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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 شهید شدند تا گناهکاران امّت بخشیده شوند؟ امام حسین آیا

ی فدا، مسیحیّت، معشوق،  ، نظریّهان امّتکارگناهشهادت، بخشش، ، امام حسین: یکلیدکلمات 

 مسیر کمال، موت، اختیار، فوت، رجعت.نظام قربانی، ولیّ اعظم خدا، 

 هیچ شخص آیا . شهید شد تا گناهکاران امّت بخشیده شوند حسین گویند اماممی

 نخیر، امام دهد که گاوش را نجات دهد؟اش را به کشتن میی چهارده سالهعاقلی مثالً بچّه

  1فشانی کند و به مالقاتش برود.دوست داشت در راه محبوبش جان خودش حسین

افراد ؛ گنهکاران امّت بخشیده شوند حضرت شهید شد تاگویند که ها میها و مدّاحبعضی از منبری

هایشان جاری شود و دستی به سر و سینه بزنند و مورد به دلشان بیاید یا قطره اشکی به چشمغمی 

این حرف، حرف شهادت حضرت برای این بود. خب شفاعت حضرت قرار بگیرند و بخشیده شوند. 

دهد که اش را به کشتن میی چهارده سالهآیا هیچ شخص عاقلی مثالً بچّهدرستی است؟ 

من دزدی و اگر د که دنی شود؟ ولیّ اعظم خدا قربانی شیعنی شریف فدای  د؟گاوش را نجات ده

خدا وسیله شود برای این؟ اشرف را فدای وسیله شود که اینها پاک شود؟ ولیّ اعظم  ،هرزگی کردم

کنم از می و گمانزنند نه، این اشتباه است. این همان حرفی است که مسیحیان می !کنند؟می اَخَس
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گویند ی فدا قائل هستند. میهی اسالمی شده است؛ چون مسیحیان به نظریّت وارد حوزهتفکّر مسیحیّ

آدم بنی برای بخشیده شدن گناهان خدا او را اینجا فرستاد که پسر خدا بود و مریمبنعیسی

غلطی که این حرف  . در حالیبودقربانی بود. قربانی بخشیده شدن گناه انسان  بود؛قربانی شود. او فدا 

خودش دوست  حسیننخیر، امامشود. نمی وقت موجود اشرف فدای موجود اخس یچاست. ه

  فشانی کند و به مالقاتش برود.داشت در راه محبوبش جان

در قالب نهضت امر به معروف و نهی از و در راه معشوق،  فشانیی جانبا انگیزه حسین امامبله، 

افرادی که که حاال که این اتّفاق افتاد، این برکت را هم دارد  ؛فساد شهید شدمنکر و مبارزه با ظلم و 

کنند  یا عزاداری میشود چشمشان گریان می ،شود محزون می الحسین اباعبداهلل قلبشان در مصائب

ها همه به قوّت خودش باقی شود. آن حرفمیگناهانشان بخشیده آنها هم  ،کوبندبر سر و سینه میو 

  کند، سیاه قبالً مفصّل اشاره کردیم در ثواب و اجر کسی که عزاداری و گریه میست. روایاتی که ا

 خودش باقی و معتبرقوّت جای خودش و به  کند، سرزند، هر نوعی ابراز عاطفه میپوشد، سینه میمی

گناهان من و شما بخشیده شود،  تاشهید شد  حسین نیست که ما بگوییم امام طورست؛ امّا اینا

خواست برای معشوقش فداکاری کند. می چون ،شهید شد حسین امامخیر! بریم به خدا! می پناه

نظام تکامل است و راه رسیدن به کمال، قربانی شدن در راه موجود عالم یادتان هست، گفتیم نظام 

شود. کند و تبدیل به گیاه میکند، رشد میبرتر از خویش است. گفتیم خاک خودش را قربان گیاه می

خورد و به بدن گوسفند شود که مثالً گوسفند میکند، علفی میگیاه خودش را قربان حیوان می

شود. گوسفند به انسان بُرند و غذای انسان میکنند، سرش را میشود. حیوان را قربان میتبدیل می

شود. لذا گفتیم میشود. انسان با قربان شدن در راه موجود باالتر به موجود باالتر تبدیل تبدیل می

اهلل در عالم است، باید تبعیّت کند؛ یعنی باید بگردد تا انسان هم همین قاعده را که نظام ثابت و سنت

خودش را در راه موجود اشرف از خود قربان کند. مؤمنین باید خودشان را در راه ولیّ خدا قربان کنند 
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مراتب کمال و مسیر تکامل است.  این سلسله کند.و ولیّ اعظم خدا، خودش را در راه خدا قربان می

معنا ندارد موجود اشرف خودش را در راه موجود اخس قربان کند! منطقی و معقول نیست! لذا این 

 قربانی شد تا گناهان ما بخشیده شود. نخیر، امام حسین سخن خطایی است که ما بگوییم امام

خواست خودش را در راه معشوق فدا کند و خاطر عشق خدا قربانی کرد؛ میخودش را به حسین

وقت به موجودی و آنشود  میشود از خودش رها با فدا کردن به او برسد؛ چون قربانی، وقتی قربان می

شود. خاک چطور به گیاه واصل شد؟ گیاه چطور به حیوان واصل که در راهش قربانی شد واصل می

شود. لذا شود؟ به او ملحق میرا قربانی کند، چه می شد؟ اگر مؤمنی هم در راه ولیّ اعظم خدا خودش

ْبَ ی ْ َمَعْبَ یْ َیجْ َْانْ ها هست ام و در زیارتنامه بارها اشاره کرده چطور  بیتاهل جمع شدن با 2،َنُکمْ ِنیَْو

را جمع  بیتخواهیم که بین ما و اهلاهلل از خدای متعال میممکن است؟ در آخر زیارت امین

که در  یبه آن حقیقت ،قربان شدی، فدا شدی و ملحق شدن راهش همین است. وقتی کند. این جمع

کار خودمان را تمام  هلل قربانی شویم!شاءا انو شوی. ملحق می بیتبه اهل ،شدی یراهش قربان

صورت مهم نیست. تند، زندانی کردند، اعدام کردند، صورت ظاهر آمدند دستمان را گرفاگر کنیم. 

ِتع دِاْ ؛باشیمکه مستعد  است این باطن ِْلل َمو تِْس  آماده و مستعد قربان شدن  موت غیر فوت است؛ 3ْ!اَد

چیزی لنگ نباشد. هر وقت آمدند  کرده باشیم. از طرف ما دیگر هیچ باشیم؛ یعنی کار خودمان را

سر و گیرند ما را می افتد.این مرحله قبل از رجعت اتّفاق بیفتد، می در ر شده بوددّاگر مقسراغمان، 

و سوز ندارد. مؤمنینی که  زود دارد، سوخت دانیم که دیر و میکنند؛ امّا اگر نشد  رند؛ اعدام میبُمی
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  رمضا،.هفتم ماه  و بیست
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موقع  ؛ آنشوندبه دنیا شهید می رجعتِی  دورهقبل از مرگ در این عالم این اتفّاق برایشان نیفتد، در 

 باطرف  شود، یا اینطرف شهید می ، آنمیردطرف به مرگ طبیعی می یا این رند؛ یعنیبُمیسرشان را 

 . میرددر دوران رجعت به مرگ طبیعی می و طرف دیگر نیازی به شهادت ندارد میرد، آنشهادت می

  

4ْاللِْی؛ْاَب؛َعب دَِْْْعَلی كَْْْاللُْْْی؛ْاَب؛َعب ِدالِلَْوَْصلَّىَْْعَلی كَْْْاللُْْْی؛ْاَب؛َعب ِدالِلَْوَْصلَّىَْْعَلی كَْْْاللَُْْْصلَّى
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