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 دیدگاه مقام معظم رهبری سخ به شبهات عاشورا ازپا

 

 

 مبلغان دینی و پاسخگویی به سؤاالت و شبهات

غین اسالمی را به ضرورت راسخ کردن عقاید دینی در جوانان ای توجه مبلّالعظمی خامنهاهللحضرت آیت

امروزه امواج مخرب و » ت مهم آنان جلب کردند و فرمودند:شبها و پاسخگویی شایسته به سؤاالت و

غ دین باید این کنند و مبلّسلمان ایران کار میمفسده انگیزی از خارج برای تأثیر گذاری بر اذهان جوانان م

  1«.کندرا باید پر کند و چه دردی را عالج  درستی بشناسد و بداند که کدام خألامواج تخریب کننده را به 

 

 این ماتم و اشک برای ماتم و اشک نیست، برای ارزش هاست

الشهداء عزا و اشک و گریه برای حضرت سید ها، لزوم اقامهبا اشاره به این شبهه افکنی رهبر انقالب 

 :کنندتبیین می را این چنین (السالمعلیه)

تم و اشک برای ماتم و اشک دهید؟ این مایه و اشک را در بین مردم رواج میگویند چرا ماتم و گرمی» 

ها وجود بر سر و سینه زدن ها، اشک ریختن ها،ینیست، برای ارزش هاست. آنچه پشت سر این عزادار

های ت وجود داشته باشد؛ او همان ارزشبشریت ممکن اس ۀزترین چیزهائی است که در گنجیندارد، عزی

                                                 
 .30/6/1376دیدار اعضای شورای عالی حوزۀ علمیّۀ قم،  - 1
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یادِ . دها بومظهر این ارزش السالم()علیهعلیبندارند که حسینخواهند نگهها را میمعنوی الهی است. این

ملت اسالم اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و آن را  ؛ وهاستداشتن آنهاست؛ زنده نگهآن

موانع و مشکالت عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقالب اسالمی، در  ۀلگو قرار بدهد برای خود، از هما

بر روی  - مردم، مسئولین، بزرگان، شخص امام بزرگوار ما -المی از صدر تا ذیل، همه نظام جمهوری اس

یه کردند و جا دارد. این های مردمی، تکعاشورا و همین عزاداری ۀو مسئل السالم()علیهامام حسین ۀلمسئ

  1.کندوشن میکند، معارف را رها را نزدیک میحقیقی هم دارد؛ دل ۀنمادین دارد، جنب ۀها جنبعزاداری
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 ع( چیست؟) نیحساهمیت و فلسفه عزاداری امام 

 :( توجه به چند نکته ضروری استالسالملیهعزاداری امام حسین )ع ۀت و فلسفبرای پی بردن به اهمیّ

 به فضیلت ها و صفات واالی انسان های فرزانه و برجسته و برگزیده توجه -1

 ۀداشتن یاد و خاطرهتعددی از قرآن کریم مورد تأکید واقع شده، زنده نگیکی از محورهایی که در آیات م

 .و سرگذشت عبرت آموز آنان است مردان الهی و شخصیت های فرزانه و برجسته تاریخ

ز ابراهیم نیز یاد در این کتاب ا؛ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا وَ »در سوره مریم، خداوند می فرماید:

 .کندرا با بت ها و بت پرستان بیان میو سپس برخورد قهر آمیز او  1«.مکن، او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود

از ادریس در این کتاب ؛ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْريسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا»در آیه دیگری می فرماید: 

و در پی آن به پیامبرانی اشاره می کند که  نیز یاد کن، او بسیار راستگو و پیامبر )بزرگی( بود و ما او را به مقام واالیی رساندیم

  2«.مشمول نعمت های خدا قرار گرفتند

های شخصی و خانوادگی و کارهای معمولی در زندگی در این آیات و مانند آن، به جنبهروشن است که 

آنان سخن به  ۀهای سازندهای اخالقی و برنامهتها و فضیلن توجه نشده است، بلکه از صالحیتاین بزرگا

تاریخ  ۀگزیدرهای برجسته و بشخصیت ۀع نمایانگر آن است که یاد و خاطرو این موضو میان آمده است

بینیم که امامان معصوم رو، مین مورد توجه باشد. از این بشر باید زنده بماند و صفات و حاالت پسندیده آنا

)علیهم السالم( در زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان کربال، به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت امام 

 .گرفتندهای گوناگونی بهره می(، از شیوهالسالملیهحسین )ع

                                                 
 .41 /مریم 1-

 56-57یم/مر 2-
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 (السالملیهع) نیحس های گوناگون بزرگداشت عزداری امام( و شیوهالسالملیهمامامان بزرگوار شیعه )ع-2

 برپایی مجالس سوگواری :الف

اند، برپایی داشتن نهضت حسینی به کار گرفتهبرای زنده نگه( السالملیهمهایی که امامان )عیکی از شیوه 

های ربال و یادآوری آن حادثه در زمانهای جانسوز کری، گریستن و گریاندن برای مصیبتمجالس سوگوا

 .مناسب است

قدر عاشورا بود، در این مصیبت آن ۀل دوران امامتش پیوسته سوگوار قص( در طوالسالملیه)ع امام سجاد

 1.بسیار گریه کنندگان بشمار آمد و لقب گرفت«  بکائین »گریست که از 

( در السالملیه( در روز عاشورا برای امام حسین )عالسالملیهعلقمه حضرمی نقل می کند که امام باقر )ع

و به کسانی که در خانه  کردگریست، تقیه نمیکرد و خود آن حضرت برای جدش میامه عزا میاش اقخانه

( به یکدیگر تسلیت السالملیهفرمود: برای آن حضرت سوگواری کنند و در مصیبت حسین )عبودند می

 2.بگویند

 :( به داود رقی فرمودالسالملیهامام صادق )ع

 3«.( افتادمالسالملیهه به یاد امام حسین )عمن هرگز آب سرد ننوشیدم جز این ک» 

 :( روایت شده استالسالملیهاز حضرت امام رضا )ع

شد تا بر وی غالب می دید و اندوه و حزن( را خندان نمیالسالملیهشد، کسی پدرم )امام کاظم )عوقتی ماه محرم می» 

فرمود: امروز، روزی است که زن و گریه او بود و میمصیبت و ح رسید، آن روز، روزو چون روز عاشورا فرا می روز دهم

 1«.( شهید شده استالسالملیهحسین )ع

                                                 
 .922ص  ،2ج  الشیعه، وسائل -1

 .398ص  ،10ج  الشیعه، وسائل -2

 .142ص  ی صدوق،امال -3
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گریستند، بلکه همواره مودم را به نها خود در عزای ساالر شهیدان می( نه تالسالملیهمائمه اطهار )ع

 نمودند.یق و ترغیب میگریستن بر آن حضرت تشو

 :در روایتی آمده است 

( بگرید، یا )حتی( یک تن را بگریاند، پاداشش بهشت است و هر کس حالت اندوه و السالملیه)ع هر کس بر حسین »

 2«.گریه به خود بگیرد نیز، پاداشش بهشت است

لس و محافل های کربال را به شعر درآورده و در مجاه مرثیه سرایی، شاعرانی که مصیبتتشویق شاعران ب

گرفتند، افرادی چون قرار می السالم()علیهمویژه امامان معصوم  خواندند، همواره مورد لطف و عنایتمی

 ... کمیت اسدی، دعبل خزاعی، سید حمیری و

 

 (السالملیهتشویق و ترغیب به زیارت امام حسین )ع :ب 

جهان و امتهای بوده است که از دیرباز میان ملت بزرگداشت بزرگان و زیارت قبر قهرمانان رسم نیکی

مورد توجه بوده و هنوز هم هست. از این میان سید و ساالر شهیدان و رهبر آزادگان، امام  های گوناگون،

( آفتابی دیگر و بزرگی بس بهتر و بزرگتر است که باید نام و یادش را به نیکی تمام، السالملیهحسین )ع

ینی چندان زیاد حس( در فضیلت زیارت کربالی السالملیهمبزرگ داشت. سخنان پیشوایان پاک و معصوم )ع

توان گفت: برگزیدگان خدا در هر فرصت و مناسبتی مردم را به زیارت مرقد نورانی ساالر است که می

ای بود که خود را بر آن متعهد میکردند، تو گویی این برنامه( تشویق و ترغیب میالسالملیهشهیدان )ع

مسلمانان با آن امام همام بود، نوعی از  دانستند و این کار گذشته از این که سبب پیوند روحی و فکری

که همیشه چنین بوده و آمد، چنانگران و زورمداران نیز به حساب میمبارزه، بلکه بهترین مبارزه با ستم

 .کنیماریم که به یکی از آنها بسنده میامروز نیز چنین است؛ در باب زیارت آن حضرت، احادیث فراوانی د

                                                                                                                                                        
 مربوط به اعمال ماه محرم بخش یخ عباس قمی،ش یح الجنان،مفات -1

 .248ص  ،24ج  ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسی، -2
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 رمود:( فالسالملیهامام صادق )ع

 1«.( برودالسالملیهنور بنشیند به زیارت امام حسین )عهای هد در روز قیامت بر سر سفرهخواهر کس می »

 

 ویژگی ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر -3

کتابی است بسیار گرانبها، روز و شب هایش، ساعت ها و لحظه هایش، صفحاتی است از  ،مماه محرّ

موزد و آچگونه زیستن را به انسان میت و شرافت و عزت و آزادگی، آری، هم درس معرفت اهلل و انسانی

ها و به همه نسل« لها الذّهیهات منّ»پر بها با گفتن  ۀ(، این گنجینالسالملیههم چگونه مردن را. حسین )ع

خواهان طلبان و عدالتکه هان، ای فرزندان آدم و ای حق ها، پیام دادها و زمینهمه زمانعصرها و به 

 ...های شیطانی و زورگویان و ستمگران سر تسلیم فرود نیاوردیدان! به پاخیزید و در برابر حکومتجه

تا دندان  ( در آخرین لحظات عمرش که یکه و تنها در برابر هزاران جالدالسالملیهعالوه حسین )ع

های بیدار، انسان ۀگویا او از همصرت و یاری خواست، ن « هل من ناصر ينصرنا... » ۀمسلح قرار داشت با جمل

طلبد، او که ساعات و دقایقی پیش، یاران و عزیزانش را یکی پس از ی میاز هر نسل و در هر زمان یار

را کشان کشان به  السالم()علیهجوان دلبندش، حضرت علی اکبر ۀگری از دست داده است، او که جنازدی

( را در خون السالملیهععباس )در وفادار و علمدارش، حضرت خیمه برده و دقایقی قبل، قمر بنی هاشم، برا

داند که به زودی با لب تشنه به امیدی بر زنده ماندن ندارد و می غلطان دیده، او که دیگر کسی را نداشته و

خواهد و از چه کسی مک می( خواهد رفت، برای چه کآلهوعلیهاهلللّیمالقات جدش، رسول خدا )ص

بلکه از نسلبلند نکرده است، « هل من ناصر...»! او برای نجات خود از مرگ، صدایش را به طلبد؟نصرت می

جوید که درخت توحید و یکتاپرستی را که در حال خشکیدن است فراموش نکنند و های آینده نیز یاری می

جاودانه بماند و تا نهضت عاشورا  از خونی که او و یارانش برای آبیاری آن درخت ریختند، پاسداری نمایند

 .خاطره حماسه شهیدان کربال همیشگی باشد و اسالم را بیمه کند

                                                 
 .135کامل الزیارات، ص ؛ («السالمعلیه)علی بنالحسین ارِوّن زُ، فلیکن مِهِور یوم القیاموائد النّن یکون علی مَأه من سرّ» -1
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 عامل وحدت و رمز موفقیت ،یسوگوار -4

ترین عامل وحدت و اجتماع دارد، بدون شک مهمهر ملتی برای بقا و موفقیت خویش نیاز به عامل 

های تواند تودها کمترین زحمت و هزینه، می( که بآلهوعلیهاهلللّیص)پیامبر بیتاهلوحدت در میان پیروان 

یاران با وفای اوست. این میلیونی را گرد یک محور قرار دهد. همین مراسم عزاداری بر ساالر شهیدان و 

اشد. در طول تاریخ جریان سوگواری بر ها از چنگ استبداد و استعمار ببخش انسانتواند رهاییعامل می

ابین که با یزیدیان های کوچک و بزرگ بوده است، مانند قیام توّها و انقالبمساز قیاشهیدان کربال، زمینه

آشامان کربال را به سزای اعمالشان رساند و شکست سختی بر سپاه و قیام مختار که اکثر خون جنگیدند

از  های دنیانظران، بیشتر انقالببرخی از صاحب ۀبه گفت ،... . به طور کلیساخت و نیرومند اموی وارد

هند، از  ۀقارآزادسازی شبهسازان کربال نشأت گرفته است که یک نمونه آشکار آن، توجه به قیام حماسه

چیز تازه ای نیاوردم،  من برای ملت هند» گاندی رهبر این انقالب می گوید: دست استعمار انگلیس بود.

ربال به دست آورده بودم، ارمغان ای که از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمان کفقط نتیجه

ملت هند نمودم، اگر بخواهیم ملت هند را نجات دهیم واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن 

دیگر آن، نقش عظیم حادثه کربال و عاشورا، در به وجود آمدن انقالب  ۀنمون 1«.( پیمودالسالملیهعلی )ع

اخیر آن،  ۀنمون ؛ و( است که دنیا را به لرزه افکندعلیهاهللهحمرهبری امام خمینی )رشکوهمند اسالمی به 

( بودند در برابر اسرائیل و رژیم تا دندان السالملیهمقاومت حزب اهلل لبنان که وابسته به مکتب حسین )ع

مسلح صهیونیستی است که آنان در برابر قدرت ایمان و فداکاری حزب اهلل گیج و مبهوت شدند و با 

 .حانه روبرو گشتندشکستی مفتض

( و پیروان راستین آن السالملیهامیدواریم ما نیز از ارادتمندان واقعی آستان مقدس اباعبداهلل الحسین )ع

 بزرگوار بوده و عنایت وی شامل حال ما گردد

. 

                                                 
 .109(، ص السالملیهمحمدی اشتهاردی، نگاهی به زندگی امام حسین )ع ،محمد -1
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 از دیدگاه علمای اهل سنت (السالمعلیه) نیحسامام 

یست بلکه اهل سنت نیز تایش و مدح شیعیان نس فقط مورد( السالمعلیه) نیحسباید دانست که امام 

هایی از مدح و ستایش اهل سنت که در کتب و تراجم نمونه اکنون ی برای امام قائل هستند.ااحترام ویژه

 ید این مطلب باشد:کنیم تا مؤشده بیان میح اهل سنت مطر

  گوید:ابن حجر عسقالنی می-1

کی دسته گل او از دنیا و ی ( وآلهوعلیهاهللۀ رسول خدا)صلینو ،یمدن ،داهللعب ابو ،یهاشم حسین بن علی بن ابی طالب، »

 1«.از دو بزرگوار اهل بهشت است

 گوید:زرندی حنفی در این باره می-2

مردی با سخاوت و کریم بود. بیست و پنج بار پیاده به حج  او دات بسیار انجام می داد.انماز روزه و حج و عب نیحس »

  2«.شدمشرف 

 گوید:می ابن سیرین-3

نگریست و هنگامی که کشته شد آسمان  (السالمعلیه) نیحسآسمان بعد از شهادت یحیی بن زکریا بر کسی جز » 

خاک قرمز فرو  و شدند به حدی که سیاره ی جوزاء در وقت عصر دیده شد، روشن سیاه گشت و ستارگان در روز،

  3.«بودخته ای خون آسمان تا هفت شبانه روز به مانند ل و ریخت،

  کند:نقل میطی سیو-4

                                                 
 .299، ص2تهذب التهذیب،ج - 1

 .208نظم دررالسمطین، ص - 2

 .339، ص4تاریخ ابن عساکر، ج - 3



13 

 

سرخ های آسمان تا شش ماه بعد از شهادتش آن روز خورشید گرفت و افق در ... شهادت و قتل او در روز عاشورا بود.»

ده که در آن روز هیچ سنگی در شد و گفته شکه قبل از شهادت او یافت نمیاین سرخی دائم مشهود بود در حالی و شد.

 1.«داشت دآن خون تازه وجو که در زیرمقدس جا به جا نشد جز آنالبیت

 

 شبهات و پاسخ آن

 بخشد؟( قاتالن خود را میالسالمعلیه) نیحسامام  ایآ-1

تواند کینه و کدورت هم نمی السالم(لیهع)خداوند خیر مطلق و ارحم الراحمین است و امام معصوم 

های جلوه السالم()علیهمما معصومین  سوخت و از طرفییشخصی در دل داشته اشد دلشان برای مردم م

 جویی از ساحت مقدسشان بعید است.رحمت خدا در زمین هستند و انتقام

الراحمین بودن خداوند شکی نیست اما رحمت واسعه او شامل دوستان و پیروانش پاسخ: در ارحم

مات دین ماست که دوستی و دشمنی مسلّبا دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او هم از  یدوست خواهد شد.

توان دشمنی و برائت امام حسین نمی ،بنابراین .نیز در همین راستا است (علیهم السالم)با ائمه معصومین 

هم در بیان  یاتروا نسبت به قاتالن خودش را حمل بر کینه و کدورت شخصی دانست. (السالمعلیه)

 (علیهم السالم)و سایر ائمه السالم( )علیهاز قاتالن امام حسین (مالسالعلیه)جویی خدا و امام زمان انتقام

ن کُیَملَ هِلِنزِمَلِ ارِالنّیفِ نُّإ» ( که فرمود:آلهوعلیهاهللیصلّ)فراوان است؛ از جمله حدیثی که پیامبر اکرم 

ا؛ در جهنم جایگاهی است که سزاوار کسی کریّزَ ابنِحییعلی و یَبنسینِ الحُ لَا قاتِ الّ اسِالنّنَ مِ حدٌها أق  حِستَیَ

 2«.(السالمعلیه)و حضرت یحیی  (السالمعلیه)نیست مگر قاتل امام حسین 

 .نیز در روز عاشورا در موارد متعددی دشمنان خود را نصیحت کرد (السالمعلیه)امام حسین 

 د.وقتی خودشان راه جهنم را پیش گرفتند آنان را نفرین کر السالم()علیهامام

                                                 
 .016معاویه، صبنالخلفا، ترجمه یزیدتاریخ - 1

 .308، ص44محمدباقر، مجلسی، بحاراألنوار،ج - 2
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 1.؟!توان بخشیدقرار گرفته را می السالم()علیهآیا کسی که مشمول نفرین امام معصوم

 

 (السالمعلیه) دالشهدایسهای بدن مبارک زخم دتعدا -2

در جریان  السالم()علیههای بدن مبارک امام حسیندر مقاتل از آمار مختلف و غیر قابل باوری از زخم

توان در بدن یک نفر این تعداد زخم را ( آیا می4180و حد اکثر  63قل حدا)عاشورا سخن گفته شده است؛ 

 تصور کرد؟

مختلف است که با نظر به این احادیث  (السالمعلیه)های بدن مبارک امام روایات در بیان تعداد زخم

توان نمی (السالمعلیه)تعداد کثیر دشمنان از هر سو به امام  دریافت که به دلیل حمالت وحشیانۀ توانمی

خوانیم می تعداد این همه زخم بر بدن مبارک ایشان را غیر قابل باور دانست تا جایی که در روایات متعدد

، شده است مانند خارپشت شده «صار کالقنفذ»قدر زخمی بود که تعبیر به آن (السالمعلیه)بدن مبارک امام 

 2.بود

های بزرگ بوده و مقدار زائد، ا که آن مقدار کم زخمتوان این اختالف روایات را جمع کرد به این معنمی

 فرماید:می «اکلیل المصاحب»های کوچک بوده و چنانچه صاحب زخم

چه برخی چنان ،هایی بوده که در جلوی بدن حضرت اصابت کرده بودیا بگوییم آن مقدار کم، زخم» 

 حضرت اصابت کرده بود.های زائد بر پشت بدن زخم و 3«.روایات به این مطلب اشاره دارند

که هر کس با هر چه در دست داشت به آن بدن مبارک از قرائنی چون قساوت قلب دشمنان و یا این

کند که بدن ، از تمام این قرائن انسان قطع پیدا می«صار کالقنفذ»که به تعبیر روایات به جسارت کرد و یا این

                                                 
 .56ترین مصیبت عالم، صمحمد، خادمی، بزرگ - 1

؛ اثبات الوصیه مسعودی، 110، ص4السالم(، جطالب)علیهابی؛ مناقب آل468، ص1؛ اعالم الوری، ج111، ص2ارشاد، ج - 2

 .88؛ نزهه النّاظر، ص178ص

 .52، ص45وار، جإنّها کانَت فی مقدمه، بحاراألن- 3
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توان به طور قطع گفت این مقادیر وارد شده کذب یکه نممبارک آن حضرت پر از زخم بوده و حداقل این

 است.

 

 ه ملعونند؟امیّبنی آیا همۀ -3

 یهاکه از نسل یلعن فرزندانکند با این وجود ه را لعن میامیّدر زیارت عاشورا به صراحت همه بنی

بن سعیدبن همچنین افرادی چون خالد داشته باشد؟ تواندیم یهیچه توج شوندیمتولد م یفهطا ینا یبعد

و امامه بنت ابی العاص بن ربیع و چند نفر دیگر که در کتب  2و ابوالربیع بن ابی العاص بن ربیع 1عاص

 اند.شمرده شده (علیهم السالم) بیتاهلتاریخی از دوستان 

اند، اما با این وجود ه مورد لعن قرار گرفتهپاسخ: درست است که در فرازی از زیارت عاشورا بنی امیّ

چه آیه د گفت سعادت و شقاوت هر کس به دست خود اوست نه طایفه، قوم و گروه منتسب به او؛ چنانبای

  3«.کشدهیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیخری؛ اُ زرَوِ هُرَوازِ رُزِوال تَ»

جرم گناهان فرزندان را به  توانیاند مگر ماشتباه دچار شده ینبه ا یبرخ یرتعاب یلقب یناز مشاهده ا

که از امام  یتیجمله در روا زاند، اتوهمات پاسخ داده یلقب ینبه ا یاتاز روا یپدرانشان به قتل رساند؟ برخ

( السالملیهعصادق )سخن از امام  ین: درباره اشودیاز آن حضرت سؤال م ی( نقل شده، وقتالسالملیهعرضا )

 یتجنا یفر( را به کالسالملیهع) ینحسندگان امام کند نسل کش یامکه قائم ما ق یهنگام»که فرمودند: 

 فرمایید؟یچه م «رساندیپدرانشان به قتل م

 «.حق است یتیروا ینچن ی،بل»( فرمودند: السالملیهع) یشانا

را به دوش  یگریکس بار گناه د یچه: »فرمایدیکه م اییهکار چگونه با مضمون آ ین: ایدندپرس آنان

 ید؟آیجور در م ،«کشدینم

                                                 
 .440شبهات فاطمیه،ص - 1

 .70الشیخ المفید، اإلختصاص، ص - 2

 .38، زمر/7، اسراء/18، فاطر/164انعام/ -3
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آن  یشاناست که ا یناست، اما بحث در ا یح( فرمودند: سخن خداوند متعال کامالً صحالسالملیهعامام )

هولناک پدرانشان  یتکه آنها به آن جنا رساندی( را به قتل مالسالملیهع) ینحسدسته از فرزندان قاتالن امام 

دهنده  جامدهد، همانند ان یترضا یدکارو هرکس که به ب کنندیبه آن افتخار م یو حت دارندیدل خوش م

دهد در  یتدر مغرب بر آن رضا یگریدر مشرق به ناحق کشته شود و د یاگر مرد ،روینآن است. از ا

( هم الشریففرجهتعالیاهلللعجمحمد )و قائم آل  شودیمحسوب م گناهیقتل آن ب یکخداوند شر یشگاهپ

 جنایت،پدرانشان و افتخار و مباهاتشان به آن  یاتبه جنا یتشاناآنان را به خاطر رض کندیم یامکه ق یوقت

 کند.یم یفرک

لعنت شدند و آن گروهی  (علیهم السالم) بیتاهلهایشان در حق ه به خاطر ظلم و ستمبنی امیّ ،بنابراین

و  (السالمعلیهم ) بیتاهلشوند و کسانی که در زمان از ایشان که در تضاد با حق بودند مشمول این نهی می

 1پس از آن از دوستداران این خاندان هستند به شواهد آیات و روایات از این لعن خارجند.

 

را منتقم خون  (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)چرا امام زمان  ؛اگر انتقام گرفتن مذموم و ناپسند است -4

 خوانند؟شهدای کربال می

جامعه مخالف است از این رو مقابله با ستمگران و به فرد یا  پاسخ: اسالم با هر گونه ظلم و تعدی

توبه به  سورۀ 15و  14. قرآن کریم در آیات شمردگرفتن حق مظلومان را امری ممدوح و گاه واجب می

 دهد که با کافران و مشرکان نبرد کنند:مسلمانان فرمان می

اللُّه  يَتُوبُقُلُوبِهِمْ َو  ْيظَغَ يُذْهِبْ َو  *ينَصُدُورَ قَوْم مُؤْمِن يَشْفَِو  يِْهمْعَلَ  َينْصُرْكُمْوَ  يُخْزِهِمْ َو  يْديكُمْالّلهُ بِأَ يُعَذِّبْهُمُقاتِلُوهُمْ  »

 ;و آنان را رسوا مى سازد ;که خداوند آنان را به دست شما مجازات مى کند یدکن یکاربا آنها پ؛ يم حَك يم  وَ اللّهُ َعل يَشاءُعَلى مَنْ 

خدا  ؛ ومى برد یانو خشم دل هاى آنان را از م* منان را شفا مى بخشد )و بر قلب آنها مرهم مى نهد(!گروهى از مؤ ینهو س

 «.است یمو خداوند دانا و حک ;یردبداند(، مى پذ یستهتوبه هر کس را بخواهد )و شا

                                                 
 212ص  ید مجتبی عصیری،س عاشورایی؛ شبهات -1
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از  های مؤمنان راستین را یاری طلبیدن از دیگران برای رفع ظلمشوری نیز یکی از ویژگی 39 در آیۀ

خود و گرفتن انتقام گرفته نشود موجب گستاخی آنان و تضییع حقوق دیگران شده و فساد و ناامنی در 

 یابد.جامعه گسترش می

َو  40يَن جَزاءُ سَيِّئٍَة سَيَِّئة  مِثُْلها فَمَنْ عَفا وَ َأصْلَحَ فَأَجْرُُه عََلى اللَّهِ إَِنّهُ ال يُحُِبّ الظَّالِمِ» شوری  سورۀ 41و  40طبق آیۀ 

 انتقام در امور شخصی جایز است.؛ « لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئَِك ما عََليْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

در صورتی که ظلم و بدی متوجه حقوق عموم مردم بوده و گرفتن انتقام موجب جلوگیری از ظلم، فساد 

جا که حقوق فردی در رآن تأکید کرده است؛ اما از آناسالم گرفتن انتقام را الزم دانسته و ب ،و ناامنی گردد

اسالم عفو را از انتقام بهتر خوانده و کسانی را که از  ،ای در پی نداردمیان است و گذشتن از انتقام مفسده

إِنَّ اللّهَ الَيَظِْلمُ مِثْقَالَ » سوره شوری  43تا  40آیات  1 حقوق خویش بگذرند، مستحق اجر و پاداش الهی دانسته:

 2«....ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن َلّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

 

( با آن که از شهادت خود آگاهی داشت، زن و فرزندانش را به همراه خود السالملیهچرا امام حسین)ع-5

 به کربال برد؟ 

 یکى: شد تقسیم کارها آن، براساس که دارد چهره دو( السالملیهع) نیحس ماما مقدس قیام  پاسخ:

دوم، تبلور یافت. البته  ۀنقش اساسى زنان در وظیف«. رسانی پیام»، دیگرى «شهادت»و  فداکارى ،جانبازى

 د.بو« رسانىپیام»زنان در تربیت رزمندگان و تشویق آنان نیز نقش ایفا کردند؛ اما وظیفه اساسى آنان، 

 نقش زنان در تبلیغ نهضت حسینى و اسالم، ابتدا دو مقدمه را باید بیان کرد: ۀدربار

که به رغم آگاهى از ین( روى حساب بود و علت االسالملیهع) دالشهدایسطبق روایات، تمام کارهاى  -1

در پاسخ را همراه خود به کوفه برد، الهامی بود که خود حضرت  السالم()علیهمبیتاهلخطرات سفر، 

                                                 
 .7 صبه شبهات عاشورایی،  پاسخ پور،حمید طالب -1

 .43-40شوری/ - 2

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.ashoora.ir/پرسش-و-پاسخ/3356-چرا-امام-حسین-ع-با-آن-که-از-شهادت-خود-آگاهی-داشت،-زن-و-فرزندانش-را-به-همراه-خود-به-کربلا-برد؟.html
http://www.ashoora.ir/پرسش-و-پاسخ/3356-چرا-امام-حسین-ع-با-آن-که-از-شهادت-خود-آگاهی-داشت،-زن-و-فرزندانش-را-به-همراه-خود-به-کربلا-برد؟.html
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( به بیتاهلخداوند چنین خواسته است که آنان )؛ راهنّ سبايان يَأ شاءَ اهللَ نَّإ»برادرش محمد حنفیه بیان می کند: 

 1«.اسارت برده شوند

غان خود را به شهرهاى مختلف و حتى به قلب حکومت ( با این کار، مبلّالسالملیهعامام )در حقیقت 

 گوش همگان رساند.دشمن فرستاد و پیام خود را به 

در حادثه کربال، مردان و زنان هر دو مسئولیت و نقش دارند؛ ولى هر یک در مدار خود و بدون  -2

 خارج شدن از حریم خویش.

ت زنان و کودکان و باقی ماندهجانبازی و شهادت است و نقش و مسئولیّ ،نقش مردان در حادثه عاشورا

( بود علیهااهللالمس) نبیزرسانی و حراست به خصوص با حضرت  پیام رسانی است. پیام ،های قافله کربال

شود. او در مقابل پیکر کند و تمام کارها از این پس به او واگذار مىکه از عصر عاشورا به بعد تجلّى پیدا مى

 نیحسآیند و در واقع اولین مجلس عزادارى امام مىبه گریه درکند که دوست و دشمن مطهر امام، کارى مى

کند و در مقابل ( و دیگر زنان و کودکان، پرستارى مىالسالملیهعسجاد )کند. از امام ( را برپا مىالسالملیهع)

آمیزد ( را در هم مىعلیهااهللالمسفاطمه )( و حیاى السالملیهععلى )دروازه کوفه با سخنرانی خود، شجاعت 

م کوفه را نسبت به کارى که انجام داده بودند، هشدار آورد و مردهاى عالى علوى را به یاد مردم مىو خطابه

اجتماعى در عین حیا و عفت و رعایت  ۀخواهد. شخصیت رشد یافتاسالم مى دهد. این است زنى کهمی

 2حریم.

 ( در حادثه عاشورا می تواند به جهت عوامل زیر باشد:السالملیهع) نیحسهمراهى خانواده امام 

دانست که در حوادث تاریخی زنان و مردان هر دو  میخواه ریخ اسالم بنگریم،پیام رسانی: اگر به تا -1

در مدار خویش؛ در کنار رسول  اند، ولی مرد در مدار خود و زن نیزنقش داشته

حضرت السالم(،)علیهو در کنار امام علی علیها(اهلل)سالمحضرت خدیجهآله(،وعلیهاهلل)صلّیخدا

                                                 
 .364، ص 44، ج ؛ بحاراالنوار94سید بن طاووس، لهوف، ص  -1

 .409-395، ص 17مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج  -2
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دادند. در نهضت مقدس های اجتماعی را به خوبی انجام میبینیم که مسئولیتمی را علیها(اهلل)سالمفاطمه

 کنیم.بسیار برجسته و اساسی مشاهده می حسینی، نقش حضرت زینب را

دارى بر ( تا عصر عاشورا مظهر خون و شهادت بود و رهبرى و پرچمالسالملیهع) نیحسانقالب امام 

 نبیز( و حضرت السالملیهعسجاد )دارى امام خش دوم به پرچمعهده ایشان قرار داشت. پس از آن، ب

( آغاز گردید. آنان با سخنان آتشین خود، پیام انقالب و شهادت سرخ حضرت علیهااهللالمس)

و یارانش را به آگاهى افکار عمومى رسانیدند و طبل رسوایى حکومت پلید اموى را  السالم()علیهسیدالشهدا

 به صدا درآوردند.

 تیبدارى که حکومت اموى از زمان معاویه، علیه اهلتوجه به تبلیغات بسیار گسترده و دامنه با

( به السالملیهع) نیحسشک اگر بازماندگان امام بى -به راه انداخته بود شام ۀویژه در منطقبه-(السالملیهمع)

وقت، نهضت بزرگ و جاویدان هاى پرداختند، دشمنان اسالم و مزدوران قدرتافشاگرى و بیدارسازى نمى

 دادند.آن حضرت را در طول تاریخ، کم ارزش و چهره آن را وارونه نشان مى

توزى سفیهانه که کینه-( در دوران اسارتالسالملیهع) دالشهدایساما تبلیغات گسترده بازماندگان حضرت 

ى را به دشمنان نداد. ضرورت اجازه چنین تحریف و جنایت -رصتى را براى آنان پیش آورده بودیزید چنین ف

حضور و نقش بازماندگان عاشورا، با بررسى و مطالعه در حکومت امویان بر شام، بیش از پیش روشن 

 شود.مى

روایانى فرمان ۀه تصرف مسلمانان درآمد، تحت سیطرسازی تبلیغات دشمن: شام از آن روز که باثربی -2

 امبریپقرار گرفت. مردم این سرزمین، نه سخن چون خالد پسر ولید و معاویه پسر ابوسفیان 

گونه که کم آندانستند و نه اسالم را دست( را دریافته بودند و نه روش اصحاب او را مىآلهوعلیهاهلللّیص)

( یا در فتح این آلهوعلیهاهلللّیصاکرم )تن از صحابه پیامبر  113شناختند؛ البته در مدینه رواج داشت، مى

ز این افراد نی ۀنامزیده بودند؛ ولى بررسى زندگىجا سکونت گو یا به تدریج در آن شرکت داشتندسرزمین 

( را آلهوعلیهاهلللّیصاسالم )آنان براى مدت کمى محضر پیامبر گرامى  ۀکند که جز چند تن، بقیروشن مى

 درک کرده و جز یک یا چند حدیث، روایت نکرده بودند.
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این افراد در طول خالفت عمر و عثمان تا آغاز حکومت معاویه، وفات کردند و در گذشته از آن، بیشتر 

 بردند.( تنها یازده تن از آنان زنده بود و در شام به سر مىالسالملیهع) نیحسزمان قیام امام 

 ۀعامختن با توده ترجیح داده و در آمینشینى را برد که گوشهاینان مردمانى در سنین هفتاد تا هشتاد بودن

دانستند. شاید در نظر آنان، مردم نفوذى نداشتند. در نتیجه نسل جوان آن روز، از اسالم حقیقى چیزى نمى

راندند! تجمّل اسالم هم حکومتى بود مانند حکومت کسانى که پیش از ورود اسالم بر آن سرزمین فرمان مى

عید و زندانى کردن و کشتن مخالفان، هاى بزرگ، تبدربار معاویه، حیف و میل اموال عمومى، ساختن کاخ

چه در پنداشتند آنبراى آنان امرى طبیعى بود؛ زیرا چنین نظامى نیم قرن سابقه داشت و کسانى بودند که مى

 1گذشته، نیز چنین بوده است. آله(وعلیهاهلل)صلّیمدینه عصر پیامبر

اى والنى، مردم شام را به گونهسال در شام حکومت کرد و در این مدت نسبتاً ط 42معاویه حدود 

چون و چرا تسلیم پرورش داد که فاقد بصیرت و آگاهى دینى باشند و در برابر اراده و خواست او، بى

معاویه در طى این مدت، نه تنها از نظر نظامى و سیاسى مردم شام را تحت سلطه خود قرار داد که  2.شوند

چه او به اسم تعلیمات اسالم کور و کر و گمراه بار آورد تا آن از نظر فکرى و مذهبى نیز مردم آن منطقه را

 هیچ اعتراضى بپذیرند.کند، بىبه آنان عرضه مى

را در نظر  آله(وعلیهاهلل)صلّیتوزانه، خاندان پاک پیامبره با تبلیغات زهرآگین و کینهامیّحکومت پلید بنى

ترین افراد و نزدیک آله(وعلیهاهلل)صلّیا خویشان رسول خدا ه رامیّمردم شام منفور جلوه داد. در مقابل، بنى

به او معرفى کردند؛ به طورى که پس از پیروزى قیام عباسیان و استقرار حکومت ابوالعباس سفّاح، ده تن از 

دانستیم امراى شام نزد وى رفتند و همه سوگند خوردند که تا زمان قتل مروان )آخرین خلیفه اموى(، نمى

 3ه خویشاوندى داشت که از او ارث ببرند.امیّجز بنى آله(وعلیهاهلل)صلّیخدا رسول که 

                                                 
 .185(، ص السالملیه)ع نیسید جعفر شهیدى، قیام امام حس -1

 .47محمد ابراهیم آیتى، بررسى تاریخ عاشورا، ص  -2

 .159، ص 7ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه، ج  -3
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خوانیم: به هنگام آمدن اسیران کربال به دمشق، مردى در بنابراین، جاى شگفتى نیست اگر در مقاتل مى

نابود ساخت و ( ایستاد و گفت: سپاس خدایى را که شما را کشت و السالملیهع) نیالعابدبرابر امام زین

مردمان را از شرّتان آسوده کرد! حضرت کمى صبر کرد تا شامى هر چه در دل داشت بیرون ریخت؛ سپس 

 با تالوت آیاتى مانند:

خواهد هرگونه پلیدى را از شما شک خداوند مىبى؛ إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً»

فرمود: این آیات در حق ما نازل شده است. پس از آن بود که مرد فهمید آن« سازدببرد و شما را پاک  بیتاهل

 آله(وعلیهاهلل)صلّیراین اسیران شنیده، درست نیست. آنان خارجى نیستند؛ بلکه فرزندان پیامب ۀچه دربار

 1.چه گفته بود، پشیمان شد و توبه کردهستند؛ و از آن

سجاد هاى امام ها و روشنگرىو خطبه السالم()علیهاندان امامبنابراین با حرکت منزل به منزل خ

به عنوان مرکز « شام»حتى در  -هامیّبنى ۀت چندین ده(، تحریفاعلیهااهللالمس) نبیز( و حضرت السالملیهع)

 .شد اثربی –خالفت دشمنان 

رحم چهره سفّاک، بى بُعد دیگر علت حضور خاندان امام، نشان دادن افشاى ماهیت ستمگران حاکم: -3

و غیرانسانى یزید و حکومت وى بود. یکى از عوامل مؤثر در پذیرش پیام از سوى مردم و رساتر بودن 

ها و احزاب سیاسى ها، گروهبرخى از جناح ،روآوران، عنصر مظلومیت است. از اینتبلیغات از سوى پیام

کنند؛ چون انسان، فطرتاً از نمایى مىعمومى، مظلوم هنگام تبلیغات براى نفوذ بیشتر در اذهان مردم و افکار

که مظلوم، محبوب و حداقل مورد توجه عواطف و احساسات مثبت ظلم و ظالم بیزار و متنفر است، همچنان

 مردم است.

آمیخته شد و  السالم()علیهمبیتاهلنمایى؛ بلکه حقیقت مظلومیت با فداکارى در حادثه کربال، نه مظلوم

اى که امروز نیز ترین صورت به همه مردم ابالغ کردند؛ به گونهم ساالر شهیدان و اصحاب را با عالىآنان پیا

 رسد.صداى آنان، در وجدان بشریت به گوش مى

                                                 
 .33 /احزاب -1
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بارترین شکل ممکن مورد که نه سالح جنگى داشتند و نه توان رزم؛ ولى با قساوت خردساالن و زنان

هاى تشنه طف و احساسات قرار گرفتند. طفل شش ماهه با لبضرب و شتم و هتک حرمت و آزردگى عوا

هاى در کنار شط فرات جان داد؛ دخترک خردسال کنار پیکر خونین و قطعه قطعه پدر کتک خورد؛ خیمه

آنان به آتش کشیده شد و ... این عوامل در ابالغ پیام و افشاى ماهیت حکومت یزید، کمتر از شهادت و 

( است که السالملیهعاصغر )طفالن امام حسین و قنداقه خونین على « صداى العطش»جانبازى اصحاب نبود. 

 هاى ریخته شده را زنده نگه داشته است.ها و خونآن شمشیرزدن

 نیحسامیه را رسوا کند، فرمود: پدرم امام ( در شام همین که خواست دستگاه بنىالسالملیهعسجاد )امام 

اى در قفس، پر و بال او را شکستند تا جان همچون پرنده ،کردن، شهید کردند ا با قطعه قطعه( رالسالملیهع)

 داد.

که شناخت عمیقى  -، در چشم مردم شام«را شهید کردندپدرم »فرمود: ( مىالسالملیهعسجاد )اگر امام 

ى از آنان شوند و یکدر جنگ، افرادى کشته مى»گفتند: خیلى مهم نبود؛ زیرا مى -نداشتند بیتاهلنسبت به 

 «.حسین بوده است

( فرمود: اگر قصد کشتن دارید، چرا این گونه کشتید؟ چرا مثل پرنده بدنش را السالملیهعسجاد )امام 

هاى او حمله پاره پاره کردید؟ چرا کنار نهر آب، او را تشنه کشتید؟ چرا او را دفن نکردید؟ چرا به خیمه

لمات به قدرى نزد افراد غیرقابل خدشه بود که شام را طوفانى کردید؟ چرا کودک او را شهید کردید؟ این ک

 کرد و جنبش فکرى و فرهنگى، علیه رژیم اموى به راه انداخت.

ها را در حرکت ۀ، همالسالم()علیهمبیتخواست با کشتن مردان و به اسارت کشیدن خاندان اهلیزید مى

قدرت تکیه  ۀان و بیمناک باشند و خود بر اریکنطفه خفه کند؛ به طورى که همگان از چنین سرنوشتى ترس

ستیزى هاى ظلمو پیام رسانى افشاگرانه و مظلومانه خاندان او، هسته السالم()علیهاما قیام با عزت امام؛ بزند

هاى اسالمى به امیه در نقاط مختلف سرزمین( و از بین بردن بنىالسالملیهع) نیحسرا براى خونخواهى امام 

 وجود آورد.
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( آب نیاشامید تا سیراب شده تا قوت و نیروی بیشتری بر دشمن حمله کند السالمچرا حضرت عباس )علیه-6

 ( و دین اسالم بیشتر خدمت کند؟السالملیهو آنان را نابود سازد و از این راه بتواند به امام حسین )ع

بیداری امت اسالمی  هبلک ،ه( در واقعه کربال کشتن عموم مردم نبودالسالملیهعهدف امام حسین )-1

 است و کشتن دشمن در حد ضرورت باید باشد.

او و برادرش امام  ،دانست که چه آب بیاشاند چه نهالسالم( می)علیهحضرت ابوالفضل-2

عطشان به مالقات پروردگارش رفته و به ؛ لذا چه بهتر که با لب کشته خواهند شد (السالملیهع)حسین

 شهادت نائل آید.

( است که در طول تاریخ مردم را به او متوجه ساخته السالملیهعامام حسین ) اثبات مظلومیت ألۀمس -3

 و منجر به نهضت ها و شورش هایی بر علیه حکومت یزید و یزیدیان شده است.

، در حالی که امام حسین دانست که خود آب بیاشامد( این را خیانت میالسالملیهع)حضرت عباس-4

 تشنه هستند. السالم()علیهمبیتاهلو عیاالتش و تمام  (السالملیهع)

در  (السالملیهع)عباس حضرت ( بوده است.السالملیهم)ع بیتاهلایثار از سجایای و اخالق نیکوی  -5

 السالم()علیهمبیتاهلو  (السالملیهعد گذشتگی را نسبت به امام حسین )نهایت ایثار و از خو ،این واقعه

و امام  علیها(اهلل)سالمالزهراالسالم( و فاطمه)علیهمنانالمؤکه پدرش حضرت امیر گونههمان نشان داده است,

در مورد ایشان « هل أتی»  ( از خود گذشتگی کردند و سورۀالسالملیهعالسالم( و امام حسین ))علیهحسن

 1نازل شد.

 

  ؟( در شب عاشورا به اصحاب خود اجازه رفتن دادندالسالملیهچرا سیدالشهدا)ع-7

( در شب عاشورا دو نوع اذن السالمعلیه) ینحسبریم که امام با مراجعه به تاریخ واقعه کربال پی می

 :رخصت به اصحاب خود داده است

                                                 
 .298 و 297ص مسجد مقدس جمکران،: قم عاشورا و پاسخ به شبهات، قعۀوا،  1385،رضوانی علی اصغر، -1

http://iqna.ir/fa/news/3747875/چرا-سیدالشهداع-در-شب-عاشورا-به-اصحاب-خود-اجازه-رفتن-دادند
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 اذن عام (الف 

امّا بعد؛ فانّي ال اعلم اصحاباً اوفي و ال خيراً من  »ت در یک اعالن عمومی خطاب به اصحاب خود فرمود: حضر

ي، فجزاكم اللَّه عنّي خيراً. أال و انّي ألظنّ يومنا من هوالء غداً. أال و انّي قد اذنت بيتاهلابرّ و اوصل من  بيتاهلو ال  اصحابي

اما بعد؛ همانا من اصحابی با ؛ «الليل قد غشيكم فاتخذوه جمالًيس عليكم حرج منّي و ال ذمام، هذا لكم، فانطلقوا جميعاً في حلّ، ل

ی نیکوتر و در صله رحم برتر نیافتم. خداوند از ناحیه من به شما جزای خیر بیتاهلو نیز  دانمتر و بهتر از اصحابم نمیوفا

ا آنان فردا باشد. آگاه باشید من به شما اذن رخصت دادم، همگی آزادید و کنم که روز ما بدهد. آگاه باشی! همانا من گمان می

توانید بروید، از جانب من بر شما حرج و مذمّتی نیست، این شب است که تاریکی آن شما را فراگرفته آن را به مانند می

 1.«و از آن استفاده کرده و فرار کنیشتری بر خود مرکب گرفته 

 اذن خاص (ب 

بلکه در برخی از  ،( به اعالم رخصت عمومی اکتفا نکردالسالمعلیه) ینحسکند که امام می تاریخ ذکر

 .موارد با برخی از افراد به صورت خصوصی نیز این پیشنهاد را مطرح فرمود

در شب عاشورا به محمّد بن بشر حضرمی فرمود: فرزندت در مرز ری اسیر شده است. او در جواب 

گذارم. من دوست ندارم که فرزندم اسیر باشد و و خودم را به حساب خداوند میعرض کرد: من اسارت او 

( که این جواب را شنید به او فرمود: خدا تو را رحمت کند، تو از السالمعلیهحضرت )بعد از او زنده بمانم. 

مرا  درندگان بیابان» :بیعت من آزادی، برو و در راه آزادی فرزندت کوشش کن. او در جواب عرض کرد

گاه حضرت چند دست لباس به او عطا کرد و فرمود: به فرزندت اگر تو را رها کنم. آن ،زنده زنده پاره کنند

  2این پنج لباس را عطا کن تا در راه آزادی برادرش سعی و کوشش کند. قیمت آن پنج لباس هزار دینار بود.

هایی که در بیابان است ها و گردنهاز چاله ها بیرون آمد تا( در دل شب از خیمهالسالمعلیه) ینحسامام 

آیی؟ ( به راه افتاد. حضرت فرمود: کجا میالسالمعلیهحضرت )جستجو کند. نافع بن بالل جملی به دنبال 

طرف این لشکر طاغی مرا به خوف حرکت شما به  (وآلهعلیهاهللیصلّ)ای فرزند رسول خدا نافع عرض کرد:

ها را بررسی کرده، موقعیت دشمن را ها و پستیز خیمه بیرون آمدم تا بلندیداشت. حضرت فرمود: من اوا

هنگام هجوم تشخیص دهم. آن گاه در حالی که دست نافع را گرفته بود بازگشت و به او فرمود: همان است 
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ای تخلف ناپذیر است؛ و سپس فرمود: آیا از بین این دو کوه در دل شب که گفتم، به خدا سوگند! وعده

 کنی تا جان خود را نجات دهی؟رکت نمیح

افتاد و شروع به بوسیدن نمود و عرض کرد: مادرم به عزایم السالم( )علیههای امامنافع بر روی قدم

بنشیند، شمشیرم هزار و اسبم به صد ارزش دارد. به خدایی که به وجود تو بر من منّت گذارد، هرگز از تو 

  1جدا نخواهم شد.

( السالمعلیه) ینحسکه آیا معنا و مفهوم این اذن آن است که امام جا مطرح است این سؤالی که در این

ای که اگر او را در آن موقعیّت خطیر ه از جنگ کردن در رکاب خود را داده است، به گونهبه آنان برائت ذمّ

که در این اذن اینشود؟ و یا بر آنان مترتب نمیرها کنند هرگز مسئولیتی ندارند و هیچ گناه و عقوبتی 

 رخصت، سرّی وجود دارد؟

 :کنددر این اذن اهداف مختلفی را دنبال می السالم(علیه)ما معتقدیم که امام

و یا به جهت  با این ندا و خطبه قصد دارد تا کسانی را که در امر او تردید دارند السالم(علیه)امام-1

جهت خود را گرفتار قتال را ترک کنند و بی ۀمعرک ۀصحن ،اندرسیدن به جاه و مقام و مال او را دنبال کرده

 .معرکه نکنند

تواند به ضرر بلکه می ،انگیزه و سست عنصر، نه تنها به نفع لشکر نیستاز طرفی دیگر وجود افراد بی -2

 .دپاشنها هم باشد؛ زیرا با ترسی که دارند در لشکر ایجاد خوف کرده، بقیه را نیز متزلزل و از هم میآن

 

اصحاب واقعی خود را برای آماده شدن در جنگ  ۀروحی ،با این سخنان السالم(علیه)از جهتی دیگر امام-3

 .کندمصمّم کرده و به جهت دفاع از او تحریک می

 

ها و سخنان و پاسخی که هر یک با این خطبه السالم(علیه)ها کنار هم بوده، حضرت جا که خیمهاز آن -4

 .ادند، قصد داشت تا بیان این سخنان سبب دلگرمی اهل و عیاالتش شوداز اصحاب باوفا د

 

                                                 
 .212السالم(، مقرّم، صمقتل الحسین)علیه - 1



26 

 

های و از دفاع با این سخنان قصد داشت که به آنان در این قتال انگیزه ببخشد السالم(علیه)حضرت-5

 الهی و دفاع از حق و حقیقت و اسالم و ایمان و ۀآنان را در دفاع از خود با انگیزای و قومی برهاند. قبیله

 .توحید وادار نماید

آنان از نصرت و  ۀ( از ایراد خطبه و این گونه پیشنهادات، برائت ذمّالسالمعلیه) ینحسهدف امام     

به دست  السالم()علیهعذری در رها کردن امام ،زیرا هیچ کس در آن موقعیّت حسّاس ؛یاری او نیست

حضرت در آن قرار گرفته بود چنان بود که ای که دشمنان و خوار شدن او را نداشت؛ و در واقع معرکه

در آن موقع احتیاج به امر و اذن امام و تکلیف او نداشت، زیرا قرار گرفتن   السالم(علیه)نصرت حضرت

در آن موقعیّت به تنهایی بیانگر دعوت به یاری بود. مگر نه این است که حفظ جان   السالم(علیه)حضرت

 بر عموم مردم واجب است؟و حجّت خدا  السالم(علیه)امام 

 

ها را مشاهده کرد آنان ت و اخالص آن( صدق نیّالسالمعلیه) ینحسچون امام  :شاهد این مطلب این که -6

های خود را بلند کنید و نظر کنید. آنان جایگاه و منازل خود را در بهشت سر» را دعا کرده و سپس فرمود: 

( با این سخنانش قصد داشت با السالمعلیه) ینحسد که امام شومشاهده کردند. از این مطلب استفاده می

تر ها را هنگام جنگ، با ثبات و مطمئنها نشان دهد و دل آناعالم وفاداری از آنان جایگاهشان را به آن

 .نماید

فرمود: کرد و میتقاضای نصرت و یاری می ( در روز عاشورا مکرر از مردمالسالمعلیه)ینحسامام  -7

 .و این مطلب با اذن رخصت و اختیار در نصرت سازگاری ندارد« ناصر ينصرني؟ هل من»

 

فع و سایر ( بعد از پایان یافتن سخنانش با ناالسالمعلیه)ینحسدر برخی از تواریخ آمده است که امام  -8

تاد. صدای شد. نافع بیرون خیمه به انتظار بیرون آمدن حضرت ایس علیها(اهلل)سالماصحاب، وارد خیمه زینب

ترسم گوید: آیا نیّت اصحاب خود را امتحان کردی؟ من میرا شنید که به حضرت می علیها(اهلل)سالمزینب

به خدا »فرمود:  م(السالعلیه)ینحسدشمن تو را تسلیم آنان نمایند. امام  ۀکه به هنگام شدّت جنگ و حمل
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ر هنگام شداید نیافتم. آنان به مرگ و کشته شدن و آنان را جز دلیر و صاب سوگند! من آنان را امتحان نمودم

  1«.در رکاب من از طفل به پستان مادرش بیشتر انس دارند

ای که اگر آنان ( برای اباحه و رخصت بوده، به گونهالسالمعلیهامام )برخی برای اثبات این که اذن    

ت و یاری حضرت را نشنوند، به اند به شرط این که صدای طلب نصرکردند معذور بودهصحنه را ترک می

( هنگام برخورد با عبیداللَّه بن السالمعلیه)ینحسکه امام اند که از آن جمله اینبرخی از قضایا تمسّک کرده

حرّ جعفی در قصر بنی مقاتل او را دعوت به نصرت کرد، ولی او از این امر امتناع نمود. حضرت به او 

توانی، صدای مظلومیت ما را نشنوی و اتّفاقی که بر ما رخ اگر میکنم که من تو را نصیحت می»فرمود: 

هیچ کس نیست که صدای مظلومیّت ما را بشنود و  !دشی، انجام بده، زیرا به خدا سوگنخواهد داد شاهد نبا

 .«ما را یاری نکند جز آن که خداوند او را به رو در آتش جهنم خواهد انداخت

ترک نصرت او را مباح کرده بود، پس چرا از او طلب نصرت و یاری پاسخ این است که اگر امام     

خواهد که به جای دوردست رود تا صدای مظلومیت ایشان را نشنود و شاهد قتل کرد؟ آری، امام از او می

تر گرفتار نیاید؛ زیرا کسی که صدای مظلومیت شخصی را بشنود و او را یاری او نباشد تا در معصیتی بزرگ

وصاً این که آن شخص مظلوم امامش باشد، به مراتب عذاب و عقابش از کسی که نشنود و شاهد نکند، خص

  2نباشد، بیشتر است.معرکه 
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