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ﺑﺨﺶ اول:
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی دارﻧﺪ
و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا آﻧﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﻻت
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ُ َ ِّ

ﻫﻤﺎن وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ در روز ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :واذﻛ ُﺮ�ﻢ اﷲ ﻲﻓ أﻫﻞ ﺑيﻲﺘ«» :ﺷﻤﺎ را
درﺑﺎرهی  -رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق  -اﻫﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ«) .(١

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ و دﯾﮕﺮ وﺻﺎﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ و
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از راه و روش ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در ﺣﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﺻﺒﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮ ﯾﯽ و ﻋﺪاوت آزار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺰار و ﻣﺒﺮاﯾﻨﺪ .و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ آزار
و ﺑﯽادﺑﯽ ،ﻗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ادﻋﺎی ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن را دارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن و ﺧﯿﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻧﻮوی ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ  ١٨٨/١٥ﺣﺪﯾﺚ.٢٤٠٨/

٢

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

اول :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس:

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص در روز ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻓﺮدا اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺒﺮ را ﺑﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
او ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارد و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،آن ﺷﺐ
ﻣﺮدم درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را از دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ) .(١

ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪص آﻣﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن
اﻣﯿﺪ وار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎورد.
ﻋﻠﯽ را آوردﻧﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪص از آب دﻫﺎن ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی او ﻣﺎﻟﯿﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﻋﻠﯽس ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ دردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽس داد و ﻋﻠﯽس ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا :آﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻧﺎن ﺑﺮﺳﯽ ،آﻧﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت
ﺑﺪه و از وﺟﻮب ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن دارد ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﺷﺘﺮان ﻣﻮ ﺳﺮخ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ) .(٢

در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺐ آﺷﮑﺎر اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐس وﺟﻮد دارد؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮاﻫﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ! ﻋﻠﯽس
 -١اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ .١٤٠/٢

 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻠﯽ ٧٠/٧ش ٣٧-١/و
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ ١٨٧٢/٤ﺣﺪﯾﺚ.٣٤٠٦/

ﺑﺨﺶ اول :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺖ

٣

را دوﺳﺖ دارد و او ﻧﯿﺰ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارد.
دوم :ﻓﺎﻃﻤﻪل:

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺮدار زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ) .(١

ﺳﻮم :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ:

از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزبس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ،ﺣﺴﻦس و ﺣﺴﯿﻦس را

دﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ اﯾﻦ دو را دوﺳﺖ دارم ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺑﺪار«) .(٢

در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺣﺴﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ
آن دو ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ آن دو ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ.
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ

ﺳﺮداران ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ«) .(٣

در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺣﺴﻦس و ﺣﺴﯿﻦس اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮدن آن دو ﮔﻮاﻫﯽ داده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آن دو ﺳﺮداران
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ.١٠٥/٧

 -٢ﺗﺮﻣﺬی ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ) (٦٦١/٥ﺣﺪﯾﺚ ) (٣٧٨٢و ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺗﺮﻣﺬی .٢٢٦/٣

 -٣ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ٣/٣و ﺗﺮﻣﺬی :ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ  ٦٥٦/٥ﺣﺪﯾﺚ  ٣٧٦٨وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک  ١٦٧-١٦٦/ ٣و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ و )اﺑﻮﻫﻤﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ( و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﺔ ﻓﯽ ﺻﺤﯿﺤﻪ ٢٠٦/٢واﻟﻬﯿﺜﻤﯽ ﻓﯽ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ  ١٨٤/٩و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻫﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ .٤٤٨/٢

٤

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﭼﻬﺎرم :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ:

ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ

دﯾﺪهام«) .(١

اﻣﺎم زﻫﺮی ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﻫﺎﺷﻤﯽای اﻓﻀﻞﺗﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺪﯾﺪم«) .(٢

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ـ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ـ ﺛﻘﻪ ،ﻣﺄﻣﻮن ،ﮐﺜﯿﺮاﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﻘﺎم ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٣
ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ:

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﻮ ﯾﺪ» :او دارای ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی ﺑﻮده و ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎدی رواﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ«) .(٤

و ﺻﻔﺪی ﮔﻮ ﯾﺪ :او ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻘﻪ و دﯾﺎﻧﺖ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ

ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٥

و اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده و در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ او اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ) .(٦
ﺷﺸﻢ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﺎدق:

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﯿﻬﯽ آﮔﺎهﺗﺮ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪﯾﺪم«) .(٧

اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﺮد«) .(٨
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ .١٣٨/٣

 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ  ١٤١/٣و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺘﻬﺬﯾﺐ .٣٠٥/٧
 -٣ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺒﺮی .٢٢٢/٥
 -٤ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺒﺮی .٣٢٤/٥

 -٥اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت .١٠٢/٤

 -٦ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .٤١٣/٤
 -٧ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﺎﻓﻆ .١٦٦/١

 -٨اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.٤٨٧/٢

٥

ﺑﺨﺶ اول :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺖ

ذﻫﺒﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺻﺎدق ﺳﺮدار ﻋﻠﻮیﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮدش در

ﺣﺠﺎز اﺳﺖ و از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ«) .(١

ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻢ:

) (٢

اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ رازی ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺛﻘﻪ ،ﺻﺪوق و ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ« .
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺰاری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﺶ

ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﮔﻮاﻫﯽ دادهاﻧﺪ«) .(٣

ذﻫﺒﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن و از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺰاران ﺑﺎ ﺗﻘﻮا

ﺑﻮده اﺳﺖ«) .(٤

ﻫﺸﺘﻢ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﺿﺎ:

ذﻫﺒﯽ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در ﻋﻠﻢ ،دﯾﻨﺪاری و ﺳﺮوری ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪی

دارد) .(٥

ﻧﻬﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻮاد:

اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻮ ﯾﺪ :از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ و در ﺳﺨﺎوت و ﺳﺮوری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ) .(٦
ﺑﻐﺪادی)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻌﻠﻮ.١٤٨/

 -٢اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.١٣٩/٤
 -٣ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ.٥٧/٤

 -٤ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال.٢٠٢/٤

 -٥ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.٣٨٧/٩
 -٦ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ.٦٨/٤

٦

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﻮاﻻت ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮلاﻟﻠﻪص ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮلاﻟﻠﻪص و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ )زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ(
و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
اﻟﺮﺿﺎ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽس و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻋﺒﺎس ،ﻋﻤﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻣﺤﺘﺮم و
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ) .(٢

اﺑﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ)  (٣در ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از اﯾﻦﮐﻪ درﺑﺎرهی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن  -ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽﭼﯿﺰ -

ﻣﻨﮑﺮی ﺑﮕﻮ ﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻃﻌﻨﻪ و اﯾﺮاد وارد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درﺑﺎرهی
ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﻧﺼﺎر ،ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ،ﺑﺪرﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺣﺪ ،و ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ؛ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽﺑﻮدﻧﺸﺎن
ﮔﻮاﻫﯽ داده را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ازواج و ﻫﻤﺴﺮان
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ،اﺻﺤﺎب و اوﻻد اﯾﺸﺎن ر را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﻧﻮادﮔﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،و ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮرﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺟﻮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽﺑﻐﺪادی اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺻﻮﻟﯽ ،ادﯾﺐ،
در ﺑﻐﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و درﺳﺎل ٤٢٩ﻫـ در اﺳﻔﺮﺋﯿﻦ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد.ﻧﮕﺎ :وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن  ۲۰۳/۳و
اﻻﻋﻼم .۴۸/۴

 -٢اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق.٣٦٠/

 -٣ﻃﺎﻫﺮ اﺳﻔﺮاﺋﯿﻨﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ )اﺑﻮﻣﻈﻔﺮ( اﻣﺎم اﺻﻮﻟﯽ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﻔﺴﺮ ،در ﺳﺎل ۴۷۱ﻫـ در
ﻃﻮس وﻓﺎت ﻧﻤﻮد .ﻧﮕﺎ:ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ .۱۷۵/۳

ﺑﺨﺶ اول :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺖ

٧

ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ از
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻋﯿﺒﺠﻮﺋﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از
آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻣﻨﮑﺮات ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺪ) .(١

اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪای ﺑﻮد از ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ درﺑﺎرهی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﯿﺮه و زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ اﻧﺼﺎر و
ﯾﺎران اﻫﻞ ﺑﯿﺖاﻧﺪ.ش) .(٢
ﻣﻮﺿﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس

اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞﺳﻨﺖ را درﺑﺎرهی ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و
ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت اﮐﺮام ﻧﻤﻮد و ﻗﺎﺗﻼن و دﺳﺘﯿﺎران و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻨﺶ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .واز ﺷﻬﯿﺪان ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد
اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮑﻮ ﯾﯽ دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ او و ﺑﺮادرش ﺣﺴﻦس ،ﺳﺮداران ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ .آن دو
در زﻣﺎن ﻋﺰت و ﻗﺪرت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺠﺮت و
ﺟﻬﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ و از اذﯾﺖ و آزار ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺼﻮن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو را ﺑﺎ
ﺷﻬﺎدت اﮐﺮام ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن رﻓﯿﻊ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦس ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
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َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُم ۡه َت ُدون ] ﴾١٥٧اﻟﺒﻘﺮة» .[١٥٧ -١٥٥ :ﺻﺎﺑﺮان را ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ از ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﺮ آﻧﺎن
درود و رﺣﻤﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎﻧﻨﺪ«) .(١

 -١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی .٥١١/٤

ﺑﺨﺶ دوم:
از ﮐﻮﻓﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ؟
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻬﺪ ﺗﺸﯿﻊ و ﯾﮑﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﻠﻮیﻫﺎﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت

اﺧﻼﺻﺶ را ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«) .(١

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺬر ﺗﺸﯿﻊ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮس ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ«) .(٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐس ﺑﻮد«) .(٣
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﮐﻮﻓﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ

ﺷﯿﺦ ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ» :اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺘﻪ… ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻮﻓﯿﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ

ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«) .(٤

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻄﺮی و اﺧﻼﻗﯽ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی و ﻧﯿﺮﻧﮓ
ﺑﺎزی و رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن و ﺳﺮﮐﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻟﯿﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
 -١ﺣﯿﺎة اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ .١٣/١٢/٣

 -٢ﺣﯿﺎة اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ .١٣/١٢/٣
 -٣اﻋﺮاف اﻟﺤﻖ .١٦١

 -٤ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ ﻋﺎﺷﻮرا .٥٩
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١٠

ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آرﻧﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﺮص ،ﻃﻤﻊ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ ،و ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽس از
آﻧﺎن آن ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ آﻧﺎن
روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺎ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻮﻓﻪ )ﮐﺮﺑﻼ( ﺑﺪﺳﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ«) .(١

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮراﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻤﺎن
ﮐﻮﻓﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺎن را در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ -ﯾﺎری ﻧﮑﺮدن اﺳﻼم.
ب -ﺑﻪ ﻣﺎل و دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

) (٢

ت -رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ .
ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ
دوﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زود ﮔﺬر
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ دوﺳﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آل ﻋﻠﯽ و ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ

ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺟﺎن ﻓﺪاﯾﯽ«) .(٣

و ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﻣﺎم

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ) .(٤

 -١ﻣﻮﺳﻮﺳﻪی ﻋﺎﺷﻮرا .٥٩
 -٢ﻓﯽ رﺣﺎب ﮐﺮﺑﻼ .٥٣

 -٣ﻣﻮﺳﻮﻋﻪی ﻋﺎﺷﻮرا .٦٠/
 -٤ﺣﯿﺎة اﻟﺤﺴﯿﻦ .٣٧٠/٢

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽس را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ )اﻫﻞ
ﮐﻮﻓﻪ( ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﮔﻼﯾﻪ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺸﺎن در
ﻫﺮاس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ از رﻋﯿﺘﻢ ﺑﯿﻢ دارم! از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮو ﯾﺪ ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ! ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻮش دادم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ! ﺷﻤﺎ را اﺷﮑﺎرا و ﭘﻨﻬﺎن
دﻋﻮت دادم ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ! ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدم ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ارﺑﺎﺑﻨﺪ؟!
ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﺗﻨﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی
رﺳﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدم ،از آﻧﻬﺎ دوری ﮔﺰ ﯾﺪﯾﺪ! و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﺎن
ﺗﺸﻮ ﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدم ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪﯾﺪ؟ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽرو ﯾﺪ و از ﻣﻮﺿﻊﺗﺎن ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺑﺎﻣﺪادان
ﺷﻤﺎ را راﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺤﺮف
اﺳﺖ.
ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻋﻘﻞﻫﺎﯾﺘﺎن ﻏﺎﯾﺐ و ﻫﻮا و ﻫﻮسﻫﺎﯾﺘﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ ،اﻣﯿﺮاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺘﺎن
ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪاﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!!
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم و آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻣﻌﺎو ﯾﻪس ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﻨﺎر و درﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و  ٢٠ﻧﻔﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮفداراﻧﺶ ﻋﻮض

١٢

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻣﯽﮐﺮدم؟!
ای اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ! آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎش ﺷﻤﺎ از ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ!
ادﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم رو
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮ ِان ﺷﻨﻮا ،ﮔﻨﮕﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎﯾﯿﺪ! ﺷﻤﺎ آز ِ
در رو ﯾﯽ و ﺑﺮادران ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.

ای ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎرﺑﺎن آﻧﻬﺎ را ﮔﻢ ﮐﺮده و از ﻫﺮ ﻃﺮف
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮ ﯾﺪ ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﺎک آﻟﻮد

ﺑﺎد) .(١

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ)ﺷﯿﻌﯽ( ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی دﯾﮕﺮی از رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻋﻠﯽس و در واﻗﻊ اﯾﺸﺎن را آزار ﻣﯽدادﻧﺪ ،را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽس روز و ﺷﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﻨﻪی ﺟﻨﮓ
و ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺎو ﯾﻪس ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻣﺎم ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدش
ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا از ﻣﻮﺿﻌﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮ ﯾﻢ؛ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻮ ﯾﺪ :ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﯽ رﻓﺖ و اﻣﺎم را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﺎر دوم ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻏﺒﺎر و ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪی ﺳﭙﺎه
ﻋﺮاق و ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاری ﺳﭙﺎه ﺷﺎم ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﺮﻓﺪاران)ﺷﯿﻌﯿﺎن( و اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻋﻠﯽس ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺷﻌﻠﻪ
ور ﮐﻨﺪ!
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهام را ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم؟!
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرﺗﺎن آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ او ﺣﺮف زدم و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ؟!
 -١ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ .١٨٩-١٨٧/١

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

١٣

ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ! اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﯾﺰ ﯾﺪ! ﺑﺮو ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،او ﺑﻨﺰد اﺷﺘﺮ رﻓﺖ و ﭘﯿﺎم اﻣﺎم را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟
ﯾﺰ ﯾﺪﺑﻦ ﻫﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :آری
ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﺨﺪا ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؟!
و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﺮو ﯾﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و از آن ﺑﺎز آﯾﯿﻢ؟!
ﯾﺰ ﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮی و اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ )ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری و دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ را داﺷﺘﻨﺪ(
ﺷﻮد؟!
ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم.
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺎم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ از ﺻﺤﻨﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺸﺖ!)  (١و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﻮ ﯾﺪ :اﺷﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﻒﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺎم دارد از ﭘﺎ درﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از آن داد و ﻓﺮﯾﺎد راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن رﺿﺎﯾﺖ داده اﺳﺖ ،اﺷﺘﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ راﺿﯽ ﺷﺪه ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،اﻣﺎم در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﮐﺖ و ﺳﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﺳﭙﺲ
 -١ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟؟ آﯾﺎ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ؟!

١٤

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎری ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﻨﮓ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ .و دﺷﻤﻦ
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯽارزش اﺳﺖ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺮوز اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدم و اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﯿﺪ و دﯾﺮوز
ﻣﻦ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮدم و اﻣﺮوز ﻣﺮا ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽدارﯾﺪ وادار ﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺴﺖ) .(١
آری! ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎم را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ای اﻫﻞ ﻋﺮاق! ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﮐﺮده و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ وﻓﺎت ﮐﺮده و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻮه ﺑﻮده اﺳﺖ و دورﺗﺮﯾﻦ وارﺛﺶ او را

ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدم ﻧﯿﺎﻣﺪم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا

آوردﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﺪ ،دروغ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ و
دروﻏﮕﻮ را ﺑﮑﺸﺪ.(٢ ) !!.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ دﻟﻢ را ﭘﺮﺧﻮن و
ﺳﯿﻨﻪام را ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﻢ
ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮﻋﻪی آب در ﺣﻨﺠﺮهام ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﻧﻈﺮم را ﺑﺎ ﻋﺼﯿﺎن و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ،

ﺧﺮاب ﮐﺮدﯾﺪ) .(٣

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از اﻣﺎم اول و ﻣﻌﺼﻮم  -ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
 ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ .٣٤-٣٥

 -٢ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ  ١١٨-١١٩/١و.٢٠/١
 -٣ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ .٧٠/١

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

١٥

ﺷﮕﻔﺘﺎ! ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره رواﯾﺘﯽ ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ:
ای ﻋﻠﯽ! ﺗﻮ و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﺎﺳﯿﻪ رو ﯾﯽ و ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ او را ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!!
ﺣﺎل ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از آﻧﺎن و آﻧﺎن از ﺧﺪا راﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦﻫﺎﯾﻨﺪ؟!!
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﻔﯿﺲ درﺑﺎرهی اﻣﺎم ﺣﺴﻦس و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی دوﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮوی
)ﺷﯿﻌﯿﺎن( اﻃﺮاﻓﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ؛ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮض
ۡ ُ ْٓ
ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ٱص ِ� ۚوا
ﮐﺮده و آن را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ِ
َّ َّ َ َ َ َّ
ل�ٰ� َ
�ن ] ﴾٤٦اﻷﻧﻔﺎل» :[٤٦ :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ«.
إِن ٱ� مع ٱ ِ ِ
ای ﻣﺮدم! ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪیﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ،

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اردو ﯾﺘﺎن -در ﻧﺨﯿﻠﻪ -ﺑﺮو ﯾﺪ .ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﻣﺮدم او را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ!
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد و ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد،
وﻗﺘﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻪ ﺟﺎی زﺷﺘﯽ اﺳﺖ! ﭼﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ؟!
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻀﺮ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه و ﮐﺎر آﻣﺪ اﺳﺖ،
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ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ و ﭼﻮن ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن روﺑﺎﻫﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ از ﻏﻀﺐ و
ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟

آﯾﺎ از ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﯿﺪ؟!!) .(١
ﻫﻤﯿﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ادرﯾﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﺪ ﺷﯿﻌﻨﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ-٢٧٤/

 «٢٧٥ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦس
ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ رواﻧﯽ ﺣﺎدی ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻟﺬا رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد،
اﻧﻔﺎق و ﺟﺎن ﻓﺪاﯾﯽ در وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ و ﻟﺬت آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﯾﺸﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ،
ﺑﻮ ﯾﮋه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه و
رﻫﺒﺮﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ…) .(٢

و ﻧﯿﺰ واﻗﻌﻪی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻃﻌﻨﻪی اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ وی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ اردوی ﺟﻨﮓ را دارد ،آﻧﮕﺎه ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎده و ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رﯾﺎﺣﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺪی ﺑﻦ
ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف اردو ﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎم
ﺣﺴﻦس و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦس رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﻮد ...ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺶ از اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!! آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪاش ﺣﻤﻠﻪ و آن را ﻏﺎرت
 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ.٣٨/

 -٢ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ.٣٩/
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ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎزﯾﯽ ﮐﻪ رو ﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﻌﺎل ازدی ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﭼﺎدرش را از
ﮔﺮدش ﮐﺸﯿﺪ ﻟﺬا ﺑﺪون ﭼﺎدر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش در ﻏﻼف ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﺲ از
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر داد اﺳﺒﺶ را آوردﻧﺪ و ﺳﻮار ﺷﺪ ...و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮏ راه ﺳﺎﺑﺎط رﺳﯿﺪ،
ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ راه را ﺑﺮ او ﺑﺴﺖ و ﻟﮕﺎم اﺳﺒﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ای
ﺣﺴﻦس ﭘﺪرت ﻣﺸﺮک ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮ ﺷﺮک ﮐﺮدی و ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ راﻧﺶ زد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦس را ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮدﻧﺪ«) .(١
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ادرﯾﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ﺣﺴﻦ؛ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﺮور ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﭙﺎﻫﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺮاح ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ آﻣﺪ و ﻟﮕﺎم ﻗﺎﻃﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و
ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم زد و آن ﺣﻀﺮت ﮔﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻞ ﻃﺎﺋﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺎم در اﺛﻨﺎی
ﻧﻤﺎز ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد«) .(٢

ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﻪ او

ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﯾﺶ زدﻧﺪ«) .(٣

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﻼن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ذﻟﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺻﻠﺢ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻮد«) .(٤
 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ .٤٠-٣٩
 -٢ﻟﻘﺪ ﺷﯿﻌﯿﻨﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ .٢٧٩
 -٣اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ .٢٦/١

 -٤ﮐﻞ اﻟﺤﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل .١٢٢-١٢٣

١٨

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪّ ،اﻣﺎ
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﻼن ﺗﻠﺒﯿﺲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ) .و اﯾﻦ
ﻋﺎدت ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ(!
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ ازاﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ از
ﺧﻮارﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎﻫﺶ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل
ﻏﻨﯿﻤﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻃﺎﺋﻔﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﭘﯿﺮوی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﻮاﺋﻔﺸﺎن ﮐﻪ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎه
اﻣﺎم را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮیاش ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﺧﻮ ﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﭙﺎﻫﺶ را
رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮیاش ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ» :ای ﻣﻌﺎو ﯾﻪ! اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺣﺴﻦ را زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«!
و ﻣﻌﺎو ﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻟﺬا اﻣﺎم ﺣﺴﻦ؛ ﺳﭙﺎﻫﺶ را

آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ) .(١

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ؛ آنﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻃﺒﺮﺳﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ از اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺎ را دارﻧﺪ و ﺷﯿﻌﻪی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﯾﻮرش آوردﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻢ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! اﮔﺮ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ از ﻣﻦ ﻋﻬﺪی
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهام در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ً
ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﻢ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦﻫﺎ
 -١اﻟﻨﺪوة  ٢٠٨/٣و ﻓﯽ رﺣﺎب اﻫﻞ ﺑﯿﺖ.٢٧٠ /

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

١٩

ﮔﺮدﻧﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﻨﻨﺪ) .(١
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺰو ﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽﺷﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ،
ﺣﺴﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻠﻨﮕﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ران اﻣﺎم ﺿﺮﺑﻪ زد
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن آنﻫﺎ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺋﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
روزﮔﺎر اﻓﺘﺎدﯾﻢ«.
و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ÷ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺴﻦ÷ ﺷﺮک ورزﯾﺪی ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﺪرت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮک ورزﯾﺪه ﺑﻮد .و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ
و ﺧﯿﺎﻧﺖ آنﻫﺎ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و
ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﺗﺮور در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺑﻮدی
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺮﺳﺪ) .(٢

ادرﯾﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ﺣﺴﻦ؛ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ای اﻫﻞ ﻋﺮاق! ﺟﺎﻧﻢ
از ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺪرم را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺿﺮﺑﻪ زدﯾﺪ ،ﻣﺎل و وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﺑﻪ
ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﯾﺪ«) .(٣

و ﺳﭙﺲ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاراﺋﻤﻪای را ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻋﻠﯽس و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺟﺪادش
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪارﯾﺸﻦ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
 -١اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻃﺒﺮﺳﯽ  ١٠/٢و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻨﯿﻪ در ص ٢٠آداب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ آورده
اﺳﺖ.

 -٢ﻣﺤﺎوره ﻋﻘﺎﯾﺪﯾﻪ .١٢٢-١٢٣

 -٣ﻟﻘﺪ ﺷﯿﻌﻨﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﻪ.٢٨٣ /

٢٠

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﮐﺮد ،ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »زراره اﺑﻦ اﻋﯿﻦ« از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در
»اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎ ﺣﻖ از او دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺑﺪﮔﻮ ﯾﯽ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ را
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﺟﻌﻔﺮ در دﻟﻢ ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻨﻔﺮ
اﺳﺖ) .(١

و آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺪﻋﺘﺶ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد آن را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ

ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ«) .(٢

وﻗﺘﯽ »زرارة« اﺟﺎزهی ورود ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺟﺎزه ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او
اﺟﺎزهی ورود ﻧﺪه ،ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ورود ﻧﺪه ،ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ورود ﻧﺪه ،ﭼﻮن زراره ،ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮو ﻣﻦ اﺳﺖ ،از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ »ﻗﺪری« ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮم در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ از دﯾﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪراﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ«) .(٣

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﺮاف اﺋﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﭼﻮن اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ،ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ

ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت از آنﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٤

اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری وی و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،را
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ آﯾﻪای در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ از آﯾﺎت ﻋﺬاب را
ﻧﺎزل ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .(٥

در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرش را از ﮐﺸﺘﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن

 -١رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ .١٣١

 -٢رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ .١٣٤
 -٣رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ .١٤٢

 -٤ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺗﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -٥رﺟﺎل اﻟﮑﺸﯽ .٢٥٤
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دروغﮔﻮی ﻣﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ«) .(١
اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢس

٢١

٢٢

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻃﻮاﻏﯿﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ... :ارادهی اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎدرت ورزد و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ

اراده در ﮐﻮﻓﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ«) .(١

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺰو ﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ١٢/ﻫﺰار از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﻮد ﻧﺰد اﻣﺎم ﺟﻤﻊ ﺷﺪ آنﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﯿﻮهﻫﺎ رﺳﯿﺪه ،آب و ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻮﻓﻪ/
١٠٠ﻫﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ داری و اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮدا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد) .(٢

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺪث ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﯾﮏ روز ٦٠٠ﻧﺎﻣﻪ از آن ﺑﯽوﻓﺎﻫﺎ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎم آراﻣﺶ ﺧﻮدش
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽداد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ١٢ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ«) .(٣
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰ ﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎع
ورزﯾﺪه ،ﻟﺬا در ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ﺧﺰاﻋﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و در آﺧﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ
ﻣﺮده و ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر رﻓﺘﻪ و ﭘﺴﺮش ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و از ﻃﻮاﻏﯿﺖ آل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺷﻤﺎ
 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ .٩٤

 -٢ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﻄﻒ.٦

 -٣ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل .٤٣٠/١
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٢٣

ﺷﯿﻌﯿﺎن او ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺪرش ﺑﻮدﯾﺪ و او اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ او را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻨﻮ ﯾﺴﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺪ ،آن ﻣﺮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﮔﻮ ﯾﺪ :در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ«) .(١

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﻮﻓﻪ در ﻣﻨﺰل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد
ﺧﺰاﻋﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻣﺮدن ﻣﻌﺎو ﯾﻪ و ﺑﯿﻌﺖ ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﻓﻮت
ﮐﺮده و ﯾﺰ ﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن او و ﭘﺪرش ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﺪﮐﻪ او را ﯾﺎری و ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺶ ﺟﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮ ﯾﺴﯿﺪ و اﮔﺮ از ﺳﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،آن ﻣﺮد را در ﺟﺎﻧﺶ ﻧﻔﺮﯾﺒﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ!ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ ،ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ و ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ،ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد و ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ ﻧﺠﺒﻪ و رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﺠﻠﯽ و
ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﺶ از اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ آﻣﺪه:
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺳﺮﮐﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،ﻣﺎ اﻣﺎﻣﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ در
ﻗﺼﺮ اﻣﺎرت اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻋﯿﺪ ﺑﺎ او ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﮔﺮ ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ،او را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﻊ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وال داده ﺑﻮدﻧﺪ و
 -١ﻣﻨﻬﯽ اﻻﻣﺎل  ٤٣٠/١و ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ٩٣/و اﻟﻠﻬﻔﻮف ﻻﺑﻦ ﻃﺎووس ٢٢و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻔﺎﺧﺮة.٥٩/٥٨
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آﻧﺎن از آن دو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﺪ و از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن دو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
رﻓﺘﻨﺪ و در دﻫﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن دو ،اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ دو روز درﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻬﺮ ﺻﯿﺪاوی و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﺣﺪود ١٥٠ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦﻫﺎ دو روز ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﯽ
ﺳﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻨﻔﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ! ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ! و اﻟﺴﻼم«.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺒﺚ ﺑﻦ رﺑﻌﯽ و ﺣﺠﺎز ﺑﻦ اﺑﺠﺮ و ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ رو ﯾﻢ و ﻋﺮوه ﺑﻦ
ﻗﯿﺲ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺠﺎج زﺑﯿﺪی و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﯿﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :دﺷﺖﻫﺎ
ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ رﺳﯿﺪه ،ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ آﻣﺎدهاﻧﺪ و

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ«) .(١

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ

رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﺢ اﻟﺤﺴﻨﯽ -ﺷﯿﻌﯽ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن از ﻣﮑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮال ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
١٨/ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و در رواﯾﺖ ﺷﻌﺒﯽ آﻣﺪه ﺗﺎ ٤٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮد«) .(٢

ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻌﺮوف ﺣﺴﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ
 -١ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل  ٤٣٠/١اﻟﻠﻬﻮف ٢٢/و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮه.٥٨/
 -٢اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﻋﺎﺷﻮراء.١٦٧/

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

٢٥

ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮش ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن؛ از ﺗﻘﻠﺐ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪهی آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،او س ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺶ اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎو ﯾﻪ واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺎم او را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺑﺰدﻟﯽ
و ﺑﺪ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،ﻟﺬا او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻬﻢ رﻓﺖ ،و آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻢ ﮐﺮدن راه ،ﯾﮑﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺶ از ﺗﺸﻨﮕﯽ
ﻣﺮد .ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از او در ﮔﺬرد ،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
راﻫﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮود ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ راﻫﺶ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ و
ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺛﻘﻔﯽ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﺪن دﻋﻮت ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻌﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﻌﻤﺎن
ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮرﺧﺎن ،ﻓﺮدی ﺻﻠﺤﺪوﺳﺖ ﺑﻮده و ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد«) .(١

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
ﻋﻘﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎو ﯾﻪ واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و
ﯾﺰ ﯾﺪ ﻫﻢ او را اﺑﻘﺎء ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺴﻠﻢ آﮔﺎه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ رﻓﺘﺎر ﺑﺪی ﺑﺎ

او ﻧﮑﺮد«) .(٢

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻘﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺨﺘﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﺎدی
 -١ﺳﯿﺮه اﻻﺋﻤﻪ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ.٥١-٥٧/٢
 -٢اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮه.٦١/

٢٦
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ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ.
و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن را در دﻓﺘﺮش
١٨/ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ٢٥ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ و در رواﯾﺖ ﺷﻌﺒﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭼﻬﻞ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻢ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ﺷﺎﮐﺮی ،اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ را از ﮔﺮد آﻣﺪن اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺘﺶ درﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﭘﺮﭼﻤﺪار و رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﺪ و ﺑﺪان ﮐﻪ

١٨ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .(١
ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:

»ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ١٨/ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺴﻠﻢ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ را از ﺑﯿﻌﺖ
١٨/ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﮔﺎه ﻧﻤﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ«) .(٢
ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
»ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﻌﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﺮﮐﺲ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻗﺴﻤﺶ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارد،
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻌﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ٢٥ /ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد از ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی او ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد.(٣ )«...
ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم :ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ

ﻣﺤﺪث ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽو ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪهی ﺷﯿﻌﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه و
 -١ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻘﺮم ١٤٧/و ﻣﺎﺳﺎة اﺣﺪی و ﺳﺘﯿﻦ.٢٤/
 -٢ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل .٤٣٦/١
 -٣ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل .٤٣٧/١
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ازاﺣﺮاﻣﺶ را ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﭼﻮن از ﺑﯿﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﯾﺎﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﮑﻪ
ﺣﺠﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا در ﻫﺸﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﯾﺎراﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ و درود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدن دﺧﺘﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺪن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ای وای! ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺷﻮق ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻮق رﺳﯿ ِ
ً
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺘﻞﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ آن رو ﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،آن ﺑﺮاﯾﻢ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ در ﺻﺤﺮای ﻋﺴﻼن،
ﺑﯿﻦ ﻧﻮاو ﯾﺲ و ﮐﺮﺑﻼء ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن راﺿﯽ
ﺷﺪه ﻧﺠﺎت و راه ﻓﺮاری ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ آن

ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎداش ﺻﺎﺑﺮان داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .(١
اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ ﮔﻮ ﯾﺪ:

ﻓﺮزدق ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ،ﺑﻪ ﮐﺎروان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از ﺳﻼم ﺑﻪ
اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪص ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوری؟ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪم .اﻣﺎم از
ﻓﺮزدق ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮ ،اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ و آﯾﻨﺪه از آن ﺧﺪاﺳﺖ و او را ﻫﺮ روز ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ و او ﺑﺮ ادای ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﯾﺎریدﻫﻨﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف
اﻣﯿﺪ و آرزوی ﻣﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﯿﺘﺶ ﺑﺮ ﺣﻖ و ﺳﺮﺷﺘﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،از
 -١ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل ٤٥٣/١و ﺧﯿﺮ اﻻﺻﺤﺎب.٣٣/
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻫﺪﻓﺶ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .(١
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﺷﯿﻌﯽ( ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :راوی ﮔﻮ ﯾﺪ:
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻮﻓﻪ رﺳﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺮ ﺑﻦ ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ آﻣﺪ ،اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ و ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ؟ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺪهاﯾﻢ.
اﻣﺎم ﮔﻔﺖ:

و ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦﺷﺎن رد

و ﺑﺪل ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ  -و ﺑﺪﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن آﻣﺪهام  -ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺤﺎل
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم .اﻣﺎ ﺣﺮ ﺑﻦ ﯾﺰ ﯾﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ اﻣﺎم را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدد .و
ﺣﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮلاﻟﻠﻪص راﻫﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮوی و ﻧﻪ
ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ زﯾﺎد ﻋﺬری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدی ﻟﺬا

اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻋﺬﯾﺐ اﻟﻬﺠﺎﻧﺎت« رﺳﯿﺪ) .(٢
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آل ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ﮔﻮ ﯾﺪ:

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺑﺎ ازار و رداء ﺑﺪن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و دﻣﭙﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮش
ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؛ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺎﻣﯽﻧﺪارﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،را آوردهام .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ آﻣﺪه ام ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ازآﻣﺪﻧﻢ ،ﻧﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ﮐﻪ از آن آﻣﺪهام ،ﻫﻤﻪ
 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ١٠٠-٩٩/و اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﻋﺎﺷﻮرا ١٧٨/ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ «...و اﯾﻦ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻋﺒﺎس
ﻗﻤﯽﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد «...ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد؟؟.

 -٢اﻟﻠﻬﻮف ﺑﻦ ﻃﺎووس ٤٧/اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة.٨٧/
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ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺟﻌﻔﯽ اذان ﮔﻔﺖ.
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻦ ﯾﺰ ﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟
ﺣﺮ ﺑﻦ ﯾﺰ ﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ! ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮد و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪص درود ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺘﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪص ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن،
ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ و از ﺣﻖ ﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ
ﻣﯽزﻧﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدم .ﺣﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ازاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟!
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺧﺮﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد
ﺑﯿﺎورد .ﺣﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد اﺑﻦ زﯾﺎد در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺒﺮم رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ.
اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ از اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎن
ﻫﻢ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدد.
اﻣﺎم ﺑﻪ ﺣﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺰاﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟
ﺣﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ -ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺑﻮد -در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدرم
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ ﻫﻢ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺎم ﻣﺎدرت را ﺟﺰ
ﺑﺨﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺒﺮم ﻟﯿﮑﻦ راﻫﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺗﻮ اﻧﺼﺎف رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺮو ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻨﻮ ﯾﺴﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮم ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ) .(١
 -١واﻗﻌﻪ اﻟﻄﻒ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم.١٩٢-١٩١/
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اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﭘﺲ از ﺧﯿﺎﻧﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽدر »ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل ٤٦٤/١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم «١٧٠/و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻘﺮم در »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ «١٨٣/و ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ در »ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻻﻣﺎم
اﻟﺤﺴﯿﻦ  «٥٧/٣و اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ در»ﻋﻠﻲ ﺧﻄﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ «١٠٢/و ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس
ﺣﯿﺎوی در »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ «١١/و ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮاﻫﺮی در »ﻣﺜﯿﺮ اﻻﺣﺰان «٤٣/و اﺳﺪ
ﺣﯿﺪر در »ﻣﻊ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺘﻪ «١٦٥/و اروی ﻗﯿﺼﺮ ﻗﻠﯿﻂ در »ﺧﻄﺐ اﻟﻤﺴﯿﺮة
اﻟﮑﺮﺑﻼﺋﯿﺔ «٤٩/و ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در »اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮه و ﺣﻀﺎرة «٨٢/و
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ﺻﺎﻟﺢ در »ﺟﺮﯾﺪه اﻻﻧﺒﺎء اﻟﮑﻮ ﯾﺘﯿﻪ ﯾﻮم  «١٩٩٧/٥/١٧و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف
اﻟﺪﯾﻦ در »اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة «٨٧/و رﺿﯽ ﻗﺰو ﯾﻨﯽ در »ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮا از ص «١٧٤ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
»و ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺴﯿﻨﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﻘﺎﺗﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﺧﯿﻤﻪای زدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰه ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺒﯽ آﻣﺎده اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ﺧﯿﻤﻪ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺮ ﺟﻌﻔﯽ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ
را ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺟﻌﻔﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ رﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ،
ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺟﻮاﺑﺶ را داد.
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﺣﺮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده ،اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ آن ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﯾﺎری ﮐﻨﯽ و اﮔﺮ ﺑﺪﻓﺎع از
او ﺑﺠﻨﮕﯽ ،ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮی .و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ،ﺷﻬﯿﺪی.
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪم ﻣﮕﺮ از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺴﯿﻦ وارد آن ﺷﻮد و ﻣﻦ در آنﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ و او را ﯾﺎری ﻧﮑﻨﻢ؛ ﭼﻮن در ﮐﻮﻓﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﻌﻪ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
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و دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮد و او را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬار ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و
ﮐﻔﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺑﺮاداران و اﻫﻞﺑﯿﺘﺶ ﻧﺰد او رﻓﺖ ،ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪ،
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺮ  -ﮐﻪ ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد  -از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ و دﺳﺖ و ﺻﻮرت اﻣﺎم را
ﺑﻮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﺣﺮ ،اﻫﻞ
ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و از
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﻓﻌﻼ ﮐﻪ آﻣﺪم ﻣﺴﺌﻠﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﯾﺎری ﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ ﺣﻖ ﻣﺎ را ادا ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﯾﺎری دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ در
ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﯽ.
ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص اﮔﺮ در ﮐﻮﻓﻪ ﺷﯿﻌﻪ و اﻧﺼﺎری ﻣﯽداﺷﺘﯽ
ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را
از ﺗﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا دﻋﻮت اﻣﺎم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺴﯿﻦس
رﻓﺖ.(١ )«..

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ

ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ» :اﺳﺘﺎﻧﺪار )واﻟﯽ( ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻫﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻋﺮوه را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﭘﻨﺎه داد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از او ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد
و در رأی و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ او را ﮐﺸﺖ و ﺟﺴﺪش را از ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮدر ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪاﺧﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮس و ذﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺖ

 -١ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻗﻤﯽدر ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل  ٤٦٦/١و در ﭘﺎورﻗﯽ ص ١٧٧از ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم.
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ﮔﻮ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪأی دارای اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«) .(١
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽﻗﺰو ﯾﻨﯽ )ﺷﯿﻌﻪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ زﯾﺎد وارد ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮان ﻋﺸﺎﯾﺮ و
ﻗﺒﺎﯾﻞ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﻧﺪک اﻧﺪک از اﻃﺮاف ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ) .(٢
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ:

»ﻣﺮدم اﻧﺪک اﻧﺪک از اﻃﺮاف ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻧﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و ﺑﺮادرش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدی ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و ﺑﺮادرش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
و ﺷﺮارت ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ  ٣٠ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت دﯾﺪ ،از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازهﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دروازهﻫﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد«) .(٣

آری ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از او درﮔﺬرد و او را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .ﭼﻮن او اﻧﺘﻈﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ از آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽس و ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ س ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬا آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از
آﻧﺎن دم ﺑﺮ ﻧﯿﺎورد؟!
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ ،ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﮐﻮﻓﯿﺎن و
 -١ﺳﯿﺮة اﻻﺋﻤﻪ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮة.٦١/٢

 -٢ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻟﻄﻒ ص  ،٧و ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ در ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء ١٤٩/و ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ
ﺻﻔﺤﻪی  ٥٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺻﻔﺤﻪی .١١٣

 -٣ﻣﺎﺳﺎه اﺣﺪی و ﺳﺘﯿﻦ.٢٧/
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ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ :آﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖﺷﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و
دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آن
ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮑﯽ از رﺳﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث و ﺿﺎﯾﻊﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و اﻓﺘﻀﺎحﺗﺮﯾﻦ و
زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ
او و دﺷﻤﻦ درﮔﺮﻓﺖ ،و در ﭘﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻬﺎدت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در آن
ﺣﺎدﺛﻪ دﺷﻤﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم آورد و او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و او ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد و
ﯾﺎر و ﯾﺎوری ﻧﺪاﺷﺖ…) .(١
ﺧﺒﺮ دردﻧﺎك

ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﮔﻮ ﯾﺪ :ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و ﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد آب زﯾﺎدی ﺑﺮ دارﻧﺪ؛ آب ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم »زﺑﺎﻟﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا
ﯾﺎراﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﻪای را در آورد و ﺧﻮاﻧﺪ .در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺒﺮ دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه! ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ و ﻫﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻋﺮوه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﯾﻘﻄﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ! و ﻓﺮﻣﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ دﺳﺖ از ﯾﺎری ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،
ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺲ دوﺳﺖ دارد؛ ﺑﺮ ﮔﺮدد ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ

ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﯾﺎراﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) .(٢
 -١اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮه.٦٢/

 -٢ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل ،٤٦٢/١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم ،١٦٧/ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،٣٧٤/٤٤ﻟﻮاﻋﺞ اﻻﺷﺠﺎن ٦٧/ﻣﺤﺴﻦ
اﻣﯿﻦ و اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ،٨٥/ﺧﯿﺮ اﻻﺻﺤﺎب٣٧/و ١٠٧ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی اﻟﺼﺎﻟﺢ،
ﺷﺐﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎور  ٥٨٥/ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ﻣﻌﺎﻟﯽ اﻟﺴﺒﻄﯿﻦ ،٢٦٧/١ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ٦٧/٣

٣٤

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ :ﻓﺮود آﻣﺪن ﺣﺴﯿﻦس ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻘﺮم ﮔﻮ ﯾﺪ :اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ در دوم ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ٦١ﻫﺠﺮی ﺑﻪ

ﮐﺮﺑﻼ ﻓﺮود آﻣﺪ) .(١

و ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :در ﻣﻮرد روز ورود اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼء اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوم ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ٦١ﻫﺠﺮی وارد ﮐﺮﺑﻼء ﺷﺪه و
ﭼﻮن ﺑﻪ آنﺟﺎ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻧﺎم اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺮﺑﻼء ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ! از
ﮐﺮب )ﻣﺸﮑﻞ( و ﺑﻼء )آزﻣﺎﯾﺶ( ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«) .(٢

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﯿﺮه ﻧﻮ ﯾﺴﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦس
ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼء ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﯾﺎران و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ! دﻧﯿﺎ از ﻣﺎ
روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﻫﻢﭼﻨﺎن دورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دورهی
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه و از آن ﺟﺰ ﺗﺮی آب ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ،
آنﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻟﻪ رو ﯾﯿﺪه ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎز ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش رﻏﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،رواﺳﺖ و
ﻣﻦ ﻣﺮگ را ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺟﺰ ﻫﻼ ﮐﺖ و ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﻼ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ«) .(٣

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی ،ﻣﻊ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﯽ ﻧﻬﻀﺘﻪ ١٦٣/اﺳﺪ ﺣﯿﺪر ،داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺸﯿﻌﻪ ٢٦٤/٨و
ﮐﺮﺑﻼء اﻟﺜﻮرة و اﻟﻤﺄﺳﺎة ٢٤٤/ﻣﺤﺎﻣﯽاﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب.

 -١ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ.١٩٣/

 -٢ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل.٤٧١/١/

 -٣ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم.٢٦٣/
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دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮاﺧﻮان و دﻋﻮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)  (١س از ﺷﯿﻌﯿﺎن و
ﯾﺎدآورﯾﺶ از دﻋﻮت آﻧﺎن ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺮﺗﺶ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن  -اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ و
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاری اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  -ﺑﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦس اﺻﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺶ را اﺑﻼغ و ﺣﺠﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا اﻣﺎم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮ ﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮ ﯾﺪ؟ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ از ﻫﺪاﯾﺖﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ از ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ ،اﻣﻮاﻟﺘﺎن از ﺣﺮام ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و و ﺷﮑﻢﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﺮ از ﺣﺮام
اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دلﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎده؛ وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮ ﯾﺪ؟ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ؛ ﻫﻼک و ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮ ﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺧﻮار و زﺑﻮﻧﯿﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
ﯾﺎرﯾﺘﺎن آﻣﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای ﮔﺮدن زدن ﻣﺎ ،از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ
آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪای را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ،
دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ؟!
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺣﻖ در ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن آرزو ﯾﯽ
ﺟﺰ ﺣﺮام و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﯾﺪﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬت ﻣﺤﺪودی از
زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺼﯿﺒﺖﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽای ﺑﺮاﯾﺘﺎن زﺷﺖﺑﺎد! ﮐﻪ ﻃﻮاﻏﯿﺖ
اﻣﺖ  -اﺳﻼﻣﯽ ،-ﺗﮑﺮوان  -ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از دﯾﻦ  -و ﭘﺸﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن،
دﺳﺘﯿﺎران ﺷﯿﻄﺎن ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻨﻪﮐﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖﻫﺎ و

 -١اﺻﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ در اﻻﺣﺘﯿﺎج ﻃﺒﺮﺳﯽ اﺳﺖ ٢٤/٢ .ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت.
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٣٦
ﻗﺎﺗﻼن ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ«) .(١

اﯾﻦ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺻﻞ ﺧﻄﺒﻪی ﺑﺎﻻ
ﺷﯿﺦ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﺎووس در )اﻟﻠﻬﻮف ص (٥٨و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮم در
)ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ص (٢٣٤و ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس اﻟﺤﯿﺎوی در )ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ص (١٦و
ﻫﺎدی اﻟﻨﺠﻔﯽ در )ﯾﻮم اﻟﻄﻒ ص (٢٨و ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻔﺎر در )اﻟﺤﺴﯿﻦ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺜﻮرة
ص (٦١و ﻣﺤﺴﻦ اﻷﻣﯿﻦ در )ﻟﻮاﻋﺞ اﻷﺷﺠﺎن ص ٩٧و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن( و در آن ﭼﯿﺰی
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ.

و ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽدر )ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل ص  (٤٨٧/١و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ) .(٢

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی از او را داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﭼﻮن؛ اﻣﻮاﻟﺘﺎن از ﺣﺮام ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،ﺷﮑﻢﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺣﺮام ﭘﺮ ﺷﺪه،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺧﻮارﻣﺎن ﮐﺮدﯾﺪ  . ...و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،آری! اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را داﺷﺘﻨﺪ و اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در
 :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف »ﻧﺒﺬة الﻜﺘﺎب« :ﺑﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﺮآن ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه.

 :ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻨﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺑﻪ ﻗﺮآن.

:

 :ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 :ﻗﺎﺗﻼن ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯿﺪ؟؟؟

 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ.١٣١/١٣٠

 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ  ۱۰۰/۳و ﮐﺮﺑﻼء اﻟﺜﻮره واﻟﻤﺎﺳﺎة .اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ
ﯾﻌﻘﻮب .۲۸۴-۲۸۳/

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

٣٧

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺴﯿﻦس را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ؟

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﻪ ،ﺑﺮادرش ﺣﺴﯿﻦس را ﻗﺒﻞ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر! ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﺑﺮادرت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از

ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ) .(١

ﻓﺮزدق ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داﺷﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﮐﻪ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ -اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
آنﺟﺎ را داﺷﺖ -در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ و ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .(٢

ﺣﺴﯿﻦ؛ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮ روز او را ﮐﺎری اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺪان ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ و او ﺑﺮ ادای ﺷﮑﺮ ﯾﺎریدﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﯿﺘﺶ ﺑﺮﺣﻖ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ) .(٣

آنﮔﺎه ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪیﺷﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و
آنﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ داد و ﮔﻔﺖ ...» :اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد
 -١ﻋﺒﺎرت را اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و اﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮم و ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺎوی و ﻫﺎدی ﻧﺠﻔﯽ و ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر و ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ از
او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -٢اﻟﻠﻬﻮف اﺑﻦ ﻃﺎووس ،٣٩/ﻋﺎﺷﻮراء اﺣﺴﺎﺋﯽ  ،١١٥/اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ  ،٧٥ﻣﻨﺘﻬﯽ
اﻻﻣﺎل ٤٥٤/١و ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ.٩٦/

 -٣اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮه ،٧٩/ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ١٠٠/و ﻟﻮاﻋﺞ اﻻﺷﺠﺎن اﻣﯿﻦ ٦٠/و ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ.٧٢/٣

٣٨
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را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و دﺳﺖ از ﯾﺎری ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎ را

ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دل ﺑﺒﻨﺪد«) .(١
ً
و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ«) .(٢

در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم داوری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را

دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و وﻋﺪۀ ﯾﺎری دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و .(٣ )«...

آری! ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاری ﺣﺴﯿﻦ؛ او را دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎری دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ او
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ!!!
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮراﻧﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ» :اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﻨﺪرﻧﮕﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
ﮐﺮﺑﻼ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﻋﻤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺧﻮﺷﻨﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﮐﻪ دﯾﺮوز در ﮐﻮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮواﻧﻪای
در اﻃﺮاف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺑﻪ دﻓﺎع از آنﻫﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﭙﺎﻫﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻋﺮوه را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﻇﺎﻫﺮﯾﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ را ﺑﻪ ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺗﺄﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ
 -١ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ  ،٧٢-٧١/٣ﻣﻌﺎﻟﯽ اﻟﺴﺒﻄﯿﻦ ،٢٧٥/١ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،١٩٤ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم،١٧٢
ﺧﯿﺮاﻻﺻﺤﺎب ،٣٩ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء.١٧٠

 -٢ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻘﺮم.١٧٥/
 -٣ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل .٥٣٥/١
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٣٩

ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺧﺎرج و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ.(١ )«...

و ﻧﯿﺰ ﮐﻮراﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺎق
ﮐﻮﻓﯿﺎن دﻻﻟﺖ دارد ،آن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻮزه ﺗﻤﯿﻤﯽدر ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻓﺮد از اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ و از ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺮوز ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﮔﺮوه ﺷﺒﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ....
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﻮ را آﺗﺶ ﻣﮋده ﺑﺎد .(٢ )....
و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی درﻃﺮح ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﻓﯿﺎن از ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن اﻣﺎم
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺐ و وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ از
زﻣﺎن زﯾﺎد و ﻣﻌﺎو ﯾﻪ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻣﺪن ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻓﻮرا اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﺜﻢ
ﺗﻤﺎر ،رﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ و ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ وﺣﺸﺖ اﻓﺰود و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻄﻤﯿﻊ و
ﺣﺮص ﺑﺮ ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎمﻫﺎی دﻧﯿﻮی ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺒﺎن اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮﻓﻪ را
اﺑﻦ زﯾﺎد ،در ﻫﻤﺎن روز اول ورودش ،ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻣﺎل ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن داده ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را
از ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آری اﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺒﯿﺪی ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ رؤﺳﺎﯾﺸﺎن رﺷﻮهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داده ﺷﺪ و ﻏﺮﯾﺰهﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮد) .(٣

ﮐﺎﻇﻢ اﺣﺴﺎﺋﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 -١ﻓﯽ رﺣﺎب ﮐﺮﺑﻼ.٦١-٦٠
 -٢ﻓﯽ رﺣﺎب ﮐﺮﺑﻼ.۶۱/

 -٣اﻟﻤﻠﺤﻤﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ .۴۸-۴۷ /۳

٤٠

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

 ٣٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺷﺎﻣﯽ ،ﺣﺠﺎزی،
ﻫﻨﺪی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﻮداﻧﯽ ،ﻣﺼﺮی و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺸﺎن از اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«) .(١

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮاﻗﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆرﺧﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
ﻗﺰو ﯾﻨﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ :از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،او را ﻣﻮرد ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺮار داده و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم
ﮐﺸﺘﻨﺪ) .(٢

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﭙﺲ  ٢٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

او آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺘﺶ در ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻮد و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ«) .(٣
ﺟﻮاد ﻣﺤﺪﺛﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﻤﮥ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم آن ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ را از آﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖﺷﺎن روﺑﺮو ﺷﻮد و اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺴﻠﻢ را ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺣﺴﯿﻦ÷

در ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺪ) .(٤

از ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﯿﻮخ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺑﻦ ﻃﺎووس ،اﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮان
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن از ﭘﺪراﻧﺶ در ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎنﺷﺎن ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و او را
ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ،آﯾﺎ ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ و
 -١ﻋﺎﺷﻮراء.٨٩/

 -٢ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮑﻮﻓﻪ.۱۱۳/

 -٣اﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ .۲۶/۱

 -٤ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﺎﺷﻮراء.۵۹
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ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺒﺶ دادﯾﺪ و ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ و
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻠﺶ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و
رأی و ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺗﺎن ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ :اﻫﻞ ﺑﯿﺘﻢ را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،ﭘﺮدهی ﺣﺮﻣﺘﻢ را درﯾﺪﯾﺪ؛ ﻟﺬا از اﻣﺖ ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﺮﯾﺎد ،ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن زﻧﺎن از ﻫﺮﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ،ﻫﻼک ﺷﻮ ﯾﺪ.
اﻣﺎم اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﮔﻮش دﻫﺪ و ﺳﻔﺎرﺷﻢ را در
اﻃﺎﻋﺖ از اﻟﻠﻪ ،رﺳﻮل و اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮑﻮی ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﻘﻮق ﺗﻮ را رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ وﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺘﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ،دﺳﺘﻮر ﺑﺪه! ﺑﺎ
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺠﻨﮕﯽ ،ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯽ ،ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺰ ﯾﺪ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﻬﺎت! ﻫﯿﻬﺎت! ای ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﻣﮑﺎر،
آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺷﻬﻮتﺗﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﻢ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻫﺮﮔﺰ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻬﯿﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ زﺧﻢ ﺧﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺘﯿﺎم ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ،
دﯾﺮوز ﭘﺪرم و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن ﭘﺪرم در ﺟﻠﻮی
رو ﯾﻢ و ﺗﻠﺨﯽ ﻋﺰاﯾﺶ در ﺣﻨﺠﺮه و ﺣﻠﻘﻢ و ﻏﺼﻪاش در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ و ﺳﯿﻨﻪام را
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .(١ )«...
وآﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ از ﮐﻨﺎر ﮐﻮﻓﯿﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪ و ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﺎن را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺣﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ،ﭘﺲ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟!) .(٢

و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟! ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟) .(٣
ام ﮐﻠﺜﻮم ،دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ای اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ! وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ و
ﮐﺸﺘﯿﺪ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﻏﺎرت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﺪ و زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻠﻔﺶ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و
دﺳﺖ از ﺑﯿﻌﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ،وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! ﭼﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪوش ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ؟ وﭼﻪ ﺧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﯿﺪ؟ و ﭼﻪ
ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼﻪ اﻣﻮاﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎرت ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﺸﺘﯿﺪ و رﺣﻢ و رﺣﻤﺖ از

دلﻫﺎﯾﺘﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«) .(٤

 -١ﻃﺒﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ را در اﻻﺣﺘﺠﺎج  ۳۲/۲و اﺑﻦ ﻃﺎووس در اﻟﻤﻠﻬﻮف  ۹۲و اﻣﯿﻦ در ﻟﻮاﻋﺞ
اﻻﺷﺠﺎن  ۱۵۸و ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽدرﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل  ۵۷۲/۱و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮراﻧﯽ در ﻓﯽ رﺣﺎب ﮐﺮﺑﻼء
 ۱۸۳و ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻘﺮم در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ۳۱۷و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ۸۷و ﻗﺰوﯾﻨﯽ
در ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء ۲۶۲ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 -٢اﻟﻤﻠﻬﻮف  ۸۶و ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم  ۳۵۷و ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد  ۸۳ﭼﺎپ ﺳﺎل  ۱۹۹۶و
ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء .۲۵۷

 -٣ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل  ۵۷۰/۱و اﻻﺣﺘﺠﺎج .۲۹/۲

 -٤اﻟﻠﻬﻮف ص  ۹۱ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم  ۳۶۳ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﻘﺮم ص  ۳۱۶ﻟﻮاﻋﺞ اﻻﺷﺠﺎن ۱۵۷
ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ص ۸۶ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاءص .۲۶۱

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
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و ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻗﻤﯽ ،ﻣﻘﺮم ،ﮐﻮراﻧﯽ ،و اﺣﻤﺪ راﺳﻢ از زﺑﺎن ام ﮐﻠﺜﻮمل ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ،ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﺎن و رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ای اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ،ای ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﺎن ،رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮑﺎران،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺮتﺑﻮدن ﮐﺎرﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻔﺮ و ﺑﯿﺰاری از ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن زﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺦﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺲ از رﯾﺴﯿﺪن ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺮد،
ﻗﺴﻢﻫﺎﯾﺘﺎن را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮدﺳﺘﺎن و
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ،درﻏﮕﻮ ،دلﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن و آﻏﻮشﮔﯿﺮﻧﺪهی دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﻧﻘﺮهای در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ،
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! آری ﺑﺨﺪا! ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺎر و ﻧﻨﮕﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از َآن ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻣﻌﺪن رﺳﺎﻟﺖ ،ﺳﺮدار ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
ﺻﻠﺢ و ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪه و ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺣﺠﺖ ﺗﺎن را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪوش
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﻼ ﮐﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻼک ﺷﻮ ﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻼشﺗﺎن در ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن اﺳﺖ و دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﺎکآﻟﻮد ﺑﺎد،
در ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن زﯾﺎن ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﺪ و ﻣﻬﺮ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
زده ﺷﺪ ،وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ؟ و ﭼﻪ ﺷﺮاﻓﺖ و اﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﺧﻮﻧﯽ را رﯾﺨﺘﯿﺪ؟
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﺎر ﻣﻨﮑﺮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ از ﺷﺪت ﻣﻨﮑﺮﺑﻮدﻧﺶ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ و
ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﻮد و ﮐﻮهﻫﺎ ﺗﮑﻪ و ﭘﺎره ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .آﺑﺮورﯾﺰی و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮدﯾﺪ
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ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ«) .(١
اﺳﺪ ﺣﯿﺪر ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﺷﯿﻌﯽ از زﯾﻨﺐ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
آری ﺑﺨﺪا! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎر و ﻧﻨﮕﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﺗﻢ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﮐﺸﺘﯿﺪ.(٢ ) «...

و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ زﯾﻨﺒﻞ ،ﺳﺮش را از ﮐﺠﺎوه ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ
ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻮﻓﯿﺎن! ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﯾﺪ ﻣﺮداﻧﺘﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺷﻤﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ داور اﺳﺖ و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد«) .(٣

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ؟

ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎء اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﺗﺎ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺣﺴﯿﻦس در ﮐﺮﺑﻼء ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺷﯿﻌﻪ
 -١اﻻﺣﺘﺠﺎج  ۲۹/۲ﻣﻨﺘﻬﺪ اﻻﻣﺎل  ۵۷۰/۱ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺮم ص  ۳۱۱وﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ،ﻓﯽ رﺣﺎب ﮐﺮﺑﻼء
ص ١٤٦وﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ،ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ص  ١٣٨ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء ص .٢٥٨

 -٢ﻣﻊ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻓﯽ ﻧﻬﻀﺘﻪ  ٢٩٥و ﺑﻌﺪ از آن.

 -٣ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽدرﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻤﻮم  ۳۶۵و ﺷﯿﺦ رﺿﯽ ﺑﻦ ﻧﺒﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء ۲۶۴

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :راﺑﻄﻪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

٤٥

اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻻرﺷﺎد«  ۲۴۸و ﻃﺒﺮﺳﯽ در
»اﻋﻼم اﻟﻮری  «۲۰۳/و ارﺑﻠﯽ در »ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ  «۴۴۰/۱و ﻗﻤﯽ در »ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل
 «۵۲۸/۱و ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ در »ﺣﯿﺎه اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﯿﻦ  «۲۷۰/۱و ﻫﺎدی ﻧﺠﻔﯽ در »ﯾﻮم
اﻟﻄﻒ  «۱۷۱-۱۷۴و ﺻﺎدق ﻣﮑﯽ در »ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ص  «۲۵۸و اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب
در »ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ  «۳۰۵/۳ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻧﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻹرﺷﺎد  «۱۸۶/و ﻃﺒﺮﺳﯽ در
»اﻋﻼم اﻟﻮری  «۲۰۳/واﺑﻦ آﺷﻮب در »ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ  «۳۰۴/۳و ارﺑﻠﯽ در
»ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ  «۴۴۰/۱و ﻧﺠﻔﯽ در »ﯾﻮم اﻟﻄﻒ ص «۱۸۸ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺎم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻹرﺷﺎد
ص ،«۱۸۶و اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب در ﻣﻨﺎﻗﺐ آل أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  ،«٣٠٤/٣وﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻋﻼم
اﻟﻮری ،۲۰۳و ارﺑﻠﯽ در »ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ ،«۴۴۰/۱و ﻗﻤﯽدر»ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل-۵۲۶/۱
 ،«۵۲۷و ﻗﺮﺷﯽ در »ﺣﯿﺎه اﻟﺤﺴﯿﻦ« ،«۲۶۲/۳و ﻫﺎدی ﻧﺠﻔﯽ در »ﯾﻮم اﻟﻄﻒ«-۱۷۵
 ،«۱۷۹و ﺻﺎدق ﻣﮑﯽ در»ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ «۲۵۷ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻹرﺷﺎد«
 ،۲۴۸/۱۸۶وﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻋﻼم اﻟﻮری«  ،۲۱۲ارﺑﻠﯽ در »ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ«-۵۷۵/۱
 ،۵۸۰ﻗﻤﯽدر »ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل« ،۵۲۶/۱ﻗﺮﺷﯽ در »ﺣﯿﺎة اﻟﺤﺴﯿﻦ«  ،۲۵۴/۳ﻫﺎدی
ﻧﺠﻔﯽ در »ﯾﻮم اﻟﻄﻒ ،«۱۶۷و ﺻﺎدق ﻣﮑﯽ در »ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ص «۲۵۸
آوردهاﻧﺪ.
و ﻧﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ را ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در »اﻹرﺷﺎد ص«۱۹۷
وﻃﺒﺮﺳﯽ در »اﻋﻼم اﻟﻮری ،«۱۱۲و ﺻﺎدق ﻣﮑﯽ در »ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ«۲۵۴
آوردهاﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﺬﮐﻮر ،ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﮐﺮﺑﻼء ﺑﻪ

٤٦

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن و ﭘﺪراﻧﺸﺎن را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و
ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،اﻣﺎم ﭼﻬﺎرم ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ» ،دوازده اﻣﺎﻣﯽ« ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﻋﻤﺮ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺎم او را در »اﻻرﺷﺎد« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺰﮔﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را

ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻓﺮدی ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(١

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻓﺮدی آﮔﺎه ﺷﻬﺮت دارد ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ
»ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ  «۱۲۷/۳اﺳﻢﻫﺎی ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻧﺰد
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ رﺳﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درزﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ

آﻧﭽﻪ از ﻋﺰاداری و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮ ﺳﺮ وﺻﻮرت و ﺑﺪن زدن ،ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺮدن و ،...
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰاداری از
ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺋﻤﻪ ،ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽدر ﻣﯿﺎن اﺋﻤﻪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ وﺟﻮدی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ راه و روش ﺳﻠﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ) .(١

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﺟﻮاد ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
درﺑﺎره ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺰاداری و ...ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﺟﻮاب آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ
رﺳﻮم و ﻋﺎداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺋﻤﻪی اﻃﻬﺎر ﻧﺒﻮده ،ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﯿﺎن در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﻌﺎﺋﺮ در زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن زﻣﺎن ﻣﺜﻞ
اﻵن اﻣﮑﺎن اﻇﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﻧﺠﺎم آن را ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﭼﻢ
ﺳﯿﺎه ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ«) .(٢

از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ» :اﯾﻦ اﻣﻮر -ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﺰاداری -در زﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ† ﻧﺒﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی ﺻﺎﺣﺐ
 -١اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ .٩٤

 -٢ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻠﺪ دوم از ﺻﺮاط اﻟﻨﺠﺎة آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﺋﯽ  ۵۶۲ﭼﺎپ ۱۴۱۷ﻫـ.
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ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ اوﻟﻮ ﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ از آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰاداری دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺟﺎم ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ
ﮔﻤﺮاﻫﯽ و آﺗﺶ اﺳﺖ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪﻋﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ،
ِ
ﻣﻨﻔﻮر و ﻣﺮدود ،آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽﺟﺪﯾﺪ از اﺣﮑﺎم ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﻧﺒﻮده در دﯾﻦ
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻋﺖ و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬار ﻣﺬﻣﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ،زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ؛
ﭼﻮن ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮﻋﯽ را آورده ﮐﻪ از ﺷﺎرع ﻧﺒﻮده و آن را ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و اﻟﻬﯽ ﻗﺮار داده
ﮐﻪ از وﺣﯽ آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺒﻬﺎت ﺣﮑﻤﯿﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت از
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰاری ﺷﺪه ﮐﺠﺎ و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﺢ ﻣﺠﺎزات و ﻋﺬاب ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎ؟
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ دﺳﺘﻮر)  (١داده ﺷﺪهاﯾﻢ و آن ﻋﻤﻠﯽ و واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دارد ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ و ﺳﺮودن ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل اﻫﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻓﺘﻮا دﻫﺪ) .(٢

ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در دوران آل ﺑﻮ ﯾﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی اﯾﻦ روز آزاد ﺷﺪ -
ﻋﺰاداری و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و  -...ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آل ﺑﻮ ﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه
 -١اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ در ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﯽ  ١٦٩/از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻬﺎ
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ؛ ﺑﺠﺰ ﺳﻪ ﭼﺸﻢ؛ ﭼﺸﻤﯽﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺮاﻣﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و
ﭼﺸﻤﯽﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﺸﻤﯽﮐﻪ از ﺗﺮس ﺧﺪا در دل ﺷﺐ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﮔﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده ،ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی.

 -٢ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد  ۱۹۲/ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
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اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﻐﺪاد ،ﻋﺮاق ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
دردﻧﺎﮐﯽ را ،ﻋﺰاداری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰا ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺰاداری ﮐﺮدﻧﺪ.

در زﻣﺎن ﺣﻤﺪاﻧﯽ در ﺣﻠﺐ ،ﻣﻮﺻﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ در

زﻣﺎن ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻋﺎﺷﻮراء ،ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮ ﯾﮋه اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﻫﻨﺪ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ...
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﻋﺰاداری ﺑﺮای ﻋﺒﺮت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ«) .(٢ ) (١

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮازی در ﺑﺤﺚ دوران و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﺰاداری درﮔﺬر زﻣﺎن در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ را اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﻢﻫﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی و آﺳﺎن ﮔﯿﺮی
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده؛ ﻟﺬا ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻋﺰاداری ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ«) .(٣

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﭘﻨﺞ دوره ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
دوررهی اول :ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺰاداری ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن در ﻣﻨﺰﻟﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺳﺮودن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﺷﻌﺮ ﯾﺎ
 -١آداب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ.۱۹۲/

 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آل ﺑﻮﯾﻪ و ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﺸﺎن ﻧﻪ اﺋﻤﻪ ی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ!!.

 -٣اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ۹۸/ـ.۹۷
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ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ رواﯾﺘﯽ در رﺛﺎی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری و
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن آن از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻇﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮا ﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﭙﺮﻧﺪ
و آﻧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ«) .(١

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﺷﯿﺮازی ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪی ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽاﺷﺎره ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم :ﻋﺼﺮ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوران ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد؛ ّاﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ دوران ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداری ﺑﺮ اﻣﺎم ﺷﻬﯿﺪ وﺳﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮﺛﯿﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪای ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﯽﺷﺪ«) .(٢

ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ دورهای ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺧﻮد
ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪای ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ! ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
دوره ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﺸﻬﺎد ﮐﺮد.
و ﭘﺲ از آن ﺷﯿﺮازی درﺑﺎرهی دورهی ﺳﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوره ﺳﻮم ،دوره آل ﺑﻮ ﯾﻪ،
دﯾﻠﻤﯽﻫﺎ و ﻓﺎﻃﻤﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ و ﯾﮋه زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺰ اﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮ
ﺗﺮس و اﺧﺘﻨﺎق را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰاداریﺷﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﻋﺰاداری رﺳﻤﯽ اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ.
و ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص دوره ﭼﻬﺎرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دوره ﺻﻔﻮیﻫﺎ ،دوره ﭼﻬﺎرم ﺑﻮده ،ﺑﻮ ﯾﮋه در اﯾﻦ دوره ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را
ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آزادی ﻋﺰاداری
 -١اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ.۹۸

 -٢اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ .۹۸
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ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶدادن ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﯿﺒﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ) .(١

در ﻣﻮرد دوره ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ دوره ،ﻋﺼﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس آﻧﻬﺎ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری و آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ درﺑﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ) .(٢

ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻓﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ آزادی
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻣﺮوزی و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪً ،اﻣﺎ آﻧﺎن

آزادی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ) .(٣

از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در زﻣﺎن
اﺋﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد و
ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ را اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﺎری ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .(٤

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ از ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ
 -١اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ .۹۹/
 -٢ﻫﻤﺎن .۹۹/

 -٣اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ .۱۰۰/
 -٤اﻟﻨﺪوة .۵۰۹/۵
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺰای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ارﺷﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺟﻨﺐ و ﺣﯿﺾ
ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ را از ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﮕﯿﺮد و
ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺠﺲ ﺷﺪن آن ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ آﻏﺎز

ﺷﺪه اﺳﺖ) .(١

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اول ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺋﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و زدن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﻮرت و  ...از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ)  (٢ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻧﺒﻮده و

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،در دﻓﺎع از ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
وﻓﺎت ﻓﺮزﻧﺪش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آری اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻪّ ،اﻣﺎ آﯾﺎ
اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻋﺰاداریﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد؟ و آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ّ
وﻓﺎت ﻫﻤﻪ ﻋﺰ ﯾﺰاﻧﺶ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﻤﺰهس ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن و زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و
ﺻﻮرت و  ...وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﯿﺎس در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
 -١اﻟﻨﺪوه ۴۷۹/۴ـ.۴۷۸

 -٢ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺻﻔﺤﻪ ی  ۱۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺟﻮع ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ

٥٣

ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﺳﯿﺮت اﺋﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﺪبﺑﻮدن ﻋﺰاداری و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ﺑﻪ

ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«)  .(١در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻋﯿﺒﺠﻮ ﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺗﺎزد ،ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض اﺣﻤﻖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺰن و اﻧﺪوه
ﭼﻘﺪر ﺷﯿﻌﻪ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺣﺐ آل ﺑﯿﺖ را در ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽﮐﺮد.

دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را در ﻋﺰاداری و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت
زدن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -١ﻣﺪرﺳﻪ اﺻﻼﺣﯽ :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،در ﺗﻼش
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ و ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺿﺮر وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ
زﺧﻤﯽﻧﻤﻮدن و ﺑﯿﺎن رواﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ و دروغ و اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ  -اﺟﺮای

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺻﺤﻨﻪی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼء  -اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد) .(٢

 -٢ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎدق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد،
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ؛ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﻣﺪرﺳﻪی اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ) .(٣

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﺎدی ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻔﮑﺮ ﻣﺎ  -ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﻮی  -ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ و اﺷﮑﺎﻟﺶ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻗﺎﻋﺪهی ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺷﯿﺎء ﻣﺒﺎح
 -١ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺻﻔﺤﻪی  . ۱۷إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﺨﺎن اﺋﻤﻪ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺮاء را
رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -٢ر.ك راﺋﺪ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺻﻼﺣﯽ.۱۳۷/

 -٣ﭘﺎورﻗﯽ راﺋﺪاﻟﻔﮑﺮ اﻻﺻﻼﺣﯽ .۱۳۸/

٥٤
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ﺑﻮدن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ؛ ﻟﺬا او ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪرﺳﻪی اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺮام
ﻧﻤﯽداﻧﺪ.(١ )«...

ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻋﺎﺷﻮراء

اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮ و ﺻﺪا ازﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آراﺳﺘﻪ )ﻏﻢ ﺑﺎر(
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺪردی و ﻋﺰادار از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺠﺮﯾﺎن و
ﻣﺤﺮﮐﺎن ﻏﻤﮕﯿﻦ و دلﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺟﺰع و ﻓﺰع دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﮐﺮﺑﻼﺳﺖ ،در ﻫﺮﺟﺎ و ﻫﺮ ﺳﻮ واو ﯾﻼ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ و دل اﻧﺴﺎن را ﺑﺪرد

ﻣﯽآورد .(٢ )...

ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :در ﺻﺒﺢ روز دﻫﻢ ،دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺒﻄﯿﻪ و  ...ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎی ﯾﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻄﯿﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎری در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﺒﻄﯿﻪ ﺗﺤﺘﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ٨
ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٩/٣٠اداﻣﻪ دارد ،آن وﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﺴﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ ،زن و ﻣﺮد ﻧﺒﻄﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎدﺛﻪی ﻃﻒ را
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ٥٠/٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
آ ﮐﻨﺪه از ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪای دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻋﺪهای از ﺟﻮاﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن و ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ

ﭘﺸﺖ ﺷﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺄﺳﻒ و اﻧﺪوه ﻣﯽﺷﻮد .(٣ ) ...

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ واﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﮐﺒﯿﺮ
 -١راﺋﺪ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺻﻼﺣﯽ.۱۳۷/
 -٢آداب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ .۱۷۶/
 -٣آداب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ .۱۸۱/

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ

٥٥

ﺧﻄﺒﺎء اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﻟﻘﺐ دادهاﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا
ﺷﯿﻌﯿﺎن در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و زﺧﻤﯽﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ً
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :ﻗﺒﻼ ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال را دادهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
اﮔﺮ اﯾﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺪن ﺿﺮر وارد ﮐﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،واﮔﺮ ﺿﺮر وارد ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ

و ﺗﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ) .(١

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدی ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ  -ﺷﯿﻌﯽ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻮرت ﻋﺪم آزار و
اذﯾﺖ ﺑﺪن ،زدن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮی از آﻧﭽﻪ در درون اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﯽ از
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻒ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎئ ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ زدن ﺣﺮام اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
زﺧﻤﯽﮐﺮدن ﺑﺪن را ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و واﺿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ از اﺻﻞ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ«) .(٢

ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮ ﯾﺞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ و  ...در
ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮاﻃﻔﯽ را ﮐﻪ در درون آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ دوﺳﺘﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪیﺷﺎن را اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺧﺸﻢﺷﺎن
را ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ زدن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اداﻣﻪ دارد؛ ﭼﻮن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﺰ ﯾﺪ و اﺑﻦ
زﯾﺎد وﺟﻮد دارد .و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ وﺻﻮرت زدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻇﻠﻤﯽﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺮدم را آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .(٣

 -١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻤﺮاة اﻻﻣﺔ اﻟﮑﻮﯾﺘﯿﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶/۱۰۷۳ﯾﻮﻧﯿﻮ .۱۹۹۷
 -٢ﺗﻌﺎل ﻧﺘﻔﺎﻫﻢ.۶۱/

 -٣ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﻪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ۱۶۹/ـ.۱۶۸

٥٦

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻓﺮدی را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻘﻖ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺮﺳﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ«) .(١

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﻞ از اﺳﺘﺎدش ﺣﺴﻦ دﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

»ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ«)  (٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ
و ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﮔﺮﯾﻪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او وﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری،
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺟﻮش اﻓﺮاد ﺑﺨﺎﻃﺮ

اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ارزش ﻣﯽدﻫﺪ  ...آری ! ﺑﻪ ﺳﺮ وﺳﯿﻨﻪ زدن از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺖ) .(٣

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﺧﻄﯿﺒﺎن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،و ﺟﺎﻟﺐ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ  ...ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ
زﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .(٤ ) «...

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰ ﯾﺎری ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎﺗﻢ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
و ﺧﻄﯿﺒﺎن ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و
 -١ﺛﻮرة اﻟﻄﻒ.۱۵/

 -٢ﺛﻮرة اﻟﻄﻒ.۲۵/

 -٣ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﺎﺷﻮراء ۹/ـ.۸
 -٤ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮراء.١٠٧/
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ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ ،را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﮔﺮو ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت و

دﺳﺘﻪﻫﺎﺳﺖ«) .(١

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪزدن
و  ...را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و او را
رﺋﯿﺲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻣﺎم و ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻘﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اول :ﺑﯿﺮون ﺷﺪن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری در دﻫﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و

ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺒﻬﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
از آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺰا داری ﺑﺮای ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ و از آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻋﻮت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﺑﺰرگ از آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯽو ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ اﻓﺮاد و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ،
ﻋﺎری ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ .و ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺮام ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﻮی زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز آن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

دوم :زدن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ وﺻﻮرت وﺳﯿﻨﻪ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺪن ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه ﺷﻮد؛

ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺟﻮاز ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺖ زدن در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ را ﺗﻘﻮ ﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زﺧﻤﯽو ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ زﺧﻤﯽو ﺧﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن
 -١ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮراء.۱۰۸/
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﻤﻪ ﻫﺎ ،ﻗﻮل ﻗﻮ ﯾﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان
ﺻﺪﻣﻪای وارد ﻧﺸﻮد و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻫﻢ ﺿﺮری درﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
اﻓﺮاد آﮔﺎه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم زدن
ً
ﻋﺎدﺗﺎ ﺿﺮری وارد ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن در ﺣﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر وارد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺿﺮر آن در اﻣﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺿﺮرآن ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﯿﺎط و
ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﭘﺮی ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن از دوﺳﺘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﺳﻮم :ﻇﺎﻫﺮا اﻋﻤﺎل و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﻪ
از ﻗﺮنﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﻧﺎن را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ،
ً
ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺟﻮاز
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺟﻮع
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ :ﻣﺮد از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮداﻧﻪاش ﺧﺎرج ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
وﻣﺤﺪود ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ ،ﻟﺒﺎس زﻧﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻣﺎ اﯾﻦ را در ﭘﺎورﻗﯽ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ درج ﮐﺮدﯾﻢ.
آری ! ﻻزم اﺳﺖ  -اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت  -از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
واﯾﻦ را ﻗﺒﻼ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرم :وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ
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ﺣﻘﯿﻘﺖ آن روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖّ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎدهی آن ﺑﺮای ﻋﺰاداری و در ﻫﻨﮕﺎم
درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ ﻫﺪف آﮔﺎهﻧﻤﻮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل راﺟﺢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻬﻮ و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻧﺰد

ﻣﺎ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ) .(١

اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدی ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ورﻗﻪ -
ورﻗﻪی ﻓﺘﻮا  -ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٤٧/
 -٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ  «١٤٧/ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎی
ﺑﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﯾﺮادی ﻧﺪارد .«....
 -٤آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٤٨/
 -٥آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٤٩/
 -٦آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﺣﺴﯿﻦ ﺣﻤﺎﻣﯽﻣﻮﺳﻮی »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٤٩/
 -٧آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آ ل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٤٩/
 -٨آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﯿﺮازی »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥٠/
 -٩آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥٠/
 -١٠آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺮﻋﺸﯽ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥٠/
 -١١آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی ﻣﺮﻋﺸﯽ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥١/
 -١اﯾﻦ ﻓﺘﻮا را ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ۱۴۶/ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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 -١٢آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺎﯾﻨﯽ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥١/
 -١٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ .«١٥٢/
و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ) .(١

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺘﺎوای ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد از
ﻓﺮدی ﮐﻪ وی را ﻋﻼﻣﻪی ﮐﺒﯿﺮ ،زاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ،ﻣﺤﺪث آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﺷﻼل
ﻋﻔﮑﺎوی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ...» :از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  -ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ  -دﻻﻟﺖ دارد ،اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ وﺻﻮرت زدن و ﺷﯿﻮن
و زاری ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد
ﺑﺪاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ُﻣﺮد«.
اﯾﻦ را ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ«  ١٥٣ﭼﺎپ  ١٩٩٦ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﺎپ از ﭼﺎپ ﻋﻠﻮ ﯾﻪ در ﻧﺠﻒ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ دار اﻟﺰﻫﺮاء در
ﺑﯿﺮوت ﺳﺎل  ١٩٩١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﻓﺘﻮای ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ در ١٥٤/
آورده ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ از ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺟﻮاز زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ و
ﺻﻮرت زدن ،ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﯿﺎد از .۱۵۲

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
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»ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮت و رﻓﺘﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺼﺮﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺎن و اﮐﺎﺑﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی
ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻨﮑﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ 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) .(١
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻇﻬﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ ،و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت
دروﻧﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی
اﺑﺮاز ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت زدن آرام ﻫﻢ اﺳﻠﻮﺑﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺒﯿﺮ

اﻧﺪوه اﺳﺖ) .(٢

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ و

ﺻﻮرت ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ زدن ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻀﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ«) .(٣

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زدن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺰا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯽ و ﻫﺮ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از اﻧﺪوه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺿﺮر وارد ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«) .(٤

 -١ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ ۱۸۹/ـ ۱۸۸ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  ۱۹۹۶م ۱۷۰/ﭼﺎپ دار اﻟﺰﻫﺮاء.
 -٢اﻟﻨﺪوه.۲۸۹/۱

 -٣اﻟﻨﺪوه .۳۳۷/۱
 -٤اﻟﻨﺪوه .۳۳۹/۱
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ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم :در زﻣﺎن ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺸﯿﻊ ،زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ و ﻗﻤﻪ زﻧﯽ و ...
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦﺷﺎن و زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮهدادن ﭼﻬﺮهی ﺗﺸﯿﻊ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻫﻢ در ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺨﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻋﻈﻤﯽﺧﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺸﯿﻊ در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻮد ،زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﺧﻮﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽدر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﻮد،
ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻣﺮدم
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺰادار را ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪ) .(١

ﮔﻮ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا و ﻣﺬﻫﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﮐﻨﻨﺪه،
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺿﻊ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﺋﯽ را در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺘﻮای
ﺷﯿﺦ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻧﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ زدن ﺗﺎ ﺣﺪی
ﮐﻪ ﺳﺮخ ﺷﻮد و زدن ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖ و ....را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻘﯿﻪ و ﭘﻨﻬﺎنﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ از اﺻﻮل
ﻣﺬﻫﺐﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ و دروغ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﺋﯽ درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ و ﻗﻤﻪزﻧﯽ و
 -١اﻟﻨﺪوه .۳۳۸/۱

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
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ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در واﻗﻊ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮع ﺣﺮام اﺳﺖ!.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ و ﻗﻤﻪ زﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت
زدن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻮام اﻟﻨﺎس اﺳﺖ و ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﺎز
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم از ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺣﺴﯿﻨﯿﺎت و ﻋﺰاداری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ و ﻗﻤﻪزﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت زدن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﮑﺎری
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ راﻓﻀﯿﺎن ﻋﻤﺪا ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رازﺷﺎن ﻓﺎش ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮام اﺳﺖ

آﻧﭽﻪ از زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ،ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ،ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ،...
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ ادﻟﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدر ﺷﯿﻌﯿﺎن
از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و اﺋﻤﻪی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ آﻣﺪه ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﺑﺎﺑﻮ ﯾﻪ ﻗﻤﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
»ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮده» :اﻨﻟﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ«) » :(١ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
اﺳﺖ«.
از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ:

) » :(٢ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ رﻓﺘﺎر و

ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ از رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آوازﻫﺎی ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻧﻮری و ﺑﺮوﺟﺮدی از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 -١ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ  ۲۷۲/۴ـ ،۲۷۱وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۹۱۵/۲اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه  ۱۶۷/۴وﺟﺎﻣﻊ
اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۸۸/۳

 -٢ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .۱۰۳/۸۲

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس
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»ﺻﻮﺗﺎن مﻠﻌﻮﻧﺎن ﻳﺒﻐﻀﻬﻤﺎ اﷲ اﻋﻮال ﻋﻨﺪ مﺼﻴﺒﻪ وﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﻧﻐﻤﺔ ﻳﻌ� اﻨﻟﻮح

واﻟﻐﻨﺎء«) » :(١دو آوازﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ؛ آه و
واو ﯾﻼ ﮐﺮدن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ و آوازﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ«.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎت و ﻋﺰاداریﻫﺎ ﮐﻪ در آن
آواز ﻣﻠﻌﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻧﺎﻣﻪای
ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؛ ﺑﻪ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
)  :(٢ﺗﻮ را ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺮدهای ﻧﻮﺣﻪ ﺷﻮد .وﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ....» :وا� ﻧﻬﻴﺘ�ﻢ ﻋﻦ اﻨﻟﻮح

واﻟﻌﻮ�ﻞ«» (٣ ):وﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺷﯿﻮن و واو ﯾﻼ ﮐﺮدن ،ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد» :وا� ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻦ
اﻨﻟﻮح وﻋﻦ ﺻﻮﺗ� اﻤﺣﻘ� ﻓﺎﺟﺮ�ﻦ ﺻﻮت ﻋﻨﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﻬﻟﻮ ومﺰاﻣ� ﺷﻴﻄﺎن وﺻﻮت

ﻋﻨﺪ اﻤﻟﺼﻴﺒﺔ ﻤﺧﺶ وﺟﻮه وﺷﻖ ﺟﻴﻮب ورﻧﺔ الﺸﻴﻄﺎن«)  :(٤ﻣﻦ از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و دو
آواز اﺣﻤﻘﺎﻧﻪی ﻓﺎﺟﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ آواز ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی ﮐﻪ آواز ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺖ و آواز ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زدن و ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﺻﻮرت و ﭼﺎک ﮐﺮدن ﮔﺮﯾﺒﺎن
اﺳﺖ و آواز ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.

از ﻋﻠﯽ؛ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 -١ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار  ،۱۰۱/۸۲ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،۱۴۴/۱ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ .۴۸۶/۳
 -٢ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ۱۴۴/۱و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۱۴۴/۱و اﻟﺒﺤﺎر .۱۰۱/۸۲
 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۷۲/۳

 -٤ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ۱۴۵/۱و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۸۶/۳

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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) » (١ﺳﻪ ﭼﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻃﻌﻨﻪ زدن در ﻧﺴﺐ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن«.
و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
) » .(٢داد و ﻓﺮﯾﺎدزدن ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﺟﺎﯾﺰ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﮑﻦ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
) » (٣ﺷﯿﻮن و زاریﮐﺮدن و ﭘﺎرهﻧﻤﻮدن ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ«.
از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ؛ درﺑﺎرهی ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺖ ﺳﺆال ﺷﺪ ،آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و

ﻣﮑﺮوه داﻧﺴﺖ) .(٤

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻋﻠﯽ؛ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را ﻏﺴﻞ ﺑﺪﻫﻢ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪص او را
ﮐﻔﻦ ﮐﺮد و ﺧﻮﺷﺒﻮ ﯾﯽ زد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،او را ﺑﺮدار ﻣﻦ او را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ آوردم و
ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ  ...وﻗﺘﯽ او را ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دﯾﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎ او
ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮدان از ﺻﺪای زﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻧﺎن را از
 -١ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ۱۰۱/۸۲ـﻤﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،۱۴۴/۱۴۳/۱ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۸۸/۳

 -٢ﮐﺎﻓﯽ  ،٢٢٦/٣اﻟﻮاﻓﯽ  ،٨٨/١٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،٩١٦/٢ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .٤٨٣/٣

 -٣ﮐﺎﻓﯽ  ،٢٢٥/٣ذﮐﺮی اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،٧٢اﻟﻮاﻓﯽ  ،٨٨/١٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،٩١٤/٣اﻟﺠﻮاﻫﺮ،٣٦٩/٤
ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .٤٨٣/٣

 -٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۹۲/۱۲ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮاﻫﯿﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ
اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺤﺪاﺋﻖ  ۱۶۸/۴و در  ۱۳۹/۱۸ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮوﺟﺮدی در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ
 ،۴۸۸/۳ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .۱۰۵/۸۲
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ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺸﺪت ﻧﻬﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻢ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻗﻠﺐ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ اﺳﺖ و
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورد ،و ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻮ  -ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ -

ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .(١ ) ...

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺸﺪت اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ از
اﯾﻦ ﻧﻬﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ،ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺪون آواز اﯾﺮادی ﻧﺪارد .و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن آواز در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﮔﻮشدادن ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آوازﻫﺎ
ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢

ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮدی آﻣﺪ و از ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﯽ ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮی) .(٣

از اﻣﺎم ﺻﺎدق؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺻﺒﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﯽﺻﺒﺮی
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽﺻﺒﺮی و

ﺟﺰع و ﻓﺰع ﻣﯽﮐﻨﺪ«) .(٤

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ اول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ در اﻟﻤﺒﺴﻮط و اﺑﻦ
ﺣﻤﺰه ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع -

 -١ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .۱۰۱-۱۰۰/۸۲

 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۹۱۵/۲دراﻟﺒﺤﺎر اﻻﻧﻮار  ،۱۰۴/۸۲اﻟﺤﺪاﺋﻖ  ۱۶۷/۴اﻟﻔﻘﻪ ﺷﯿﺮازی .۲۵۳/۵
 -٣ﮐﺎﻓﯽ  ۲۲۵/۳اﻟﺬﮐﺮی  ۷۱/و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۹۱۳/۲
 -٤اﻟﺬﮐﺮی.۷۱/

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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ﺷﯿﻌﯿﺎن  -ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(١
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ادﻋﺎ ﮐﺮده ﻧﻮﺣﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻃﻮﺳﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺘﻮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در
ً
اﻟﻤﺒﺴﻮط و اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ«) .(٢
ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺟﻮاﻫﺮ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت زدن و ﺷﯿﻮن و واو ﯾﻼ

ﻧﻤﻮدن ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(٣

و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۶۷۶ﻫـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﯿﺦ  -ﻃﻮﺳﯽ  -ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰا ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن
از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺋﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰاداری ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺰاداری ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و راه و روش ﺳﻠﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ) .(٤
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﯿﺦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺮای ﺗﻌﺰ ﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و
اﺑﻦ ادرﯾﺲ او را رد ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺷﺪن و ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻖ ،ﺷﯿﺦ را
ﺑﺮﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ؛ ﭼﻮن از ﮐﺴﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺋﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﺟﻠﺴﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻋﺰاداری ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و راه وروش ﺳﻠﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
 -١اﻟﺬﮐﺮی ۷۲/و ﺑﺤﺎر .۱۰۷/۸۲
 -٢اﻟﻔﻘﻪ.۲۵۳/۱۵

 -٣اﻟﻔﻘﻪ .۲۶۰/۱۵
 -٤اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ .۹۴
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از رواﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ اﻣﺮی ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .(١ ) «...
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺮاض و رویﮔﺮداﻧﯽ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر را ﺗﺄو ﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ را ﺗﺄو ﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺣﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﯿﺎق ﺣﺪﯾﺚ اول ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
در »اﻟﺬﮐﺮی« ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ و اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ آورده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺣﻪ را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪای از رواﯾﺎت ﻧﻬﯽ از
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﻣﻨﻬﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻮن ﮐﻪ
ً
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﻣﺎ ﺧﺎص اﺳﺖ
و ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﺎم ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻢ :اﺣﺘﻤﺎل دارد رواﯾﺎت اﺧﯿﺮ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ« از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(٢

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ :ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻣﻘﯿﺪﮐﺮدن و ﺗﻮﺟﯿﻪ و اﺣﺘﻤﺎلآوردن اﻣﺮی ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ای ﻋﺎﻗﻼن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 -١اﻟﺬﮐﺮی .۷۰/

 -٢اﻟﺤﺪاﺋﻖ .۱۶۸/۴
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ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرتزدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ واو ﯾﻼ و زدن
ﺑﻪ ﺳﺮ وﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ،وﮐﺸﯿﺪن ﻣﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ

ﺑﯽﺻﺒﺮی ﮐﺮده و از راه وروش ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ«) .(١

اﻣﺎم ﺻﺎدق؛ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ راﻧﺶ ﺑﺰﻧﺪ،

ﭘﺎداﺷﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد«) .(٢

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ زدن ﺑﻪ ﭘﺎ و ران اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺼﯿﺒﺖ زده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
زدن ﺑﻪ ﺳﺮ وﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟيﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺮﺿب اﺨﻟﺪود وﺷﻖ اﺠﻟﻴﻮب« :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﺰﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ) .(٣
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

از ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر درﺑﺎرهی ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ) .(٤

از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی اﺟﺮ و ﭘﺎداش در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ دو دﺳﺘﺶ را ﺑﻬﻢ زﻧﺪ ،و ﺻﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ
ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﯾﺎ آﻏﺎز ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از او
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،۲۲۲/ذﮐﺮی اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۹۱۵/۲ﺑﺤﺎر  ،۸۹/۸۲اﻟﺤﺪاﺋﻖ  ،۱۶۷/۴ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ
۴۸۳/۳ـ ۴۸۴و ﺟﻮاﻫﺮ ﮐﻼم .۳۷۱/۴

 -٢ﮐﺎﻓﯽ  ۲۲۵/۳ذﮐﺮی اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۷۱و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .۹۱۴/۲

 -٣ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،۱۴۴/۱ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۴۸۹/۳و ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم .۳۷۰/۴
 -٤ﺛﻢ اﻫﺘﺪﯾﺖ .۵۸
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راﺿﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺳﺮ و ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ،

ﺑﯿﺰارم«) .(١

ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ از ﭘﺪراﻧﺶ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن
آواز در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﮔﻮشدادن ﺑﻪ اﯾﻦ آواز ﻧﻬﯽ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ از زدن ﺑﻪ
ﺳﺮ وﺻﻮرت ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﺻﻮرت و ﮐﻨﺪن
ﻣﻮ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﯾﻦ را در ﻣﺒﺴﻮط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ«) .(٣

ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ،زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﮐﻨﺪن ﻣﻮ ﺣﺮام

اﺳﺖ«) .(٤

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻤﺎوی -ﺷﯿﻌﯽ -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺶ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ،
ﺣﻤﺰهس و ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺪﯾﺠﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت اﺷﮏ رﺣﻤﺖ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ .«....
اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ،اﻧﺪوﻫﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت
ﺑﺰﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را ﺑﺪرد ،ﻧﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ،ﺣﺎل آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺎ آﻫﻦ و زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺧﻮن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۴۸۹/۳و ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .۱۴۴/۱

 -٢ﺻﺪوق در ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ،۳_۴/۴ﺑﺤﺎر  ۱۰۴/۸۲و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۱۹/۱۲
 -٣اﻟﺬﮐﺮی  ۷۲و اﻟﺠﻮاﻫﺮ .۳۶۷/۴
 -٤اﻟﻔﻘﻪ .۲۶۰/۱۵
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اﺳﺖ؟!) .(١
و ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ÷  ،آﻧﭽﻪ ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻨﺎم
ﻋﺰاداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦس ﺣﺴﯿﻦس و ﺳﺠﺎد؛ ﻧﯿﺰ

اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ) .(٢

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎم ﺳﺠﺎدس ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ:
»او ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم آﻧﭽﻨﺎن ﺻﺤﻨﻪای را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ،
آری ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺮﺑﻼء را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﭘﺪر ،ﻋﻤﻮﻫﺎ و
ﺗﻤﺎم ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﻧﺸﺎن ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪ .و
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﺋﻤﻪ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ – ﻋﺰاداریﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ

ﭘﯿﺮوان و ﺷﯿﻌﯿﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ) .(٣

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻏﻠﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺎﺷﻮراء
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ ،ﻗﻤﻪزﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻋﺰاداری ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮ ﯾﺰ ﯾﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﺰاداریﻫﺎی ﮐﻪ در
 -١ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل  ۱۵۱ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.

 -٢آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺘﺎوای ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از
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
 ۱۷۰ﭼﺎپ دار اﻟﺰﻫﺮاء.

 -٣ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ۱۵۱ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ص »:۱۵۱اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺋﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
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اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ .و آن ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﮐﻪ در دل ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻮادث را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از

آن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ«) .(١

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در دﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﮔﺮان ﺑﺮای دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮدن
آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪان ،اﺟﺘﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻮادﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺘﻮا دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ آن را در
ﺛﻮاب ﺑﺰرگ و ﭘﺎداش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺎدات و رﺳﻮم و ﻋﻮاﻃﻔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
رﺳﻮم ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از ﭘﺪران ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و ﺑﺪون
درک ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮام ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺎ زدن
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«) .(٢

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺒﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰار و

ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ)  (٣ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮدش

 -١ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل ۱۴۸ـ.۱۴۷
 -٢ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل .۱۴۸

 -٣آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮت و رﻓﺘﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺼﺮ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺎن و اﮐﺎﺑﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
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
۱۸۹/ـ ۱۸۸ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  ۱۹۹۶م ۱۷۰/ﭼﺎپ دار اﻟﺰﻫﺮاء.
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را ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻫﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺧﻮدش را ﻣﯽزﻧﺪ
و ﺑﺎ آواز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ! ﺣﺴﯿﻦ! ﺣﯿﺴﻦ! ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ وﺟﻮدﺷﺎن را ﻏﻢ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻋﺰاداری ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺣﻠﻮا ،ﺷﺮﺑﺖ و ﻣﯿﻮه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﮐﺎر دﺳﺘﻪﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه دادم ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ رﺳﻢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺳﺖ) .(١

ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ دارد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزدن و ﺧﻮنرﯾﺨﺘﻦ ،در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی اﺳﻼم ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮاﻃﻔﯽ ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ در دل ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮنﻫﺎی ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻓﺎﺟﻌﻪی
ﮐﺮﺑﻼء رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ) .(٢

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی :زدن ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و....
در اﺳﻼم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺪارد وﻫﯿﭻ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ در اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ«.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ  «...اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺒﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰار و ﻋﻘﻞ
ﺳﺎﻟﻢ از آﻧﻬﺎﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ.
ای ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ :آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟؟!.
 -١ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل .۱۴۹

 -٢آد اب اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ .۱۸۲

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس
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اﯾﻦ دوﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﯿﺎه در ﻋﺎﺷﻮراء

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮراء و ﻋﻤﻮم ﻋﺰاداریﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤﺎد ﻋﺰاداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﯾﺸﻪی ﺷﺮﻋﯽ دارد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎت و ﻣﺼﺎدر و ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﻮع ﻧﻤﻮد.
از اﻣﺎم ﺻﺎدق؛ ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز

ﻧﺨﻮان ﮐﻪ ﻟﺒﺎس دوزﺧﯿﺎن اﺳﺖ) .(١

و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس در ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ آﻣﻮزش
ﻣﯽداد ،ﻓﺮﻣﻮد:
 :ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻋﻮن
اﺳﺖ) .(٢
از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ﺑﺠﺰ ﺳﻪ

ﻟﺒﺎس :ﻋﻤﺎﻣﻪ ،ﻣﻮزه و ﭼﺎدر«) .(٣

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ؛ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه و ﺧﻨﺠﺮی در ﻏﻼف ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪص
آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺖ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ،
وای ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺖ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻋﺒﺎس رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﻤﻮ! وای ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ

 -١ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ،۱۶۲/۱و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۲۸۱/۳و ﻧﺠﺎة اﻻﻣﺔ .۸۵
 -٢ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ،۱۶۳/۱وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۲۷۸/۳و ﻧﺠﺎة اﻻﻣﻪ .۸۴
 -٣ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ۱۶۳/۱و ﻧﺠﺎة اﻻﻣﻪ .۸۴
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ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .(١
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺎ  -ﺷﯿﻌﯿﺎن  -ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و ﺣﺘﯽ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه در ﻧﻤﺎز و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »اﻟﺨﻼف«
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﻣﻮزه ،ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﭼﺎدر )ﮐﺴﺎء( .و در »اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ« ﻓﻘﻂ ﺟﻮاز ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﻮزه
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ .و در »اﻟﺸﺮاﯾﻊ« و »اﻟﻘﻮاﻋﺪ« و »اﻻرﺷﺎد« و در »اﻟﺪروس« ﻧﻘﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺳﻼر و اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﻮاز ﻋﻤﺎﻣﻪ ،ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ودر
»اﻟﺬﮐﺮی« ﮔﻮ ﯾﺪ:
ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﻗﻮل ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و در »ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم« آورده ﮐﻪ

ﭼﺎدر )ﮐﺴﺎء( را ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮑﺮده ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ«) .(٢
و ﺣﺎﺋﺮی در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺨﻨﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦﻫﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ:

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه در ﻧﻤﺎز ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻓﺰودن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ

اﺟﻤﺎع ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت و اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟) .(٣

اﮔﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت ،رواﯾﺎت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ،اﺟﻤﺎع اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوز ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﺷﯿﻌﯿﺎن رواﯾﺎت و اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟!

 -١ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ۱۶۳/۱و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۲۷۹/۳ﻧﺠﺎة اﻻﻣﻪ  ۸۵ـ  ۸۴و ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
.۲۰۸/۱

 -٢ﻧﺠﺎة اﻻﻣﺔ اﻗﺎﻣﻪ اﻟﻌﺰائ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ و اﻻﺋﻤﻪ .۸۳
 -٣ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺪر .۸۵
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ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم :ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت
را ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﻨﺪ

ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ اول ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺒﺴﻮط و اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ

ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(١

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﺦ -در اﻟﻤﺒﺴﻮط-

و اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(٢

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﻟﺠﻮاﻫﺮ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت زدن و ﺷﯿﻮن و واو ﯾﻼ

ﮐﺮدن ،ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(٣

ﺷﻬﯿﺪ اول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﮐﻨﺪن ﻣﻮ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ .در

اﻟﻤﺒﺴﻮط ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﭼﻮن در ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد داد«) .(٤

و ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از »اﻟﻤﻨﺘﻬﯽ« رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :زدن ﺑﻪ ﺳﺮو ﺻﻮرت و ﮐﻨﺪن

ﻣﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(٥

ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽدر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ﺷﯿﺦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﺑﻪ

اﻟﻤﺒﺴﻮط رﺟﻮع ﺷﻮد) .(٦

 -١اﻟﺬﮐﺮی .۷۲

 -٢اﻟﻔﻘﻪ .۲۵۳/۱۵

 -٣اﻟﻔﻘﯿﻪ .۲۶۰/۱۵

 -٤اﻟﺬﮐﺮی ۷۷و اﻟﺠﻮاﻫﺮ .۳۶۷/۴
 -٥اﻟﻔﻘﻪ .۲۶۰/۱۵

 -٦ﺣﻮار ﻣﻊ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺣﻮل اﻟﺰﻫﺮاء .۲۳۱

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آری! ﻧﻬﯽ از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﻋﻤﻮم رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ .(١ )«....
ﺑﺮادران! اﯾﻦﻫﺎ رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﺳﺨﻨﺎن و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺮوار اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رواﯾﺎت و
اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪان  -ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟!
آﯾﺎ رواﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟!
ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺮه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آن ﺑﺰرﮔﻮاران را
اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮ ﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖش اﺻﺤﺎب ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ .۲۳۲ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ در
ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را در ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺠﯿﺮ و ﻗﻤﻪ زﻧﯽ آورده اﯾﻢ .و ﮐﺘﺎب
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯿﺸﻮد .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم آن
ﭼﻪ در ﮐﺘﺐ ارﺑﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ص  ۱۱۰آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ»:ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺐ و
اﺳﺘﺒﺼﺎر و ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻧﺪ و ﺻﺤﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ«.
و ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺰ زﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ
اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎدری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن
دارﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ!!!.
و ﻣﻮﻗﻒ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد رواﯾﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار )ﻣﺠﻠﺪ/۶ص ۳۳و ص ۲۱۹و ﻣﺠﻠﺪ۶۳
ص  ۹۹و ﻣﺠﻠﺪ  ۷۹ص (۲۴۷ﮐﻪ از ﺟﺎﺑﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ»:اﺑﻠﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻨﺎ و
آواز ﺧﻮاﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺰاداری ﮐﺮد...؟؟!
و ﻣﻮﻗﻒ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟؟!.
و رد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻋﺘﺮاف ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﺎت و ﻋﺰاداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﻫﻤﻪ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮده و ﻋﺎﻗﻼن ﻫﻢ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
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ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﺎران ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ را از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ در
ﺣﺴﯿﻨﯿﺎت و ﻣﺂﺗﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ /رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮرد ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺴﻠﯿﺖﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر
داد ،ﻏﺬا آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﻤﻮد و از روزﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﺎ اﺷﺘﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺟﻠﻮی ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻮ ﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﺬا ﮔﺬاﺷﺖ ،آﻧﻬﺎ
از اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ اﻧﺪوه را در ﭼﻬﺮهی اﻣﺎم ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺎم ﻏﺬا ﺧﻮرد! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص! اﻣﺮوز ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی دﯾﺪﯾﻢ!
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪت ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪی و ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖ از راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ راﺳﺖﮔﻮ ﯾﺎن آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮگ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺰوﺟﻞ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ«) .(١

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﯿﺰاری ﺧﻮدﺷﺎن را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﻣﯽﮔﺬرد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ :زﻧﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ

رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺷﻤﻮل زﻧﺎن از اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص از زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻋﺰاداری
 -١ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ ،۲/۲ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار  ۱۲۸/۸۲وﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۵۱۱/۳
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ﺑﺮ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس  -در ﮐﺮﺑﻼء  -ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﻮارش زﯾﻨﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ زد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﮐﻨﺪ و
ﺑﯿﻬﻮش اﻓﺘﺎد ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﺧﻮاﻫﺮ! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﺰاداری ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر داده و ﺑﺪان
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺠﺰ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪه و دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و او ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺑﺮادرم از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺑﺮای
ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﮕﻮﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺰاداری ﮐﻦ.
و ﺳﭙﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺮم! ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ و ﻣﺮا ﺣﺎﻧﺚ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺖ ﻧﺰن و ﭼﻬﺮهات را ﻧﺨﺮاش و دﻋﺎی
ﻫﻼ ﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮑﻦ«) .(١

و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﺧﻮاﻫﺮ! ای ام ﮐﻠﺜﻮم! ای ﻓﺎﻃﻤﻪ!
ای رﺑﺎب! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ،ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺘﺎن را ﻧﺪرﯾﺪ  -ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن را
)از ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﯽ( ﭘﺎره ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺎن ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪ«) .(٢

و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮاﻫﺮم! ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم ،ﺳﻮﮔﻨﺪم را ﻧﺸﮑﻦ و

 -١اﺑﻦ ﻃﺎووس در اﻟﻤﻠﻬﻮف  ،۵۰ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل  ۴۸۱/۱و ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﯿﺮازی  ۱۰۶و در اﻟﻨﺪوة
 ۲۰۹/۵و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ۲۲۳۴/۵ـ  ۲۲۳۲ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
روﺣﺎﻧﯽ.

 -٢ﻣﻮﺳﻮی ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﻘﺮم در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ۲۱۸/و ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء .۱۹۰/
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻢ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﻣﮑﻦ و روی ﻣﺨﺮاش و دﻋﺎ ﻫﻼ ﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮑﻦ«) .(١
ﺻﺪوق و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از اﺑﻮﻣﻘﺪم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ و اﺑﻮ
ََ َۡ َ َ
َۡ
وف﴾ »و ﺗﻮ را در ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪم در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی﴿ :و� �ع ِصينك ِ� مع ُر ٖ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« .ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ( ﻓﺮﻣﻮد:
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻦ وﻓﺎت ﮐﺮدم ،ﺑﺮ ﻣﻦ روی ﻣﺨﺮاش و ﻣﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﮑﻦ و آه و واو ﯾﻼ ﻧﻨﻤﺎ و
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮ.

َ
ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و�
َۡ َ َ
َۡ
وف﴾) .(٢
�ع ِصينك ِ� مع ُر ٖ
ََ َۡ َ َ
َۡ
وف﴾
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی﴿ :و� �ع ِصينك ِ� مع ُر ٖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻧﺰﻧﻨﺪ و دﻋﺎ ﺑﻪ
ﻫﻼ ﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ وﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ«) .(٣

اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮ ل اﻟﻠﻪص ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ ،را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(٤

 -١ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،۱۴۴/۱ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  ،۲۶۴/ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم در ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ،۲۶۸/ﻋﻠﯽ
ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ،۱۱۶/ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮاء  ،۱۹۰/اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ ﺛﻮرة ،۱۰۳/ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ در
اﻟﺴﺒﻂ اﻟﺸﻬﯿﺪ  ۶۷اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آورده  :ای زﯾﻨﺐ ،ای ﮐﻠﺜﻮم ،ای ﺳﮑﯿﻨﻪ و ای
رﺑﺎب ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺤﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دارم ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم .«...

 -٢ﺻﺪوق در ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻻﺧﺒﺎر  ،۳۹۰/ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ۱۶۸/۴ـ ۱۶۷و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۹۱۶/۲ـ ،۹۱۵ﻧﻮوی در اﻟﻤﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺻﺎﺋﻞ  ،۱۴۴/۱ﺷﯿﺮاز ی در اﻟﻔﻘﻪ ۲۵۴/۱۵
و ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ در اﻟﻨﺪوة  ۷۲/۵و ﺑﺤﺎر .۷۶/۸۲

 -٣ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ  ،۳۰۸/۵ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮوﺳﺎﺋﻞ  ۱۴۴/۱و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .۷۷/۸۲

 -٤ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ،۱۴۴/۱ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۴۸۷/۳ﺑﺤﺎر.۹۳/۸۲
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ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی در ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب)  (١رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

»زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش در ﻣﺎل و ﺧﻮدش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زن ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان ،زﻧﯽ ﮐﻪ

ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻋﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس آواز ﮔﺮﯾﻪی زﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺎن ﺻﻔﯿﻦ را ﺷﻨﯿﺪ و
ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎم آﻣﺪ ،اﻣﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ،زﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎز

ﻧﻤﯽدارﯾﺪ؟!) .(٢

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ داد و او در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ از ﺳﺎز و آواز
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﺮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﺮده.

در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺎداش آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(٣

از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪراﻧﺶش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در وﺻﯿﺘﺶ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻠﯽ! ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻄﯿﻊ زﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را واژﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻋﻠﯽ؛ ﮔﻔﺖ :آن اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ زﻧﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﺮوﺳﯽﻫﺎ،

ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮود و ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﺑﭙﻮﺷﺪ) .(٤

 -١ﻧﻮری از راوﻧﺪی در ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ۴۳۱/۲ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۳۸۷/۳و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار .۸۹/۸۲

 -٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۹۰/۱۲اﻟﺤﺪاﺋﻖ  ۱۳۹/۱۸و ﺑﺤﺎر  ۱۰۳/۸۲ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺟﺮ
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 -٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۷۶/۱
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ﺻﺪوق و دﯾﮕﺮان از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪراﻧﺶ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻣﺘﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ
ﻧﺴﺐ و ﺛﺮوت ،ﻃﻌﻨﻪزدن در ﻧﺴﺐ دﯾﮕﺮان ،ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ از ﻗﺒﺮ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد  -ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد  -ﮐﻪ ﺷﻠﻮاری از ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ از آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮ

ﺗﻦ دارد«) .(١

از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﻧﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد:
وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،زﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﮕﯽ ﺑﻮد و آﺗﺶ از ﻋﻘﺒﺶ
وارد ﺷﮑﻤﺶ ﻣﯽﺷﺪ و از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮزﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ آﺗﺸﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮ و ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ ،از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آن زن ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه

ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد :او ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪه ،ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺴﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٢

از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ در اﺣﺘﻀﺎر ﻣﺮﮔﺶ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرتﺗﺎن ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن را ﭼﺎک ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ

اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺟﺎی او در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .(٣

از ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص از زﻧﺎن ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪ

ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،روی ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻣﺮدان در ﺧﻠﻮت ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ«) .(٤

 -١اﻟﺨﺼﺎل  ۲۲۶/و در اﻟﺤﺪاﺋﻖ ،۶۸/۴آن ﺗﮑﺮار ﮐﺮده  ،۱۳۹/۱۸وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۹۱/۱۲ﺑﺤﺎر
 ۴۵۱/۲۲و  ۲۲۶/۵۸و  ۲۹۰/۷۳و ۷۵/۸۲ـ ۷۴و ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ در ص.۹۳

 -٢ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ  ،۱۱/۲ﺑﺤﺎر  ۷۶/۸۲ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۴۸۸/۳ـ .۴۸۷
 -٣ﺑﺤﺎر  ۱۰۱/۸۲و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۹۰/۳
 -٤ﻫﻤﺎن دو ﻣﺼﺪر ﻗﺒﻠﯽ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...

٨٥

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ :ﺳﺨﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﯾﺎ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ؟

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ از ﺑﻪ ﺳﺮ
و ﺳﯿﻨﻪزدنﻫﺎ و ﺟﺎرﯾﻨﻤﻮدن ﺧﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﺎر ﻋﻮام و ﺟﺎﻫﻼن اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺣﺮام اﺳﺖ«) .(١

ﺷﮕﻔﺘﺎ! آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و اﻣﺜﺎل آن از اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮهی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده ...و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن  -ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ  -ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ
.«....
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻤﻮاره ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را از آن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!
آﻧﭽﻪ از ﺳﯿﺎق و ﺳﺒﺎق ﮔﻔﺘﺎر ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ از ﺧﻮدش ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺻﺪر داﺷﺘﻢ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﺮا ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮن از ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ در
اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک
ﮐﻨﺪ و دﻋﺎﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﻣﺎ  -ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -ﻧﯿﺴﺖ.
آﻗﺎی ﺻﺪر ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺰاداری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد داد ﺧﻮاﻫﯽ
 -١ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل.۱۵۰/
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ﺣﺴﯿﻦس را ﺑﺮ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ دروازهاش ﻣﯽرود ،دﻋﻮﺗﺶ دﻋﻮت ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
واﻧﮕﻬﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺸﺮﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ وﺟﻮد دارد وﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻮاﻃﻒﺷﺎن ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻬﺎدت
اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ«) .(٢ ) (١

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪوآن
را ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺎو ﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ واز ﺳﯿﺎق ﺳﺨﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺮادی
ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻠﻪص اﺳﺖ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد!!! اﻣﺎ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را
ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ )ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ؟!(.
ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ادﻋﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺛﻢ اﻫﺘﺪﯾﺖ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ص  ۵۸و ﻧﯿﺰ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪم.

 -٢اﮔﺮ ﻧﯿﺖ آن در راه رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ و
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آﻧﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ )در ﻋﺰا وﻧﺎراﺣﺘﯽ(« ،و ﮐﻼم ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮﺻﺪر در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ او اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻟﯽ از ﺣﺮف ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ
ﻣﺮگ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد« .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ﻣﺄﺟﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺛﻮاب دارﻧﺪ.

ﺳﻼﻣﺖ را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارﯾﻢ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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»ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ و اﻣﺮوزه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﯾﻦ اﻋﻤﺎل  -زدن
و ﺧﻮن ﺟﺎری ﻧﻤﻮدن  -ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ«) .(١

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ )ﻣﺆﻟﻒ( :دروغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در دﯾﮕﺮ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ  -ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ  -ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺄﺟﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺛﻮاب ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﯿﻊ را در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺸﻨﮓ و ﺑﺮاق ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد)  ،(٢ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ

او در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ دروغ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻮای ﺟﻮاز
اﻋﻤﺎل ﻋﺰاداری را داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،زدن آرام را در ﻓﺘﻮاﯾﺶ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ،دروغ
آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن  -ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ  -ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را
ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ  «...ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص و
ﻓﺘﺎوی او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟!

 -١ﮐﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻨﺪ آل اﻟﺮﺳﻮل.۱۵۳/

 -٢و ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ رد داده اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻟﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دروغ و ﺗﺪﻟﯿﺲ او را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻤﯿﺲ در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﺠﺎﻧﯽ )دروﻏﮕﻮﯾﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ( و
ﺷﯿﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﻞ ﺿﻠﻠﺖ )ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪی( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺣﯿﻠﯽ
در ﮐﺘﺎب اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺼﺤﺐ واﻵل )دﻓﺎع از آل و اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در رد ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﻤﺮاه و ﻓﺘﻨﻪ
ﮔﺮ(.
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ :ﺷﯿﻌﯿﺎن روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺷﯿﻌﯿﺎن روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﻮیﻫﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت
ﻓﻀﯿﻠﺖ روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻨﺎم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روزهی ﻋﺎﺷﻮراء ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﻬﯽ روزهی ﻋﺎﺷﻮراء اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﻣﺬﻫﺒﺶ را
اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻔﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ ازآن رواﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ:
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﺎم رﺿﺎ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺟﺮﯾﺎن روزهی ﻋﺎﺷﻮراء و آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :از روزهی ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ؟
آن روزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺎﻧﻮادهی زﯾﺎد در آن روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ
ﺣﺴﯿﻦ؛ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﻋﻼن ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺖ و روز دوﺷﻨﺒﻪ روز ﻧﺤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻗﺒﺾ روح ﮐﺮده  ....ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ دو روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺘﺒﺮک ﺑﺪاﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه وﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ روزهﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و اﯾﻦ دو روز را ﻣﺘﺒﺮک داﻧﺴﺘﻪ

اﺳﺖ) .(١

 -١ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء ۱۱۸/ـ.۱۱۷

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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از زﯾﺪ ﻧﺮﺳﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻨﯿﺪم ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زراره از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ درﺑﺎره روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ روز را روزه ﮔﯿﺮد ﺑﻬﺮهاش از آن ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺮهی ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ و آل زﯾﺎد
اﺳﺖ.
ﮔﻮ ﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻬﺮهاش از آن روز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

آﺗﺶ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را از آﺗﺶ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﺎه دﻫﺪ) .(١
از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در روز ﻋﺎﺷﻮراء و روز ﻋﺮﻓﻪ

در ﻣﮑﻪ روزه ﻧﮕﯿﺮ) .(٢

از ﻧﺠﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰول ﺣﮑﻢ رﻣﻀﺎن ﺗﺮک ﺷﺪه ،و ﻣﺘﺮوک ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺠﯿﻪ ﮔﻮ ﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ را داد ﮐﻪ ﭘﺪرش داده ﺑﻮد وﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن روزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل ﻧﮑﺮده و در ﺳﻨﺖ

ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺠﺰ ﺳﻨﺖ آل زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)  .(٣ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ

داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء روزهای اﺳﺖ ﮐﻪ آل
زﯾﺎد آن را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق؛ آورده ﮐﻪ:
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ؛ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم در ﺷﺎم ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺮاﯾﺶ اﺧﺒﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ؛ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﻮاﯾﺰی
 -١ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء.۱۱۸ /

 -٢ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء .۱۱۴/
 -٣ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء .۱۱۴/
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درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻟﺬا اﯾﻦ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ روز را ﮔﺮاﻣﯽﺑﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روز ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را از ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ،

ﮔﺮﯾﻪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻧﺪوه ﺑﺎز دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ«) .(١

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ اﯾﻦ روز را آل زﯾﺎد از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از رواﯾﺎت ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ:
اﯾﻦ روزهی آل اﺑﻮ ﺳﻔﯿﺎن و ﻋﯿﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .و در ﻧﻮع ﺳﻮم رواﯾﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ:
اﯾﻦ روزه ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ آﻣﺪن رﻣﻀﺎن ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه و ﻣﺘﺮوک ﺑﺪﻋﺖ
اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﺋﻤﻪی ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﮔﻮ ﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم را ﻣﯽدادﻧﺪ؟!!!
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دو ،رواﯾﺖ دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ و اﻣﺎ رواﯾﺖ ﭼﻬﺎرم دو رواﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از
ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزۀ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻗﺒﻞ از واﺟﺐ
ﺷﺪن روزۀ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ روزۀ ﻋﺎﺷﻮرا ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﺣﺴﯿﻦ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮔﺮاﻣﯽ! ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺎﻃﻞ دﯾﮕﺮی را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد.
و ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ روزهی اﯾﻦ روز را ﺑﻪ اﻣﻮیﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و ﺳﻤﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،روز ﻋﺎﺷﻮراء را
ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن از ﺳﻨﺖ ﯾﺰ ﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎو ﯾﻪس و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﮐﻪ در آن روز ﺑﺮ اﻣﺎم
 -١ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء ۱۲۲ /و در ص  ۱۸۸در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آورده ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ:
» .....ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،آن روز را ﻋﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی
آن روز ،روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در آن اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ال اﺑﻮ ﺳﻔﯿﺎن اﯾﻦ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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ﺣﺴﯿﻦ؛ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﻘﻼﺑﺶ را ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪا را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ....ﻟﺬا ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻮء اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺎﺷﻮراء دارد و
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ:
اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪی آدم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح÷ ﺑﺮ ﻗﻠﻪی
ﮐﻮه ﺟﻮدی ﻓﺮود آﻣﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ روز آﺗﺶ ﻧﻤﺮود ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﺳﺮد ﺷﺪ و ﯾﻮﺳﻒ؛ از
زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﻌﻘﻮب؛ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻮﺳﯽ؛ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و از
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ؛ ﺳﻔﺮهای آورده ﺷﺪ ...
و ﺑﺮ درﻏﮕﻮ ﯾﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
در ﻫﻤﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﺮد و ورودش ﺑﺎ روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻣﺼﺎدف
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و دﯾﺪﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ روزه دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺒﺐ را ﺟﻮ ﯾﺎ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﻮﺳﯽ؛ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد در
ﻋﺎﺷﻮراء و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ دروﻏﯽ رﺳﻮا

اﺳﺖ«) .(١

ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روزهی ﻋﺎﺷﻮراء ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی ﻋﺎﺷﻮراء ﺳﻨﺖ اﻣﻮیﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﺑﻮدی
ﻧﺎم و ﯾﺎدوارهی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﺑﭙﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﻪ در ﻧﻮاری
ﮐﺎﺳﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در اﯾﻦ ﻧﻮار ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ† ،روزهی ﻋﺎﺷﻮراء را ﺗﺤﺮﯾﻢ
 -١اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻫﻢ اﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ۳۰۱/ـ  ،۳۰۲اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺮق ﺑﯿﺮوت و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻔﺠﺮ
در ﻟﻨﺪن و ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺴﯿﺮوا ﻓﯽ اﻻرض  ۲۷۶/ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺐ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽرو ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ واﻗﻌﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﺧﺼﻮص
روزهی ﻋﺎﺷﻮراء ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺳﺖ ،در دو ﮐﺘﺎب
»ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم« و در »اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر« ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ)  (١در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ،

اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ

ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ«) .(٢

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ؛ ﻓﺮﻣﻮده» :روز ﻋﺎﺷﻮراء را روزه

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ را ﭼﻮن روزه اﯾﻦ دو روز ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«) .(٣

از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل اﻟﻠﻪص روز ﻋﺎﺷﻮراء را روزه

ﮔﺮﻓﺖ«) .(٤

از ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :روزهی ﻋﺎﺷﻮراء ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎه

ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد«) .(٥

 -١ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﯿﻌﻪی اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﻪ ۱۱۰ص .۳۱۱

 -٣ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم  ۲۹۹/۴و در اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر  ۱۳۴/۲آورده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در »اﻟﻮاﻓﯽ« و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در »وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ«  ۳۳۷/۷و ﺑﺮوﺟﺮدی در »ﺟﺎﻣﻊ
اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ« ۴۷۴/۹ـ ۴۷۵و ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ در »ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء« /۱۲۲آورده اﻧﺪ.

 -٤ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم  ،۲۹/۴اﺳﺘﺒﺼﺎر  ،۱۳۴/۲اﻟﻮاﻓﯽ  ۱۳/۷وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۳۳۷/۷و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،۴۷۵/۹ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه ۳۷۰/۱۳ـ ۳۷۱و در ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء .۱۲۲

 -٥ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم  ۳۰۰/۴و اﺳﺘﺒﺼﺎر  ۱۳۴/۲و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۴۷۵/۹و اﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻨﺎﺿﺮة  ۳۷۱/۱۳و ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ء ،۱۲۲اﻟﻮاﻓﯽ  ۱۳/۷و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۳۷/۷
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از ﺻﺎدق :رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم را روزه ﺑﮕﯿﺮد،
اﯾﻦ روزه او را از ﻫﺮ ﺑﺪی و ﭘﻠﯿﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ،ﻧﻤﺎز در دل ﺷﺐ
اﺳﺖ و اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ روزه ﭘﺲ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزهی ،ﻣﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺤﺮم
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ«) .(١

در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﺠﺎل اﯾﻦ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﻨﺪ ،روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء را آل زﯾﺎد ،آل اﺑﻮ ﺳﻔﯿﺎن و  .....از ﺧﻮدﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟!!
آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﯽﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از روزهی ،روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻧﻬﯽ
ﮐﺮده و آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮده؟
از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺎﺷﻮراء را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ آن را ﺑﻄﻮر
اﺣﺘﯿﺎط روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ

ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ آن روز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮد) .(٢

ای دروﻏﮕﻮ! آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ داری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس ﺑﺮ روزهی اﯾﻦ روز -
ﻋﺎﺷﻮراء  -ﮐﻪ ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﺗﻮ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﺟﺮ آن ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ
روز ﻏﺬا ﺧﻮرد ،روزهاش را ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻼل ﻣﺎه ﻣﺤﺮم را دﯾﺪی ،ﺧﻮدت را
آﻣﺎده ﮐﻦ و ﭼﻮن روز ﻧﻬﻢ ﺷﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮ .راوی ﮔﻮ ﯾﺪ :ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺑﻪ
 -١ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

 -٢ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ۵۹۴/۱و ﺑﺮوﺟﺮدی ﻓﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ
.۴۷۵/۹
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری) .(١
ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﯾﺎت روزهی ﻋﺎﺷﻮراء را ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﻀﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در آن ﺗﻮﺑﻪی آدم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﺮ ﮐﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ادﻋﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه دارد و ﯾﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﯽﺧﯿﺮی
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﺮ ﺟﻮدی ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮح ﺑﻪ
ﺟﻦﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ،روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ روز ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟ اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺗﻮﺑﻪی آدم÷
و ﺣﻮا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ روز درﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﻋﻮن و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ روز اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻪی ﯾﻮﻧﺲ و ﻗﻮﻣﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ) .(٢

رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﺷﯿﻌﻪ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ روزه ﻣﺤﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ

را آورده و ذﮐﺮ ﮐﺮدهام«) .(٣

و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ) (٤و ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ)  (٥و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی)  (١و ﯾﻮﺳﻒ

 -١اﻗﺒﺎل اﻻﻋﻤﺎل ،۵۵۴وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،۳۴۷/۷ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،۵۹۴/۱ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﺸﯿﻌﺔ.۴۷۵/۹

 -٢ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم .۳۰۰/۴

 -٣در اﻗﺒﺎل اﻻﻋﻤﺎل ص ٥٥٨ﭼﺎپ :داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻬﺮان.
 -٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .٣٣٨/٧

 -٥ﻧﻮری آن را در ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.٥٩٤/١ .
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ﺑﺤﺮاﻧﯽ)  (٢ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺸﺘﯽ در روز
ﻋﺎﺷﻮراء ﺑﺮ ﺟﻮدی ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻧﻮح ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻦ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد
روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ آدم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد«) .(٣

آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ رواﯾﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦﻫﺎ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و ﺻﺪوق در »اﻟﻤﻘﻨﻊ« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ آدم را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﺮ ﺟﻮدی ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﯾﻮﻧﺲ را از ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﯿﻦ روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺑﻪی ﻗﻮم ﯾﻮﻧﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و داود،
ﺟﺎﻟﻮت را ﮐﺸﺘﻪ ،ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه

ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﻤﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪهاش ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«) .(٤

و در ﺣﺪﯾﺜﯽ ،زﻫﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ؛ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
روزهی ﻋﺎﺷﻮراء از روزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر

اﺳﺖ) .(٥

و در اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺮﺿﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ آورده اﺳﺖ) .(٦

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .٤٧٦-٤٧٥/٩

 -٢در اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة  ٣٧١/١٣آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب روزه ﻋﺎﺷﻮرا ص
 ١١٣-١١٢ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 -٣ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ۵۹۴/۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دارﻧﺪ.
 -٤اﻟﻤﻘﻨﻊ  ۱۰۱/و ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء  ۱۱۳/ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ آورده اﺳﺖ.
 -٥اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻟﻠﺼﺪوق .۳۰۳/
 -٦ﺻﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮراء .۱۱۳/
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ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟!

ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺪ رواﯾﺎت روزه ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ اﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺻﺤﯿﺤﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻧﻬﯽﮐﻨﻨﺪه از روزۀ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ
اﺳﺎﻧﯿﺪ ﺿﻌﯿﻔﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ

ﺻﻔﺤﻪ

 ۱۶۸ ،۱۴۶ ،۱۴۵ﭼﺎپ ﻗﻢ در اﯾﺮان ﺳﺎل ۱۴۱۳ﻫـ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب
در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۴۸/۱۴۶/۱۴۵ﭼﺎپ ﺳﺎل  ۱۴۱۳ﻫـ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺆ ﯾﺪ و ﻣﺸﻮق روزهی ﻋﺎﺷﻮراء اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻃﺮق ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺳﻨﺪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻮیﻫﺎ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻋﻮض ﮐﺮده و روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
روز ﻋﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و ﻣﺘﺪاول

اﺳﺖ) .(١

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﻋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻋﯿﺪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻨﺶ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﯾﮑﯽ از اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎز در روز ﺷﻬﺎدﺗﺶ اﻇﻬﺎر ﺳﺮور
و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟!
 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ » .۱۰۶/ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ« ص  :۱۶۰ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺮد در اﻓﺘﺮاء و ﺑﻬﺘﺎن! آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﯽ ای در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روز ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ را
ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
و آﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺻﺪوق ،ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺑﻦ ﻃﺎووس وﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻊ
و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ رواﯾﺎت روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﺰدوران و
ﺗﺮو ﯾﺞ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟؟؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺗﺸﻮ ﯾﻖ ﺑﻪ روزهی ﻋﺎﺷﻮراء را ﻫﻢ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ وﻫﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﯾﻦ
رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن اﯾﻦ روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﻋﺰا
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ از دو ﺟﻬﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ:
اول اﯾﻨﮑﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ روز را ﺳﻨﺖ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ و اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ اﯾﻦ روز را روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ اﯾﻦ روز و ﯾﺎ روز ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮ را روز ﻋﺰا،
ﻧﻮﺣﻪ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :اﻨﻟﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ

اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ« ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﻣﺒﺤﺚ »ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ« آوردﯾﻢ.
واﻧﮕﻬﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺼﯿﺒﺖ از دﺳﺖ دادن رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺧﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪص آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
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و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺼﻴﺒﺔ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮ مﺼﻴبﺘﻪ ﻰﺑ ﻓﺎﻧﻬﺎ اﻋﻈﻢ اﻤﻟﺼﺎﺋﺐ« (١ ):ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺼﯿﺒﺘﺶ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ از دﺳﺖدادن ﻣﻦ ﺑﻪ آن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺳﺖ«.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮ ﯾﮋه
ﺳﻪ ﻗﺮن اول ،در ﺳﺎﻟﮕﺮد وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ،ﻋﺰا ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
و ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ؛ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻓﺎت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن روز را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺮوزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﻟﺮوز وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺷﻬﺎدت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و ﻋﺜﻤﺎن
ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ و ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ را روز ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺷﯿﻌﻪ در روز وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن اﺳﻼم ﻋﺰاداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﺼﯿﺒﺖ از ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟!
ﭼﺮا ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦب ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرﺷﺎن ﻋﻠﯽس ﻋﺰاداری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؟!
ﻣﮕﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﯽس از ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟!) .(٢
در اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ را دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺣﺴﯿﻦس
 -١ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻨﯽ آﻧﺮا در اﻟﮑﺎﻓﯽ  ۲۲۰/۳و ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۹۱۱/۲و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺒﻊ دوم اﺳﺖ و ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ
در ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ.

 -٢ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ" :ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ"ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر دردآور ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ و ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﻋﺮوه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ،ذﻟﯿﻞﻣﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺮﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ ذﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ) .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ) .(١

ﭘﺲ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ را رﻫﺎ ﮐﺮده و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ....» :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﻣﻨﺼﻔﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺘﺮاء و دروغ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ
دﯾﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻨﺼﻔﯽ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) .(٢

ﻣﺎ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ و از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻤﺎم رواﯾﺖﻫﺎ را از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ آن را ﺑﻪ
اﻣﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ!.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای رد ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻨﺎد
 -١اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮه« ص  ۸۵ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻼ از اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.

 -٢اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﯽ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ ص .٢٧
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ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﻬﺎم ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ و رد و
ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر وارده در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن ,ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽرواﯾﺎت وارده در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺸﯿﻊ ﻫﻢ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﻤﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ«) .(١

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق /ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ - :اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺒﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ» -ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«) .(٢

و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ  -ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادهاﯾﺪ » :-ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ از ﺷﯿﻌﮥ

ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ«) .(٣

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق( رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزش را ﺑﺎ اﻓﺸﺎ ﮐﺮدن ﺳﺮ و راز ﻣﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻣﯽآﻫﻦ و

ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ«) .(٤

 -١اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ .۱۸۵/۲

 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،۲۲۲/۲اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ .۱۸۵/۲
 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﻠﺸﻌﯿﺮی ص.۹۵

 -٤اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،۳۷۲/۲اﻟﻮاﻓﯽ .۱۵۹/۳
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در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺎدق» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«) .(١
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺧﻼق ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎرش راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﺑﻮدن ﺗﻘﯿﻪ ﻓﻘﻂ در وﻗﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ
ﺟﺎن و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺷﻤﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻢ آن را ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺷﻤﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺟﺎﯾﺰﺑﻮدن ﺗﻘﯿﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﻮدن آن ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ واﺟﺐ ﺷﺪن ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ) .(٢

ﺣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﯿﻪ )ﻧﻔﺎق( ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟!
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازد ،را
ﺑﺪﻫﯿﺪ؟!
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ و راز اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟!
آﯾﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﺎ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﮔﺮﯾﻪ و زاری و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﺰاداری ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦس در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ در روز ﻏﺪﯾﺮ اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟.
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻌﺰ اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آل ﺑﻮﯾﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۶۶/۱۱

 -٢اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ .۲۰۱/۲
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ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖش ) .(١
و ﻗﻄﻌﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ از
اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ« .ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
واﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻓﺮﻣﻮده:
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ُﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ روی ﻣﺨﺮاش و ﻣﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﮑﻦ و آه و واو ﯾﻼ و ﻣﺠﻠﺲ

ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﮑﻦ  .(٢ ) «.....رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻮن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﺪاﺣﯽ را ﻧﻘﻞ

ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ) (٣؟؟!

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر و ﺣﻮادث ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و
ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮ ﯾﯽ ﻓﺮاوان ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،اﺑﻦ زﯾﺎد  ۳۰/۰۰۰ﺳﯽ ﻫﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﮔﺮد آورد«)  .(٤و
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺶ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮا ﻫﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﻢ! اﯾﻦ ﺷﺐ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺘﺮی ﺑﺤﺴﺎب آورﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ،

 -١آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﮐﺘﺎب روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت  ۱۳۹/۳و ﻣﺤﺪث
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽدر ﮐﺘﺎب اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب .۴۳۰/۲

 -٢ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

 -٤ﮐﺮﺑﻼء ﺛﻮرة و اﻟﻤﺎﺳﺎة  ۲۸۰/و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت و ۲۶۹رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺎزی و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ...
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ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻦ آزادﯾﺪ«) .(١
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺨﺺ اﻣﺎم اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮ ﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آری! راﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دﺳﺘﻪ دروغ ﺑﻮدﻧﺸﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ و دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ
راﺳﺖﺑﻮدن آﻧﻬﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻻزم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺰ از ﻓﺮد راﺳﺘﮕﻮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﯾﯽاش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه آﺷﮑﺎر و ﻣﻌﺮوف در ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎ اﻗﻮال ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد«) .(٢

و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮراء را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﻮادهام و ای ...اﯾﻦ ﺷﺐ را ﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﺪ
ﺑﺮو ﯾﺪ.«...
ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﺳﻢ ﻧﻔﯿﺲ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم

ﺣﺴﯿﻦ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ)  .(٣از ﺟﺪش رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ او را از ﺑﺮدن
زﻧﺎن وﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺖ را اﺳﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ« .در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  -آن ﻃﻮر ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد  -ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زﻧﺎﻧﺶ را اﺳﯿﺮ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای اﻫﻞ و ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺐ را ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن.«....
 -١ﮐﺮﺑﻼء ﺛﻮرة و اﻟﻤﺎﺳﺎة  ۲۹۷/و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت و.۲۹۶/۲۹۵/
 -٢اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻔﻘﻬﯽ .۲۹/
 -٣ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ص .۱۰۱-۹۷
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و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﻮادث ﻃﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ و
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺳﯿﺪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ )ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ( از آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و از ﻫﻤﻪی ﻣﻮرﺧﺎن ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت ﻣﺮﺳﻞ را از اﺑﻮ ﻣﺨﻨﻒ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺛﻖﺗﺮ اﺳﺖ و اﺑﻮ ﻣﺨﻨﻒ ﻫﻢ در ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﺳﺖ«) .(١

 -١ﻋﻠﯽ ﺧﻄﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ .۱۰۱-۹۷

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ:
ﺛﻮاب زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎهﻫﺎ
ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎ
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺛﻮاب زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺴﯿﻦ؛ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن

ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪهاش را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ) .(١

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﺴﯿﻦ؛ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ

 ۸۰ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ«) .(٢

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ÷ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ

ﺣﻘﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ«) .(٣

از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ

را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ) .(٤

ازﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم
دادی؟
ﮔﻔﺘﻢ  ۱۹/ﺗﺎ ،ﮔﻔﺖ:
 -١ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات .۲۶۲/
 -٢اﻟﻤﺰار ﻣﻔﯿﺪ.۴۷/

 -٣ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات .۲۶۷/

 -٤ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات  ۳۰۴/و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ.۳۵۰/۱۰
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اﮔﺮ آن را  ۲۱/ﺣﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺛﻮاب ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ

زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .(١

و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ
را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ او را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺛﻮاب ﻫﺰار ﺣﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
درﺑﺎرهی ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﺧﺎک ﮐﺮﺑﻼء رواﯾﺎﺗﯽ دارﻧﺪ:
از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻈﻤﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮازی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼء از زﻣﯿﻦ ﻣﮑﻪ اﻓﻀﻞﺗﺮ اﺳﺖ  ....آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ :آری) .(٢

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ﺷﻌﺮ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
) .(٣
ﺳﺨﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﮐﺮﺑﻼء ﺑﺎﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﮐﺮﺑﻼء ﺑﺎﻻﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن رﺗﺒﻪاش آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ؛ در ﻋﻮض ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ
ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺑﺮود و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎرت را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺛﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺞ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت وارده در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۳۵۰/۱۰و ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات .۳۰۴-۳۰۳
 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ.۳۷/

 -٣اﻻرض و اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ.۲۶/
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اﺳﺖ«) .(١
در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺮﺑﻼء ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و آن از ﺑﻄﺤﺎی

ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ«) .(٢

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦس از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﻦ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﺿﺮﯾﺢ
اﻣﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭘﺲ از ﺗﺮو ﯾﺞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻮﺟﻮد
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
� ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم ُ
ت
آﻣﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ُ َ ُ ۡ َ
ََ ُ ۡ
يت ل� ُم ٱ ِ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ اﻣﺮوز دﯾﻨﻢ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ و
ض
عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َر ِ
ﻧﻌﻤﺘﻢ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدم و اﺳﻼم را ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم.
وﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس ﺣﺴﻦ  ،ﺣﺴﯿﻦ ،
اﺑﻮذر  ،ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد  ،ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ  ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن  ،اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری ،و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ،ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮری ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،رواﯾﺎت ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ؛ را اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ -ﮐﻪ ﭘﺲ از او
ﺑﻮدهاﻧﺪ -رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آری اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦس و ﺻﺤﺎﺑﻪ؛ ﭘﯿﺶ از ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺎﺗﯽ در
دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ رﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -١اﻟﺜﻮرة اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ دﺳﺘﻐﯿﺐ  ۱۵/دار اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺮوت.

 -٢اﻟﺴﺠﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ  ۲۵/و اﻟﺴﺠﻮد ﻋﻠﯽ اﻻرض آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ
اﺣﻤﺪ .۱۴۰/
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اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛
ﮔﻔﺘﻢ درﺑﺎرهی زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯽ؟ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ ازﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
زﯾﺎرت ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ،
ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ زﯾﺎرﺗﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺟﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن او ﺳﺮدار ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .(١ ) «....

ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ از دﯾﻦ ﻧﺒﻮده و از اﻣﻮر ﻧﻮ
ﭘﯿﺪا و ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺮ ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ .ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﯾﺢﻫﺎ ،ﻗﺒﻪﻫﺎ و ﺑﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﻗﺪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،أﺋﻤﻪ و

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮﺑﺎت -ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ -ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ) .(٢

رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
رواﯾﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ اﺳﺖ:
رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﺮ

آن ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ) .(٣

رواﯾﺖ اﺳﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﮔﭻ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۳۵۲/۱۰اﯾﻦ رواﯾﺖ ،و رواﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﯽ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ واﻗﻌﺎ زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺛﻮاب دارد؛ ﭼﺮا در ﻗﺮآن و در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﻋﺰاداری ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده اﺳﺖ؟.

 -٢اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻘﺎﯾﺪ .۳۶۵

 -٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۸۶۹/۲
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ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ از اﻣﺎم ﺻﺎدق؛ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ :رﺷﻮه ﺧﻮردن در ﻗﻀﺎوت ،ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ زن زﻧﺎ
ﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ و ﮐﺎﻫﻦ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

ﭘﻮل ﻓﺮوش ﺳﮓ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .(٢
از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ:

ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ؛ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر
درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﭻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ

و ﯾﺎ از ﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ) .(٣

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و
أﺋﻤﻪ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص
و ﭘﯿﺮوان ﺑﺮ ﺣﻘﺶ اﺳﺖ.
و از ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ در ﺧﺼﻮص زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ و
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﻓﺮﻣﻮد :زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﯾﺮادی ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﻗﺮﺒي ﻗﺒﻠﺔ وﻻ مﺴﺠﺪا ﻓﺎن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻟﻌﻦ اﻴﻟﻬﻮد واﻨﻟﺼﺎری ﺣﻴﺚ اﺨﺗﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪ«

) (٤

ﻗﺒﺮ ﻣﻦ را ﻗﺒﻠﻪ و

 -١ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .۱۲۷/۱

 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۸۶۹/۲و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۴۴/۳

 -٣ﮐﺎﻓﯽ  ،۲۲۸/۳ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ۱۱۴/۱و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۸۸۷/۲

 -٤ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ،۱۱۴/۱ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ  ،۳۵۸اﻟﻮاﻓﯽ  ۷۲/۵و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۸۸۷/۲
و.۴۵۵/۳
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ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری را آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﺒﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد«.
از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽش رواﯾﺖ اﺳﺖ ،از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ
ً
َ
ﺗﺘﺨﺬوا ﻗﺮﺒي مﺴﺠﺪا وﻻ ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻗﺒﻮرا وﺻﻠﻮا ﻰﻠﻋ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎن ﺻﻼﺗ�ﻢ
وﺳﻼﻣ�ﻢ ﻳﺒﻠﻐ�«

»ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﻗﺒﻮر�ﻢ مﺴﺎﺟﺪ«)  (١ﻗﺒﺮ ﻣﺮا ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار

ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ  -ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮ آﻣﺪه  -و ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ درود و ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،درود و
ﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه :ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺮ
ﻗﺒﺮﻫﺎ در ﮐﺘﺎب» :ﻧﻘﺾ ﻓﺘﺎوی اﻟﻮﻫﺎﺑﯿﻪ  «۲۷/ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،ﻧﮑﺮده و ﺟﺎی ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﻌﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ از وﺟﻮد اﯾﻦ رواﯾﺎت در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟!
و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻠﯽس
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺒﺮ ﻣﺸﺮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﻢ«.
او ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻃﺮق ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده ،و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
 -١ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .۲۲۵/۱
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ )ﺷﯿﻌﻪ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺬﻫﺐﺷﺎن دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﻻﺋﻞ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻘﯿﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺮدم از ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ،اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻣﯽرود.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو رواﯾﺖ از ﻃﺮق ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اول :ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد:
ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ و ﻣﺠﺴﻤﻪای ﻧﮕﺬارم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﻨﻢ و ﻫﯿﭻ ﻗﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای
ﻧﮕﺬارم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﻢ و ﻫﯿﭻ ﺳﮕﯽ را ﻧﮕﺬار ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﺸﻢ«) .(١

دوم :ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦس ﻓﺮﻣﻮده :رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻣﺮا ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد«) .(٢

ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ را ﮐﻪ از ﻋﻠﯽس اﺳﺖ ،ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی آورده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص از
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدن ﮔﭻ ﺑﺮای ﻗﺒﻮر و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎء ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎء ﺑﺮ ﺑﺎرﮔﺎه و ﻗﺒﻮر و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺟﻤﺎع
 -١ﮐﺎﻓﯽ  ،۵۲۸/۶وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۸۶۹/۲و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۴۵/۳

 -٢ﮐﺎﻓﯽ  ،۵۲۸/۶وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۸۷۰/۲و ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۴۴۵/۳
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ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺠﺎ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،واﻧﮕﻬﯽ اﺟﻤﺎع در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻧﺺ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺺ اﺟﻤﺎع اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﺤﺪث ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
و اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ:

اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻣﯿﻪ از
اﺋﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻧﻈﺮﯾﺎت و آراء ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ:

ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺮوﻫﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﮐﺮاﻫﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﭻ ﺑﺮای ﻗﺒﻮر و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا در رواﯾﺖ

آورده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

اﺟﻤﺎع اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ در»اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﮔﭻ ﺑﺮای ﻗﺒﻮر و آراﺳﺘﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
در اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﭻﮐﺮدن ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺒﺎح،

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ) .(١

ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺒﺰواری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن –ﺑﺎرﮔﺎه -ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ.
ﻣﺼﻨﻒ در

ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوهﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﺷﯿﺦ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﻟﺬﮐﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺒﺮ و ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮاردادن آن ﻣﮑﺮوه
 -١اﻟﺤﺪاﺋﻖ .۱۳۰/۴
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اﺳﺖ...
در اﻟﺬﮐﺮی ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺻﺪوق ،ﺷﯿﺨﺎن و
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻗﺒﺮی را اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ) .(١

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﮑﺮوهﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺒﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع

ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺰواری از ﻗﻮل ﺷﻬﯿﺪ اول ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺟﻤﺎع ،اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ! اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ
) (٣

ﻋﻠﻤﺎی

ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و ...ﻧﯿﺰ

ﺑﺮﺧﻼف اﺟﻤﺎعﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟؟؟

 -١ذﺧﯿﺮه اﻟﻤﻌﺎد ﻓﯽ ﺷﺮح اﻻرﺷﺎد ﺳﺒﺰواری .۳۴۳/

 -٢ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﯽ .۸۵۶/۲
 -٣ذﺧﯿﺮه اﻟﻤﻌﺎد ﻓﯽ ﺷﺮح اﻻرﺷﺎد ﺳﺒﺰواری .۳۴۴

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ :ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺤﺚ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻼﺻﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ و )ﻋﺮاق( ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی
اﻣﺎم ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ ازآن ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺸﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ؛ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ ازاﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -۲ﻋﻠﯽس و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪص راﺑﻄﻪی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و آﻧﻬﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد.
 -۳آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ رواج دارد در زﻣﺎن أﺋﻤﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮون
اﺧﯿﺮ ﭘﺲ از اﺋﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮ
وﺻﻮرت زدن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و اﯾﻦ را از
ﻋﻠﻤﺎء و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
 -۴ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ اﻣﻮیﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮراء در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 -۵اﻣﺮوزه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻨﺎﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﺴﯿﻦس

١١٦

دﯾﺪﯾﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻬﯽ ﮐﺮده
و ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت و اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮑﺮوه و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ
ﻓﻘﻂ از ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،داده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا از اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دو ﺳﺒﺐدادن ﺧﻤﺲ از ﻣﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻣﺎم ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ:

اول :ﺧﻤﺲ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
« ﺧﻤﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺎص در اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ«) .(١
و از اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ و اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦإ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺧﻤﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در اﻣﻮال

ﻏﻨﯿﻤﺖ«) .(٢

ﺳﺒﺐ دوم :اﺋﻤﻪ ﺧﻤﺲ را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺒﺎح اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ از ﺿﺮﯾﺲ ﮐﻨﺎﺳﯽ

رواﯾﺖ اﺳﺖ:
اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ؛ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ از ﮐﺠﺎ زﻧﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج ﯾﺎﻓﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ.
ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﺠﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎک ﻣﺎ؛ ﭼﻮن

ﺧﻤﺲ ﺑﺮای آﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ«) .(٣
از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ۸ ،۱۷ ،۲۲ ،۲۴/۱۰و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۳۶/۶
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۸ ،۱۷/۱۰و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۴۲/۶
 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۸۸/۱۰و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۷۹/۶

١١٧

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ :ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺤﺚ

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﻧﺎن ،ﺷﯿﻌﯿﺎن  -را از دادن ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺎف ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﭘﺎک

ﺑﺎﺷﻨﺪ) .(١

در اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﺎت زﯾﺎدی در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را از دادن ﺧﻤﺲ
ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ از ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮔﻮ ﯾﺪ:
در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎنﺷﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن  -اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  -و آﻧﭽﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻤﺲ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ازدواج ،ﺗﺠﺎرت و ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ) .(٢

ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺒﺰواری در
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در

و ﻣﻼ

و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ

ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺬﮐﻮر دادهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن دادن ﺧﻤﺲ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ادﻟﻪی
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎرش آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮداﻧﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و درود و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم و اﺻﺤﺎب و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎک اوﺳﺖ.

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ ۸۸/۱۰و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۳۷۹/۶

 -٢اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﺘﺎوی ۲۰۰/ﭼﺎپ دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ ـ ﺑﯿﺮوت.

