراث العرب   اءی، دار إح1807، ص 4محمد فؤاد، ج   ،یمحقق: عبد الباق

شده    انی اول و دوم ب  فهیدر پاسخ به اعتراض خل  امبریسخن پ   نيا ،نتاهل س  گري از منابع د  یو برخسنن ابن ماجه  است که در    یگفتن

 ( 1578، ح69، ص5ن ماجه، ج )ابن ماجه، سنن اباست 

  ان یآن ب  ليکه در ذ   ین استداللقرار گرفت، با آ  امبریپ   د يیبر مردگان مورد تأ   هيکه اصل گر  ی : زماننیبر امام حس  امبریپ   هيگر  -

عالوه    . باشد  ايشان  ي ایاز اوص  یکي نوه و    نیامام حس  يبرا  اي   باشد  امبریفرزند پ   میابراه  يبرا  هيگر  نيکه ا  کند   ی نم  ی شد، پس فرق 

إرشادالقلوب،    ،یلميالحسن، د  ی)حسن ابن ابوجود دارد.    زین  نیامام حس  يبرا  امبریپ   هيبر گردال    ياریبس  اتيروا  ، یعیدر منابع ش  که  نيبر ا

 ( ىهجرى قمر 1412رضی،  في ، شر296، ص  2ج 

 

خطاب شده اند. حال اگر در زمان شهادت   امبری فرزندان پ   نیو امام حس  و اهل تسنن امام حسن  عهیمباهله به اعتراف ش  هيآ  در

اقامه حزن و   امبریپ   ،وارد شده است(  شانيکه بر ا  یحضور داشتند )با آن اوصاف و مصائب  امبریپ   ،بهشتجوانان اهل    دیدو س  نيا

 . کردند ینم هيگر
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 ؟ ستیچ عهیش  يوان برابا وجود خطرات فرا نیقبر امام حس ارتي علت ز 3-12

فتح  به نام   يبخار حیشرح صحاست، در کتاب خود در  يبخار حیشرح صح نيترف مهمسنت و مؤل طراز اول اهل يکه از علماحجر  ابن

را  ما رسول خدا دیقبر س ارتيبار سفر بستن به جهت ز  ميکه علما حکم تحر ني: حاصل اسدينو یم  يالبخار حیشرح الصح یف يالبار

وجود دارد و  لیمطلب از هر دو طرف طول و تفص نيدر شرح ا ،«عمل را انکار کرده است ني»او ااند  اند و گفته نسبت داده هیمیت ناببه 

  ارتيز  تیکه همان اجماع بر مشروع   گرانيد  يدفع مدعا  ياز ادله برا  یک ينقل شده است.    هیمیت  است که از ابن  یمسائل  نياز بدتر  نيا

محققان از اصحاب مالک به   ی ول  مرفت  امبریقبر پ   ارتيمن به ز  ديداشته بگو  راهتکمالک  است که نقل شده  است، آن    امبریقبر پ 

  رايز  .کراهت داشته باشد   ارتينه آنکه از اصل ز  ؛کلمه کراهت داشته  نيادب از تلفظ ا  تيرعا  ياند که او برا  و گفته  مطلب جواب داده  نيا

آن بدون نزاع،   تیع و مشرو  سازد  یرهنمون م  الجالل  يتقرب است که ما را به ذ  لهیوس  نيهتراعمال و ب  نياز برتر  امبریقبر پ   ارتيز

 ق( 1414چاپ اول،   مه، ي : دارابن خزاضير  ،یعليو اآلثار: ز ثياألحاد  جي )تخر .  باشد ی به صواب م کننده تيمحل اجماع است و خداوند هدا

اب  : عبدالوهقیتحق  ،ي: ترمذي)سنن ترمذ  «گردد  ند، شفاعتش بر من الزم مىک  ارتيرا زهر کس قبر م»نقل شده که فرمود:    امبری از پ   -

 سنت است. هاى اهل  داراى چهل منبع از کتاب ثيحد نيا . ق(1403: دارالفکر، چاپ دوم،  روتیب   ف،یعبداللط

ا  یشافع  یسبک از نقل  ا  یو بحث مفصّل علم  امبریپ   ارتيز  ثياحاد  انیاز م  ثيحد  نيپس   نيا  :سدينو  یم  ثيحد  نيدرباره اسناد 

 ریغ  (کار برده شده است  به  ارتياست که در آن لفظ ز  ی اتياز روا  تيده تا پانزده روااز   شیکه ب)ميجمع کرد  ارتيکه ما درباره ز  یثياحاد

  ،ی: دارقطنی)سنن دارقطناست.    ثيموجب قوّت احاد  ثيو کثرت احاد  مي از آن استفاده کرد  ثياحاد  نياست که در استدالل به ا  یاتياز آن روا

 ق( 1417چاپ اول،  ه،ی : دارالکتب العلمروتیب 

است عمل    یعیو طب  شود  یشفاعت من بر او الزم م  د، يایب  ارتيرحال بستن به ز  است که اگر شخص بدون شد  امده ین  زین  تيروا  نيا  در

 .ستین ريپذ امکان امبریقبر پ  يرحال به سو هستند، جز با شد نهيکه در خارج مد  یکسان يبرا تيروا نيبه ا

:  ي)سنن کبر  «کرده است  ارتيمرا ز  اتمیکند، مانند کسى است که در ح  ارتيفاتم زکس حجّ گزارد و قبر مرا بعد از وهر»فرمود:    امبریپ   -

 : دارالفکر( روتیب  ، یهقیب  ن یحس احمد بن

بدون در نظر گرفتن   امبریبعد از وفات پ   امبری قبر پ   ارتيمنبع از کتاب هاى اهل سنت است و در آن اشاره به ز  25داراى    ثيحد  نيا

 دارد.  ارتيز نيا يسفر برا

 : سدينو یم  ثيبر حد  يو پاسخ به اشکاالت سند ثيحد نيپس از نقل ا  یمذهب شافع ياز علما یشام  یالحص

.  ميآن آورد  يبرا  يدو شواه  ميکرد  انیکرد، حَسَن بودن آن است که اعتبار آن را ب  انیب  ثيحد  نيا  يبرا  توان  یکه م  يا  مرتبه  حداقل

  رأعالمی. )سدهد ی قرار م حیصح ثي را در زُمره احاد ث يحد نيکه ا يیتا جا شود ی ن مموجب قوّت آ ثي احاد اديمطلب، تعداد ز نيجز ا به

 ق( 1413: موسسه الرساله، چاپ نهم، روتیاسد، ب  نی: حسقیتحق ،یمحمد ذهب ني لدالنبالء: شمس ا

 ر، یکث  عبدالواحد ابن  ی : مصطفهيّالنبو  رهی)الس  نکند، به من جفا کرده است«  ارتيه خدا را انجام دهد و مرا زکس حج خان»هر فرمود:    امبریپ   -

 ق( 1396: دارالمعرفه، روتیب 

 ثيحد  نيا  ديگو  یم  ثيکنار گذاشتن حد  يکه برا  هیّمیت  ابن  يبه ادعا  یدمشق  یحِصناند.    ل کردهرا نق  ثيحد  نياز حافظان ا  ارىیبس

از عدم اطّالع    ی زده است، تهمت آشکار به علما و ناش  هیّمیت  که ابن  یحرف  ن ي: ادهد  ی پاسخ م  گونهنيعلما نقل نکرده است، ااز    يرا احد

: دارالکتب  روتیقدامه، ب   : عبدالرحمن ابن ری)الشرح الکباند.    به هم نقل کرده  کي با الفاظ نزد  ثياز بزرگان حد  ياد يرا تعداد ز  تيروا  نيا  رايز  .ستاو

 ( یعرب ال

 

 : یبحث قرآن  كی  اما 

سَئُلُکم َعلَ  ُقل
َ
جرًا ِإالَّ  ِه یال أ

َ
َة فِ أ  ( 23  هي آ ي)سوره شور الُقربی  ی الَمَودَّ

ـ َ ُقل   س 
َ
ِه  ُلُکم  َمآ أ   ِمن   َعَلی 

َ
ِخَذ ِإلَ أ ن َيتَّ

َ
ٍر ِإالَّ َمن َشآَء أ ِه   یج   ( 57 هي )سوره فرقان آ َسِبیاًل  ۦَربِّ

  ؛ ميدوست بدار  میهرچه را خواستاز ما خواستند    .میرا دوست داشته باش  تیاز ما نخواستند اهل ب  یعني  .تده مصدر اسؤ: مخالصه  بطور

 اهلل است.  یاهلل و البغض ف  یالحب ف سمانير نيمحمکتر  :فرمودند امبریپ   .ميبردار تیدت اهل بؤاز ظرف م



 

 13صفحه 

 

 بررسی و پاسخگویی شبهات محرم دوره 

 سوم جلسه 

نقل شده است که سندش صحیح می باشد: روايت در مورد اين صدوق    شیخالرضا  عیون أخبارو  علل الشرايع  که ذکر گرديد در    روايتی

با ترجمه ذکر کرده و به بررسی سند آن می پردازيم:  روايت را    زيارت قبور آنها است.  ،يکی از حقوق ائمه بر گردن شیعیانش  است که

ر عن أحمد بن محمد بن عيسی  الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفا  ن حدثنا محمد ب

يعته وان من لحسن الرضا عليه السالم يقول: إن لكل إمام عهدا في عتق أوليائه وشعن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا ا

بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانوا أئمتهم شفعاءهم يوم   تمام الوفاء 

 ( 459ص  2ج  -الشيخ الصدوق   -)علل الشرائع  القيامة

ردنش به اين است که اولیاء و دوستان قبور آنها را ک کامل به عهد و نیکو ادا يردن دوستان و شیعیانش عهدى دارد و وفاامامى در گ هر

 او خواهند بود.  يشفعادر روز قیامت ايشان  ،کس ايشان را از روى رغبت و میل زيارت کندچه آنکه هر .زيارت کنند


