
 
 
 
 
 
 
 
 

نيةتأویلاآلیاتالحسي

 زاده خراسانی محمود حسين

 مقدمه

و ذم و نكتوهش دشتمنان    آيا  فراوانى در قرآن مجيد در مدح اهل بي  پيتامبر 
ولتى ايتن    ؛است   ايتن آيتا  وارد شتده    و تأويل آنان آمده و روايا  فراوانى در تفسير
 اند به طورى كه دسترسى به آنها و اطالع از همه روايا  در كت  مختلف تفسير پراكنده

بتر آن شتدند كته     بر اين اساس بعري از علمتا  ،اس آنها براى مراجعه كنندگان مشكل 
توان به تأويل اآليا   مي اين مطال  ارزشمند را در مجلد واحدي جمع آوري نمايند كه

 .... اشاره نمود.و 3و تفسير نورالثقلين 2و تفسير فرا  كوفي 1ةالظاهر
   فرمايد: آن حرر  مى نقل شده كه روايتى از امير مؤمنان على

                                                      
تاريخ دقيق والد  او مشخص نيس  امتا بنتابر تحقيتق، او از    ،  سيد شرف الدين على حسينى استرآبادى .1

سيد در اين كتتاب، آيتا    و  اند هجرى دانسته 940برخى سال وفا  او را  علماى قرن دهم هجرى اس 
 را در تأويل آن آورده اس . قرآن را ذكر كرده، پس از آن، روايا  ائمه

 شتود.  اين روايا  شامل مدح اهل بي ، مدح شيعيان و محبان آنها و ذم و نكوهش دشمنان اهتل بيت  متى   
كتاب مذكور از بهترين تأليفا  در اين مو وع اس  و بسيارى از متأخرين هنگام تتأليف كتتابى در ايتن    

رار گرفتته و بارهتا   اين كتاب مورد توجه علمتاى شتيعه قت    اند. مو وع، از كتاب سيد استفاده فراوان برده
 توسط آنان ترجمه، تلخيص و شرح شده اس .

هتاى دوران غيبت     ابو القاسم، فرا  بن ابراهيم بن فترا  كتوفى از شخصتي    ت    فرا  بن ابراهيم كوفى .2
آيد و روايا  فراوانى از مشتايخ بتزرگ شتيعه روايت       باشد.وى از راويان حديث به شمار مى صغرى مى

 االسالم كلينى اس . ةثقكرده و از معاصران 

  عربتى  زبتان و به   يازدهم قرناس  كه متعلق به   عبد على بن جمعه عروسى حويزى اين كتاب نويسندۀ  .3
 باشد. مي
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عٌ فَترَ ئِض  لَ  عٌ ن تنَنٌ لَ شَمْثَتالٌ لَ ر بْت   عٌ فِي عَد لِّنَا لَ ر بْت عٌ فِينَا لَ ر بْنَزَلَ  لْقمرْآنم شَرْبَاعاو ر بْ
 1؛شَحْكَامٌ

يتك چهتارم آن   ، يك چهارم آن در مورد اهل بيت  است    :قرآن چهار بخش اس 
مثال اس  و يك چهارم ديگر فترائد  يك چهارم سنن و ا، درباره دشمنان آنهاس 

 .و احكام اس 

اقتدام بته جمتع    ترغيت  شتده و   ، علماى استالم  با توجه به اين كالم امير مؤمنان
هتا   اند و تتا كنتون ده   نازل شده كرده آورى آيا  قرآن مجيد كه در وصف اهل بي 

، آقتا  انىعلمايى مانند: عبتد الترزاق كاشت    اند نمودهعنوان كتاب در اين مو وع تأليف 
 و بسيارى ديگر. ، ابو نعيم اصفهانى، محمد بن ماهيارنجفى اصفهانى

 امتا البته هر يك از اين بزرگان آن مقدار از احاديث كه به دستش رسيده  بط نموده 
ها با حذف مكررا  به يكديگر  ميمه شتده و   باكه همه اين كت و شايسته اس  به جا

 .شودكتابى جامع در اين مو وع نگاشته 
و در  امتام حستين   اين نوشتار موجز در سدد بيان آيتاتي است  كته در رابطته بتا     

وارد شده و از سوگ و شتهاد  آن حرتر  كته در راه ديتن و قترآن       خصوص ايشان
 ؛سخن به ميان آورده اس  ،حماسي ترين و شكوهمندانه ترين فداكاري را آفريد

 فصل اول: والدت امام حسین

 داری حضرت فاطمهمبحث اول: دوران بار 

د آن دوران حمل و زمتان تولت   ي شگف  انگيز زندگي امام حسينها يكي از نقطه
همراه بوده اس  و نه تنها اين دوران همراه با اشك و  اس  كه با حزن و اندوه حرر 

 ،خرتر و موستي   ،نوح ،آدم :ايشان انبياء الهي تولدآه بوده اس  بلكه قبل از 
و همچنين علي و  و نبيّ مكرم اسالم ، عيسيسماعيل، ابراهيم و اسليمان

 .بر او گريستند ،فاطمه و حسن:
 :نمايان اس  ،شريفه از قرآنۀ در تأويل اين آي اين حزن و اندوه

 2؛لَ لَصَّيْنَا  لْإِنْسانَ بِو لِدَيْهِ إِحْساناو حَمَلَتْه  شممُّه  كمرْهاو لَ لَضَعَتْه  كمرْهاو

                                                      
 .305ص ،24  ،بحاراألنوار. 1
 .15احقاف، آيه .2
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ه پدر و مادرو به نيكى سفارو كرديم. مادرو با تحمتل رنتج و   و انسان را دربار
زحم  او را باردار شد و با رنتج و زحمت  او را زاييتد. و دوران بتاردارى و بتاز      
گرفتنش از شير سى ماه اس ، تا زمانى كه به رشد و نيرومندى ختود و بته چهتل    

ر متن و پتدر و   سالگى برسد، گويد: پروردگارا! به من الهام كن تا نعمت  را كته بت  
پسندى انجام دهم و  اى كه آن را مى اى سپاس گزارم، و كار شايسته مادرم عطا كرده

ذريه و نسل مرا براى من صال  و شايسته گردان كه من به سوى تو بازگشتم و بته  
 .1 مأ[ تو ها و احكام يقين از تسليم شدگان ]به فرمان

 :كه چنين وارد شده اس مبارۀ در تأويل اين آي 2 اآلیات تأویلدر كتاب 
نتازل شتد و    وحي بر پيامبرۀ فرشت ،را باردار بودند حسين چون فاطمه

،كته  از فاطمته  اي هشما را به والد  فرزند گرانمايت  ،خداوند  من درود :گف 
 دهد. مي رسانند، م ده مي پس از شما او را به شهاد  ،ستمكاران امت 

وحي خطاب نمود كه چنين فرزنتدي  ۀ  من پاسخ سالم و درود به فرشت پيامبر
 خواهد. نمي با چنين رخدادي سهمگين را

 .و پاستخ نيتز همتان    دوحي عرو  نمود و بار ديگر فرود آمد كه پيام همان بوۀ فرشت
دهتد كته امامت  و     متي  خداونتد مت ده ا    :بار سوم نيز فرشته وحي فرود آمد و گفت  

در اين مرتبه ر اي  ختويش   امبرپي .دهم مي ي را در نسل اين فرزند  قراريپيشوا
را اعالم نمودند. ستپس مو توع را بتا دختتر بزرگوارشتان نيتز در ميتان گذاشتتند كته          

نيز همانند پدر بزرگوارشتان پتس از دريافت  بشتار ِ امامت  در نستل امتام         فاطمه
 ..گداز[ ر اي  دادند ]به اين امر بسيار جان حسين

فرزنتدي است     تولد ،بعد از تشكيل خانواده زندگي انسانۀ ي بر جستها يكي از نقطه
كنتد و هتي  كتس از تولتد فرزنتدي ستالم و زيبتا         مي كه يك خانواده را بسيار شادمان

   ؛با اندوهي جانكاه همراه اس  اما تولد امام حسين ،ناراح  نخواهد شد

 ؛حَمَلَتْه  شممُّه  كمرْهاو لَ لَضَعَتْه  كمرْهاو
 مدنش با دشواري و اندوه بود.دوران بارداري و به دنيا آ

را  ، امام حستين نقل اس  كه چون فاطمه در اين باره روايتي از امام صادق
 باردار بودند و خبر شهاد  آن حرر  را نيز شنيده بودند لذا اين حمتل بتر فاطمته   

 :دشوار و اندوهبار بود

                                                      
 .504 . ترجمه انصاريان، ص1
 .567ت  562 ، صةتأويل اآليا  الظاهر .2
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تَلِد  غملَاماو تَكْرَه ه  لَ لَكِنَّهَا كَرِهَتْه  لِمَا عَلِمَتُْ   لَمْ تمرَ فِي  لدُّنْيَا شممٌّ قَالَ شَب و عَبْدِ  للَّهِ ...
لَ لَصَّيْنَا  لْإِنْسانَ بِو لِدَيْهِ ح سْناو حَمَلَتْه  شممُّه  كمرْهاو شَنَّه  نَي قْتَ م قَالَ لَ فِيهِ نَزَلَُْ هَذِهِ  لْآيَةم 

 1؛رَهْر و لَ لَضَعَتْه  كمرْهاو لَ حَمْلمه  لَ فِصالمه  ثَالثمونَ
از دنيتا آوردن فرزنتدو ناراحت  باشتد! امتا       در دنيا كسي نديده اس  كه متادري 

دانست  و آگتاه بتود كته      متي  از آمدن فرزندو اندوهنا  بود چترا كته   فاطمه
لَ لَصَّتيْنَا  لْإِنْستانَ بِو لِدَيْتهِ ح سْتناو      ۀ:بود كه آي سب كشند و به اين  مي فرزندو را
 نازل شد. كمرْهاو لَ لَضَعَتْه  كمرْهاو لَ حَمْلمه  لَ فِصالمه  ثَالثمونَ رَهْر و حَمَلَتْه  شممُّه 

 مبحث دوم: میالد و دوران شیرخوارگی امام حسین

 :اين آيه مباركه اشاره به شيرخوارگي آن حرر  و مد  زمان آن دارد ،در ادامه

لَغَ شَرمدَّه  لَ بَلَغَ شَرْبَعِينَ نَنَةو قالَ رَبِّ شَلْفِعْنِي لَ حَمْلمه  لَ فِصالمه  ثَالثمونَ رَهْر و حَتَّى إِذ  بَ
ل لِدَ.َّ لَ شَنْ شَعْمَ َ صالِباو تَرْضتاه  لَ شَصْتلِ ْ     شَنْ شَرْكمرَ نِعْمَتَكَ  لَّتِي شَنْعَمَُْ عَلَيَّ لَ عَلى

 ؛لِي فِي ذمرِّيَّتِي
ا زمتانى كته بته رشتد و     و دوران باردارى و باز گرفتنش از شير سى ماه است ، تت  

نيرومندى خود و به چهل سالگى برسد، گويد: پروردگتارا! بته متن الهتام كتن تتا       
اى كته   اى سپاس گزارم، و كار شايسته نعمت  را كه بر من و پدر و مادرم عطا كرده

پسندى انجام دهم و ذريه و نسل مرا براى من صال  و شايسته گردان كته   آن را مى
 .مأ[ تو ها و احكام م و به يقين از تسليم شدگان ]به فرمانمن به سوى تو بازگشت

 تأویل آیه :مبحث سوم

 لَ لَصَّيْنَا  لْإِنْسانَ تأويل اين آيه كريمه چنين خواهد بود ،بنابر اين مطالبي كه گذش 
يعني نيكتي كنتد و    بِالْو لِدَيْنِ إِحْستاناو  و فاطمۀ يعني علي بِو لِدَيْهِ يعني حسين

از تولتد فرزنتدو    فاطمته  حَمَلَتْته  شممُّته  كمرْهتاو لَ لَضَتعَتْه  كمرْهتاو      لع  نمايد از آن داطا
دوران  حَمْلمه  لَ فِصالمه  ثَالثمونَ رَتهْر و  اندوهنا  بود چرا كه به شهاد  آن حرر  آگاه بود

وقتتي   بَلَتغَ شَرْبَعِتينَ نَتنَةو    حَتَّى إِذ  بَلَغَ شَرمدَّه  لَ .باردارى و باز گرفتنش از شير سى ماه اس 
پروردگتارا! بته متن     رَبِّ شَلْفِعْنِتي  :بالم شد و به چهل سالگي رسيد فرمود امام حسين
ي چون مقام امامت  و  هاي از نعم تا  ل لِدَ.َّ  لَ عَلى  شَرْكمرَ نِعْمَتَكَ  لَّتِي شَنْعَمَُْ عَلَيَ شَنْ الهام كن

لَ شَنْ شَعْمَت َ   اى سپاس گتزارم  ر و مادرم عطا كردهكه بر من و پد وصاي  رسول خدا
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كه كتارم   و همچنان لَ شَصْلِ ْ لِي فِي ذمرِّيَّتِي رو مرا در كارهاي پسنديده موفق بدا صالِباو تَرْضاه 
إِنیي تمبُْ  إِلَيْكَ لَ إِنیتي مِتنَ   ( را نيز اصالح نما را اصالح نمودي عمل فرزندان من )ائمه

[  هتا و احكتام   كه من به سوى تو بازگشتم و به يقين از تسليم شدگان ]به فرمان  لْم سْلِمِينَ
 1. مأتو

 هداءوالدت با سعادت حضرت سیدالشمبحث چهارم: تاریخ و زمان 

شتيخ   و ،اس  كه والد  آن حرر  در مدينه در سوم ماه شتعبان بتوده   اين مشهور
همدانى وكيل  قاسم بن عَالءِرواي  كرده كه بيرون آمد توقيع شريف به سوى  طوسى

م ماه شعبان روز پنجشنبه سو در كه موالى ما حرر  حسين امام حسن عسكرى
 َنْت َلمكَ بِبَتقِ  لْمَوْلتو دِ      َللّهَمَّ  ِنّى» :ندار و اين دعا را بخوابپس آن روز را روزه  ،شده تولدم

ر  بعتد از ده متاه و   كته والد  آن حرت   ذكر كترده  و ابن شهر آشوب 2«فى هذَ   لْيَوْم
بوده و آن روز سه شنبه يا پنجشتنبه پتنجم    بيس  روز از والد  برادرو امام حسن
رواي  شده كه ما بتين آن حرتر  و    ،فرموده و ،ماه شعبان سال چهارم از هجر  بوده

و  3. شش متاه بتوده است    ،حمل مد  حمل و مد مگر به قدر  ،برادرو فاصله نبوده
نيز والد  آن حرر  را در پنجم د ارشار نما و شيخ مفيد د بنا س و شيخود بن طاوسي

آختر   ،سدرو و شتهيد در   تهذير و شيخ ده مقنعر شيخ مفيد د 4.اند شعبان ذكر فرموده
كته   حرر  صادق ازي كاف  رواي موافقو اين قول  ،5اند ماه ربيع االوّل ذكر فرموده

 الد آن دو بزرگوار شش ماه وطاهرى فاصله شده و ما بين مي حسن و حُسين ما بين

روز والد  آن  اختتالف بستيار در بتاب    ؛و بالجملته  .واللّته العتالِم   6هده روز واقع شتد 
 .حرر  اس 

 فصل دوم: قیام و هجرت امام حسین

ۀ ستور  40و  39ۀ باشتد آيت   مي اي كه مربو  به قيام شهاد  امام حسين دومين آيه
 .حج اس ۀ مبارك
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 لَّتذينَ شمخْرِج تو  مِتنْ     * نَصْرِهِمْ لَقَدير  لمونَ بِأَنَّه مْ ظملِم و  لَ إِنَّ  للَّهَ عَلىشمذِنَ لِلَّذينَ ي قاتَ
 ؛...دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِ َّ شَنْ يَقمولمو  رَبُّنَا  للَّه 

گيرند، به سب  آنكه به آنان  [ مورد جنگ و هجوم قرار مى كارانه به كسانى كه ]ستم
جنگ داده شده، مسلماً خدا بر يارى دادن آنان تواناس . همانان كته  ستم شده اذن 
گفتند:  هايشان اخرا  شدند ]و گناه و جرمى نداشتند[ جز اينكه مى به ناحق از خانه

 ... پروردگار ما خدا اس 

 جهادۀ اولین آی :مبحث اول

 1با جنگ نازل شتده است    خصوصاس  كه در  اي هگويد اين اولين آي مي طبرسي
 :و قائل اس  كه تقدير اين آيه چنين اس 

 اإليذ ءِ  بِدل صِل قمشمخْرِج و  مِنْ دِيارِهِمْ أن بِ و م لِم ظمه نَّشَ ج ِن شَ  مِلو قاتِن يِشَ نينَؤمِللم  نَذِشم
 2؛ مه رمنص يَنَ ه شنََّ صرِالنَّم بِه لَ دَعَل هذ  لَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  لَ إِنَّ  للَّهَ عَلى ةِهانَ إلِ لَ

به مؤمنين در رابطه با ظلمي كه به آنها از ناحيه مشركان وارد شده اس  و آنتان را  
اجتازه مبتارزه و    اند، از وطنشان بيرون نموده و مورد اذي  و آزار خويش قرار داده

 .جهاد داده شده اس 

   :این آیه بارهتأویالت وارده در :مبحث دوم

 3.شده اس  حَسَنَيْنآيه تفسير به در اين  « لذين»در بعري از روايا  

 4.و اصحاب ايشان شده اس  و در روايا  ديگر نيز تأويل به حرر  قائم
 .باشند مي و امام حسين ، جعفر، حمزهامام علي ،مراد اين آيه

 5:كند مي صاح  تأويل اآليا  چنين بيان

 لَّذِينَ شمخْرِج و  مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ  :لَ تَعَالَىفِي قَوْلِ  للَّهِ تَبَارَ َ  عَنْ شَبِي جَعْفَرٍ : تأليله
لَ عَلِتي  لَ حَمْتزَةَ لَ جَعْفَترٍ لَ     قَالَ نَزَلَُْ فِي رَن ولِ  للَّهِ ،رَبُّنَا  للَّه  حَقٍّ إِلَّا شَنْ يَقمولمو 
 1؛شَجْمَعِينَ:جَراَلْ فِي  لْب سَيْنِ

                                                      
 .138 ، ص7 مجمع البيان في تفسير القرآن،   .1
 همان. .2

نَصْترِهِمْ    أاذِنَ لِلـذِينَ يُقاتَلاونَ بِأَنـهُمْ ظالِمُوا وَ إِنـ اللـهَ عَلتى قَالَ سَمِعْتاهُ يَقاولا  عَنْ  ارَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ .3
 (334 ، صةتأويل اآليا  الظاهر؛ 227 ص ،24   ،ربحاراألنوا) قَالَ الْحَسَنا وَ الْحُسَيْنا لَقَدِيرٌ

فِي قَوْلِ اللـهِ عَزـ وَ جَلـ أاذِنَ لِلـذِينَ يُقاتَلاونَ بِأَنـهُمْ ظالِمُوا وَ إِنـ اللـهَ  نْ عَبْدِ اللـهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرعََ. 4
 (227 ص ،24   ،بحاراألنوار)مِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَصْحَابِهِ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قَالَ هِيَ فِي الْقَائِ  عَلى

 .335 ، صة. تأويل اآليا  الظاهر5
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اين آيه در رابطه بتا پيتامبر    :فرمايند مي اين آيه مباركه در شأن نزول امام صادق
نيز در نهاي  از مصاديق  و جعفر نازل شد ولي امام حسين و علي اكرم

 بارز اين آيه قرار گرفتند.

شايد بتوان گف  كه آن سه قهرمان بزرگ توحيد از وطن خويش رانده و بدون هتي   
 را يكتتا و بتي هماننتد    بلكه تنها به جرم اينكه خداي خويش ،گناه و ستم در حقّ فردي

 د،ورزيدن مي كردند و در راه او پايداري مي سپاس و عباد  گونه اينشناختند و او را  مي
 به شهاد  رسيدند.

 مصداق اتمّ این آیه :مبحث سوم

 ،خاص تفسير و تطبيق شتده است    اي هبه گون شريفه در مورد امام حسينۀ اين آي
ۀ هتا رانتده شتد و در سراستر قلمترو گستترد       گتاه  چرا كه او از وطن خويش و همه پناه

خشون  و ترور و رع  رژيم اموي به نام استالم   ،امني نگذاشتندۀ اسالمي براي او نقط
   :خطاب به محمد حنفيه فرمودند به جائي رسيده بود كه امام حسين

ُ  ِفتي ج ْبترِ َهامَّتةٍ ِمتنْ َهتوَ مِّ  ْلتأَْرضِ َلاْنت        تَخْرَج ونِي مِنْته  حَتَّتى   َل  للَِّه َيا شَِخي لَوْ كمْن
 2؛يَقْتملمونیي

آورند تا باريختن ختون   مي اي باشم مرا بيرون پرندهۀ به خدا سوگند! اگر من در الن
 اهداف پليد و ظالمانه خود برسند.من به 

 دو هجرت اجباری امام حسین

كنتد   مي قعه تاريخي به ذهن خطوراين وا  لَّذِينَ شمخْرِج و  مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ۀ آيۀدربار
بني اميّه به آن حرر  بتراي بيعت  گترفتن زيتاد شتده بتود كته دو        ۀ قدر هجم كه آن

 : از مدينه به مكه و از مكه به عراق.هجر  اجباري بر ايشان تحميل شد

 منوّره به مکه معظّمه نۀهجرت اجباری از مدی. 1

به  اي هنام ،به حرك  در آمده شيعيان در عراق حرر  امام حَسَن بعد از شهاد 
خالفت  خلتع كترده بتا شتما بيعت         نوشتند كه ما معاويه را از حرر  امام حسين

 ونمودنتد   امتنتاع  و لتذا  در آن وقت  صتالح در آن امتر ندانستته     كنيم حرتر   مي

                                                                                                                             
 .337 ص ،8   ،الكافي .1
 99 ص 45 بحاراألنوار  . 2
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عليته   ت  معاويته  خالف  معاويه پس چون مد  تا انقرا ندرا به صبر امر فرمود ها عراقي
عليته   تيزيتد    فرزنتدو  رف ش  نيمه ماه رج  سال شصتم هجرى از دنيا  در ت  اللّعنه
بر ايتن   ،برآمد ي حكوم  خودها دد محكم كردن پايهصدربه جاى او نشس  و  ت  اللّعنه
اى به وليد بن عتبۀ بن ابى ستفيان كته از جانت  معاويته حتاكم مدينته بتود         نامهاساس 
و  رعبداللّه الحستين و عبداللّته بتن عمت     اى وليد! بايد از ابو :كهبه اين مرمون  ؛نوش 

 عرصه را بتر ايتن افتراد   بايد  و عبداللّه بن زبير و عبد الرحمن بن ابى بكر بيع  بگيرى
قبول ننما و هر كتدام  را از ايشان  يو عذري تا مجبور به بيع  شوند يو سخ  نما تنگ

 .كنبراى من روانه  فوراًو ش جدا كن نمايد سر از تن از بيع  امتناع
 همين ايام در يكي در هاي عمّال يزيد در بيع  گرفتن از امام حسين بعد از تالو

را و ت من !يا ابا عبداللّه :را مالقا  كرد و گف  ى مدينه مروان امام حسينها از كوچه
: نتد فرمود . حرتر  كتن و نصتيح  مترا قبتول     حرف مترا بپتذير   ،كنم نصيح  مى
 .كن كه اين امر بته نفتع ديتن و دنيتاي توست      با يزيد بيع   :گف  ؟چيس  پيشنهاد 

 :ندفرمود كلما  حير  انگيز مروان باعث شد كه حرر 

يدَ لَ لَقَتدْ  إِنَّا لِلَّهِ لَ إِنَّا إِلَيْهِ ر جِع ونَ لَ عَلَى  لْإِنْلَامِ  لسَّلَام  إِذْ قَدْ ب لِيَُِ  لْأممَّةم بِرَ عٍ مِثْ ِ يَزِ
 1؛   يَقمولم  لْخِلَافَةم م بَرَّمَةٌ عَلَى آلِ شَبِي ن فْيَان هِنَمِعُْ  جَدِّ. رَن ولَ  للَّ

به خليفته اى ماننتد يزيتد مبتتال     اسالم هنگامى كه امّ   را بايد خواندفاتحه اسالم 
خالف  بتر آل ابتى    :ندفرمود ميشنيدم كه  من از جدّم رسول خدا .ه اس شد

 .سفيان حرام اس 

خترو  از   در هنگاممكّه شد و عازم  ،رج  28ر د امام حسينبا چنين تهديداتي 
و و بترادر  و مادرو فاطمه جدّو پيغمبر مزارسر بر  بيتش، به همراه اهل مدينه
 .نمودندرف  و با آنها وداع  حسن

در وق  بيرون رفتن از مدينه اين آيه را تتالو    كه امام 2كند مي نقل شيخ مفيد
  :ندنمود

 3؛مِنَ  لْقَوْمِ  لظَّالِمين  يَتَرَقَّب  قالَ رَبِّ نَجِّنيفَخَرَجَ مِنْها خائِفاو 

                                                      
 .326 ص ،44   ،بحاراألنوار .1
 .35، ص2االرشاد،   .2
 ن.  از ترس فرعون به سوى مَدْيَقصّه بيرون رفتن حرر  موسى اسباره با در اين آيه. 21قصص، آيه .3
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 رارستيدن دشتمنان    انتظتار  و بتود  پس بيرون رف  از شهر در حتالتى كته ترستان   
 .كاران نجا  بخش پروردگارا مرا از گروه ستم :گف كشيد  مي

 1توسط امّ سلمه خبر شهادت امام حسین

وقت    در ،پيتامبر حرتر    مسر گراميه ،سلمه امّ كند كه مي نقلقط  راوندى 
اى فرزند، مرا به بيرون رفتن بته ستوى عتراق     عرو كرد: ايشانخرو  آن حرر  به 

فرزنتد دلبنتد متن     كته  :فرمتود  متي شنيدم كه   بزرگوار جدّ زيرا من از ؛مكناندوهنا  
 .2دكربال گوين در زمينى كه آن را ؛در زمين عراق كشته خواهد شد حسين

 :حرر  فرمود
 كشتته  دانم كته قطعتاً   مي و آگاهماين مطل   بر ى مادر به خدا سوگند كه من نيزا

 !بته ختدا قستم    ،امر الهتي است    ،جز رفتن ندارم و اين هجر  اي هچارشوم و  مي
در آن متدفون   را كته  مكانيخود و  قاتلچه روزى كشته خواهم شد و  دانم در مي

 . مناسش مي شوند ميو آنان را كه با من كشته  خواهم شد

   :ندفرمود پس حرر س

قَدْ رَاءَ  للَّه  عَزَّ لَ جَ َّ شَنْ يَرَ نِي مَقْتمولوا مَذْب وحاو ظملْماو لَ ع دْلَ ناو لَ قَدْ رَاءَ شَنْ يَرَى   يَا شممَّاه
قَيَّتدِينَ لَ  مَذْب وحِينَ مَظْلمومِينَ مَأْن تورِينَ م    حَرَمِي لَ رَهْطِي لَ نِسَائِي م شَرَّدِينَ لَ شَطْفَالِي
 3؛ه مْ يَسْتَغِيثمونَ فَلَا يَجِد لنَ نَاصِر و لَ لَا م عِيناو

ببيند كه من به جور و ستم شهيد گردم چنين مرا  كهمقدّر فرموده  اى مادر! خداوند
و اطفال مرا مذبوح و اسير  ببيندجماع  مرا متفّرق و پراكنده  و اهل بي  و زنان و

يد در حالتى كه ايشان استتغاثه كننتد و هتي  ناصترى و     نظاره فرما در غال و زنجير
 د.معينى نيابن

 هجرت اجباری از مکه به عراق )کربال(. 2

ش كه سعي در بيع  گرفتن بتراي يزيتد   مخالفان از بيم ،حرر  سيدالشهدا وقتي
منتوّره را باالجبتار تتر  كردنتد در     ۀ مدينت  4،ي كوفيانها بودند و با توجه به كثر  نامه

 :به اصحابشان چنين فرمودندسخناني 

                                                      
 .75، ص1منتهي اآلمال،   .1
 .89 ص ،45   ،بحاراألنوار. 2
 .332و  331 ص ،44   همان، .3
؛ 332 ص ،44   ،بحتاراألنوار )  تتابٍ كِ لتفَ أَ رَشَت ا عَثنَت اِ ةٍقَةرِّفَتَمُ بِوَي نافِ هُندَعِ عَمَى اجتَتـحَ  ُتاالكا  ِرَاتَوَتَ .4

 (25 ص ،ثيراألحزانم؛ 32 ص ،اللهوف
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الْ بَنمو  للَّه مَّ إِنَّا عِتْرَةم نَبِيِّكَ م بَمَّدٍ لَ قَدْ شمخْرِجْنَا لَ طمرِدْنَا لَ شمفْعِجْنَا عَنْ حَرَمِ جَدِّنَا لَ تَعَدَّ
 1؛شممَيَّةَ عَلَيْنَا

و  انتد  ه بر ما سخ  گرفتته هستيم كه بني امي دخدايا ما اهل بي  رسول  محم
 .اندازند مي كنند و ما را از حَرَم جدّمان بيرون ا تعدّي ميبه م

هجتري وارد   60سوم ماه شتعبان ستال    در از حَرم نبوي به ناچار امام حسين
 متاه  مانتده از  ايتام بتاقي   در ،مكّه معظّمه را به نور قدوم خود منورّ گردانيتد مكّه شدند و 

و در  مشغول بودندبه عباد  حقّ جا القعده در آن رمران و شوال و ذىهاي  ماهو  شعبان
 بصره نتزد آن حرتر  جمتع شتدند، و     جمعى از شيعيان از اهل حجاز و نيز مد آن 

هشتتم  )چون روز ترويه  و ،احرام به حجّ بستند ،حرر  فرا رسيدچون ماه ذى الحجّه 
بن عاص با جماع  بستيارى بته بهانته حتجّ بته مكّته        شد عمرو بن سعيد (الحجّه ذى

مور بودند كه آن حرر  را گرفته به نزد او برند يا آن جناب أجان  يزيد م از آمدند، و
مطلّع بود از اِحْرام حجّ بته عُمتره    قلبي آنها ا رسانند. حرر  چون بر مكنون را به قتل

شتد و در   بين صفا و مروه به جتا آورده و مُحِتلّ   سعى ما و طواف خانه و عدول نموده
 2.يدعراق گرد ههمان روز متوج

 پیمان شکنی کوفیان و اندک بودن یاران آن حضرت :فصل سوم

 تأویل آیه :مبحث اول

 77ۀ شتريف ۀ آيت  وارد شتده است    كه در سوگ امتام حستين   اي هشريفۀ سومين آي
ه مبارزه با در را كه به اين واقعي  اشاره دارد كه آن حرر  نساء اس ۀ مباركۀ سور

 :تنها بود و يارانش نيز بسيار اند  بودند ،نبوي و علويۀ سير دژخيمان اموي و احيا

شَ لَمْ تَرَ إِلَى  لَّذينَ قي َ لَه مْ كمفُّو  شَيْدِيَكممْ لَ شَقيم و   لصَّالةَ لَ آتمتو   لزَّكتاةَ فَلَمَّتا كمتِتبَ     
شْيَةو لَ قالمو  رَبَّنتا لِتمَ   عَلَيْهِم   لْقِتالم إِذ  فَريقٌ مِنْه مْ يَخْشَوْنَ  لنَّاسَ كَخَشْيَةِ  للَّهِ شَلْ شَرَدَّ خَ

شَجَ ٍ قَريبٍ قم ْ مَتاع   لدُّنْيا قَلي ٌ لَ  لْآخِرَةم خَيْترٌ لِمَتنِ     كَتَبَُْ عَلَيْنَا  لْقِتالَ لَوْ   شَخَّرْتَنا إِلى
 3؛لَ   تمظْلَم ونَ فَتيالو   تَّقى

                                                      
 .383 ص ،44   ،بحاراألنوار .1
 .670، ص1منتهي اآلمال،   .2
 .77نساء، آيه .3
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]چون زمينته  يا نديدى كسانى را كه ]پيش از اعالم حكم جهاد[ به آنان گفته شد: آ
[ دس  از جنگ بازداريد و ]در اين شرايط[ نماز را بر پا داريد،  جنگ فراهم نيس 

و زكا  بپردازيد. ولى هنگامى كه جنگ بر آنان الزم و مقرّر شد، ناگاه گروهتى از  
[  تتر از آن از متردمِ ]مُشتر     [ ختدا يتا ترستى ستخ      آنان مانند ترس از ]عقوب 
ا! چرا جنگ را بر ما الزم و مقرّر كردى؟ و چرا ما را تا ترسيدند و گفتند: پروردگار

[ مهل  ندادى؟ بگو: متاع دنيتا انتد ، و    زمانى نزديك ]كه زمان مرگ طبيعى اس 
اند بهتر اس  و به اندازه رشته ميان هستته خرمتا    آخر  براى آنان كه تقوا ورزيده

 1.گيرند مورد ستم قرار نمى

گويتد از امتام    متي  بتن زيتاد روايت  است  كته او      شريفه از حسنۀ در تفسير اين آي
   :ايشان در پاسخ فرمودند مشريفه سؤال كردۀ در رابطه با اين آي صادق

در متورد امتام    شَ لَمْ تَرَ إِلَى  لَّذِينَ قِي َ لَه مْ كمفُّو  شَيْتدِيَكممْ لَ شَقِيم تو   لصَّتالةَ    شريفهۀ صدر آي
اه داشتتن از پيكتار فترا خوانتد ولتي فتراز       اس  كه خداوند او را به دس  نگ حسن
مردمتي است    ۀ و هم در رابطه با امام حسين فَلَمَّا كمتِبَ عَلَيْهِم   لْقِتالمشريفه ۀ بعدي آي

 2.خيزند مي به جهاد بر ،در راه حقّ و عدال  ،كه بر روي زمين به همراه امامشان
 3:شريفه چنين خواهد شدۀ اين آي تأويلبنابر اين 

فَلَمَّتا كمتِتبَ   ... قِيم و   لصَّالةَلَ شَ مَعَ  لْبَسَنِ مْ تَرَ إِلَى  لَّذِينَ قِي َ لَه مْ كمفُّو  شَيْدِيَكممْشَ لَ
شَجَت ٍ    قالمو  رَبَّنا لِمَ كَتَبَُْ عَلَيْنَا  لْقِتالَ لَتوْ   شَخَّرْتَنتا إِلتى    مَعَ  لْب سَيْنِ عَلَيْهِم   لْقِتالم

قمت ْ مَتتاع   لتدُّنْيا قَلِيت ٌ لَ      فَإِنَّ مَعَه   لنَّصْرَ لَ  لظَّفَرَ قَالَ  للَّه  جِ  لْقَائِمِإِلَى خمرمل قَرِيبٍ
 ؛لَ   تمظْلَم ونَ فَتيالو   لْآخِرَةم خَيْرٌ لِمَنِ  تَّقى

از جهتاد و قتتال    اينك با امتام حستن   :آيا نديدي كساني را كه به آنها گفته شد
كري و عقيدتي بپردازيد و نماز اقامه كنيد و در زمتاني  دس  بر داريد و به جهاد ف

ختدايا چترا    :بر آنها واج  شد گفتند كه پيكار در راه خدا به همراه امام حسين
 ؟چرا تا زمان ظهور آخرين امام به متا مهلت  نتدادي    ؟بر ما جهاد را مقرر فرمودي

و شتر  و نفتاق    چرا كه قيام او همراه با پيروزي همه جانبه و غلبه كامل بتر كفتر  
 4.نيز وارد شده اس  خواهد بود. در همين مرمون روايتي از امام صادق

                                                      
 .90 ترجمه انصاريان، ص .1
 .258 ص ،1   ،تفسيرالعياشي؛ 220 ص ،44   ،بحاراألنوار .2
 .519 ، ص1 تفسير نور الثقلين،  ؛ 258 ص ،1   ،تفسيرالعياشي .3
 .217، ص 44بحاراالنوار،    .4
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 شکنی کوفیان پیمان :مبحث دوم

حتزب بادَنتد و    امام علتي ۀ خورند يا بنا به گفت مي افراد هستند كه نان به نرخ روز
خاصتي را بته   ۀ و هر روز سنگ عد 1« ٍشَتْبَاع  كم ی نَاعِقٍ يَمِيلمونَ مَعَ كم ی رِي» :هستندهَمَجٌ رَعَاعٌ 

شوند و اگتر نته    مي ديندار ،اگر نفعشان در تظاهر به دين و دينداري باشد ،زنند مي سينه
   .كنند مي اندازند و آن را لگد كوب مي دين را به كناري

 ،در وق  جهاد ؛در كوفه يا در بالد ديگر چنين بودند در زمان امام حسين اي عده
تنهتا   ،ي زيادي كه داده و اعالن وفتاداري نمتوده بودنتد   ها رغم نامه آن حرر  را علي

م در روز دوم محر امام حسين .گذاشتند و به نوعي در قتل آن حرر  شريك شدند
 :هنگام ورود به كربال رو به اصحابشان نمودند و فرمودند

ب وطمونَه  مَا دَرَّالْ مَعَايِشمه مْ فَإِذَ  م بِّص تو    لنَّاس  عَبِيد   لدُّنْيَا لَ  لدِّينم لَعِقٌ عَلَى شَلْسِنَتِهِمْ يَ
 2؛بِالْبَلَاءِ قَ َّ  لدَّيَّانمون
 ؛ابزاري و منفع  طلبانه اس  ،[ هستند و نگاه آنان به دين3 مالمردم بنده دنيا ] و 

 آن ،چرخند و هنگامي كه نفعِ آنها در دين نباشتد  مي به گرداگرد دين ،در زمانِ نياز
 .كنند مي را رها

مربو  اس  به پيمان شكنان كوفته   ،شريفه بنا بر آنچه ذكر شدۀ بر اين اساس اين آي
 :تحرّكي از خود نشان ندادند ،كه در وق  عمل و كار زار

 ؛قالمو  رَبَّنا لِمَ كَتَبَُْ عَلَيْنَا مَعَ  لْب سَيْنِ فَلَمَّا كمتِبَ عَلَيْهِم   لْقِتالم
ختدا يتا چترا     :در كربال بهانه آوردنتد و گفتنتد   نو هنگام همراهي با امام حسي
 ؟جهاد را بر ما واج  كردي

داشتتند و در كنتار آن امتام     متي  اما امروزه شيعيان آرزو دارند كه در آن زمان حرور
بته همتين ستب  است  كته در       ،آمدنتد  متي  شهيد به آن فوز و رستتگاري عظتيم نائتل   

يتن آرزو ي همراهتي بتا آن    ا هاي مختلف مربتو  بته زيتار  امتام حستين      عبار 
 :خورد مي به چشم حرر 

                                                      
 .188 ص ،1   همان،. 1
 .195 ص ،44   همان، .2
النـاسُ عَبِيدُ الْمَالِ وَ الدِّينا لَغْوٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطاونَهُ مَا دَرَّ ْ بِهِ و در جاي ديگري ايشان چنين فرمودند:  .3

 (195 ص ،44   ،نواربحاراأل. )الدَّيَّاناونَ مَعَايِشاهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا لِلِابْتِلَاءِ قَلـ
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 1؛لَ  للَّهِ يَا لَيْتَنِي كمنُْ  مَعَكممْ فَأَفموفَ فَوْف و عَظِيماو
به خدا قسم اي كاو من با شما بودم و به آن سعاد  عظيم ]كه جهاد در راه حتق  

 .شدم مي و شهاد  باشد[ نائل

 مبحث سوم: یاران اندک امام حسین

  :وجود دارد بارهن دراقوال گوناگو
لشكر حق عليه باطل چهل و پنج نفر سواره و صتد نفتر    بنا به روايتي از امام باقر

 :نفر ذكر شده اس  145پياده گفته شده اس  كه در مجموع 

 2؛شَنَّه مْ كَانمو  خَمْسَةو لَ شَرْبَعِينَ فَارِناو لَ مِائَةَ رَ جِ ٍ
آمده است  تعتداد يتاران آن     3مقدسهۀ يي كه در زيار  ناحيبر اساس اسامي شهدا

 .كر شده اس هفتاد و شش نفر ذحرر  

كنتد   متي  اختصاص كه ياران آن حرر  را كساني معرفي در كتاب بر اساس روايتي
 اند: كه با آن حرر  به مقام رفيع شهاد  رسيده

 4.   جَمِيع  مَنِ  نْتمشْهِدَ مَعَه شَصْبَاب   لْب سَيْنِ
مشخص خواهد شد كه اصتحاب آن   ،شي تاريخي از وقايع عاشوراو با توجه به گزار

 :دندهفتاد و هش  نفر بو حرر 

 5.ناوشْرَ عينَبْنَ لَ ةَيَّانِمَثَ ُْكانَ هِتِيْبَ  ِهْشَ لَ ينِسَب  لْ ابِبَشصْ لسَء ر  نَّشَ .َلِر 
  :عالمه مجلسي چنين آورده اس 

لَ قَتْ م ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْ ِ بَيْتِهِ لَ ثَلَاثٍ لَ خَمْسِينَ رَج لوا  لَرَدَ نَعْي   لْب سَيْنِ ع  لْمَدِينَةَ ...
 6؛ مِنْ رِيعَتِه

نفتر از يتارانش بته مدينته      53نفر از خويشان و  18و  خبر شهاد  امام حسين
 رسيد.

                                                      
 (595 ص ،2   ،الفقيه  اليحرره مندر كربال. )7قسمتي از زيار  مرجع شريف آن حرر   .1
 .54 ص ،مثيراألحزان؛ 100 ص ،اللهوف؛ 4 ص ،45   ،بحاراألنوار .2
 .231 ص ،98   همان، .3
 .200 ص ،44   همان، .4
 .143 ص ،اللهوف؛ 62 ص ،45   همان، .5
 .328 ص ،45   همان، .6



 توشۀ راهيان نور ره ► 74

خواهد بتود كته    1نفر 72 نظر مجموع شهداي كربال با خود آن حرر  ،بنابر اين
 .مردم معروف و مشهور اس  اين قول بين

 2.بودند 217بنا به نقل محد  محالتي در كتاب فرسان الهَيْجاء شهداي كربال 

شم و بقيته  ها نفر از بني 30 ؛نفر اس  136بنابر نظريه عالمه اميني تعداد شهداء كربال 
 3.از اصحاب آن حرر 

لت  ايتن   شتايد بتتوان گفت  كته ع     ،در مقام جمع بين اقوال متفاوتي كته ذكتر شتد   
 يكتل شتهدا   ،در شتمارو  اي هكربال اين باشتد كته عتد    ياختالفا  در شمارو شهدا

هاد  را كه در كوفه بته شت   ...نهر  حسيني را لحاظ نموده باشند مثالً مسلم و هاني و
ديگتر فقتط شتهداي     اي همحستوب نمتوده باشتند و عتد     رسيدند را نيز جزء اين شتهدا 

برخي از آمارها مربتو  بته روزهتاي نخست       روزدهم را شمارو نموده باشند يا شايد
 .باشد كه طبعاً احتمال رفتن شماري از آنها وجود دارد

 .تعداد ياران آن حرر  در مقابل لشكريان يزيد اند  و ناچيز است   ،در هر صور 
نفتر   120اگر ميانگين اين تعداد ياران را كه در اقوال مختلف ذكر شد را حساب نمتائيم  

ن تعداد در مقابل يزيديان قترار دهتيم بايتد هتر نفتر از يتاران امتام        خواهد شد و اگر اي
نفتر از   250بينانه ترين صور  بايد بتا   در خوو ط سخ  تشنگييبا آن شرا حسين

 يزيتديان را ستي هتزار نفتر ذكتر      در روايتي از امام صادق .جنگيد مي لشكريان يزيد
هاي تاريخي ديگر اين افراد را صد هزار نفتر   بته نقلال 4«.قَالَ يَزِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً» :كند مي

 .اند نيز ذكر نموده
ولي با وفا حركتي را آفريدند كه تا بته امتروز    ،با همين ياران اند  اما امام حسين

 .چراغ راه مظلومانِ ظلم ستيز اس 
 امتام ستجاد   ،ياران خود را گرد آورد ، امام حسينكه شدنزديك ش  عاشورا 

شتنيدم   ،گويتد  مي پدرم به يارانش چه ،رغم بيماريم نزديك شدم تا ببينم علي :فرمايد مي
 :كه ايشان رو به اصحابشان نمودند و فرمودند

                                                      
 .216، ص2تاريخ يعقوبي،    .1
 .154، ص2فرسان الهَيْجاء،    .2
 .612ت  610، ص 1اعيان الشيعه، چاپ ارشاد،    .3
 .175 ص ،1   ،الكافي .4



 75 ◄تأویل اآلیات الحسينيه 

و خانداني نيكو كردارتتر   ،همانا من ياراني با وفاتر و بهتر از ياران خود سراغ ندارم
شَلَتا لَ  »د. متعال به شما پاداو نيكتو دهت   يخدا ،تر از خاندان خود نديدم و مهربان

از جان  اين مردم  آگاه باشيد كه من گمان ياري كردن «إِنیي لَأَظمنُّ يَوْماو لَنَا مِنْ هَؤملَاءِ
 1. ...را ندارم

بعد از سخنان حرر  در ش  عاشورا در گرداگرد يارانش و رخص  دادن بته آنهتا   
 :جعفر گفتندو پسران عبداهلل بن  برادران و فرزندان امام حسين ،براي تر  بيع 

 2؛مْ نَفْعَ ْ ذَلِكَ لِنَبْقَى بَعْدَ َ لَا شَرَ نَا  للَّه  ذَلِكَ شَبَد ولََ
تو را رها كنيم؟! و برويم و بخواهيم كه بعد از تتو زنتده باشتيم؟! خداونتد چنتين      

 .چيزي را براي ما نخواهد!

 و ستپس  3بتود  شم عبتاس ها اولين كسي كه ابراز وفا داري نمود حرر  قمر بني
 ديگر اصحاب ابراز وفاداري نمودند.

 فصل چهارم: شهادت امام حسین

است  كته بته هنگتام      اي هشتريف ۀ آيت  ،چهارمين آيه در اشاره به سوگ امام حسين
 4:شهادتش بدان ندا داده شد

 *عِبتاد.    في  فَادْخملي *رَبِّكِ ر ضِيَةو مَرْضِيَّةو   إِلى   رْجِعي * يا شَيَّتمهَا  لنَّفْس   لْم طْمَ ِنَّةم
 5؛جَنَّتي  لَ  دْخملي

بته ستوى پروردگتار  در حتالى كته از او      اى جان آرام گرفته و اطمينتان يافتته!   
خشنودى و او هم از تو خشنود اس ، باز گرد. پس در ميتان بنتدگانم درآى و در   

 6بهشتم وارد شو.

 مراتب نفس و کمال نفسانى و آرامش روحى :مبحث اوّل

سته مرتبته    ،آنتترين مراتت     د اس  و مهمدرجا  متعدمرات  و  نفس انسان داراى
 1:اس 

                                                      
 .392 ص ،44   ،بحاراألنوار .1
 .91 ص ،اللهوف؛ 91 ص ،2   ،اإلرشاد .2
 .91 ص ،اللهوف .3
 .768 ، صة. تأويل اآليا  الظاهر4
 .28و  27جر، آيا  الف .5
 .594 ترجمه انصاريان، ص. 6
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كند، يعنى، به آنچته   اوّل نفس امّاره اس  و آن چنان اس  كه امر به بدى مى ۀمرتب. 1
خواهد خواه در صور  خير باشد يا در صور  شترّ، نته از كتار بتد      كه نفس آن را مى

 شود. گردد و نه پشيمان مى بازمى
كند در هر كارى كته   نفس لوّامه اس  كه نفس را مالم  و سرزنش مى مۀ دومرتب. 2

ۀ دهد خوب باشد يا بد و از جه  بد بودن فعل، يتا از آن جهت  كته از درجت     انجام مى
دهتد، انتدوهنا     كمال ناقص اس ، يا از آن جه  كه نستب  كتار را بته ختودو متى     

 گردد. مى
بته پروردگتارو مطمتئن و آرام     سوّم نفس مطمئنّه اس  از آن جه  كته ۀ و مرتب. 3

 اس  و از انانيّ  خويش كه سب  ا طراب اس ، خار  گشته اس .

نفسى اس  كه با ايمتان بته پروردگتار و     «مطمئنةنفس » :فرمايد مي عالمه طباطبائي
 2.ياد او سكون  يافته، به مقام ر ا رسيده اس 

   :تأویل این آیه :مبحث دوم

 :  ذكر شده اس در اين آيه دو تأويل در روايا
 3:اس  اميرالمؤمنين ي مراد از اين آيۀ شريفه وال. 1

قَتالَ إِذَ  حَضَترَ  لْم تؤْمِنَ     رَبِّكِ ر ضِيَةو مَرْضِتيَّةو   يا شَيَّتمهَا  لنَّفْس   لْم طْمَ ِنَّةم  رْجِعِي إِلى
  بِوِلَاءِ عَلِتيٍ  م طْمَ ِنَّةم  رْجِعِي ر ضِيَةويا شَيَّتمهَا  لنَّفْس   لْ لْوَفَاةم نَادَى م نَادٍ مِنْ عِنْدِ للَّهِ 

فَلَا يَكمونم لَته  هِمَّتةٌ إِلَّتا  للُّب توقم      فَادْخملِي فِي عِبادِ. لَ  دْخملِي جَنَّتِيبِالثَّوَ بِ  مَرْضِيَّةو
 4؛بِالنیدَ ءِ

 اشود هاتفي ند مي در تأويل اين آيه آمده اس  كه هنگامي كه مرگ بر مؤمني وارد
متداري   باز گرد تا از ثواب واليت   اي مؤمن با ر اي  به والي  علي :دهد مي

آن حرر  را ي و خشنود شوي پتس بتا گتروه عبتاد  كننتدگان وارد بهشت        

                                                                                                                             
 .535 ، ص14 ،  ة. ترجمه بيان السعاد1
 .477 ، ص20 ترجمه الميزان،  ؛ 285 ، ص20 الميزان في تفسير القرآن،   .2
قال محمد بن العباس رحمه اهلل حدثنا الحسين بن أحمد عن   و أما تأويله. 769 ، صةتأويل اآليا  الظاهر .3

يا في قوله عز و جل  عيسى عن يونس بن يعقوب عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي عبد اهللمحمد بن 
فَادْخالِي فِي عِبادِي وَ ادْخالِي جَنـتِي قال نزل  في علي  مَرْضِيَّةً راضِيَةًرَبِّكِ   ارْجِعِي إِلى الْمُطْمَئِنَّةُأَيَّتاهَا النـفْسُ 
 .بن أبي طال 

 .577 ، ص5 تفسير نور الثقلين،   ؛422 ص ،2   ،تفسيرالقمي ؛182 ص ،6   ،. بحاراألنوار4
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در چنين حالي مؤمن تنها دغدغه او پيوستن به متمسكين به واليت    .جاودانه شو
 .اس  امير المؤمنين علي

 1:اس  حسين مراد از اين آيۀ شريفه امام. 2

ي واج  و مستحبيّتان بخوانيد و بته  ها فجر را در نمازۀ سور :فرمودند امام صادق
 .اس  امام حسينۀ چرا كه سور د،آن گرايش زيادي داشته باشي
! ؟دارد چطور اين سوره اختصاص به امام حسين :گف  ابوأسامه به امام صادق

رَبِّتكِ ر ضِتيَةو     يا شَيَّتمهَا  لنَّفْس   لْم طْمَ ِنَّةم  رْجِعِي إِلىۀ آيا تا به حال آي :در پاسخ فرمودند امام
؟ متراد از نفتس مطمئنته در ايتن آيته      اي هرا نشنيد مَرْضِيَّةو فَادْخملِي فِي عِبادِ. لَ  دْخملِي جَنَّتِي

   :اس  حسين بن علي

ةِ لَ شَصْبَاب ه  مِنْ آلِ م بَمَّدٍ صَلَوَ ال   للَّهِ عَلَتيْهِمْ  فَه وَ ذمل  لنَّفْسِ  لْم طْمَ ِنَّةِ  لرَّ ضِيَةِ  لْمَرْضِيَّ
[ عَنِ  للَّهِ يَوْمَ  لْقِيَامَتةِ لَ ه توَ رَ ضٍ عَتنْه مْ لَ هَتذِهِ  لسُّتورَةم فِتي         لرضو ن ]ه م   لرَّ ضمونَ

دْمَنَ قِرَ ءَةَ  لْفَجْرِ كَانَ مَتعَ  لَ رِيعَتِهِ لَ رِيعةِ آلِ م بَمَّدٍ خَاصَّةو فَمَنْ شَ  لْب سَيْنِ بْنِ عَلِي 
 2؛ فِي دَرَجَتِهِ فِي  لْجَنَّةِ إِنَّ  للَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  لْب سَيْنِ

مر يه هستند آنها از خداي ۀ و اصحاب جانبازو همان نفس را ي امام حسين
حسين بتن  ۀ سور ،و خدا نيز از آنها ر اي  كامل دارد و اين سوره اند متعال را ي

اس  و كسي كه به خواندن اين  شيعيان آل محمدۀ و اصحابش و سورليع
سوره مداوم  بورزد در بهشت  بترين الهتي هتم درجته و هتم جايگتاه بتا امتام          

 خواهد بود. حسين

 آن حضرت مقتل و شرایط و حاالت :فصل پنجم

است  و   سوز آن امام همتام  پنجمين آيه در اشاره به مقتل و شرايط و حاال  جان
 .كهيعص :اس  مريمۀ نخستين آيه از سور آن

اختتالف   نتد، در بتر دار ايتن حتروف    و رمتوزى كته  مقطعته  ان در اين حروف مفسرّ
استماء حستناى    هر كدام ابتداي نامي از ،آمده اس  كه اين حروف يدر حديث اند؛ نموده

حديثى مفصتل روايت  كترده كته در آن      سفيان ثورى از امام صادق ،خداوند هستند
 معنايش چنين اس :  كهيعص ه اس :آمد

                                                      
يَعْنِي  الْآیَةَ الْمُطْمَئِنَّةُفِي قَوْلِهِ يا أَيَّتاهَا النـفْسُ  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللـهِ .350 ص ،24   ،بحاراألنوار .1

 الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ

 .699 ، صةتأويل اآليا  الظاهر؛ 93 ص ،24   ،بحاراألنوار .2
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 .1عالم هستم و صادق الوعد هستم ،ولى هستم ،من كافى هستم، هادى هستم

روايت    در حديثى از حرتر  مهتدى  س  كه ا اما آنچه شاهد بحث ماس  اين
 :ندشده كه فرمود

، رمتز  ءيعنى كاف رمز كربالس  و هتا  ،در اين حروف اشاراتى به واقعه كربالس 
عتر  رسول اللـه و ياء اشاره به يزيد عليه اللعنته است  كته بتر       ()شهاد هالك 
به صبر آن  هستم كرد و عين حاكى از عطش اوس  و صاد اشار بن على حسين
 2.اس  حرر 

گانه را بته   از خداي متعال خواس  كه نام مقدّس پنج رواي  چنين اس  كه زكريا
ي او فرستاد و آن استماء را بته وي   را به سو او بياموزد لذا خداوند حرر  جبرائيل

را به  و حسن و فاطمه و علي دمود اما زكريا هنگامي كه نام محمتعليم ن
 ولتي بتا بته زبتان آوردن نتام مبتار  حستين        ،زبان آورد غم و اندوه از او زائل شد

 گلويش از اندوه فشرده شد و مو  به  زدگي او را فرا گرف .
  :گف  ،ده بودروزي كه به بارگاه خدايش آم

خدايا چرا من هنگامي كه نام چهار تن از پنج نور مقدّس را به زبان آورم از غتم و  
ۀ كنتد و نالت   متي  هايم را جاري اشك يابم اما نام حسين مي ييرها ،اندوه خويش
 انگيزد؟! مي جانسوزم را بر

   :دپيوندد خبر داد و فرمو مي خداوند او را از رخداد عظيمي كه بعدها به وقوع

كهيعص فَالْكَاف   نْم  كَرْبَلَاءَ لَ  لْهَاء  هَلَا    لْعِتْترَةِ  لطَّتاهِرَةِ لَ  لْيَتاء  يَزِيتد  لَ ه توَ ظَتالِم        
 ؛ لْب سَيْنِ لَ  لْعَيْنم عَطَشمه  لَ  لصَّاد  صَبْرمه 

اشاره به يزيتد   «ياء»، رمز هالك  عتر  رسول اللـه و «ها»رمز كربالس  و  «كاف»
حتاكى از عطتش    «عتين »ستم كرد و  بن على اس  كه بر حسين ت  ه اللعنهعليت 

 اس . به صبر آن حرر  هاشار «صاد»اوس  و

 ايتتن حادثتته را شتتنيد ستته روز در مستتجد مانتتد و از ورود   هنگتتامي كتته زكريتتا
بتر او   گونته  ايتن مشتغول شتد و    مردم جلوگيري كرد و به گريه و شيون بر حستين 

 :ي نموديسرا مرثيه

                                                      
 .373 ص ،89   ،بحاراألنوار؛ 12 ، ص7 تفسير هداي ،  ؛ 320ص  ،3   ،تفسير نور الثقلين .1
 .223 ص ،44   ،بحاراألنوار. 2
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شتهاد   ۀ را دچتار فاجعت   آيتا بهتترين مخلوقتا  ختويش محمّتد      !خدايا بار
 ؟سازي مي فرزندو

 ؟سازي مي آيا او را دچار مصيب  و اندوه
 ؟پوشاني مي لباس مصيب  را آيا بر علي و فاطمه

 آوري؟ مي آنان فرودۀ آيا غم و رنج اين مصيب  خورد كننده را در خان !خداوندا
روشني چشم من قترار ده  ۀ اني كن و او را در پيري مايبه من پسري ارز !بار خدايا
گونته   او بنما و در آن هنگام، همانۀ مرا شيفت ،گاه كه او را به من ارزاني داشتي و آن
 ،را به مصيب  شهاد  غمبار فرزندو گرفتار ستاختي  محبوب  محمّدۀ كه بند

 مرا نيز به فاجعه شهاد  فرزندم مبتال نما.

را ارزاني داشت  و او را   زكريا را اجاب  نمود و به او يحييخداوند متعال دعاي 
ي جال  اين دو فرزند اين بود كه هتر دو  ها به مرگ فرزندو گرفتار ساخ . از شباه 

 شدند. تولددر شش ماهگي م

 خواهی آن حضرت به هنگام رجعت خون :فصل ششم

  ختواهي آن حرتر  بته هنگتام رجعت  توستط       ششمين آيه مربو  اس  بته ختون  
 :امام زمان

 1؛لَ مَنْ قمتِ َ مَظْلموماو فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ ن لْطاناو فَال ي سْرِفْ فِي  لْقَتْ ِ إِنَّه  كانَ مَنْص ور و ...
[ كشته شود، براى وارثش تستلّطى بتر قاتتل ]جهت       و هر كس مظلوم ]و به ناحق

نبايد در كشتن زياده روى  ايم، پس وار  مقتول خواهى، ديه و عفو[ قرار داده خون
[ متورد حمايت  قترار     كند زيرا او ]با قوانين صحي  و درستى چون ديه و قصاص

 2. گرفته اس 

اشتاره بته امتام     ،ايتن قستم  از آيته    :منقول اس  كه ايشان فرمودنتد  از امام باقر
 3:دارد حسين

 تت ِ ُ فتي قَ لَزِنم الَقَفَال ي سْرِفْ فِي  لْقَتْ ِ  لَ مَنْ قمتِ َ مَظْلموماو فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ ن لْطاناو
 .ور ونص مَ كانَ سينِ لب  ليُّ. لَشَ إِنَّه  كانَ مَنْص ور و ينِسَ لب 

  :معناي اين بخش آيه بر اساس روايا  اين اس  كه :نويسد مي صاح  تأويل اآليا 
                                                      

 .33اسراء، آيه .1
 .285 ترجمه انصاريان، ص .2
 .274 ، صة. تأويل اآليا  الظاهر3
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 لَ لطانم لسُّت  م ائِهتو  لقَت  ل َ هِليِّت وَلِ  َعَد جَالى قَتعَ  هللم لَ وماوظلممَ  َتِقم ينَسَ لب  نَّشَ
 فاوسترِ م  كَلِت ن فتي ذَ كمم يَلَ  َتَا قَهمَم مَنه مِ  َتَو قَلَفَ  هللِ مرِأَبِ امَ  قَذَإِ هِ ئِعدَى شَلَعَ ةمدرَ لقم
 1؛ هِ ئِعدَلى شَعَ  هللِ ندِن عِمِ ور ونص مَ كانَ ه نَّأَلِ

خداوند متعال براي وليّ او كته همتان    مظلومانه به شهاد  رسيد و امام حسين
اس  قدر  بر قصاص قرار داده است  و زمتاني كته     اهلل االعظم بقيةحرر  
را مجازا  خواهد  بيايد و حكوم  تشكيل دهد قاتل امام حسين امام زمان

نمود و در اين كار از حكم الهي تجاوز نخواهد نمود چرا كه او از جان  الهتي بتر   
 .2اهد كرددشمنانش غلبه خو

 چه کسی است؟ قاتل امام حسین

 كته چته كستي قاتتل امتام حستين       اين اس  ،آيد مي در اينجا به ذهن اي هاما نكت
يزيتد يتا ابتن     به مجازا  برسد و قصاص شتود؟!  تا در قبال قتل امام حسين ؟اس 
آيا كساني كه آخترين  تربا  كتاري و    ؟ يك  كدام ؟شمر يا ابن سعد و يا خولي ؟زياد
وانمردانه را بر پيكر بي جان آن حرر  وارد نمودند كساني مانند سنان و صال  بتن  ناج
  .و يا آن ملعوني كه تير سه شاخه به قل  نازنين حرر  نشانه رف  وه 

آفرينتي   نقتش  همه كساني كه بته نتوعي در قتتل امتام حستين      در زيار  عاشورا
 :كند مي را قاتل معرفي اند نموده

 3.  لْب سَيْن لِقَتْلِهِمْ  ْ عَلَيْهِم   للَّعْنَةَ شَبَد و للَّه مَّ فَضَاعِ
 :معروفه چنين آمده اس  يا در زيار  عاشورا

 . لَعَنَ  للَّه  شممَّةو قَتَلَتْكمم
 5ابتن مرجانته   4،مورد يا فرد خاصّي مانند يزيتد  اما در بعري از روايا  قاتل امام

 معرفي شده اس .

                                                      
 همان. .1

 ..راً.فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ قاتِلَ مَظْلاوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَال يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنـهُ كانَ مَنْصُو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ .2
 (290 ص ،2   ،تفسيرالعياشي؛ 218 ص ،44   ،بحاراألنوار) .وَ قَالَ الْمَقْتاولا الْحُسَيْنا وَ وَلِيُّهُ الْقَائِمُ

 .293 ص ،98   ،واربحاراألن. 3
 .243 ص ،44   همان،. 4
 ( فَوَ اللـهِ مَا أَمَرْتاهُ بِقَتْلِ أَبِيكَ وَ لَوْ كانْ ُ مُتَوَلِّياً لِقِتَالِهِ مَا قَتَلْتاه مَرْجَانَةَلَعَنَ اللـهُ ابْنَ ) .162 ص ،45   همان، .5
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اين ۀ توان گف  كه هم مي هري و مادي آن حرر  چنينبا قاتل ظا بارۀدر نهاي  در
از قتاتالن حرتر     ،ملعونين كه يا با قدر  يا با زبان ختويش يزيتد را يتاري نمودنتد    

شوند چرا كه هر كدام به نوعي در قتل آن حرر  شرك  داشتته و ستهيم    مي محسوب
و حتي كساني كه از خبر شهاد  آگاه شتدند    1«لْس نلَعَنَ  للَّه  شممَّةو قَتَلَتْكممْ بِالْأَيْدِ. لَ  لْأَ» :بودند

لَ لَعَنَ  للَّه  شممَّةو بَلَغَهَتا  » :و به آن را ي بودند نيز از قاتلين آن حرر  محسوب خواهند شد
 2«. فَرَضِيَُْ بِه ذَلِكَ،

غتم و انتدوه و    :در برخي روايا  نيز با نگاه دقيق تري به اين امر پرداخته شده اس 
ي امتوي پديتد آمتده    ها و بدع  ها اري سختي كه براي دين و جامعه از فتنهرنج و گرفت

از امتام   در روايتتي  .بر قل  مباركش فشار آورد و آن حرتر  را از پتاي در آورد   ،بود
 :فرمودند منقول اس  كه امام حسين صادق

 3؛شَنَا قَتِي م  لْعَبْرَةِ قمتِلُْ  مَكْرملباو
 ها بودند كه مرا كشتند. ه و غممن كشته اشك هستم و اين اندو

ايتن   .توسط وليّ دم او گرفته خواهد شتد  گونه كه گذش  انتقام امام حسين همان
تتوان   متي  شتود و  متي  تفسير گوياي اين مطل  اس  كه اين انتقام در همين دنيا گرفتته 

 شود. مي گف  كه مراد همان بحث رجع  اس  كه يكي از معتقدا  شيعه محسوب

 گداز امام حسین سوگ جان :شتمفصل هفتم و ه

آيتاتي است  كته     گداز امام حستين  هفتمين و هشتمين آيه در اشاره به سوگ جان
 ؛او در روز قيام  داردۀ بيانگر انتقام از خون به ناحق ريخته شد

 ؛لَ إِذَ   لْمَوْؤمدَةم ن  ِلَُْ
 4.و هنگامى كه از زنده به گور بپرسند

 بقيته راجتع بته انستان و     مسئلهعنوان شده كه دو  همسئلشش سورۀ تكوير  در آيا 
 راجع به مقدما  قيام  اس .

                                                      
 .218 ص ،98   همان، .1
 .266 ص همان، .2
 .109 ص ،الزيارا  كامل؛ 279 ص ،44   ،بحاراألنوار؛ 422 ص ،14   ،الشيعة وسائل. 3
 .586 ترجمه انصاريان، ص .4
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گرچته يتك مطلت     ا لَ إِذَ   لْمَوْؤمدَةم ن ت ِلَُْ كه اين آيه  اين اس اما آنچه شاهد بحث 
زيترا آيتا  ديگتر بته      ،جزئى اس  و در رديف مو وعا  متا قبتل و متا بعتد نيست      

ولتى   ره و تار شدن خورشيد و... مربو  است  رويدادهاي سهمگين رستاخيز همچون تي
ه در رديتف آنهتا مطترح    به قدرى هولنا  اس  كه الزم بود مسئلهكه اين آيد  به نظر مى
جريتان  كه اشاره اس  به همتان  ، 1اند آن را سمبل حقوق  ايع شده دانسته  شود، بعرى
بود چنان كته   در ميان بعرى از قبائل عرب عاد كه زنده به گور كردن دختران ناپسند 
 آن اشاره شده اس . به 2ظَ َّ لَجْه ه  م سْوَدًّ   لَ إِذ  ب شیرَ شَحَد ه مْ بِالْأمنْثىۀ در آي

 «قرابت  و خويشتاوندى  »ى امعنت ه بت  «وأد»از ماده  ةودوؤم 3:كه اند بعري چنين گفته
 اند: نمودهسه نحو تفسير به و اين آيه را  4اس 
 :فرمايد مي كه خداوند متعال چنين ،در جاهلي  زنده به گور كردن دختران. 1

 5.ظَ َّ لَجْه ه  م سْوَدًّ   لَ إِذ  ب شیرَ شَحَد ه مْ بِالْأمنْثى
 ْ و مراد قطع رحم اس  كته يكتى از معاصتى    عُطِى قاامعنه ب «قاتِلَ ْ»آنكه مراد از . 2
 .اس  صله رحم كه معناي مقابل آناس   اي هكبير
 اجتر و متزد  كته خداونتد    باشد قراب  پيغمبر ،مراد كه س اين ااحتمال سوم . 3

 آن حرر  قرار داده كه فرمود: رسال ِ

 6 . لْمَوَدَّةَ فِي  لْقمرْبى قم ْ   شَنْ َلمكممْ عَلَيْهِ شَجْر و إِلَّا

توان به روايتي كه  مي كه از جمله 7روايا  متعددي نيز در همين امر وارده شده اس 
لَ إِذَ  » :اشتاره كترد   ،نقل نمتوده است    و امام صادق امام باقر ابو علي طبرسي از

است    «الْمَةوَدَّةُ» ، لْمَتوْؤمدَةم متراد از   8«ل  لتدَّ لِ  بِفَتْ ِ  لْمِيمِ لَ  لْوَ ل أَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْبِِ  لْمَوَدَّةم ن  ِلَُْ
شتر     بنابر اين مودّ  و دوستتي اهتل بيت   . 9يعني مودّ  و دوستي اهل بي 

 .شود مي محسوبايمان اس  و از  روريا  دين اسالم 
                                                      

 .103 ، ص12 تفسير أحسن الحديث،   .1
 .58. نحل، آيه2
 .5 ، ص14 . أطي  البيان في تفسير القرآن،  3
 .514 ، ص5 . تفسير نور الثقلين،  4
 .5 ، ص14 . أطي  البيان في تفسير القرآن،  5
 .23آيه ،نحل .6
 .167، ص14فيهم )ائمه(، باب النازلة، ابواب اآليا  23ر. : بحاراألنوار،   .7
 .591 ، ص5 البرهان في تفسير القرآن،   ؛741 ، صة. تأويل اآليا  الظاهر8
 (رَسُولِ اللـهِ قَرَابَةَقَالَ يَعْنِي  الصادقوَ عَنْ . )256 ص ،23   ،. بحاراألنوار9
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شتود كته بتا     يعنتى از افتراد ستؤال متي     لَ إِذَ   لْمَتوْؤمدَةم ن ت ِلَُْ   :كه خالصه مطل  اين
چه گناه و تقصيرى آنها را كشتيد مگر فاطمته از  ه چه كرديد؟ ب القرباى پيغمبر ذوى

 مگتر علتى   !سقط گرديد؟كه ى نبود از ذوى القرب مگر محسن !؟ذوى القربى نبود
كه نبود  مگر حسن ،...گردنش انداختيد، در خانه او را آتش زديد وه طناب بكه نبود 

 !جگرو را قطعه قطعه كرديد؟و زهر در گلويش ريختيد 
گونته وقيحانته رفتتار     آن بيتتش  با او و اصتحابش و اهتل  كه نبود  حسينمگر 
زهر جفا كشتيد، مگر سادا  ه ند كه همه آنها را بنبود مگر ائمه طاهرين ت  !؟نموديد

 .!؟نبودند كه آنها را سر بريديد و ذرارى پيغمبر

 ؛أَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْبِِ
 به كدام گناه كشته شده؟

نته از مقتتول و مؤيّتد آن     قاتل اس  سؤال از ،گويد اين سؤال در واقع مي ابن عباس
 :از امام صادق كه در روايتي از جابر جعفي اس  اين اس 

عَنْ قَوْلِ  للَّهِ عَزَّ لَ جَ َّ لَ إِذَ   لْمَوْؤمدَةم ن  ِلَُْ بِأَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْ  قَالَ نَأَلُْ  شَبَا عَبْدِ  للَّهِ
 1؛قَالَ مَنْ قمتِ َ فِي مَوَدَّتِنَا ن  ِ َ قَاتِلمه  عَنْ قَتْلِهِ

ايشان چنين  ؟ز اين كالم چيس سؤال كردم كه مراد ا گويد از امام صادق مي او
داران متا را   شود كه به چه جرمي شيعيان و دوست   مي از قاتالن سؤال :پاسخ دادند

 به قتل رسانديد؟

بتر استاس    ،چه كساني هستتند  ،اما اين كه مقتوليني كه خونشان به ناحق ريخته شده
  :را بيان نمود ها توان اين پاسخ مي روايا 
وأد بدانيم كه ده از ما راالْمَوْؤُدَةُالبته در صورتي كه  ؛تندهس بي  مراد خود اهل. 1

به معناي قراب  و خويشاوندي اس ، اما براي روشن شدن مطلت  شايستته است  كته     
 :روايتي در رابطه با آن آورده شود

لدَةِ  لَّتِتي شَنْزَلَتُْ عَلَتيْكممْ    شَنْأَلمكممْ عَنِ  لْمَوْء  :لَ إِذَ   لْمَوْؤمدَةم ن  ِلَُْ بِأَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْ يَقمولم
 2؛فَضْلَهَا بِأَ.ِّ ذَنْبٍ قَتَلْتمم وه مْ

                                                      
 .542 تفسير فرا  الكوفي، ص؛ 254 ص ،23   ،بحاراألنوار .1
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كه فرلشتان بتر    پرسم از خويشان و خاندان پيامبر مي از شما :گويد مي به آنها
 ؟به چه گناهي آنها را كشتيد ،شما آشكار بود

در روايتا    ؛باشند شيعيان و پيروان اهل بي  ،كه مراد اين اس احتمال ديگر . 2
 1«انَت تِدَّوَي مَفِ  َتِن قممَ»خورد  مي اين عبار  كه به صور  كلي ذكر شده به چشم اي هعديد

يعني كساني كه در راه پيروي از ما به شتهاد  رستيدند. امتا در برختي روايتا  ديگتر       
كند كته ايتن كشتته     مي سؤال علي بن قاسم از امام باقر :تصري  به شيعيان شده اس 

 :فرمايند مي در پاسخ كساني هستند؟ امام شدگان چه

 2؛رِيعَةم آلِ م بَمَّدٍ تَسْأَلم بِأَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْ
 شود كه به چه جرمي كشته شديد؟ مي سؤال از شيعيان اهل بي 

 اين است   ،باشد مي مي كه در اين آيه وجود دارد كه شاهد بحث ما نيز. احتمال سو3
و مؤيد اين نظر رواي  اسماعيل بن جتابر از امتام    باشد كه مراد حرر  امام حسين

اس  كه ايشان در معناي اين آيه چنين فرمودند كه مراد از ايتن مقتتول، امتام     صادق
 :اس  حسين

 3.قَوْلمه  عَزَّ لَ جَ َّ لَ إِذَ   لْمَوْؤمدَةم ن  ِلَُْ بِأَ.ِّ ذَنْبٍ قمتِلَُْ قَالَ يَعْنِي  لْب سَيْنَ ...

ترستيم كننتده    آيتاتي كته   كنتار  در شتريفه ۀ قرار گرفتن اين دو آيت  :كه اوالً نتيجه اين
بِتأَ.ِّ ذَنْتبٍ   رويدادهاي سهمگين و هولنا  رستاخيز اس  بيانگر اهمي  اين سؤال اس  

لرزد بايد از اين  مي گونه كه دل مردم از آيا  رستاخيزي و به عبار  ديگر همان قمتِلَُْ؟
 شند.خائف و لرزان با سؤال نيز
مردي باشد كه در محاصره قرار گرفت  و   رسد كه اين سؤال از بزرگ مي به نظر :ثانياً
و ختود   ،در حالي كه زنده بود بي هي  مجوّزي بسيار سخ  گرفتند و در حقيق  ،بر او

آري ستؤال ايتن قربانيتان     ،و فرزندان و خاندانش را به مرگ تدريجي محكتوم ستاختند  
از زنده بته گتور شتدگان است  و بته آيتا  صتدر ستوره          تر بسيار بزرگ ،خواه عدال 
و شتايد   ؟و ياران خداجويش به كدامين گناه كشته شدند حسين :تر اس  كه متناس 

 از اين نظر باشد. ،كه در رواي  آمده اس  تناس  نزول آيه در مورد امام حسين

                                                      
 .254 ص ،23   ،بحاراألنوار؛ 541 . تفسير فرا  الكوفي، ص1
 .255 ص ،23   ،بحاراألنوار .2
 همان. .3
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شتورا  و اهل بيتش از زنان و كودكتان در روز عا  كه امام حسين اين اس حقيق  
درست  هماننتد كستي     ،حتّي راه تنفّس را بر آنها بستند ،پيش از اينكه به شهاد  برسند

شود و اين همان سؤالي اس  كه در روز واپسين از آن سؤال خواهد  مي كه زنده به گور
 «به كدامين گناه كشته شدند؟»شد كه 

مصتداق را   آيا زنده به گور كردن كه كنايه از سختي جان دادن اس  فقط همين يتك 
بعد از شتهاد  امتام و فرزنتدان و يتاران از جتان       ؛دارد؟! قطعاً جواب منفي خواهد بود

در  ،خيمه را آتش زدند ،را غار  كردند و به اين امر بسنده نكردند ها خيمه ،گذشته او
و غتار  خيتام حتتي     هتا  هنگام هجوم دشمن به خيمه :نويسند مي اين باره ارباب مقاتل

بتر اثتر    و آتش زدن خيام، چند نفتر از كودكتان اهتل بيت      1زنان  يها ربودن چادر
 2به شهاد  رستيدند  ،وحش  و شد  گرسنگي در زير دس  و پاي مهاجمين بي رحم

 گريختنتد و بعرتي از تترس جتان     متي  و بقيه به ستوي بيابتان روي خارهتاي مغتيالن    
 دادند!! مي

 تشنه كي كشند كستي را كنتار آب   ل 
 

 ختدا نبتود   گيرم حسين ستبط نبّتي   
 زننتتد آتتتش بتته آشتتيانه مرغتتي نمتتي  

 
 آل عبتا نبتود   ۀگيرم كه خيمه، خيمت  

 
 ذبح عظیم حسین :فصل نهم

 :فرمايد مي نهمين آيه در مورد آن حرر  اين اس  كه

 3؛لَ فَدَيْناه  بِذِبْ ٍ عَظِيمٍ
 4.[ رهانيديم و ما اسماعيل را در برابر قربانى بزرگى ]از ذب  شدن

مصدر به معنا اسم مفعول.اما ذَب  به  5جا به معناي مذبوح )ذب  شده( اس ذِب  در اين
 معناي مصدر اس .

                                                      
 .61ت  60، ص45بحار االنوار،    .1
 .88 ،ص2معالي السّبطين،    .2
 .107صافا ، آيه .3
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دفتع  ترر    ،لفداء يعني چيزي را جاي شيء ديگري قرار دادن تتا از آن مبتدَّ   :فَدَيْناهُ
 1 .بشود

 2.اختالف شده اس  «ذب  چه چيز بوده اس ؟»در اينكه 
آن گوسفندي كه از جان  ختدا   «ذِبْ ٍ عَظِيمٍ»ز ا اين نكته قابل توجه اس  كه مراد اام

كه صتف    اين اس نيس  بلكه مراد چيز ديگري اس  و اين امر به خاطر  ،فرستاده شد
را  توانتد و شتأني  آن   ، نميآورده اس  و حال آنكه يك گوسفند «ذب »را براي  «عظيم»

 3.ندارد كه ذب  عظيم باشد
را از علتي بتن موستي     رتل بتن شتاذان آن   روايتتي است  كته ف    ا دليل اين ديدگاهام
 :فرمود مي شنيدم كه گويد از حرر  ر ا مي كند. او مي نقل الر ا

نمود و سپس  را امر به ذب  اسماعيل هنگامي كه حق تعالي حرر  ابراهيم
آرزو كترد كته اي كتاو     ابتراهيم  ،ذب  كنتد  جاي اسماعيله آمد تا ب اي هبر

كردم و كاو مأمور  مي   خود در راه خدا قربانيرا به دس فرزند خود اسماعيل
 .به جاي اسماعيل اي هنشده بودم به قرباني كردن برّ

 ؟از مخلوقا  من چته كستي را بيشتتر دوست  داري     !كه اي ابراهيم رسيدوحي 
 :عرو كرد

 ؛شَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَبِيبِكَ م بَمَّدٍ يَا رَبِّ مَا خَلَقَُْ خَلْقاو ه وَ
احتتدي را بتتيش از حبيبتت  محمتتد  ،ن همتته مخلتتوق را كتته آفريتتديايتت ختتدايا!
 دوس  ندارم. مصطفي

فرمتود   ،او را :خطاب رسيد كه او را بيشتر دوس  داري يتا ختود  را؟عترو كترد    
 :فرزند او را، فرمتود  :فرزند  او را بيشتر دوس  داري يا فرزند خود  را؟ عرو كرد

آورد يتا   مي وي ظلم بيشتر دل  را به دردقرباني شدن فرزند او به دس  دشمنان او از ر
 :گف ؟ قرباني شدن فرزند  به دس  خود  در اطاع  من

 ؛رَبِّ بَ ْ ذَبْب ه  عَلَى شَيْدِ. شَعْدَ ئِهِ شَلْجَع  لِقَلْبِي يَا

                                                      
تفستير  التوجيز فتي    (ء لرفع الرترر عنته   ء مكان الشي فإنّ الفداء جعل الشي) .570 ، ص5 التفاسير،   ة. زبد1
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 آورد. مي قرباني شدن فرزند او به دس  دشمنان او بيشتر دلم را به درد

 اي ابراهيم! :فرمود

فَةو تَزْع م  شَنَّهَا مِنْ شممَّةِ م بَمَّدٍ نَتَقْتم م  لْب سَيْنَ  بْنَه  مِنْ بَعْدِهِ ظملْماو لَ ع دْلَ ناو كَمَتا  فَإِنَّ طَائِ
 ؛ي ذْبَ    لْكَبْش 

 ،هستند ولي همانها فرزنتد او  هستند كه داعيه دارند كه از ام  محمد اي هطائف
 او را نيتز ذبت    ،كننتد  متي  ا ذبت  ر اي هرا به جور و ستم مانند آنكته بترّ   حسين
 .كنند مي

فَجَزِعَ إِبْرَ هِيم  لِتذَلِكَ  »شوند در اين هنگام  مي و البته با اين كار دچار غر  و خشم من
بلند شد و دل او به درد آمد و شروع كرد به گريته   فغان و فرياد ابراهيم «لَ تَوَجَّعَ قَلْب ه 

   :كردن سپس خطابي از مصدر جالل الهي رسيد

يَا إِبْرَ هِيم  قَدْ فَدَيُْ  جَزَعَكَ عَلَى  بْنِكَ إِنْتمَاعِي َ لَتوْ ذَبَبْتَته  بِيَتدِ َ بِجَزَعِتكَ عَلَتى       
 ؛ لْب سَيْنِ لَ قَتْلِهِ لَ شَلْجَبُْ  لَكَ شَرْفَعَ دَرَجَاالِ شَهْ ِ  لثَّوَ بِ عَلَى  لْمَصَائِبِ

مثتل آنكته    ،قرار دادم عيلجزع و فغان تورا فداي فرزند  اسما اي ابراهيم
و شتهاد  او مويته    چون بر حستين  اي، هاسماعيل را به دس  خود  فدا كرد

، گريستن كساني كه بر مصائ  حسين نمودي، تو را به بلندترين درجا ِ ثوابِ
 .رسانم مي

 .1اس  «لَ فَدَيْناه  بِذِبْ ٍ عَظِيمٍ»و اين تفسير و معناي 

 برکات کربال :فصل دهم

مربو  به سترزمين پتر عظمت  و     باشد مي با آن حرر  بارهكه در اي هآيآخرين 
 :س با برك  كربال

  فَلَمَّا شَتاها نمودِ.َ مِنْ راطِئِ  لْو دِ  لْأَيْمَنِ فِي  لْب قْعَةِ  لْم بارَكَةِ مِنَ  لشَّجَرَةِ شَنْ يتا م ونتى  
 2؛إِنیي شَنَا  للَّه  رَبُّ  لْعالَمينَ
ز جان  راس  آن وادى در آن جايگاه مبار  از آن درخ  نتدا  چون نزد آن آمد، ا

 1.رسيد كه: اى موسى! يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان

                                                      
 .124 ص ،12   ،. بحاراألنوار1
 .30قصص، آيه .2
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ديگر در آنجا بتر امتام    يا اولو العزم و بسياري از انبيايمكاني اس  كه در آن انب كربال
 2:عزا نمودندۀ اقام حسين

لَيْهِ  لسَّلَام  قَالَ إِنَّ بِقَاعَ  لْأَرْضِ تَفَاخَراَلْ فَفَخَراَلِ  لْكَعْبَتةم   لْم فَضَّ ِ بْنِ ع مَرَ عَنِ  لصَّادِقِ عَ
ارَكَتةم  عَلَى  لْب قْعَةِ بِكَرْبَلَاءَ فَأَلْحَى  للَّه  إِلَيْهَا  نْكمتِي لَ لَا تَفْخَرِ. عَلَيْهَا فَإِنَّهَتا  لْب قْعَتةم  لْم بَ  

 3؛جَرَةِ لَّتِي نمودِ.َ م ونَى مِنْهَا مِنَ  لشَّ
هتاي   مكتان  :شتنيدم كته ايشتان فرمودنتد     كند كه از امام صتادق  مفرل نقل مي

كعبته بتر زمتين كتربال ] از      ،كننتد  متي  مختلف روي زمين بر يكديگر فخر فروشي
 :كنتد  متي  كند اما خداوند متعتال بته كعبته خطتاب     مي جه  بلندي رتبه [ مباها 

است  كته در    «مباركيۀ بقع»ن ساك  باو و فخر فروشي مكن! چرا كه كربال هما
 .مورد خطاب و ندا واقع شد آنجا حرر  موسي

 شریفهۀ تأویل آی

 :كند مي چنين نقل رِبعي از امام صادق

رَاطِئم  لْوَ دِ  لْأَيْمَنِ  لَّذِ. ذَكَرَه   للَّه  فِتي كِتَابِتهِ ه توَ     عَنْ رِبْعِي  قَالَ قَالَ شَب و عَبْدِ  للَّهِ
 4. لْب قْعَةم  لْم بَارَكَةم هِيَ كَرْبَلَاء  لَ  لشَّجَرَةم م بَمَّدٌ لْفمرَ ال  لَ 
كه در اين آيه از كتتاب الهتي قترآن ذكتر شتده است         «رَاطِئم  لْوَ دِ  لْأَيْمَنِ»مراد از 

 پيامبر استالم  « لشَّجَرَةم»كربال و غرو از  «ا لْب قْعَةم  لْم بَارَكَة»اس  و منظور از « فرا »
 . اس محمد

 بقعه مبارکه

در بين مفسرين ت چه شتيعه و چته ستني ت       !؟اين بقعه به چه علتي برك  يافته اس 
 :اقوالي ذكر شده اس 

 و مباركي به اين سب  اس  كه مكان سخن گفتتن ختدا بتا موستي     هاين ميمن. 1
 :اس  كما اينكه شيخ طوسي در التبيان فرمودند

 1.افيهَ  للَّه  مَلَّكَ ه نَّأَلِ ةٌكَبارَا م أنهَّا بِهَفَصَلَ لَ
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 :طباطبائي در الميزان نيز بر همين نظر اس ۀ عالم

 2. لهي إلِ كليمِ لتَّ لَ قريبِالتَّا بِهَفِرُّشَتَا لِهَتمكَارَبَم 

داننتد كته در آنجتا انبيتاء زيتادي بودنتد و        متي  بعري اين مباركي را به اين عل . 2
 :خيرا  فراواني در آنجا وجود دارد

 3.اهَ تِيرَخَ ةِثرَكَ ا لَهَيائِنبِشَ ةِثرَكَلِ ةٌكَرَابَم  يَهِ لَ

دانند كه در آنجا انوار الهي تجلّي نمتوده   مي بعد نيز اين وصف را به اين واسطه. 3
 :ي پا  وجود داردها و در آنجا روزي حالل و ميوه

ى عليته  ل لصفُ  لبقعة بالبركة، لما خصُ به من آياال  للّه ل شنو ره ل تكليمه لمونت 
 4. لسالم، شل لما حوال من  ألرف ق ل  لثمار  لطيبة

به مقام نبوّ  رسيد،  بعد نيز اين وصف را به سب  اينكه در اين مكان موسي. 4
 دانند: مي آنجا را مبار 

 5.ل قدنُ تلك  لبقعة لتشرف مونى بالنبوة فيها

كته ايشتان از    بْنِ عُمَرالْمُفَرـلِ از  اما آنچه مورد بحث ماس  روايتي اس  طوالني. 5
 :چنين آمده است   كنند كه در  من جواب امام سؤاالتي را مطرح مي امام صادق

دهتد و   متي  خداوند كربال را جايگاه بسيار عظيمي براي رف  و آمد فرشتگان الهي قرار
تا زماني كه مؤمني در آن مكان مقدس مشغول به دعاس  خداوند بركا  فراوانش را بر 

.. ستپس  .مستجاب خواهتد شتد   يشدعا ،ني خواهد نمود وبا اولين در خواس آنها ارزا
   :فرمايند مي كشند و مي در ادامه آهي سوزناكي امام

إِلَيْهَتا   فَإِنَّهَا  لْب قْعَةم  لْم بَارَكَةم  لَّتِي نمودِ.َ م ونَى مِنْهَا مِنَ  لشَّجَرَةِ لَ إِنَّهَا  لرَّبْوَةم  لَّتِي شَلاَلْ
لَ فِيهَتا غَسَتلَُْ مَترْيَم      لَ  لْمَسِي   لَ إِنَّهَا  لدَّ لِيَةم  لَّتِي غمسِ َ فِيهَا رَشْس   لْب سَيْنِ مَرْيَم 
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لَ  غْتَسَلَُْ مِنْ لِلَادَتِهَا لَ إِنَّهَا خَيْرم ب قْعَةٍ عَترَجَ رَن تولم  للَّتهِ   مِنْهَتا لَقْتَُ       عِيسَى
 1؛ا فِيهَا خِيَرَةٌ إِلَى ظمه ورِ قَائِمِنَاغَيْبَتِهِ لَ لَيَكمونَنَّ لِشِيعَتِنَ

است  و   گاه به رسال  رستيدن موستي   كربال مكان با بركتي اس  چرا كه جاي
شتوي ستر   و در آن ساكن شدند و محل شست   زميني اس  كه مريم و عيسي

به هنگام والد  اوس  و بهتترين   اس  و محل غسل عيسي مبار  حسين
شد بته آنجتا    مخفي مي ها هنگامي كه از نظر پيامبر ،هاي روي زمين اس  مكان
ظهتور   رفتند و محلي پر خيري اس  براي شيعيان ما تتا هنگتامي قتائم متا     مي

 نمايد.
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