
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  

  برنامه بيستم

شود؟ در جواب بايد بگويم که ی گناهان بخشيده میکه آيا با زيارت امام حسين(ع) همه ال كردند  سؤ
اّما اين   ،روايات بسيار زيادی داريم که زيارت امام حسين(ع) موجب غفران و بخشش گناهان هست 

تواند باشد مثال  يعنی اگر مقتضی موجود نباشد به صورت اطالق نمی  .بايد مقتضی هم موجود باشد
يعنی کسی در اين    شود اّما بايد مقتضی آن هم باشد.زنم. مثالً آتش سبب سوزاندن چوب میبرايتان می

  که سوزاند اّما اينشک ندارد که آتش چوب را می

سوزاند پس که آتش يک متر با چوب فاصله دارد خب آن را که نمیشد نه ايناّول آتش نزديک چوب با 
 يکی از اقتضائات اين است که نزديک باشد.

سوزاند و شکی در آن گيرد، پس آتش چوب را میچوب بايد خشک باشد و اال خيس که باشد آتش نمی
 نيست اّما مقتضياتی دارد که آن بايد رعايت شود. 

بله ولی شرايط و مقتضياتی دارد. انسان بخشد؟  ارت امام حسين(ع) گناهان را میال آيا زيحاال سؤ
ی کارهايی که اسالم سفارش کرده نکند بعد بيايد با يک  اين نباشد که نماز نخواند، روزه نگيرد، بقيه

تش  سوزاند اّما آکه انسان بگوييم آتش چوب را میی گناهان بخشيده شود. مثل اين زيارت بخواهد همه
و ب  حُ تمع محبتنا مع معصيت هللا   ال تجشود.  اين که نمیدر شرق است چوب هم در غرب است  
شود يک کسی گناهی نيست که مرتکب نشده بعد بخواهد با عشق اهل بيت با معصيت خدا جمع نمی

ی گناهان  امام حسين(ع) گناهان را و همه  که زيارتی گناهانش بخشيده شود. پس اينيک زيارت همه
بخشد بله رواياتی داريم. يک و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا نيست اّما به شرطها  را می

ی گناهانمان با آن زيارت و شورطها. خداوند توفيق عنايت کند که زيارتی نصيب ما بشود که همه
  بخشيده شود. بحق محّمد و آل محّمد.   
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