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موضوع:
عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ عترت و اهل بیت پیامبر خاتم

بسم اهلل الرمحن الرحمی
نقد

نویسنده :رضا راضی

تاریخ1394/12/17 :

در نهج الفصاحه آمده که نبی مکرم فرمود به روزگار دشنام ندهید که روزگار همان
فإن الله هو ّ
تسبوا ّ
الدهر ّ
خداست« :ال ّ
الدهر» .پس چطور امام حسین در شب عاشورا
ّ
فرمود« :یا دهر اف لک من خلیل /کم لک باالشراق و األصیل»؟
بررسی

ً
لطفا به نکات زیر ّ
توجه فرمایید:

تاریخ1394/12/21 :

ّ
ّ
روایت ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و روایت رسیده از امام حسین
ّ
هر دو روایاتی واحد هستند و با این وصف ،نه ثابت است که رسول خدا صلی الله علیه و
ّ
آله و سلم فرموده باشد« :روزگار همان خداست» و نه ثابت است که امام حسین فرموده
باشد« :ای روزگار! اف بر تو!» با این حال ،عبارت «روزگار همان خداست» اگر از رسول
ّ
ّ
خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد ،عبارتی مجازی است؛ به این معنا که
روزگار به کسی سود و زیان نمیرساند ،بل این خداوند است که منشأ سود و زیان است؛
ََ ُ
َ َّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ
وت َو َن ْح َيا َو َما ُي ْهل ُك َنا إ َّل َّ
الد ْه ُر ۚ
وقالوا َما ِهي ِإل حياتنا الدنيا نم
چنانکه فرموده است:
ِ ِ
ْ ُ ْ َّ
َ
ْ
َ َ
َ ُ ُّ َ 1
َو َما ل ُه ْم ِبذ ِلك ِم ْن ِعل ٍم ۖ ِإن هم ِإل يظنون ؛ «و گفتند آن جز زندگی ما در دنیا نیست که
میمیریم و زندگی میکنیم و جز روزگار ما را هالک نمیکند ،در حالی که آنان را به آن
علمی نیست و آنان تنها گمان میبرند» و این صریح در آن است که روزگار همان خدا
نیست و اعتقاد به چنین نقشی برای آن عقیدهی کافران است؛ همچنانکه شعر منسوب به
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3
ً
امام حسین نیز اگر ثابت باشد ،احتماال سرودهی آن حضرت نیست ،بل سرودهی برخی
ّ
شاعران است که آن حضرت به آن تمثل جسته است تا بدی «اهل روزگار خود» را یادآوری
کند.

*

ً
لطفا بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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