
یمبسم اهلل الرحمن الرح



:بحثنکته ای بس مهم پیش ازآغاز 



:یک اصل قرآنی

فرد بی نماز نه دنیا دارد و نه آخرت



لَهُ فَإِنََّ ( 14/طه-لِذِك رِيالصََّلَاةَ أَقِمِ )ذِك رِيأَع رَضَ عَن  ن  مَ
(124/طه.)یَو مَ ال قِیَامَةِ أَع مَىوَ نَح شُرُهُ مَعِیشَةً ضَن كًا 

تنگی(وسخت)زندگیشود،گردانرویمنیادازکسهرو
«!میکنیممحشورنابینارااوقیامت،روزوداشت؛خواهد



سوره مدثر
﴾4۰﴿فِی جَنََّاتٍ یَتَسَاءَلُونَ

.پرسندمیان باغها از یكدیگر مى در 

﴾41﴿عَنِ ال مُج رِمِینَ

.درباره مجرمان 

﴾42﴿مَا سَلَكَكُم  فِی سَقَرَ

.درآورد[ سقر]چه چیز شما را در آتش 

...﴾4۳﴿قَالُوا لَم  نَکُ مِنَ ال مُصَلَِّینَ

.نبودیمگویند از نمازگزاران 

﴾4۸﴿فَمَا تَن فَعُهُم  شَفَاعَةُ الشََّافِعِینَ

.بخشدكنندگان به حال آنها سودى نمى شفاعتاز این رو شفاعت



ده تحلیل فلسفه لعن هاي وارد ش

در زیارت عاشورا

:موضوع جلسه





:نمای کلی سند زیارت عاشورا
و(ع)محمدباقرعاشوراچهارطریقاصلیداردکهسهموردازآنبهامامزیارت

یودوطریقدرکتابمصباحالمتجهدازشیخطوس.میرسد(ع)صادقدیگریبهامام
توانداگرکسیب.ابنقولویهنقلشدهاستکاملالزیاراتدوطریقدیگردرکتاب

مامیمبنایرجالیمعروفدرموردراویاناحادیثکتابکاملالزیارات،یعنیوثاقتت
آسانی،آنهابپذیرد،بینیازازتفحصوبحثدرموردصحتاینزیارتبودهوبه

.پذیردمیرا(ع)باقرصدورآنازامام

میتواندزیارتعاشورابهسببشهرتکمنظیرومتنمعرفتیودقیقآندرخصوص
.ایجاداطمیناننسبتبهآنکند

صباحطرقاینزیارتنتیجهخواهیمگرفتکهسنددومیکهدرکتابمبابررسی
ودسندشیخطوسیبرایاینروایتبیانشده،همازنظرطریقشیخبهسندوهمخ

.بدوناشکالوقابلاعتماداست



:سید موسی شبیری زنجانیآیت اهلل 

دارندوهمهآنهااجماعسندزیارتعاشوراوثاقتدربارهامامیهعلمای
.میداننداصلزیارتعاشوراراامریقطعیومسلم

(عاشوراازایشانسخنیدرباباعتبارسندیزیارتمقاله)

:تبریزیاهلل میرزا جواد آیت 

روعاشورانیازیبهبررسیسندیندارد؛زیرااینزیارت،مشهوزیارت
روایاتجزوشعارهاوباورهایشیعهشدهاستومضامینآننیزدر

(شبههازایشانکتابزیارتعاشورافراتراز.)داردوجودصحیح

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD


م،روشناگربخواهیمتبرّیوتولّیرارتبهبندیکنی
نابراینب.استکهدررتبهیاولبایدتبرّیرابیاوریم
یزاریدربابتبرّیوتولّی،رتبهیتبرّی؛یعنیب

ولّیجستنازدشمنانخدا،درعقیدهیمؤمنپیشازت
.میباشد

(تولی-اثبات)االاهلل(تبری-نفی)الاله



دسته كلی 2لعن هاي زیارت عاشورا به  
:تقسیم می شوند



(امَّت ملعونه)لعن هاي عام -1



الْبَیْتِفَلَعَنَ الل َه أم َةً أَس َسَتْ أَسَاسَ الظ ُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَیْکُّمْ أَهْلَ .1

فِیهَام الل َه وَ لَعَنَ الل َه أُّم َةً دَفَعَتْکُّمْ عَنْ مَقَامِکُّمْ وَ أَزَالَتْکُّمْ عَنْ مَرَاتِبِکُّم ال َتِی رَت َبَکُّ.2

قَتَلَتْکُّمْوَ لَعَنَ الل َه أُّم َةً .3

وَ لَعَنَ الل َه الْمُّمَه ِدِینَ لَهُّمْ بِالت َمْکِینِ مِنْ قِتَالِکُّم.4

مَرْوَانَفَلَعَنَ الل َه آلَ زِیَادٍ وَ آلَ .5

وَ لَعَنَ الل َه بَنِی أُّمَی َةَ قَاطِبَةً.6



لِقِتَالِكَ ( تهیات)تنقبتوَ لَعَنَ الل َه أُّم َةً أَسْرَجَتْ وَ أَلْجَمَتْ وَ .7

ذَلِكَالل َهُّم َ الْعَنْ أَو َلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَق َ مُّحَم َدٍ وَ آلِ مُّحَم َدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَه عَلَى .8

قَتْلِهِى عَلَو تابعت الْحُّسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ ( حَارَبَتِ)ال َتِی جاهدت الل َهُّم َ الْعَنِ الْعِصَابَةَ .9

جَمِیعاًالل َهُّم َ الْعَنْهُّمْ .10



خاصهاي لعن -2
فته این لعن هاي خاص كه به بعضی از سركرده هاي ظلم تعلق گر

:است، عبارتند از



وَ لَعَنَ اللََّه اب نَ مَر جَانَةَ .1

وَ لَعَنَ اللََّه عُمَرَ ب نَ سَع دٍ .2

شَمِراًوَ لَعَنَ اللََّه .۳

وِیَةَمُعَاوَ مُعَاوِیَةَ وَ یَزِیدَ ب نِ أَبَاسُف یَانَ اللََّهُمََّ ال عَن  .4



:دلیل لعن قاطبه بنی امیه



ن از بدیهیات دین االهی این است که حق تعاایی هایف دا در ها نژر  ا اد

نی قا ار  سلی را به دییل هناهان دیگ ان مورد عقوبت د یوی یا عذاب اخ 

ی  می دهدر مگ  این که به  حوی در تحقق آن هنااژ مار   یاا باه آن را ا

ک در باشندر ن یا از آن  هی  ک دژ باشند؛ بلکه از  ظ  ق آن ن رنایاات ماا

؛ چنان که ایحاق به ه نژ یا قبیله ایر هماهنگی دک ی ن عملی با ه نژ است

ی خدان د پس   وح را از اهل  وح  می دا د ن دییل آن را عدم هماهنگی عملا

.با  وح بیان می کند

(سورژ هود-یا  وح ا ه ییس من اهلک)



ند که از  ظ  بناب این م اد از بنی امیه که مورد یعن ق ار ه دتند کسا ی هست

دک ی ن عملی هماهنا  باا آ اان هساتند؛ یعنای منظاور عاامان قتال 

 ان سیدایشهداءر مر  ان تاریخی ن ر اایت دهنادهان باه آن قتال ن منکا

ر اماا امامت ن ت ک کنندهان ام  به مع نف ن  هی از منک  از بنی امیه است

. یکان آ ان مورد یعن  یستند



 یمکق آناماربودک دژپی مودقوماز ف یکرا(ع)صایححض تشت 

نج مم تکبراآ انهمه ینمی دهد سبتآ انهمه یبهراهناژآن

:می شماردکیف مستحق

بهرا یآ انکهچ ا؛(77/اعراف-رَبَِّهِمأَم رِعَن وَعَتَو االنََّاقَةَفَعَقَرُوا)

 مودومقمشت کخشمنخوشنودی(ع)علیامامتعبی بهنبود دهناژاین

.ک دمشت کشومس  وشتدارایراآ ان

(201خطبه/ هج ایباغه)

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-167
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-308


الحسین؟حاربتالحسین یا جاحدتالحسین یا جاهدت



:ا ددر بارژ کلمه نجاهدت ب خی هفته 

صاحیح تا  اسات ن یاا ن ایان آمدژ ن حاربت در ب خی  سخه ها 

.باشداحتمال دادژ ا د که جاحدت صحیح 

ه استدالل آ ها ب  این که جاهدت صاحیح  یسات ایان اسات کا

 دته ا د ما  دیدژ ایم ناژژ جهاد در جن  با اهل حق به کار ههفته 

. د امیدژ مى شو« جهاد»باطل جن  با اهل همیشه بلکه . شود



:پاسخ

ه در مورد باطل هم به کار مى رند ن چنین  یست ک« جاهد»

.  استعمال شودحق همیشه در مورد تاش اهل 

:  در سورژ عنکبوت آمدژ است

(.اتطعهمإن جاهداک لتشرک بى ما لیس لک به علم فال و )



معناىبهآیدمىدستبهیغتازکههو ههمانجاهَدَ 

ازتاستواننطاقت هایتکارهی ىبهند انانتاش

نمعناایننهستنددرهی یکدیگ باکه ف دنسوى

 دتههکاربهمنفىبعددرهمنمثبتبعددرهممفهوم

.شودمى



ة ایّتی ایلّهم ایعن ایعصاب»هم اکنون به متن زیارت عاشورا ن جمله 

ایى ب مى ه دیم ن مى هوییم کاه چاه اشاک« …جاهدت ایحسین

 ابا  در بساتمکار کنندژ تاش آن ه نژ بازهو « جاهدت»دارد که 

:سیدایشهدا باشد ن بدین معنا باشد که

  یعنت کن آ ا ى را که تماام تاوان خاویا را در ب ابا! خدان دا»

ه ایان ؟ با«به کاار ه دتنادحض ت آن سیدایشهدا ن ب اى کشتن 

. درست است ن مشکلى  دارد« جاهدت»معناى , شکل




