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  حقوقدان -يضاميرف

زيارت امام حسينشان بوده اند  بوسيله  زائر ايرانی که درحال بازگشت از ٧٠خبرھا حاکی است که حدود 
   .اقدامات تروريستی کشته وکثيری ھم  زخمی شده اند

دريک عرض قرارداد  تطبيق موضوع با فقه  ان اين حادثه تروريستی را با حوادت تروريستی ديگرنميتو
جريان  نھم درحدی که ازآ و امام حسين شريک اين فاجعه بوده استشيعه وباب امامت ثابت ميکند که 

چه تعداد افراد کشته ميشوند وچه کسانی جزء کشته  هن کآحتی تبعات  و ابتدا تا انفجار بمب گذاری از
جزئی ميتوانسته ھم مانع بروز چنين فکری بشود وھم  يک اراده با براحتی و گاه بوده وآشدگان ھستند 

   !وردآبصورت سنگ در را يا عامل انفجار و نشود بدھد که منفجر اساسا به اتومبيل بمب گذاری دستور

درحوادث تروريستی معمول پای امام درميان نيست ومقتولين ميھمان امام نبوده اند ولی درحادثه کربال 
چقدرنامردی الزم است که انسان ميھمانی راکه دعوت  ين بوده اندميھمان امام حس مقتولين ومجروحين

الزم ھزينه سفرش رابه  گذاشتن محصوالت وصرفه جوئی ھای غير ن ميھمان بيچاره با گروآ ميکند و
   .زيارت ميھمان فراھم ميکند بعد که ميخواھد به کشورش بازگردد بوسيله امام کشته ميشود
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  طلبيدن

يعنی درخواست  طلبد راب ه زيات قبرامام نائل نميشود مگراينکه امام اوب سھيچک شيعه معتقد است که
درمعادله حادثه تروريستی اخير اين ميشود که تمام کشته شدگان بوسيله امام  ،ن شخص را قبول کندآ

 قبح اين عمل ونامردی وغيرانسانی بودن کشتار نزده نبوده اند و يک ميھمان سر حسين دعوت شده اند و
   .ضيح نداردنھا نيازبه توآ

  شت كشته شده اندگچراهنگام باز

دارند معموال يک دسته اسکناس به  نياز و زائرين امام دست خالی که به ديدن امامشان نميروند نذر
قبل تشريافت زيارت ميھمانانش را نفله ميکرد  امام اگر .فراخور وضع مالی خودشان بداخل حرم مياندازند

تکه کرد کاری که  ،را تکه نھاآنوقت آھمانانش را خالی کرد نکه جيب ميمآ کرد پس از مود صبرنضرر مي
 مال و لخت ميکنند و نھا اول مسافرين راآ ؛نھاستآبی رحم تخم وترکه اعراب عمل  ی وراھزنان شق

  ١ حکم اسالم)(   .ميکشند را منالشان را ميبرند وبعد ھرکدام که قابل استفاده نباشند

  ارجحيت امام برمردم  

 گاه است  پشت سرش را می بيند آينده وگذشته آعلم غيب وھمه وقايع  از !تدم معمولی نيسآيک  امام 
ش ميچرخد که ميل کند زمين زيرپاي جھان از نقطه ای ھرب ،به تمام زبانھا دنيا وحتی حيوانات مسلط است

!! استفاده نميکند که دمی ازعلم وقدرت خدادادیآ. وقتی چنين که امام زحمت راه رفتن را نداشته باشد
ن اين است که تصورات اھل تشيع آ لنگ است و يھمانانش سالمت بيايند وبروند حتما يک جای کارم

   .نسبت به امامان باطل ويکسره حرف مفت است

  اين حماقت که دراين قوم بزرگ      ريشه اش درتن ماھست به اقسام سترگ
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