
 

 سؤال:

ها از ها و شبیه خوانیاند که امروزه در برخی تعزیهآیا اجنه برای یاری امام حسین علیه السالم آمده

 کنند؟آن یاد می

  پاسخ:

مدرکی برای  برخی منابعولی در  ؛در مورد آمدن اجنه برای یاری امام حسین در کربال اختالف است

 این مدعا وجود دارد:

ِرَك َو َما َتَشاُء َو َأَتت   َنا ِبَأم  ُن ِشيَعُتَك َو َأن َصاُرَك َفُمر  َدَنا َنح  ِلِمي ال ِجنِّ َفَقاُلوا َيا َسيِّ َواُج ُمس  َتَنا ُه َأف  َفَلو  َأَمر 

َناَك َذِلَك َفَجَزاُهمُ  ِل ُكلِّ َعُدوٍّ َلَك َو َأن َت ِبَمَكاِنَك َلَكَفي  نُ ِبَقت  را   ال ُحَسي  ِه ال ُمن َزَل  َقالَ  وَ  َخي  َلُهم  َأ َو َما َقَرأ ُتم  ِكَتاَب اللَّ

هِ  ي َرُسوِل اللَّ َنما َعَلى َجدِّ ُكمُ  َتُكوُنوا َأي  ِرك  ُت  ُيد  َدة   ُبُروج   ِفي ُكن ُتم   َلو   وَ  ال َمو  َحاَنهُ  َقالَ  وَ  ُمَشيَّ  ُكِتَب  الَِّذينَ  َلَبَرزَ  ُسب 

ِهمُ  لُ  َعَلي  ُت  ِإَذا وَ َمضاِجِعِهم   ِإلى ال َقت  َتَلى َذا َفِبَما ِبَمَكاِني َأَقم  ُق  َهَذا ُيب  ُعوُس  ال َخل  َتَبُرونَ  َذا ِبَما وَ  ال َمت   َذا َمن   وَ  ُيخ 

َرِتي َساِكنَ  َيُكونُ  َباَلءَ  ُحف  َتاَرَها َقدِ  وَ  ِبَكر  هُ  اخ  مَ  اللَّ َض  َدَحا َيو  َر  ِقال   َجَعَلَها وَ  اْل  َلُهم  َأَمانا  ِفي  َيُكونُ  وَ  ِلِشيَعِتَنا َمع 

َتُل َو َل  ُم َعاُشوَراَء الَِّذي ِفي آِخِرِه ُأق  ِت َو ُهَو َيو  ب  َم السَّ ُضُروَن َيو  ِخَرِة َو َلِكن  َتح  ن َيا َو اْل  ُلوب  الدُّ  ْ ِدي َم َقى َبع   َيب 

ِتي َو ُيَساُر ِبَرأ ِسي ِل َبي  َوِتي َو َأه  ِلي َو َنَسِبي َو ِإخ  ُه  ِإَلى ِمن  َأه  ِه َيا َحِبيَب َيِزيَد َلَعَنُه اللَّ ُن َو اللَّ َفَقاَلِت ال ِجنُّ َنح 

دَ  َنا َجِميَع َأع  َرَك َطاَعة  َو َأنَُّه َل َيُجوُز َلَنا ُمَخاَلَفُتَك َقَتل  ِه َو اب َن َحِبيِبِه َلو  َل َأنَّ َأم  َك َفَقاَل اللَّ َل َأن  َيِصُلوا ِإَلي  َِِك َقب  ا

ِهم  ِمن ُكم  َو َلِكن  َصَلَواُت ا َدُر َعَلي  ِه َأق  ُن َو اللَّ ِه َلُهم  َنح  ِه َعَلي  ِلكَ  للَّ َنة   َعن   َهَلكَ  َمن   ِلَيه  يى وَ  َبيِّ َنة   َعن   َحيَّ  َمن   َيح   َبيِّ

 .طالب أبي بن محمد كتاب من نقلناه ما انتهى

 41 ص - طاووس ابن السيد - الْفوف قتلى في اللهوف

 اْلنوارالجامعة بحار تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،330ص ؛ 44بيروت( ؛ ج -بحار اْلنوار )ط 

 ق 1403 دوم،: چاپ بيروت، - العربي التراث إحياء دار جلد،111 ،(بيروت  - ط)  اْلطهار اْلِمة أخبار لدرر

: اى سيد ما! حضور امام حسين مشرف شدند و گفتنده ى از جن كه مسلمان بودند بیهاسپس گروه

قتل كليه ه ما بفرما! اگر تو ما را به ما شيعه و انصار تو هستيم. هر امرى كه دارى و هر چه كه ميخواهى ب

امام حسين عليه الّسالم به باشى ما براى تو كافى خواهيم بود، ى و در همين مكان یدشمنانت مأمور فرما

 جا هر در: ميفرمايد كه ايدجدم نازل كرده قراِت نكرده آنان جزاى خير داد و فرمود: آيا قرآنى را كه خدا بر



 

نيز ميفرمايد: حتما آن برج و باروهاى مرتفع و محكم باشيد و  در اينكه لو و ميربايد را شما مرگ باشيد كه

 بمانم خود مكان در من اگر سوى محل شهادت خود خواهند رفته افرادى كه قتل براى آنان نوشته شده ب

و چه كسى در بقعه من كه در كربالء است ساكن خواهد شد؟ چگونه آزمايش خواهند شد اين مردم  پس

در صورتى كه خدا در موقع گسترش زمين آن بقعه را براى من انتخاب نموده و آن را پناگاهى براى شيعيان 

روز عاشورا شما در روز شنبه كه ايشان محل امن و امان خواهد بود،  ما قرار داده و در دنيا و آخرت براى

است و من در آخر آن روز شهيد خواهم شد نزد من بياِيد. در آن روز احدى از مردان اهل بيت و برادران 

تند: گروه جن در جواب آن بزرگوار گفر من براى يزيد فرستاده خواهد شد، من باقى نخواهد ماند. آن روز س

جايز بود كه ما با دستور تو مخالفت كنيم  اگر اطاعت امر تو واجب نبود و اى حبيب خدا و پسر حبيب خدا

امام حسين عليه الّسالم در جواب كرديم، تو برسند نابود ميه خدا قسم كليه دشمنان تو را قبل اينكه به ب

 شودولى بايد هر كس هالك و كافر مىباشيم؛ تر ميخدا قسم كه ما از شما بر ايشان مسلطه آنان فرمود: ب

 وسيله دليل و بينه باشد.ه ود و هر كسى كه زنده و مؤمن ميگردد بش هالك بينه و دليل با

 موفق باشید

 گروه پاسخ به شبهات

 مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(


