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پیشگفتار

م 
َ
ل َصَمُتوا  ِان  َو  َصَدُقوا،  َنَطُقوا  ِان  حمِن.  الّرَ ُكُنوُز  ُهم  َو  الُقرآِن،  َكراِئُم  فيهم 

 . ا ُيسَبُقو
آياتى كه در قرآن، بيان گر ارزش هاست در حق اهل بيتb است و آنان گنجينه هاى 
خداوند مهربانند، اگر سخن گويند به راستى گويند، و اگر خاموش باشند، بر 

آنان پيشى نگيرند. 

نقطه  و  رهایی بخش  نهضت  یک  عنوان  به  عاشورا  جاودانه  حماسه  و  عظیم  حرکت 

اندیشمندان مورد  و  از سوی علما  زوایای مختلف  و  نگاه ها  از  اسالم،  تاریخ  در  عطف 

توجه و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. این حرکت بزرگ، عالوه بر آن که خود، محرک 

جنبش ها و حرکت های آزادی خواهانه و ضد ظلم و استبداد در طول قرن ها تا امروز برای 

همه آزادی خواهان و مبارزان و حق طلبان و به عنوان یک نهضت رهایی بخش، الهام دهنده 

جنبش های زیادی بوده است، در کانون توجه پژوهشگران و اندیشمندان و علمای علوم 

اجتماعی و تاریخ و اندیشه و مورخان قرار داشته و دارد. 
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بی  تردید فهم و ادراک و شناخت درست این حرکت و حماسه بزرگ، بدون کاوش در 

بیانات رهبری بزرگ این نهضت میسر نخواهد بود. 

به  که  کریم  قرآن  اساس  و  محور  بر  را  خود  عظیم  حرکت   gسیدالشهدا حضرت 

می باشد،  الهی  نسخه شفابخش  و  تبیان  و  اسالمی  وفاق جامعه  مورد  الله  عنوان حبل 

بیدارگری  و  بصیرت بخشی  برای  همواره  آن،  پایان  تا  نهضت  آغاز  از  و  ساخت  استوار 

بر آیات نورانی قرآن کریم استناد جستند. کلمات نورانی وحی الهی که بر زبان مبارک 

بنیاد و  تبیین و ترسیم  الله جاری گشت، روشن ترین  الله و عالم آل  سالله پاک رسول 

خطوط و جهت های حماسه بزرگ عاشوراست. آیات متعددی که حضرتg در طول 

حرکت مقدسشان، چه در سخنرانی ها، مذاکرات و مجالس متعدد در مقابل مخالفان 

و سپاه ظلم و تیرگی و چه در جمع دوستان و اصحاب برای روشنگری، امیدبخشی و 

بصیرت افزایی از آن استفاده کردند، از یک سو، مجموعه ای بسیار ارزشمند برای فهم و 

درک محتوا و لّب و روح این حماسه بزرگ است؛ و از دیگر سو، مبین پیوند ناگسستنی 

قرآن و عترت رسول اللهn می باشد که خط اسالم صحیح و محمدیn بر آن متعهد 

و مؤمن می باشد که راه سعادت و کمال و قرب الهی، جز در سایه تمسک به این ثقل 

نورانی الهی میسر نخواهد بود. 

و  بیان  از سوی همه علما و صاحبان  دینی می بایست  باور  و  ایمان  اساس  و  پایه  این 

مبلغان، مورد توجه و محور عمل قرار گیرد؛ به ویژه مبلغان و روحانیون و خطبای ارجمندی 
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که در سفرهای زیارتی، زائران اهل بیتb را یاری می کنند و توفیق حضور و خدمت به زائران 

و محبان اهل بیتb را می یابند.

تبیین  برای  بدان ها  در مسیر حرکتشان   gآیاتی که حضرت سیدالشهدا از  استفاده  با 

نهضت بزرگ الهی استناد جستند، می توان عالوه بر تبیین درست این حرکت بزرگ، مردم 

را به پیوند بین این دو امانت و راهبر جاوید الهی رهنمون ساخت و آنها را در کنار ابراز 

ارادت به ساحت نورانی اهل بیتb با کالم نورانی حضرت حق مأنوس نمود. 

با این نگاه و هدف، مجموعه آیات مورد استفاده از سوی حضرتg در طول مسیر 

و  جمع آوری  مجلد  این  در  معتبر  اسناد  به  مراجعه  با  روشنگری،  برای  عاشورا  نهضت 

تدوین گردیده است تا دستمایه ای ارزشمند برای مبلغان و خطبا و عالقمندان باشد و مورد 

استفاده قرار گیرد. 

الزم می دانم از مساعی و اهتمام جناب آقای دکتر حمید مروجی که این مجموعه را 

تهیه و تدوین نمودند، تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند سبحان برای ایشان و همه خادمان 

به ساحت قدسی قرآن کریم و ائمه اطهارb بهروزی و توصیه مسئلت نمایم. 

                                                       حمید احمدی
                                                          رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی 

                                                           ستاد مرکزی اربعین حسینی
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مقدمه ویراست دوم
و  شرح  و  تالوت  شأن  بیان  وظیفه  که  حسینی«  نهضت  و  کالم  در  قرآنی  »آیات  کتاب 

توضیح مختصر آیاتی از قرآن کریم را بر عهده دارد که امام حسینg از مدینه تا شام، آنها 

 62 آیه )با تکرار( و 46 آیه )بدون 
ً
را تالوت یا کتابت فرموده اند، در ویراست دوم، مجموعا

تکرار( از قرآن کریم را در خود جای داده است. توضیحات بیشتر، در مقدمه ویراست اول 

کتاب، ارایه شده است.

اما هدف از انتشار ویراست دوم از این کتاب؛ پس از انتشار نخستین کتاب حاضر و دریافت 

نظرات تکمیلی و اصالحی مخاطبان و محققان و کاوش بیشتر در منابع تاریخی که حاوی 

در  برخی اغالط که   
ً
اوال ویراست دوم،  بود، در   gارزشمند حضرت سیدالشهدا سخنان 

 برخی آیات که در ویراست اول کتاب، از قلم 
ً
حروف چینی وجود داشت، اصالح شد و ثانیا
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 دو بخِش برداشت ها و آموزه ها به هر آیه افزوده شد 
ً
افتاده و بررسی نشده بود، افزوده شد، ثالثا

که برداشت های نگارنده از مجموع تفسیر آیه و شرایط زمانی و مکانی تالوت یا استناد آیه 

توسط حضرت امام حسینg است و ان شاء الله کمک مناسبی به مخاطبان، به ویژه مبلغان 

ارجمند خواهد نمود. 

با این تالش ها، اما باز هم ادعای بی ایراد بودن این اثر، خالی از اشکال نیست. لذا مجددا از 

همه مخاطبان و خوانندگان خواستار ارایه نظرات دقیقشان هستم و از تمام کسانی که در تهیه 

ویراست جدید کتاب حاضر، تالش نمودند، خاضعانه سپاسگزارم و امیدوارم این تالش ها 

مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

والحمد لله رب العالمین
حمید مروجی طبسی
یازدهم ذیقعده 1439
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مقدمه ویراست اول
که  می پردازد  آیاتی  توضیح  و  شرح  به  حسینی«  نهضت  و  کالم  در  قرآنی  »آیات  کتاب 

حضرت سیدالشهداg از مدینه تا شام در مکتوبات و سخنرانی هاشان، مورد استفاده قرار 

داده اند. طبق آنچه در منابع آمده، 32 آیه از قرآن کریم مورد استناد حضرت بوده که البته 

با موارد تکراری، به 40 آیه بالغ می شود.

متن پیش رو بر اساس نیاز مخاطب به دانستن شرایط مکانی و زمانی تالوت و استناد به 

آنها، خالصه ای از نکات تفسیری آیات را از چهار منبع تفسیری »المیزان، نمونه، تسنیم و 

نور« استخراج و در اختیار نهاده است. شایان ذکر است آنچه از تفسیر تسنیم به صورت 

مکتوب درآمده، از آن منبع و مابقی تفاسیر از دروس تفسیری آیت الله جوادی آملی که به 

صورت پیاده سازی شده در تارنمای مؤسسه اسراء موجود بود، استفاده شد.

همچنین الزم است خواننده گرامی، به نکات ذیل نیز توجه داشته باشد:

1. در این کتاب، اصل بر اختصار بوده است. به همین دلیل، هرچند ممکن است آیه ای نیاز 

به تفسیر و تفصیل بیشتر داشته باشد، اما جهت پایبندی به اصل مد نظر، مهم ترین نکات 

تفسیری در ذیل آنها آمده است.
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2. از آنجا که بنا بر تجمیع نظرات مفسران نامبرده بوده، در نتیجه، امکان فهرست دهی و 

درج پاورقی در بخش تفسیری فراهم نشد و تنها به معرفی منابع در انتهای کتاب بسنده 

شد.

3. صحت و سقم تالوت یا عدم تالوت آیات توسط امام حسینg، بر عهده تاریخ نگاران 

است و راستی آزمایی آنها بر عهده این کتاب نبوده است.

4. فصل بندی کتاب و مطالب هر فصل، بر اساس حرکت امامg از مدینه تا کربال و تا 

شام بوده است. 

آیه ای که حضرتg مورد استناد قرار داده اند، ذکر  از  یا بخشی  آیه  5. در هر بخش، 

شده  پرداخته  نیز  آن  توضیح  و  شرح  و  تالوت  شأن  به  آیه،  ترجمه  بیان  ضمن  و  شده 

آیات  تالوت  به   gامام که  است  زمان هایی  و  جایگاه ها  تالوت،  شأن  از  مراد  است. 

بات خود، اشاره داشته اند. یا در مکتو قرآن کریم پرداخته اند 

در پایان الزم است سپاس خود را از اعتماد مسئول محترم کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 

نگارنده،  به  احمدی  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  جناب  حسینی،  اربعین  مرکزی 

 از همه بزرگوارانی که در تهیه این کتاب، تالش و در جهت 
ً
جهت تولید این اثر و ضمنا

تکمیل آن، اظهار فضل نمودند، ابراز دارم. 

همچنین از همه صاحب نظران و خوانندگان گرامی تقاضا دارم تا هرگونه کاستی در این 

کتاب را با نظرات کریمانه خود اطالع دهند تا به امید خدای سبحان در نسخه های آتی 

اصالح شود.
والحمد لله رب العالمین

حمید مروجی طبسی
قم مقدس

آخر صفر المظفر 1438
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1
بیعت مخفیانه، هرگز!

يِه راِجُعوَن   )بقره: 156(
َ
ا ِإل

َ
ا ِللِه َو ِإّن

َ
ِإّن

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
و  گرفت  دست  به  را  خالفت  یزید  هجری،   60 سال  رجب  ماه  نیمه  در  معاویه  مرگ  با 

بالفاصله طی نامه هایی که به کارگزاران در نقاط مختلف نوشت، مرگ معاویه و جانشینی 

خود را به اطالع آنان رساند و ضمن ابقای هریک از آنان در پست خود، دستوِر گرفتن 

بیعت مجدد از مردم را صادر نمود. یزید نامه ای نیز به ولید بن عتبه که از طرف معاویه 

مقام استانداری مدینه را در اختیار داشت، به همان مضمون نوشت، ولی در نامه دیگری 

که به همراه همان نامه برای وی ارسال داشت، در بیعت گرفتن از سه شخصیت معروف 

کید نمود: »در بیعت گرفتن از  که در دوران معاویه حاضر به بیعت با یزید نشده بودند، تأ

حسینg و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر، شدت عمل به خرج بده و در این رابطه هیچ 

رخصت و فرصتی به آنان مده.«

ولید با رسیدن نامه، مروان بن حکم، استاندار سابق معاویه را خواست و با وی درباره نامه 
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و فرمان یزید مشورت نمود، او پیشنهاد کرد که هرچه زودتر این چند نفر را به مجلسی 

دعوت کند و تا خبر مرگ معاویه در شهر منتشر نشده، از آنان برای یزید بیعت گیرد. ولید 

در همین مجلس، مأموری فرستاد تا آنان را برای طرح موضوعی مهم و حساس نزد خود 

دعوت نماید.

هنگام حضور امامg در مجلس شبانه ولید که مروان حکم نیز حاضر بود، ولید ضمن 

اینکه مرگ معاویه را به اطالع آن حضرت رساند، موضوع بیعت یزید را مطرح نمود. 

« 1 شخصیتی مانند من نباید مخفیانه  َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
امامg در پاسخ وی فرمود: »ِإن

برای  را  مدینه  مردم  همه  چون  و  باشی  راضی  بیعتی  چنین  به  نباید  نیز  تو  و  کند  بیعت 

به همراه سایر  و  آن مجلس  نیز در صورت تصمیم در  ما  بیعت دعوت می کنی،  تجدید 

مسلمانان بیعت می کنیم. ولید نیز گفتار امامg را پذیرفت و در بیعت گرفتن در آن موقع 

شب اصراری از خود نشان نداد.

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، هشت خبر وارد 

شده است. اولین مورد آن در مدینه بود که ذکر آن گذشت، موارد دیگر در جای خود بدان 

پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
هنگام  در  که  شده اند  معرفی  کسانی  صابران  بقره،  سوره   156 و   155 آیات  اساس  بر 

یَن *  اِبِر ِر الصَّ
ِّ

« را بر زبان جاری می سازند؛ »َوَبش َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
مصیبت، جمله »ِإن

.» َ
یِه َراِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
وا ِإن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
َصاَبتُهم ُمِصیَبة

َ
ا أ

َ
ِذیَن ِإذ

َّ
ال

مصیبت عبارت است از هر واقعه خیر یا شری که آدمی با آن روبرو شود، اما اکنون جز در 

موارد ناراحت کننده به کار نمی رود.

ظاهر آیه مورد بحث مشتمل بر فرمان نیست؛ ولی بشارت الهی، همچون دعوت به صبر 

1. موسوعة كلامت االمام الحسني)ع(، ص 281.
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و امر به آن است، از این رو استحباب استرجاع صبری را می توان برداشت کرد؛ یعنی اصل 

الزم  مزبور،  استرجاع  محتوای  به  اعتقاد  و  واجب  الهی،  قضای  برابر  در  صبر  و  تسلیم 

« برتری دارد.  َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
است؛ ولی گفتن »ِإن

«، به حوادث مهم اختصاص ندارد. انسان موحد  َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
استرجاع یا گفتن »ِإن

نامالیمات، استرجاع  تعالی است و در  یاد حق  به  و  در همه شئون، متوجه مبدأ و معاد 

 J اکرم نعل رسول  بند  یا  آنگاه که چراغ خانه  اساس،  بر همین  زبان جاری می کند.  بر 

از حاضران  برخی   .» َ
راِجُعون یِه 

َ
ِإل ا 

َّ
ِإن َو  ِه 

َّ
ِلل ا 

َّ
فرمود: »ِإن آن حضرت  پاره شد،  یا  خاموش 

پرسیدند: آیا این ها مصیبت است؟ رسول اکرم J فرمود: آری. 

«، صرف تلفظ الفاظ و عدم توجه به معنای آن نیست،  َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
مراد از گفتن »ِإن

ِه« 
َّ
ا ِلل

َّ
بلکه باید به حقیقت معنای آن ایمان داشت. در حدیثی از امام علیg نقل شده که »ِإن

« اقرار و اعتراف به مرگ است. انسان موّحد،  َ
یِه راِجُعون

َ
ِإل ا 

َّ
ِإن اقرار به بندگی خداوند و »َو 

ِه«؛ ما از آِن 
َّ
ا ِلل

َّ
اصل هویت خود و همه نعمت ها را از آِن خداوند می داند و می گوید: »ِإن

خدا هستیم، چه رسد به اوصاف و افعال و نعمت های ما. با این اعتقاد، بهترین صبر تحقق 

پیدا می کند؛ صبری که ریشه هر تأسفی را در دل قطع می کند و چرک غفلت را از صفحه دل 

می شوید.

سّر تسلیت بودن رجوع به خداوند حکیم عادل این است که اگر رخداد ناگوار مطابق عدل 

انتقام آن را  بود، انسان صابر جزای خود را خواهد یافت و اگر ظلم بود، خدای سبحان 

خواهد گرفت. 

با اعتقاد به این مطلب که ملک حقیقی فقط از آِن خدای سبحان است و هیچ کس با او در این 

مالکیت شریک نیست؛ حتی مالک حقیقی انسان و مال و فرزندش نیز خداست و مالکیت 

انسان نسبت به آنها، مالکیت ظاهری و مجازی، آن هم با اجازه خدای تعالی است، دیگر معنا 

ندارد که انسان از مشکالت، متأثر شود؛ زیرا خود را مالک نمی پندارد و از این رو به توجه ُمنِعم 

دل بسته است، نه به نعمت.
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درس این آیه آن است که دنیا سرای جاویدان نیست و هرگز نباید از زوال نعمت ها ناراحت 

شد، چرا که همه آنها متعلق به خداست، یک روز می بخشد و روز دیگر، بنا به مصلحت 

باز پس می گیرد و همه اینها وسیله است برای پیمودن مراحل تکامل. 

با این باور که همه انسانها به سمت خدای سبحان در حرکت اند و اینکه هر حادثه ای، تلخ 

یا شیرین، آزمونی الهی است و خداوند به شاکران و صابران پاداش می دهد، مجالی برای 

ناامیدی نمی ماند.

موجب  می دارد،  باز  شکایت  و  کفرآمیز  کالم  از  را  انسان  آن،  یادکرد  و  استرجاع  تکرار 

دلداری و تلقین به انسان و مانع وسوسه های شیطانی است و استمرار استرجاع، هنگام 

یادآوری مصیبت، لغزش ها را می بخشد. 

غیر صابر، اگر حادثه ای گوارا به او برسد مغرور می شود و آن را از خود می داند، چنانچه 

با بداندیشی و  بر رفتار و کردار خویش مواظبتی ندارد و  ناگوار مبتال شود،  به حادثه ای 

بددهنی، به بخت و شانس بد و مانند آن موکول می کند و اهل یأس و کفر خواهد بود.

و  فاعل  نه  را می بیند؛  فعل  تنها  یعنی  افقی طبیعت می اندیشد،  در سیر  فقط  غیرموحد، 

و فخرفروشی  و شادمانی  فرح  به  برطرف شدن ضرر،  رو هنگام  این  از  را،  نهایی  هدف 

می پردازد. 

برداشت
تالوت آیه استرجاع در اولین گام از نهضت عظیم حسینی، نشان از اعتقاد عمیق و قلبی 

حضرت به مبدأ و معاد، همچنین اعتقاد راسخ به مسیر خویش دارد. تکرار تالوت این آیه 

کید می کند که امام حتی یک لحظه از توحیدمحوری  در مراحل مختلف نهضت، نیز تأ

فاصله نگرفته است و به صورت مداوم، تابلوی توحید در پیش روی حضرت قرار دارد.

همچنین، تداوم و تکرار این آیه در مالقات ها، سخنرانی ها و مکاتبات، هدایت مخاطب را 
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نیز در پی خواهد داشت، البته در صورتی که قلب وی آمادگی پذیرش حق را داشته باشد.

پندها و آموزه ها
ــد  ــه توحی ــاد ب ــی، اعتق ــاد اله ــدأ و مع ــدا، مب ــرگ از خ ــد و م ــدا، تول ــه خ ــت ب بازگش

ــرگ،  ــرای م ــی ب ــدا، آمادگ ــرای خ ــام ب ــران، قی ــه روش صاب ــک ب ــاد، تمس ــرگ و مع و م

ــد. ــی یزی ــر اله ــالف غی ــف از خ تأس
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2
وا اسالما!

يِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل

َ
ا ِللِه َو ِإّن

َ
ِإّن

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
صبح روز بعد از مالقات امام حسینg و ولید، امامg در مسیری که می پیمود، به مروان 

بن حکم برخورد. وی گفت: ای ابا عبدالله من تو را نصیحتی می کنم. از من پیروی کن تا 

به مقصود خود برسی. 

امامg فرمود: بگو تا بشنوم. مروان گفت: با یزید بیعت کن که خیر دین و دنیای تو در آن 

است. 

«، بنابر این باید با اسالم خداحافظی کرد که امت  َ
یِه راِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
ِه َو ِإن

َّ
ا ِلل

َّ
امامg فرمود: »ِإن

اسالمی به فرمانروایی چون یزید گرفتار آمده است.1

در این ماجرا، دومین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 285؛ بحاراألنوار،ج  44،صص 326-324؛سخنان حسین بن علی )ع( 

ازمدینه تا کربال،صص 39-40.
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شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
گاهانه تا شهادت انتخاب کردند، به صورت مکرر  حضرت امام حسینg در مسیری که آ

از آیه استرجاع استفاده نمودند و این نشان از اعتقاد عمیق و قلبی ایشان به صحت مسیر 

انتخابی و گواهی صادقانه به حقانیت مبدأ و معاد است.

شنیدن این آیه از جانب مخاطبان و شنوندگان در مقاطع مختلف نیز آنان را به اطمینان 

گاه می سازد.  حضرتg بر این مسائل، آ

پندها و آموزه ها
نگاه دائمی به گذشته، مسیر و هدف؛ انحراف از راه مستقیم، هرگز.
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3
حقانیت خاندان طهارت

ِإنَّما ُيريُد اهلُل ِلُيذِهَب َعنُكُم الرِّجَس َأهَل الَبيِت َو ُيَطهَِّرُكم َتطهيرًا )احزاب: 33(

اى اهل بيت، خدا مى خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.

شأن تالوت
روز بعد از مالقات امام حسینg و ولید، امامg در راه، به مروان بن حکم برخورد که 

ایشان را به بیعت با یزید تشویق نمود. 

امامg با تندی به وی فرمود: وای بر تو! آیا پیشنهاد می دهی با یزید که مردی فاسق است، 

در ماست  و حق  ما خاندان رسول خداییم  ای دشمن خدا!  دور شو  از من  بیعت کنم؟ 

دودمان  بر  خالفت  فرمود:  که  شنیدم   bخدا پیامبر  از  من  گویاست.  حق  به  ما  زبان  و 

ابوسفیان حرام است.

مروان خشمگین شد و گفت: به خدا سوگند رهایت نمی کنم مگر آن که با خواری با یزید 

بن معاویه بیعت کنی.

دودمان  ما  و  پلیدی  تو  که  شو  دور  من  از  مروان!  ای  تو  بر  وای  فرمود:  او  به   gامام
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فرمود:  و  کرد  نازل  آیه  پیامبرش،  بر  آنان  حق  در  باجالل  و  عزیز  خدای  که  طهارتیم 

.»
ً
طهیرا

َ
ت م 

ُ
َرک هِّ

َ
یط َو  الَبیِت   

َ
هل

َ
أ جَس  الرِّ ُم 

ُ
َعنک ِلیذِهَب  ُه 

َّ
الل  

ُ
یرید ما  »ِإنَّ

مروان سر به پایین انداخت و چیزی نگفت.1

شرح و توضیح آیه
»انما« که معموال برای حصر است، دلیل بر این است که موهبتی که آیه تطهیر از آن سخن 

می گوید، ویژه اهل  بیتb است.

«، اراده تکوینی است، زیرا اراده تشریعی خداوند، پاکی همه مردم است نه 
ُ

مراد از »یِرید

تنها اهل بیتb و همه مردم بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هرگونه گناه و پلیدی 

پاک باشند. از سوی دیگر، اراده تشریعی خداوند )اوامر و نواهی( به افعال انسان ها تعلق 

ق اراده، افعال خدا است، بنا بر این 
َّ
می گیرد، نه افعال خداوند. در حالی که در این آیه، متعل

چنین اراده ای باید تکوینی باشد، و مربوط به خواست خداوند در عالم تکوین.

باید توجه داشت که اراده تکوینی موجب جبر نیست، زیرا معصومان دارای نوعی شایستگی 

تا  پروردگار،  از سوی  و موهبتی  ذاتی  لیاقت  دارای  و  اعمال خویشند  از طریق  اکتسابی 

پاک  اعمال  و  الهی  تأییدات  خاطر  به  معصومان  یعنی  باشند.  مردم  اسوه  و  الگو  بتوانند 

خویش، در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن، به سراغ گناه نمی روند، بی آنکه 

جبر و اجباری در کار باشد.

واژه »رجس« به معنی شی ء ناپاک است، خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به حکم 

عقل یا شرع یا همه اینها. پس »رجس« هر گونه ناپاکی ظاهری و باطنی است. الف و الم 

در »الرجس« الف و الم جنس است، مفهوم این کلمه، مفهومی عام و فراگیر است و همه 

انواع پلیدی ها را شامل می شود. پس از آنجا که گناه، پلیدی روح است، خاندان نبّوت باید 

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 285.
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از این پلیدی دور باشند. 

 الَبیِت« همه خاندان پیامبرb نیست، بلکه برخی افراد آن است؛ این مطلب 
َ

هل
َ
مراد از »أ

از ظاهر آیه نیز فهمیده می شود، چرا که »بیت« گرچه به صورت مطلق در اینجا ذکر شد، 

اما به قرینه آیات قبل و بعد، منظور از آن، بیت و خانه پیامبرo است. ضمن اینکه آیه مورد 

بحث، شامل زنان پیامبر نمی شود، زیرا آنها گاهی مرتکب گناه می شدند. چنانچه در سوره 

تحریم ذکر شده که پیامبرo رازی را به بعضی از همسرانش فرمود و او امانت داری نکرد 

و به دیگری گفت. قرآن این عمل را گناه نامید. )تحریم: 3 و 4(

و  علی  امام  از:  عبارتند  گروه  این  است،  شده  ذکر   bبیت اهل  نام  فریقین،  روایات  در 

 oهمچنین در روایات آمده که پیامبر اکرم .bحضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین

برای این که اختصاص اهل بیت را به پنج نفر ثابت کند، شش یا هشت ماه، هنگام نماز 

ُه 
َّ
 الل

ُ
ما یرید صبح از کنار خانه فاطمهh می گذشت و می فرمود: »الصالة یا اهل البیت ِإنَّ

.»
ً
طهیرا

َ
ت م 

ُ
َرک هِّ

َ
یط َو  الَبیِت   

َ
هل

َ
أ جَس  الرِّ ُم 

ُ
َعنک ِلیذِهَب 

م« به معنای پاک نگه داشتن است نه پاک کردن از آلودگی قبلی. پس شرط تطهیر، 
ُ
َرک هِّ

َ
»یط

آلودگی نیست، زیرا قرآن درباره حوریان بهشتی کلمه »مطهرة« را به کار برده )بقره: 25( 

در حالی که هیچ گونه آلودگی ندارند. 

وارد کردن  به وسیله  اثر رجس  زایل ساختن   ،»
ً
طِهیرا

َ
ت م 

ُ
َرک هِّ

َ
تطهیر در جمله »یط از  مراد 

به ادراک  مقابل آن )اعتقاد به حق( است، پس تطهیر اهل بیتb یعنی ایشان را مجهز 

حق کند.

زنان  شامل  که  آمده  مطلبی   oپیامبر زنان  وظایف  از  بحث  میان  در  چرا  که  این  درباره 

به   »... ُه 
َّ
الل  

ُ
یِرید ما   عبارت »ِإنَّ

ً
اوال از جمله:  پیامبرo نمی شود، پاسخ هایی گفته شده، 

 
ً
صورت جداگانه نازل شده ولی هنگام جمع آوری قرآن در این جا قرار گرفته است. ثانیا
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رسم شاعران و ادیبان عرب این بوده که در البه الی مطالب معمولی حرف جدید و مهّمی 

مطرح می کنند تا تأثیرش بیشتر باشد. نظیر این آیه، در آیه سوم سوره مائده هم مشاهده 

می شود که مطلب مربوط به والیت و امامت و کمال دین، در کنار احکام مربوط به گوشت 

خوک و خون، نازل شده و این گونه جاسازی ها رمز حفظ قرآن از دستبرد نااهالن است. 

 در مورد اهل بیتb، ضمیر جمع مذکر به کار رفته که نشان غالب بودن مردان است، 
ً
ثالثا

به خالف جمالت مربوط به زنان پیامبرo که در آنها از ضمیر جمع مؤنث استفاده شده 

است.  

در این آیه شریفه در حقیقت دو قصر و انحصار به کار رفته، یکی انحصار اراده و خواست 

خدا در بردن و دور کردن پلیدی و تطهیر اهل بیتb، دوم انحصار این عصمت و دوری از 

جَس« دلیل  ُم الرِّ
ُ
ُه ِلیذِهَب َعنک

َّ
 الل

ُ
ما یِرید پلیدی در اهل بیتb. با توجه به اینکه جمله »ِإنَّ

بر اراده حتمی و تخلف ناپذیر خداوند می باشد، روشن می شود که اراده قطعی خداوند بر 

این قرار گرفته که اهل بیتb از هر گونه رجس و پلیدی و گناه پاک باشند و این همان مقام 

عصمت است. یعنی مراد از بردن رجس، عصمت از اعتقاد و عمل باطل است. 

 اراده دارد شما را 
ً
پس می توان چنین معنایی برای آیه در نظر گرفت: خدای سبحان دائما

به موهبت عصمت اختصاص دهد، به این طریق که اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از 

شما اهل بیتb ببرد و به جای آن، عصمتی بیاورد که حتی اثری از آن اعتقاد باطل و عمل 

زشت در دل هایتان باقی نگذارد.

برداشت
آیه تطهیر از مهم ترین آیاتی است که بحث های تاریخی، تفسیری و کالمی بسیاری درباره 

آن انجام شده است. استناد حضرت حسین بن علیg به این آیه در برابر مروان حکم که 

گاهی مروان نسبت به  اصرار بر بیعت ذلیالنه امامg با یزید بن معاویه داشت، نشان از آ



آیات قرآنی در کالم و نهضت حسینی 30

جایگاه اهل بیتb و همچنین آن حضرتg نزد خداوند متعال دارد؛ چه اینکه پس از 

تالوت این آیه، وی سکوت کرده و ادامه کالم نداده است.

پندها و آموزه ها
 ،bطهارت خاندان  حق پویی  و  حق گویی  پلیدی،  هرگونه  از   bپیامبر خاندان  طهارت 

عزت اهل بیتb در هر مسئله، دوری اهل بیتb از ذلت.
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4
حقانیت قیامت

اَعَة آِتَيٌة ال َريَب فيها )حج: 7( َو َأنَّ السَّ

و نيز قيامت خواهد آمد، شكى در آن نيست.

شأن تالوت
از  پس  و  نگاشت  را  وصیتنامه ای  مکه  سوی  به  مدینه  از  حرکت  هنگام   gحسین امام 

ممهورساختن به ُمهر خویش، آن را به برادرش محمد حنفیه تحویل داد. در مقدمه این 

 gعلی بن  حسین  وصیت  این  ِحیِم؛  الرَّ حمِن  الرَّ ه 
ّ
الل »ِبسِم  است:  آمده  چنین  وصیت، 

است به برادرش محمد حنفیه، حسینg گواهی می دهد به توحید و یگانگی خداوند و 

گواهی می دهد که برای خدا شریکی نیست و شهادت می دهد که محمدJ بنده و فرستاده 

اوست و آیین حق )اسالم( را از سوی خدا )برای جهانیان( آورده است و شهادت می دهد 

 ال َریَب فیها« و خداوند همه انسانها را در 
ٌ
آِتَیة  

َ
اَعة که بهشت و دوزخ حق است و »السَّ

چنین روزی زنده خواهد نمود.«1

1. بحاراألنوار،ج  44،ص 329.
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شرح و توضیح آیه
َه ُهَو 

َّ
نَّ الل

َ
 ِبأ

َ
 ال َریَب فیها« عطف است بر »اّن« در جمله »ذِلک

ٌ
 آِتَیة

َ
اَعة نَّ السَّ

َ
جمله »َو أ

« و غرض از آن، یادآوری دلیلی است که برانگیختی در قیامت را اثبات می کند. الَحقُّ

 َریَب فیَها« یاد کرده است؛ پس عبارت مورد 
َّ
قرآن کریم از تعبیر منطقی »بالضروره« به »ال

 بالضرورة«.
ٌ
بحث می توانست اینگونه باشد: »الساعة آتیة

در این آیه، ظرف زمانی زنده شدن مردگان، معّین و با تعبیر »ساعت« از آن یاد شده است. 

اینکه آمدن قیامت را به »ساعت« نسبت داد و نفرمود: خدا ساعت را می آورد، شاید از 

این جهت بوده که ناگهانی بودن و مبالغه در اخفای آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین 

هرچند نام قیامت و آمدن ناگهانی اش در کالم خدای تعالی بسیار تکرار شده، ولی آورنده 

آن، در هیچکدام از آنها ذکر نشده است. 

 ال َریَب فیها«، یک برهان برای اثبات 
ٌ
 آِتَیة

َ
اَعة نَّ السَّ

َ
َه ُهَو الَحقُّ َو أ

َّ
نَّ الل

َ
 ِبأ

َ
در عبارت »ذِلک

معاد تشکل شده و آن عبارتست از: خدا حق است و از حّق محض جز کار حق صادر 

نمی شود، اگر دنیا به مقصد نرسد، باطل و بیهوده است و این همه فسادهایی که وجود 

است،  آینده حق  در  معاد  که  ثابت می شود  داشت. پس  نخواهد  کتابی  و  دارد، حساب 

 َریَب فیَها«.
َ
بالضروره »ال

برداشت
بسیاری از جنگ ها و نزاع ها، درگیری برای لذت جویی و پایان آن، دنیاپرستی است. ولی 

امام حسینg در ابتدای وصیت نامه به برادرش محمد حنفیه، به اصول دین )توحید، نبوت 

و معاد( شهادت می دهد.

از آنجا که این وصیت نامه به منزله سند قیام سیدالشهداg است و اهداف بلند قیام ایشان 

را بیان می نماید، اشاره به ارکان و اصول دین، استنادی است که این حرکت، در حقیقت 
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مأموریتی از جانب خداوند متعال می باشد و جز عبادت خدای تعالی و اقامه بندگی در 

عالم، هیچ معنای دیگری ندارد و کسی که به دنبال فساد و اثبات نفس نباشد به دار آخرت 

می رسد.

لذا قیام برای خداوند تعالی، جاودانگی را به دنبال خواهد داشت.

پندها و آموزه ها
اعتقاد به معاد، حقیقت داشتن معاد، برانگیختگی در معاد
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5
بهترین داور

َو ُهَو َخيُر الحاِكمين )اعراف: 87(

كه او بهترين داوران است.

شأن تالوت
امام حسینg هنگام حرکت از مدینه در وصیتنامه ای که به برادرش، محمد حنفیه تحویل 

داد، پس از بیان عقاید خود درباره توحید، نبوت و معاد، هدف خود را از خروج به سوی 

مکه، چنین بیان داشت:

من نه از روی خودخواهی یا برای خوش گذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج 

می گردم، بلکه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از منکر و خواسته ام از این 

حرکت، اصالح مفاسد امت و زنده کردن سنت جدم رسول خداJ و راه و رسم پدرم علی 

بن ابی طالبg است. پس هر کس این حقیقت را از من بپذیرد، راه خدا را پذیرفته است 

و هر کس در این راه از من پیروی نکند، من با صبر و استقامت، راه خود را در پیش خواهم 
یُر الحاِکِمیَن«.1

َ
گرفت تا خداوند در میان من و این افراد حکم کند »َوُهَو خ

1. بحاراألنوار،ج  44، صص 330-329؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 55.
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شرح و توضیح آیه
این عبارت از قول حضرت شعیبg نقل شده است. از جمالت ابتدایی آیه محل بحث 

با یکدیگر درگیری داشتند. در چنین  قوم آن حضرت، مؤمنان و کفار  معلوم می شود در 

وضعیتی ایشان به هر دو گروه نصیحت می کند که »با یکدیگر اختالف نکنید و اوضاع 

داخلی را مخدوش نسازید، هرچند عده ای از شما من را قبول دارد و عده ای همچنان ایمان 

نیاورده اند، اما در هر صورت، درگیری ایجاد نکنید و صبر کنید که خدا احکم الحاکمین 

یکدیگر  با  و  می بردیم  شمشیر  به  دست  نیز  ما  بودید،  بیگانه  گروه  دو  شما  اگر  است. 

می جنگیدیم، اما همگی در یک شهر در حال زندگی هستیم، پس هر دو گروه صبر کنند.« 

در حقیقت، ایشان از اتفاق مردم بر ایمان و عمل صالح مأیوس بود و می دانست توانگران 

قومش به زودی به کارشکنی و آزار مؤمنین دست خواهند زد و در نتیجه، مؤمنان نیز در 

َرج نمود تا 
َ
تصمیم خود سست خواهند شد؛ ناچار همه قوم خود را امر به صبر و انتظار ف

خداوند در میانشان داوری کند، چرا که او بهترین حکم کنندگان است.

رسالت انبیا و حاکمان الهی به حدی است که برای برقراری و حفظ امنیت ملی، نهایت 

تالش و کوشش را انجام می دهند. 

را  را می زند و جهان  داور است، حرف آخر  برترین  و  بهترین  در جهان هستی، خداوند 

اداره می کند. کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، صبور است و در کیفر و پاداش عجله 

نمی کند و باکی از حکم دیگران نیز ندارد.

دستور به صبر در این آیه، یکی از شواهدی است بر اینکه خداوند خیرالحاکمین است، 

زیرا بهترین داور کسی است که در هر موقعیت مناسبی، به گونه ای حکمی می کند که مایه 

خیر همه مردم است و هر حکمی هم که صادر می کند، عادالنه و خالی از جور و تعدی 

است.
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برداشت
امام حسینg با بیان جمله »وهو خیر الحاکمین« بر عزم جدی خود مبنی بر خروج از مدینه 

با نیت اصالح گری در امت اسالمی تأکید می کند. هر چند به نتیجه رساندن این قصد و 

نیت همراه با سختی و مشقت است، اما حضرتg، صبر را پیشه خود کرده و به امید نتیجه 

مطلوب حرکتش را آغاز می کند.

ایشان قضاوت مردمان را درباره این قیام، ناکافی دانسته و خداوند را بهترین، منصف ترین، 

عادل ترین و عالم ترین قاضی و حکمران می داند که بر قضاوتش هیچ اشکالی وارد نمی شود.

پندها و آموزه ها
عدالت در قضاوت، قضاوت خداوند، بهترین قضاوت، بی توجهی به قضاوت مردم
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6
توکل بر خدا

لُت َو ِإَليِه ُأنيب )هود: 88(
َّ
َو ما َتوفيقي  ِإالَّ ِباهلِل َعَليِه َتَوك

توفيق من تنها با خداست. به او توكل كرده ام و به درگاه او روى مى آورم.

شأن تالوت
امام حسینg وصیتنامه ای را که هنگام حرکت از مدینه به برادرش، محمد حنفیه تحویل 

نیب«.1
ُ
یِه أ

َ
لُت َو ِإل

َّ
َوک

َ
یِه ت

َ
ِه َعل

َّ
 ِبالل

َّ
وفیقی  ِإال

َ
داد، با این آیه به پایان برد: »َو ما ت

شرح و توضیح آیه
هنگامی که حضرت شعیبg دستورهای الهی را به قوم خود ابالغ کرد، به آنها گفت: من 

یک هدف بیشتر ندارم و تا آنجا که در قدرت دارم آن را دنبال می کنم و آن اصالح شما و 

جامعه شما است، برای رسیدن به این هدف نیز تنها از خدا توفیق می طلبم و تنها بر او 

تکیه می کنم و در همه چیز به او باز می گردم. از این مقدمه نتیجه می شود که اراده کارها 

از انسان ها، ولی میزان توفیق از خداست. آدمی باید در کارها آخرین تالش را به کار برد، 

قّیت به دست خداوند است، این همان معنای توکل است و آن زمانی 
ّ
ولی بداند که موف

1. بحاراألنوار،ج  44، صص 330-329؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 55.
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نتیجه بخش است که در کناِر تالش باشد. 

ِه« یعنی آنچه در مورد تدبیر امور جامعه، به اراده من است و 
َّ
 ِبالل

َّ
وِفیِقی ِإال

َ
عبارت »َو ما ت

هر توانی که در ردیف کردن اسباب و مساعدکردن شرایط در راستای سعادت شما به کار 

امری  در هیچ  و  ندارم  قدرتی  او من هیچ  بدون  است؛  از خدای سبحان  می گیرم، همه 

مستقل از او نیستم. 

خدا توفیق می دهد یعنی چه؟ یعنی رخدادها را به گونه ای تنظیم می کند که موافق با هدف 

باشد، خواسته ها، تالش ها و کوشش ها را طوری منظم می کند که موافق با هدف باشد. 

فالنی موفق نیست، یعنی موانع و شرایط به گونه ای تنظیم شدند که با رسیدن به هدف، 

وفق نمی دهد و هماهنگ نیست. خدای سبحان تنها کسی است که می تواند علل و عوامل 

درون و بیرون را هماهنگ کند و توفیق به دست اوست.

 gجمله محل بحث، در مقام استثنا از استطاعت است، چون بعد از آن که حضرت شعیب

به مردم فرمود: جز اصالح جامعه به مقدار استطاعتش قصدی ندارد، در ضمن گفتارش 

 
َّ

وِفیِقی ِإال
َ
اثبات کرد به طور مستقل، توانی ندارد، لذا کالمش را کامل کرد و فرمود: »َو ما ت

ِه«. در حقیقت، گفتار پیشین خود را با ارجاع متعدد ضمیرها، ترمیم و تکمیل کرد تا 
َّ
ِبالل

توحیدی شود؛ این مواظبت از گفتار است و انسان باید مراقب کالمش باشد.

گاه باشد، الزم  بر کسی که خود را بنده خدا می داند و به مقام پروردگار خویش دانا و آ

است که با تصریح توکل بر پروردگارش و رجوع به او، آن حقیقت را نمایان سازد؛ به همین 

ِنیُب«.
ُ
یِه أ

َ
لُت َو ِإل

َّ
َوک

َ
یِه ت

َ
جهت شعیبg بعد از آنکه توفیقش از خدا دانست، گفت: »َعل

حضرت شعیبg فرمود: من در تمام کارها او را وکیل می گیرم. کسی که چیزی را نمی داند 

یا توانش را ندارد، باید عاِلم یا قادر را وکیل خود قرار دهد. 

انابه را به دو صورت واژه شناسی کرده اند: اول این که این واژه از »ناَب، ُینیُب« است، دوم 

این که از »ناَب، َینوُب« است. »ُمنیب« اگر از »ینوب« باشد، یعنی اهل نوبت؛ کسی که 



39ادخ  !ا ادو

 در انتظار نوبت گیری است که چه وقت نوبتش می آید. اما اگر »ینیب« باشد، یعنی 
ً
دائما

 در پیشگاه خدای سبحان اهل رفت و آمد است.
ً
انقطاع به سوی خداوند؛ کسی که مرتبا

برداشت
باشد،  و سوز  انابه  ل، 

ّ
توک ایمان،  اهل  و  باید خود صالح  ُمصِلح  آیه، یک  این  اساس  بر 

 اهل عمل و هدف او اصالح جامعه باشد، توفیق کارش را از خداوند بداند، همیشه 
ً
شخصا

ل نماید و در مشکالت به او پناه ببرد.
ّ
بر او توک

در  و  نمود  جبار  دستگاه  علیه  قیام  به  اقدام  ویژگی هایی  چنین  داشتن  با   gحسین امام 

وصیتنامه خویش بدان ها تصریح نمود.

در حقیقت، حضرتg موافقت و مخالفت اطرافیان با این حرکت و تعداد نیروهای همراه 

خود را دلیل موفقیت یا شکست، معرفی نکردند؛ بلکه همه را از جانب خدایی دانستند که 

با تضرع به او توکل نمودند.

پندها و آموزه ها
موفقیت با خداست، توکل بر خدا، بازگشت به خدا، تضرع به درگاه الهی، کمی و زیادی 

یا  موفقیت  دلیل  اطرافیان  مخالفت  و  موافقت  نیست،  شکست  یا  موفقیت  دلیل  نیروها 

شکست نیست، هدف الهی کافی نیست بلکه توکل هم الزم است.
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7
استمداد از خداوند 

اِلِمين )قصص: 21( ِني ِمَن الَقوِم الظَّ َفَخَرَج ِمنها خاِئفًا َيَتَرقَُّب قاَل َربِّ َنجِّ

ستمكاران  از  مرا  من،  پروردگار  اى  گفت:  شد.  بيرون  شهر  از  نگران  و  ترسان 
رهايى بخش.

شأن تالوت
حضرت حسین بن علیg دو روز مانده به آخر ماه رجب، اراده کرد به همراه فرزندان و سایر 

اعضای خانواده اش به سوی مکه حرکت کند. یکی از یاران آن حضرت پیشنهاد کرد که بهتر 

است شما نیز مانند عبدالله بن زبیر، یکی از راه های فرعی به سمت مکه را انتخاب کنید تا اگر 

افرادی از طرف کارگزاران یزید در تعقیب شما باشند، نتوانند به هدف خود دست یابند. امام

اِلمیَن، 
ّ

وِم الظ
َ

نی ِمَن الق  َربِّ َنجِّ
َ

ُب قال
َّ
 َیَتَرق

ً
َرَج ِمنها خاِئفا

َ
خ

َ
g در پاسخ این پیشنهاد فرمود: »ف

نه، به خدا سوگند! مسیر معمولی و جاده عمومی را ادامه خواهم داد و به کوه و دشت منحرف 
نخواهم شد تا به آن مرحله ای برسم که خواسته خداست.«1

1. اإلرشاد،ج 2،ص 35؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 58.
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شرح و توضیح آیه
فرعونیان  که  رساند   gموسی حضرت  به  را  خبر  این  فرعون،  آل  مؤمن  که  هنگامی 

قصد کشتن او را دارند، به خیرخواهی این مرد باایمان ارج نهاد و به توصیه او از شهر 

خارج شد، در حالی که ترسان و هر لحظه در انتظار حادثه ای بود. در این حال، همه 

دعا  دامن  به  بزرگ دست  این مشکل  برای حل  و  کرد  پروردگار  متوجه  را  وجود خود 

ُب 
َّ
َیَتَرق  

ً
ِمنها خاِئفا َرَج 

َ
خ

َ
برداشت. این جریان در قرآن کریم چنین وارد شده است: »ف

اِلِمین«.
َّ

الظ وِم 
َ

الق ِمَن  ِنی  َنجِّ َربِّ   
َ

قال

قلبی  ر 
ّ
تأث آن  خشیت  اما  عملی،  اثر  ترتیب  یعنی  خوف  است؛  خشیت  از  غیر  خوف 

است که منشأ اعتقادی داشته باشد و فرد بداند که آن اثر از کیست. خشیت فقط برای 

خداست. افراد عادی از غیر خدا هم خوف دارند و هم خشیت، اما افراد الهی از غیر 

خدا خوف دارند و در خشیت، موّحدند.

: زندگی 
ً
: باید به هشدارهای دلسوزانه بها داده شود؛ ثانیا

ً
از این آیه می توان فهمید که اوال

: رهبران الهی، در 
ً
 با آوارگی و سختی همراه بوده است؛ ثالثا

ً
انبیا و مصلحان جامعه، غالبا

: باید سعی و هّمت را به کار بست، ولی 
ً
همه حاالت از خداوند استمداد می کنند؛ رابعا

نتیجه را باید از خداوند خواست.

برداشت
بود  لحظه ممکن  هر  که  مکه خارج شد  به سوی  مدینه  از  در حالی   gحضرت حسین

عمال حاکمان اموی به ایشان گزندی وارد کنند. به همین دلیل با تمسک به این آیه، ضمن 

بیان خوف از وضعیت موجود، توکل خود را به خداوند بیان داشت و به دعا و مناجات 

پرداخت.

این  از  بتوان  تا  باشد  دالیل هجرت  از  می تواند  که خوف  می فهماند   gامام این حرکت 
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طریق به ساحل امنیت نایل شد.

پندها و آموزه ها
هجرت، ناامنی در وطن دلیل هجرت، دعا و مناجات هنگام خوف و ترس، خداوند محور 

هجرت و حرکت، توکل در هجرت، خداوند نجات بخش است.
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8
عدم امکان تأخیر در مرگ

َأيَنما َتُكوُنوا ُيدِركُكُم الَموُت َو َلو ُكنُتم في  ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة  )نساء: 78(

هر جا كه باشيد ولو در حصارهاى سخت استوار، مرگ شما را در مى يابد.

شأن تالوت
هنگام خروج امام حسینg از مدینه، گروه هایی از جنیان مسلمان نزد امام g آمدند و 

گفتند: ما پیروان و یاوران توییم هر چه خواهی فرمانمان ده، اگر فرمان دهی همه دشمنانت 

را هم اکنون بکشیم، خواهیم کرد.

 
ُ

ُم الَموت
ُ
وُنوا ُیدِرکک

ُ
ک

َ
یَنما ت

َ
حضرتg آنان را دعا کرد و فرمود: آیا این آیه را نخوانده اید: »أ

ٍة» و نیز اگر شما در خانه های خود هم بودید کسانی که کشته شدن 
َ

د یَّ
َ

 ُمش
ٍ

نُتم فی  ُبُروج
ُ
و ک

َ
َو ل

 به سوی قتلگاه های خویش می رفتند و اگر من در جای خود بمانم، 
ً
برآنان نوشته شده قطعا

این خلق شب زده به چه آزموده شوند؟ و چه کسی در مشهد شهادت من جای گزیند؟ 

خدا در آن روز که زمین را گسترانید، آنجا را برای من برگزید و آن را پناه شیعیانم قرار داد. 
آنجا در دنیا و آخرت امان آنان است.1

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 301؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 330.
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شرح و توضیح آیه
م« این است که کسی از چیزی 

ُ
»ادراک« رسیدن به پایان چیزی است. معنی ماده »ُیدِرکک

فرار کند و آن به دنبالش بدود.

»بروج« جمع »برج« و در اصل به معنای نمود داشتن و جلب توّجه کردن است؛ برج، 

بنائی است که در چهار کنج قلعه ها بنا می شود و بنیان آن را محکم می کنند تا بتوانند در 

آن برج ها دشمن را دفع نمایند.

قصر  شده  گفته  است.  آن  کردن  مرتفع  و  محکم  بنای  معنای  به  »تشیید«  از  »مشیدة« 

مشیده، خانه گچ کاری شده و مستحکم و مرتفع است.

»بروج مشّیده« بناهای محکم و بلندی است که ستون هایش مشّید و محکم گشته است.

آیات 77 و 78 از سوره نساء، حال منافقان و مسلمانان سست عنصری را بیان می کند که 

در مکه بدون اینکه فرمان جهاد صادر شده باشد، درخواست جنگ با مشرکان داشتند، 

اما در مدینه و پس از صدور فرمان مبارزه، از شرکت در میدان جهاد وحشت داشتند و 

ناراحت شدند، قرآن به آنها در برابر این طرز تفکر سه پاسخ می گوید: پاسخ اول: اینها از 

مردم بیشتر از خدا میترسند. پاسخ دوم: زندگی دنیا زودگذر است و پاداش های جهان 

دیگر برای پرهیزکاران بهتر خواهد بود. پاسخ سوم: فرار از مرگ سودی ندارد. شما در هر 

کجا که باشید مرگ به دنبالتان می شتابد و باالخره روزی شما را در کام خود فرو خواهد 

برد، حتی اگر در برج های محکم باشید، پس چه بهتر که این مرگ حتمی و اجتناب ناپذیر 

 
ً
در یک مسیر سازنده و صحیح همچون جهاد، انسان را دریابد، نه بیهوده و بیاثر. اصوال

مرگ یک واقعیت بزرگ است و باید برای استقبال از مرگ توأم با افتخار آماده شد.

درباره آیه مورد بحث باید گفت این گفتار، اساسش تمثیل است، می خواهد مثالی بیاورد 

برای اموری که به وسیله آنها آدمی، خود را از نامالیمات و خطرها حفظ می کند و حاصل 

معنا این است که مرگ سرنوشتی است که درک آن از احدی فوت نمی شود، هر چند که به 
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منظور فرار از آن به محکم ترین پناهگاه ها، پناهنده شود. 

باید دانست با فرار از جنگ یا مخفی شدن در ساختمان ها وپناهگاه های مستحکم نمی توان 

نیست. جمله  گریزی  از مرگ،  فرارسد  قطعی  اجل  که  آن گاه  انداخت.  تأخیر  به  را  مرگ 

مزبور، در صدد اثبات اصل مرگ نیست، چون کسی نمی پندارد که در پناه قلعه محکم 

آن  با  که  پنداشت  ولی می شود چنین  اصل مرگ گریخت.  از  استوار می توان  و  مرتفع  و 

می توان مرگ را به تأخیر انداخت و قرآن کریم در رّد چنین اعتقادی می فرماید که هرچند 

در برج های استوار باشید، اجل که فرا رسد، از مرگ گریزی نیست و تقدیم و تأخیر مرگ 

در اختیار انسان نیست.

و  نمی کند  نفوذ  انسان  وجود  بیرون  از  می شود  تصور  آنچه  خالف  بر  طبیعی  مرگ های 

 از درون انسان سرچشمه میگیرد، به عبارت دیگر، استعداد دستگاه های مختلف 
ً
معموال

بدن، محدود است و روزی به پایان می رسد.

و  تصریح  مطلب  این  بر  متعددی  آیات  و  است  الهی  ف ناپذیر 
ّ
تخل قضاهای  از  مرگ، 

کید دارد، پس کسی نمی تواند از مرگ فرار کند. خدای سبحان به مرگ تحدی می کند  تأ

 ِان 
َ

ُم الَموت
ُ
ِسک

ُ
ادَرؤوا َعن أنف

َ
و می فرماید که اگر می توانید مرگ را از خود دور کنید: »ف

 
َ

ل ِانَّ الَموت
ُ
 با شما مالقات می کند: »ق

ً
نُتم صاِدقین« )آل عمران: 168(؛ مرگی که قطعا

ُ
ک

م« گوشزد 
ُ
م«  )جمعه: 8( و آیه مورد بحث که با تعبیر »ُیدِرکک

ُ
ُه ُمالقیک ِانَّ

َ
ِفّروَن ِمنُه ف

َ
ذی ت

َّ
ال

میکند فرار از این واقعیِت قطعِی عالِم هستی، بیهوده است و بدون تردید اگر مرگ در پی 

انسان خواهد مرد؛ در سفر  با فرارسیدن اجل حتمی،  او را خواهد گرفت.  کسی درآید، 

رات الهی اند که تغییرپذیرند؛ ولی اصل مرگ بشر از قضای 
ّ

باشد یا حضر؛ و هر دو از مقد

ف ندارد.
ّ
حتمی است که تخل

برداشت
مرگ و حقانیت آن و عدم امکان تأخیر در مرگ، همچنین اذعان به این مسائل از مواردی 
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است که می توان از تالوت این آیه توسط امام حسینg برداشت نمود.

انسان های  که  بوده  کوفه  به سمت  بر خروج  زمان، مصمم  از  مقطع  این  در   gحضرت

 gایشان نزد  سویی  از  دیگر  موجودات  و  سویی  از  مختلف  عقاید  و  افکار  با  گوناگون 

می آمدند و مذاکره و گفت وگو می نمودند.

جالب اینکه گزارش های تاریخی از توصیه انسان ها بر عدم خروج حضرتg از سرزمین وحی 

حکایت دارد، در حالی که جنیان بر حمایت خویش از ایشانg  برای مبارزه با ظلم تأکید 

داشتند.

پندها و آموزه ها
حقانیت مرگ؛ عدم امکان تأخیر در مرگ؛ مرگ در زمان مقرر به سراغ موجودات می رود؛ 

همگان گرفتار مرگ می شوند. 
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9
بهترین مرگ

َلَبَرَز الَّذيَن ُكِتَب َعَليِهُم الَقتُل ِإلی  َمضاِجِعِهم )آل عمران: 154(

بيرون  قتلگاهشان  به  خانه  از  است  شده  مقرر  آنها  بر  كشته شدن  كه  كسانى 
مى رفتند.

شأن تالوت
هنگام خروج امام حسینg از مدینه، گروه هایی از جنیان مسلمان نزد امام g آمدند و 

گفتند: ما پیروان و یاوران توییم هر چه خواهی فرمانمان ده، اگر فرمان دهی همه دشمنانت 

را هم اکنون بکشیم، خواهیم کرد.

حضرتg آنان را دعا کرد و فرمود: آیا این آیه را نخوانده اید: هر کجا باشید شما را مرگ 

ِإلی    
ُ

تل
َ

الق یِهُم 
َ
َعل ِتَب 

ُ
ک ذیَن 

َّ
ال َبَرَز 

َ
»ل نیز  و  باشید  استوار  برج های  در  هر چند  درمی یابد 

آیید که در آخر آن روز، در  نزد من  ... شما جنیان! در روز شنبه )عاشورا(  َمضاِجِعِهم« 

مرا  کنند،  را  کشتنش  آهنگ  تا  نمانده  خاندانم  و  برادران  و  خویشان  از  کسی  که  حالی 
می کشند و سر مرا برای یزید می برند.1

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 301؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 330.
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شرح و توضیح آیه
یعنی  ُجوع« 

ُ
و ض جع 

َ
است. »ض درازکشیدن  معنی جای  به  َمضَجع  »مضاجعهم« جمع 

قراردادن پهلو بر زمین.

این آیه در جریان جنگ احد نازل شده است. منافقان و افراد ضعیف االیمان می پنداشتند 

که شکست احد نشانه نادرست بودن آیین اسالم است . خداوند در پاسخ آنها به این مطلب 

اشاره می کند که تصور نکنید کسی با فرار از میدان جنگ و از حوادث سختی که باید به 

استقبال آن بشتابد میتواند از مرگ فرار کند، آنها که اجلشان رسیده حتی اگر در خانه های 

از  دیگر  عبارت  به  کشت.  خواهند  بستر  در  را  آنها  و  میتازند  آنها  بستر  به  بمانند  خود 

رات حتمی، امکان فرار نیست.
ّ

مقد

خداوند با این کالم دو چیز را روشن نمود: اول: کشته شدن هر یک از مسلمانان در معرکه 

جنگ دلیل بر این نیست که بر حق نیستند، دوم : سنت خدای تعالی بر این جاری شده که 

ابتال و خالص سازی عمومی باشد، هم شامل کافران و منافقان و سست ایمان ها شود و هم 

شامل مسلمانان و مؤمنان و متعهدان. پس اگر سّنت الهی، آزمایش نبود و کافران همیشه 

مغلوب می شدند، ایمان و کفِر اختیاری معنا نداشت و زمینه ای برای جهاد اکبر و اصغر 

فراهم نمی آمد و انسان در مسیر تعالی و کمال قرار نمی گرفت.

عنصر محوری آیه مورد بحث این است که اگر شما دین خدا را یاری نکردید، رادمردانی 

که سرشت آنان دفاع از کیان دین الهی و سرنوشت آن ها شهادت در راه خداست، به صحنه 

ذیَن 
َّ
ال َبَرَز 

َ
بنابراین به دو دلیل، کتابت مرگ در »ل ی خود می روند، 

َ
اَبد نبرد و به خوابگاه 

 إلی َمضاِجِعِهم« از نوع کتابت تکوینی است؛ بر خالف کتابت روزه 
ُ

تل
َ

یِهُم الق
َ
ِتَب َعل

ُ
ک

ُم الّصیام« )بقره: 183( که تشریعی است. کتابت تکوینی، نوعی روزی و 
ُ
یک

َ
ِتَب َعل

ُ
در »ک

توفیق الهی است و اهل توفیق الهی با حسن اختیارشان شهادت را برگزیدند.

رات حتمی پروردگار، به انسان آرامش می دهد.
ّ

پیام آیه این است که اعتقاد به مقد
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برداشت
در یک مکالمه و مجلس، تالوت آیاتی که متضمن مفهوم ناگزیربودن موجودات از مرگ 

هستند، گواه علم راستین گوینده به حقایق عالم و اعتقاد صادقانه وی به گفته های خویش 

است.

قاطعیت  با  حضرت  است،  شده  گزارش  جنیان  و  حسین  امام  میان  که  گفت وگویی  در 

از انتخاب خویش دفاع می کند و مرگ را حقیقتی می داند که دیر یا زود، به سراغ آدمی 

می آید؛ پس چه بهتر که این مرگ در راه خداوند باشد و با شهادت ختم شود.

پندها و آموزه ها
ایشان،  یاران  و   gحسین امام  برای  شهادت  تقدیر  الهی،  مقدرات  به  اعتقاد  و  اعتماد 

حقانیت مرگ، قطعیت مرگ، عدم امکان فرار از مرگ.
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10
اتمام حجت

ِليهِلَك َمن َهَلَك َعن َبيَِّنٍة َو َيحيي  َمن َحیَّ َعن َبيَِّنٍة )انفال: 42(

تا هر كه هالک مى شود به دليلى هالک شود و هر كه زنده مى ماند به دليلى زنده 
ماند.

شأن تالوت
هنگام خروج امام حسینg از مدینه، گروه هایی از جنیان مسلمان نزد امام g آمدند و 

درخواست کردند تا حضرتg، همراهی و همکاری آنان در مبارزه با دشمنان را بپذیرد. 

فرمود:  و  کرد  دعا  را  آنان   gحضرت داد،  رخ  آنان  میان  که  مختصری  گفتگوی  از  پس 

شما جنیان! در روز شنبه )عاشورا( نزد من آیید که در آخر آن روز، در حالی که کسی از 

خویشان و برادران و خاندانم نمانده تا آهنگ کشتنش را کنند، مرا می کشند و سر مرا برای 

یزید می برند.

نبود که  تو واجب  فرمان  از  پیروی  اگر  فرزند حبیب خدا!  و  آنان گفتند: ای حبیب خدا 

نمی توانیم از آن سرپیچی کنیم، همه دشمنانت را می کشتیم.

َمن   
َ

لیکن صبر می کنیم: »ِلیهِلک تواناتریم و  از شما  ایشان  بر  ما  به خدا  امامg فرمود: 
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 َعن َبیَنٍة َو یحیی  َمن َحی َعن َبیَنٍة«.1
َ

ک
َ
َهل

شرح و توضیح آیه
منظور از حیات و هالکت در اینجا همان هدایت و گمراهی است، زیرا در روز بدر به 

روشنی تقویت مسلمانان با یاری خداوند به همه نشان داده شد و ثابت شد که این گروه با 

خدا راهی دارند و حق با آنهاست.

َبیَنٍة« تعلیل آن قضائی است که  َو یحیی  َمن َحی َعن  َبیَنٍة   َعن 
َ

ک
َ
َهل  َمن 

َ
جمله »ِلیهِلک

 )انفال: 44(( و معنایش 
ً
 کاَن َمفُعوال

ً
مرا

َ
ُه أ

َّ
خداوند در امر مفعول رانده )َو لِکن ِلیقِضی الل

این است که خداوند اگر این قضا را راند که شما با کفار این طور تالقی و برخورد کنید 

و در چنین شرایطی شما مؤمنین را تأیید نمود و کفار را بیچاره کرد، همه برای این بود که 

خود، دلیل روشنی بر حقانیت حق و بطالن باطل باشد تا هر کس هالک میشود با داشتن 

دلیل و تشخیص راه از چاه، هالک شده باشد و هر کس هم زنده میشود با دلیِل روشن 

زنده شده باشد.

قدرت  نمایش  برای  الهی  طرح  یک  بدر،  جنگ  پیش آمد  کریم،  قرآن  آیات  اساس  بر 

روز جنگ  دلیل،  به همین  است.  بوده  مشرکان  و  کفار  روحیه  به  و ضربه زدن  مسلمانان 

بدر، »روز فرقان« نامیده شد، زیرا آن قدر امدادهای غیبی نازل شد که حّق و حقیقت برای 

همه روشن شد و با این وصف، هرکس بی توجهی کرد، از روی عناد و لجاجت بود؛ چرا 

که پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، حّجتی روشن علیه شرک و دلیلی واضح بر حقانیت 

توحید و اسالم بود تا در پرتو این پیروزی غیرمنتظره و معجزه آسا، حق از باطل شناخته 

شود.

گاهانه ارزشمند است، همان گونه  از پیام های آیه مورد بحث آن است که هدایت و ایمان آ

گاهانه بسیار زشت است. دوم اینکه اسالم بر برهان و دلیل های  که هالکت و گمراهی آ

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 301؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 330.
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روشن استوار است و چنین مکتبی مایه حیات است.

برداشت
تالوت چنین آیه ای پس از اعالن آمادگی برای شهادت در راه خدا و اعتراف به عدم امکان 

 
ً
کامال  gحضرت قیام  که  باشد  داشته  می تواند  مطلب  این  از  حکایت  مرگ،  در  تأخیر 

هدفمند و برای زنده کردن دل ها بوده است. 

همچنین امام حسینg با ارایه استدالل ها و بیان جایگاه خویش و خاندان اهل بیتb بر 

کید می نماید با این قیام و نتیجه شهادت برای امامg و یاران ایشان، حجت بر  این نکته تأ

همکان تمام می شود و هر کس زنده بماند یا در این کارزار جان سپارد، با حجت و دلیلی 

که برایش اقامه شده، زنده مانده یا مرگ را درک کرده است.

پندها و آموزه ها
اتمام حجت، اعتقاد به صحت مسیر انتخابی، حیات و ممات در پرتو دلیل و حجت.
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11
اعتماد به قضای الهی

لَّن ُيِصيَبَنآ ِإالَّ َما َكَتَب اهلُل َلَنا)توبه: 51(

هيچ حادثه اى براى ما رخ نمى دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقّرر داشته 
است.

شأن تالوت
به  مکه  از  که  مطیع  بن  عبدالله  با   gحسین امام  مکه،  و  مدینه  میان  منازل  از  یکی  در 

مدینه آمده بود، روبرو شد. عبدالله پرسید: قصد کجا داری؟ امامg فرمود: اکنون به مکه 

می روم. عبدالله گفت: خداوند برای تو خیر پیش آورد، ولی دوست دارم رأی خود را به تو 

بگویم.

امامg پرسید: عقیده و رأی تو چیست؟ عبدالله گفت: چون به مکه رسیدی، اگر خواستی 

از آن شهر به شهر دیگری بروی، از کوفه برحذر باش که شهری شوم و نافرخنده است، 

پدرت آنجا کشته شد و برادرت را یاری ندادند و او را غافلگیر کردند و ضربتی به او زدند 

برابر  تو  با  آید. در حرم مکه بمان که مردم حجاز، هیچ کس را  از پای در  که نزدیک بود 

نمی دارند، سپس شیعیان خود را از همه جا آنجا دعوت کن که همگان پیش تو خواهند 
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آمد.
َنا«.1

َ
ُه ل

َّ
َتَب الل

َ
 َما ک

َّ
ن یِصیَبَنآ ِإال

َّ
امام حسینg به او فرمود »ل

برخی از مورخان، زمان وقوع این مالقات را هنگام حرکت کاروان حسینی از مکه به سوی 

با دو نفر متفاوت بوده است؛  نیز احتمال داده اند که دو مالقات  عراق می دانند و برخی 

ه بن 
ّ
ه بن مطیع و دیگری هنگام رفتن به عراق با عبدالل

ّ
یکی هنگام رفتن به مکه با عبدالل

ابی مطیع.

شرح و توضیح آیه
این آیه از سوره توبه، در ادامه آیات قبل و در پاسخ به منافقانی بیان شده که از هر فرصتی 

به نفع خود استفاده و خود را عاقل و با تدبیر مطرح می کنند که این عقل و تدبیر ما بود که 

موجب شد در فالن میدان شرکت نکنیم و مشکالتی که دامن دیگران را گرفت، دامان ما 

را نگرفت.

آن  گرفتار  منافقان  که  است  بزرگی  اشتباه  که  دارد  اشاره  مطلب  این  به  بحث  مورد  آیه 

هستند، خیال می کنند با عقل کوچک و فکر ناتوانشان می توانند همه مشکالت و حوادث 

هستیشان  تمام  که  نمی دانند  آنها  بینیازند.  خدا  رحمت  و  لطف  از  و  کنند  پیش بینی  را 

همچون پر کاهی است در برابر یک طوفان عظیم از حوادث، یا همانند قطره کوچک آبی 

است در بیابانی سوزان، در یک روز تابستان.

َنا« را بر زبان جاری می سازد، در واقع 
َ
ُه ل

َّ
َتَب الل

َ
 َما ک

َّ
کسی که از روی اعتقاد جمله »ِإال

رات به دست 
ّ

گفته است: ما مأمور به تکلیفیم، نه ضامن نتیجه. جهاد می کنیم، ولی مقد

رات انسان، از پیش نوشته شده است و آنچه خداوند برای مؤمن 
ّ

خداست، چرا که مقد

از ما سرنوشتمان معلوم و معین شده، چرا  اینکه میدانیم قبل  با  ر کرده خیر است. 
ّ

مقد

اوامر خداوند را امتثال ننماییم و در احیای امر او و جهاد در راه او سعی نکنیم. خدای 

1. االخبار الطوال، ص 246؛ الكامل يف التاريخ، ج 4، ص 19.
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تعالی هم مشیت خود را اجرا می کند و به ما پیروزی یا شکست می دهد، زیرا وظیفه بنده، 

بندگی و ترک تدبیر و امتثال امر است. این اعتقادات، همان توکل است.

اگر انسان به راستی به این حقیقت ایمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد، فقط بر 

پروردگار خود توکل می جوید و حقیقت مشیت و اختیار را به او واگذار می کند و دیگر به 

رسیدن به حسنه خوشحال و در برابر مصیبت اندوهناک نمی گردد.

برداشت
اعتقاد به این مسئله که همه امور در پیشگاه الهی جریان دارد و هیچ حادثه ای برای انسان 

از  که  است  نکته ای  باشد؛  نموده  مقدر  را  آن  سبحان،  خداوند  آن که  مگر  نمی دهد  رخ 

تالوت آیه مورد بحث توسط امام حسینg دریافت می شود.

پندها و آموزه ها
بر  الهی  نظارت  به  اعتقاد  خداوند،  تقدیر  به  اعتماد  الهی،  مقدرات  توحیدپیشگی، 

پیشامدها، شهادت در برابر دیدگان خداوند.
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12
درخواست راهبری الهی

ِبيل  )قصص: 22( َه ِتلقاءَ َمدَيَن قاَل َعسي  َربِّي َأن َيهِدَيِني َسواءَ السَّ ا َتَوجَّ َو َلمَّ

چون به جانب مدين روان شد، گفت: شايد پروردگار من مرا به راه راست رهبرى 
كند.

شأن تالوت
به  شعبان  ماه  سوم  پیمود،  را  مکه  تا  مدینه  فاصله  که  روز  پنج  از  پس   gحسین امام 

َه ِتلقاَء  َوجَّ
َ
ا ت مَّ

َ
مکه معظمه وارد شد. حضرت هنگام ورود به شهر مکه، آیه شریفه »َو ل

ِبیل« را قرائت نمود.1  السَّ َیهِدَیِنی َسواَء  ن 
َ
أ ی  َربِّ  َعسی  

َ
َمدَیَن قال

در این که چرا حضرت حسینg هنگام حرکت از مدینه و هنگام ورود به مکه دو آیه 21 و 

22 سوره قصص را انتخاب و تالوت کردند، گفته شده امامg با تالوت این دو آیه متصل 

به هم، به فاصله پنج روز، متوجه این نکته است و به آن توجه می دهد که همانگونه که 

و  به یک شهر غریب، بی هدف  پناهنده شدن  و  حضرت موسیg در ترک وطن خویش 

بی جهت نبود، ایشان نیز به هنگام حرکت از مدینه و ورود به مکه در پی هدفی باالتر بود 

1. اإلرشاد،ج 2،صص 36-35؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 60.
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که به جز عنایت و هدایت ویژه خداوند، دستیابی به آن امکان پذیر نیست.

شرح و توضیح آیه
واژه »تلقاء« مصدر یا اسم مکان، به معنای برابر و مقابل هر چیز است و در اینجا به معنی 

از طرف و جانب خود  تلقاء خود کرد، یعنی  از  این کار را  سمت و جانب آمده. فالنی 

انجام داد.

»مدین« شهری در شرق مصر، جنوب شام، شمال حجاز و در نزدیکی تبوک بود که آل 

ابراهیم در آن دیار زندگی می کردند. 

ِبیِل« به معنای وسط راه یا راه وسط است. موسیg گفت: از پروردگارم  عبارت »َسواَء السَّ

امیدوارم که مرا به راه وسط هدایت کند و دچار انحراف از آن و میل به غیر آن، نگردم و 

گمراه نشوم.

موسی جوانی بود که در ناز و نعمت بزرگ شده، اما اکنون قصد سفری دارد که در عمرش 

سابقه نداشته؛ از سیاق برمی آید که آن جناب قصد مدین را داشته، ولی راه را بلد نبود و 

ب و نه دوست و راهنمایی، همچنین 
َ
همراه هم نداشت، نه زاد و توشه ای داشت، نه َمرک

پیوسته از این بیم داشت که مأموران فرارسند و او را دستگیر کنند و به قتل رسانند، لذا 

نسبت به پروردگارش امیدوار بود که او را به راه مدین هدایت کند.

در واقع موسیg باید یک دوران سختی و شدت را پشت سر می گذاشت و از تارهایی که 

قصر فرعون بر ِگرد شخصیت او تنیده بود، بیرون می آمد تا بتواند در کنار مستضعفان قرار 

گیرد، درد آنها را با تمام وجودش احساس کند و آماده یک قیام الهی به نفع آنها و بر ضد 

مستکبران گردد. او در این راه، یک سرمایه بزرگ به نام ایمان و توکل بر خدا همراه داشت؛ 

لذا هنگامی که به سمت مدین حرکت کرد، گفت امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست 

هدایت کند.

اقتداری  و  استحفاظی  حوزه  از  واقع  در  مدین،  سمت  به  حرکت  با   gموسی حضرت 
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متفاوت  تاکتیک های  به کارگیری  و  هجرت  تحّرک،  پس  شد.  خارج  فرعون  سیاسی  و 

از لوازم یک انقالب است و در محیط های طاغوت زده که زمینه انحراف و تصمیمات 

نابخردانه فراهم است، باید از خداوند، هدایت جست.

امیدوار  ابتدا حرکت کند، سپس دعا نماید و  باید  انسان  آیه آن است که  این  پندهای  از 

باشد، چرا که امیدواری، در همه حاالت پسندیده است؛ آدمی الزم است کار خود را با 

استمداد از پروردگار آغاز کند. 

برداشت
امام حسینg با ورود به مکه مکرمه، در حقیقت به جایی پناه آورد که بنا به نص قرآن 

غبار  زدودن  و  ظلم  چهره  نمایاندن  که  ایشان  هدف  است.  امین  بلد  و  امن  شهر  کریم، 

غفلت از اندیشه ها و اظهار لزوم مقابله با ستمکاری های دستگاه اموی بود، حضرتg را 

واداشت تا به مکه وارد شود و آشکارا بیان نماید که یزیدیان حتی حرمت حرم امن الهی 

را هم مراعات نمی کنند.

ایشان هنگام ورود به مکه هم مناجات با پروردگار را سرلوحه عملکرد خویش قرار می دهد 

و از خداوند می خواهد و نسبت به او امید دارد که راه صحیح را به حضرتش بنمایاند تا 

مبادا از مسیر حق منحرف گردد و گرفتار هوای نفس و وساوس شیطان های جن و انس 

شود.

پندها و آموزه ها
راهنمای اصلی خداوند است، مناجات با خداوند، درخواست هدایت به راه صحیح از 

خداوند، امیدواری
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13
مرِگ همگان

ُكلُّ َنفٍس ذاِئَقُة الَموِت َو ِإنَّما ُتَوفَّوَن ُأُجوَرُكم َيوَم الِقياَمِة )آل عمران: 185(

همه كس مرگ را مى چشد به تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را به كمال 
خواهند داد.

شأن تالوت
ابن عباس در مکه نزد امامg آمد و با ایشان به سخن پرداخت تا اینکه اندرز داد در فرمان 

یزید و سازش بنی امیه درآید و بسیار اصرار داشت که امامg از سفر به کوفه باز ایستد، 

 الَموِت َو 
ُ
ة

َ
 َنفٍس ذاِئق

ُّ
ل

ُ
امام حسینg برای آرام کردن او به قرآن تفأل زد و این آیه آمد: »ک

م یوَم الِقیاَمِة«. 
ُ
ُجوَرک

ُ
وَن أ

َّ
َوف

ُ
ما ت ِإنَّ

سپس  افزود: ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. خدا و پیامبرش راست فرمود. 
ای ابن عباس! دیگر اصرار مکن که قضای خدای مقتدر و باشکوه برگشت ندارد.1

شرح و توضیح آیه
منظور از »َنفس«، مجموعه جسم و جان است، گر چه گاهی نفس در قرآن، تنها به روح 

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 321؛ معالی السبطین، ج 1، ص 246.
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نیز اطالق میشود. در آیه مورد بحث، نفس به معنای موجوِد دارای روح است. 

تعبیر به چشیدن، اشاره به احساس کامل است؛ زیرا گاهی انسان غذایی را با چشم میبیند 

یا با دست لمس میکند، ولی هیچکدام از اینها احساس کامل نیست، مگر زمانی که به 

وسیله ذائقه خود آن را بچشد. در خصوص معنای چشیدن مرگ، باید گفت روح انسان 

مرگ را می چشد و در خود هضم می کند؛ همانند چشیدن شربت و هضم و جذب آن؛ 

چون مرگ در حقیقت عصاره زندگی انسان است.

»موت« به معنای جامع آن که پیام این آیه نیز ناظر به آن است، همه مصادیق آن را دربردارد.

و  می رود  کار  به  مؤمنان  درباره  اجر«  »توفیه  است.  کامل  پرداخت  معنی  به  وَن« 
َّ
َوف

ُ
»ت

بنابراین  می پذیرد،  تحقق  کبرا  قیامت  و  برزخ  در  که  است  پاداش  کامل  ادای  معنای  به 

 بی هیچ کم و کاستی می گیرند، 
ً
پرهیزگاران پس از مرگ، همه پاداش اعمال خود را تدریجا

بلکه شاید پاداش بیشتر بدانان داده شود.

با  مطالبش  و  است  تکذیب کنندگان  تهدید  و  راستگویان  به  وعده  شامل  شریفه  آیه  این 

قانون عمومی و حتمی درباره هر جاندار آغاز شده که همان مرگ است. مرگ نیز قضای 

حتمی الهی است و هر موجودی در نشئه دنیا می میرد. ضرورت مرگ و هجرت از دنیا به 

 از سویی نشئه دنیا که ظرف آزمون و 
ً
 جزا ضرورت دارد و ثانیا

ً
آخرت از آن روست که اوال

تکلیف است نمی تواند ظرف جزای تام و نهایی باشد، چنان که نمی تواند دائمی باشد و از 

سوی دیگر موجود دنیوی نمی تواند با حفظ هویت دنیوی خود، اخروی گردد؛ پس باید 

نشئه آزمون برچیده شود و امتحان شدگان از حوزه امتحان خارج شوند تا به هدف و نتیجه 

آزمون خود برسند.

و  محقق  و  صادق  کلی،  ایجاب  شکل  به  الهی،  حتمی  قضای  عنوان  به  مرگ  اصل 

استثناناپذیر است؛ اّما مرگ اشخاص در زمان های معین و مکان های مشخص به عنوان 

َجل مسّما و غیر مسّما تقسیم می شود.
َ
ر الهی، به ا

َ
د

َ
ق
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ضرورت مرگ نه تنها دلیل نقلی دارد و آیه مورد بحث و مانند آن، حتمی بودِن موِت همگان 

را اعالم می دارند، بلکه دلیل عقلی هم دارد. این ضرورت گاهی از لحاظ مبدأ قابلی طرح 

می شود، یعنی حد وسط آن را محدودیت بدن برعهده دارد و زمانی از لحاظ مبدأ غایی 

مطرح می گردد، چون نشئه و جایگاه آزمون برای رسیدن به جزا و کیفر است و دائمی بودن 

نشئه ای که برای امتحان آفریده شده است، نامعقول و بی معناست و این نشئه باید برچیده 

شود و امتحان شدگان به هدف برسند. مرگ، هجرت و پلی است برای ورود به نشئه پاداش 

و کیفر یعنی قیامت. بعد از زندگی این جهان، مرحله پاداش و کیفر اعمال شروع می شود، 

در این دنیا، عمل است بدون جزا و در سرای آخرت، جزا است بدون عمل.

م َیوَم الِقیاَمِة« بر وجود عالمی 
ُ
ُجوَرک

ُ
وَن أ

َّ
َوف

ُ
ما ت بعضی از مفسران با تمسک به عبارت »َو ِإنَّ

بین دنیا و آخرت بنام برزخ استدالل کرده اند.از این آیه معلوم می شود در عالمی دیگر، 

قبل از قیامت، جزا هست ولی به طور توفیه، تام و تمام نیست. پس این آیه نشان میدهد 

اجر و پاداش انسان به طور کامل در روز قیامت پرداخت میگردد، بنابراین مانعی ندارد 

 اعمال خود و پاداش و کیفر را ببیند، زیرا این پاداش و 
ِ

که در عالم برزخ، قسمتی از نتایج

کیفِر برزخی، کامل نیست. 

اجر و جزا در این آیه، نسبت به مؤمنان وعده و نسبت به کافران وعید است یعنی پرهیزگاران 

 بی هیچ کم و کاستی می گیرند )توفیه اجر( 
ً
پس از مرگ، همه پاداش اعمال خود را تدریجا

اما تبهکاران شاید به تمام کیفرشان مجازات نشوند و از عفو الهی بهره مند شوند. همچنان 

که در سوره نبأ از جزای وفاق بحث شده است. »َجزاًء ِوفاقا« )نبأ: 26( یعنی جزا موافق و 

به اندازه عمل آن هاست، نه بیشتر.

کالم آخر اینکه، این آیه، هم دلداری برای پیامبرJ و مؤمنان است و هم هشدار به مخالفان 

گناهکار. همچنین به پیامبرJ و دیگر مصلحان که مورد آزار و اذیت و تکذیب کفار قرار 

می گیرند، روحیه صبر و مقاومت می بخشد، زیرا می فرماید: همه می میرند و لجاجت ها 
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تی است، پاداش تحّمل این مشکالت را نیز خداوند بی کم و کاست عطا می کند. 
ّ
موق

برداشت
امام حسینg با تالوت این آیه و اشاره به آن، به نوعی بیان می دارند که حتی اگر در این 

 مرگ حقیقتی است که گریبان 
ً
قیام به پیروزی ظاهری دست نیابند و به شهادت برسند، اوال

 اجر خود را فقط از خداوند متعال مطالبه می کنند و در قیامت به 
ً
همگان را می گیرد و ثانیا

صورت کامل به ایشان داده خواهد شد.

آری، حضرتg با چنین روحیه و اندیشه ای گام در مسیر پرخطر مقابله با ظلم و اقامه امر 

به معروف و نهی از منکر گذاشت و تنها خدای سبحان و اقامه دین حق را مد نظر داشت.

پندها و آموزه ها
گفته های  از  هراس  عدم  مرگ؛  از  هراس  عدم  مرگ؛  همگانی  گستره  مرگ؛  حقانیت 

تحقیرآمیز؛ اجر کامل و کافی در قیامت.
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14
مسیر الهی

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعوَن  )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
زمانی که امام حسینg در مکه بود، ابن عباس نزد امامg آمد و با ایشان به سخن پرداخت 

تا حضرت را راضی نماید که با بنی امیه سازش نماید.

امامg فرمود: هیهات هیهات! ای ابن عباس! آنان دست از من بر ندارند، هر جا باشم مرا 

بجویند تا با ناخوشایندی بیعتشان کنم و مرا بکشند. به خدا سوگند آنان  همچون یهود که 

در روز شنبه ستم کردند، بر من ستم کنند و من در فرمان پیامبر خداJ به همان سان که 

یِه راِجُعوَن«.
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ فرمود خواهم بود و »ِإنَّ

ابن عباس گفت: ای پسر عمو! به من گفته اند که آهنگ عراق داری با اینکه آنان نیرنگ بازند، 

آنان تو را به جنگ می خوانند شتاب مکن و در مکه بمان.

امامg فرمود: به خدا سوگند اگر در چنین و چنان جایی کشته شوم برایم محبوب تر است 

تا حرمت مکه شکسته شود. این نامه های کوفیان است، بر من الزم است که آنان را پاسخ 
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گویم تا حجت خداوندی بر آنان تمام شود.1

در این ماجرا، سومین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
 
ً
تکرار تالوت آیه استرجاع، گویای زندگی الهی حضرت حسین بن علیg است که دائما

 بر مدار خواست 
ً
و در هر موقعیتی به آن اشاره می نماید. اندیشه و کردار حضرتg کامال

و اراده خداوند متعال می گذشت و ذات باریتعالی نیز اجر دنیایی ایشانg را جاودانگی 

نام، یاد و مسیرشان قرار داد.

امام حسین با وجود اینکه می دانست، به شهادت خواهد رسید و در گفت وگو با ابن عباس 

نیز بدان اشاره داشت، اما باز هم تکلیفی را که بر دوش خویش می دید، دنبال نمود تا به 

افتخار شهادت نائل آمد و لقب سیادت بر همه شهدا را که تا پیش از آن، متعلق به جناب 

حمزه )عموی پیامبر اکرمJ( بود، به خویش اختصاص داد.

پندها و آموزه ها
مسیر الهی شدن؛ گذشته و آینده در راه خدا؛ حقانیت مرگ؛ تجمع همگان در قیامت.

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 321؛ معالی السبطین، ج 1، ص 246.
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15
پافشاری بر حق

ا َأعَمُل َو َأَنا  ُبوَك َفُقل ِلي َعَمِلي َو َلُكم َعَمُلُكم َأنُتم َبِريُئوَن ِممَّ َو ِإن َكذَّ

ا َتعَمُلون  )یونس: 41( َبِري ٌء ِممَّ

اگر تو را به دروغ نسبت كردند، بگو: عمل من از آن من است و عمل شما از آن 

شما. شما از كار من بيزاريد و من از كار شما بيزارم.

شأن تالوت
یزید بن معاویه از شام نامه ای به مردم مدینه فرستاد که در آن، اشعاری را آورده بود که 

امام  به نوعی تهدید مخالفان حکومتش محسوب می شد. مردم مدینه اشعار را خدمت 

حسینg آوردند. امامg آن نامه را که دید و در پاسخ، نوشت:

ا  نُتم َبریُئوَن ِممَّ
َ
م أ

ُ
ک

ُ
م َعَمل

ُ
ک

َ
ل لی  َعَملی  َو ل

ُ
ق

َ
ُبوَک ف

َّ
ذ

َ
به نام خداوند بخشنده مهربان. »َو ِإن ک

وَن«. والسالم.
ُ
عَمل

َ
ا ت َنا َبری ٌء ِممَّ

َ
 َو أ

ُ
عَمل

َ
أ

سپس اصحاب خود را که می خواستند همراه او باشند گرد آورد، رهسپار عراق شد و به هر 
یک ده دینار و یک شتر داد تا توشه و بارش را بردارد.1

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 327.



آیات قرآنی در کالم و نهضت حسینی 66

وارد  خبر  دو  مختلف،  مقاطع  در   gسیدالشهدا حضرت  توسط  آیه  این  تالوت  درباره 

شده است. ذکر اولین مورد آن گذشت. مورد دیگر در هنگام خروج از مکه و مواجهه با 

فرستادگان عمرو بن سعید بوده که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
بوک« می توان دریافت که مردم را نمی توان به ایمان آوردن مجبور کرد 

ّ
از عبارت »وان کذ

و رهبر باید خود را برای تکذیب گروهی از مردم آماده کند. چنانچه وظیفه پیامبران ارشاد 

و هدایت است، نه اجبار. 

اعالم  داده شده،  آموزش   Jپیامبر به  آیه  این  در  که  غیرنظامی  مبارزه  شیوه های  از  یکی 

به مکتب خویش  ایمان قاطع  اعتماد و  به روش و منش مخالفان و  بیزاری و بی اعتنایی 

 در منکران لجوج دارد و به آنها می فهماند: 
ً
است. این روش، اثر روانی خاصی، مخصوصا

با عدم تسلیم در مقابل  آنها  نیست،  آنها  قبول و پذیرش  هیچ اصرار و اجباری در مورد 

حق، خود را به محرومیت می کشانند و تنها به خویشتن زیان می رسانند. این گونه اعالم 

برائت و بیزاری، خود یکی از مراتب تأیید حق از ناحیه کسی است که برای احیای حق 

قیام نموده باشد. 

م 
ُ
ک

َ
ل َو  َعَمِلی  تفسیر جمله »ِلی  وَن« 

ُ
عَمل

َ
ت ا  ِممَّ َبِری ٌء  َنا 

َ
أ َو   

ُ
عَمل

َ
أ ا  ِممَّ َبِریُئوَن  نُتم 

َ
»أ جمله 

م« است.
ُ
ک

ُ
َعَمل

م َو ِلَی ِدیِن( نیز 
ُ
م ِدیُنک

ُ
ک

َ
نظیر این تعبیر در آیات دیگر، همانند آخرین آیه سوره کافرون )ل

آمده است.

خداوند در این آیه شریفه به رسول گرامیk تلقین می کند که اگر ایشان را تکذیب کردند، 

از آنان بیزاری جوید. این اقدام، از طرف کسی که برای احیای حق قیام نموده، یکی از 

مراتب انتصار و تأیید حق شمرده شده است. پس یکی از راه های احیای حق، وادارکردن 

مردم به سوی حق، از طرف داعی حق است، اما اگر مردم آن دعوت را قبول نکردند، از 
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 kآنان بیزاری بجوید تا آنان، وی را وادار به قبول باطل خود نسازند؛ به همین دلیل پیامبر

در برابر تکذیب کنندگان موضع گیری قاطعی داشت.

شما  است،  من  کار  در  عیبی  یا  نقص  اگر  که  می کند  بیان  و  شده  نازل  مکه  در  آیه  این 

تبرئه اید و همچنین اگر نقص یا عیبی در کار شماست، من مبّرا هستم؛ شما کار خودتان 

را انجام دهید، من هم کار خودم را انجام می دهم، پس مزاحم ما نباشید. اما پیام مدینه 

این است که وقتی آدم قدرت پیدا کرد، باید از زیردستش دفاع کند؛ در فضایی که افراد، 

و  می کردند  رفتار  منافقانه  برنمی داشتند،  توطئه  از  دست  داشتند،  زندگی  کافرانه  زندگی 

لذا  )توبه: 73(  یِهم«. 
َ
َعل ظ 

ُ
اغل َو  الُمناِفقیَن  َو  اَر 

َّ
ف

ُ
الک »جاِهِد  فرمود:  می نمودند،  توطئه 

محتوای اینگونه آیات منافاتی با دستور تبلیغ یا جهاد در برابر مشرکان ندارد، تا بتوان این 

آیات را منسوخ دانست، بلکه این، نوعی مبارزه منطقی از طریق بی اعتنایی در برابر افراد 

لجوج و کینه توز است.

ار؛ در نتیجه اگر حق را پذیرا نشدند، 
ّ

اسالم دین استدالل و اخالق است، نه سازش با کف

بیزاری و بی اعتنایی  این نوع اعالم  آنان اعالم کرد.  از رفتار و عقاید  بیزاری خود را  باید 

 در منکران 
ً
که توأم با اعتماد و ایمان قاطع به مکتب خویش است، اثر روانی مخصوصا

لجوج دارد و به آنها می فهماند که هیچ اصرار و اجباری در پذیرش از جانب آنها نیست، 

زیرا با عدم تسلیم در مقابل حق، خود را به محرومیت می کشانند و فقط به خویش ضرر 

می رسانند و سود و زیان هرکس تنها به خودش برمی گردد.

برداشت
کرد،  شکست  احساس  تکذیب کنندگان  مقابل  در  نباید  که  است  آن  نظر  مدر  آیه  پیام 

چون پاداش هدایت و ارشاد داده می شود و مخالفان نیز به کیفر تکذیب و لجاجت خود 

می رسند، ولی برنده این معامله مؤمنان هستند. همچنین رضایت به کار دیگران، انسان را 

شریک در پاداش یا کیفر آنان می کند.
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سر  از  گاهی  که  اطرافیان  تحقیرآمیز  گفته های  از  اساس،  همین  بر  نیز   gحسین امام 

دلسوزی، ایشان را از ادامه مسیر منع می نمودند، ناراحت نمی شد و ثبات قدم خویش را 

در مسیر انتخابی اعالم می نمود.

پندها و آموزه ها
عدم توجه به گفته های تحقیرآمیز؛ ثبات قدم؛ اعتقاد به مسیر انتخابی؛ تالش در جهت به 

سرانجام رساندن مأموریت.
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16
هدایت گمراهان

َأهِدُكم  َسبيَل الرَّشاد  )غافر: 38(

به راه صواب هدايتتان كنم.

شأن تالوت
امام حسینg پس از ورود به مکه، نامه ای به سران قبایل شهر بصره مانند مالک بن مسمع 

از دوستانش  به وسیله یکی  را  آن  و  بکری، مسعود بن عمرو و منذر بن جارود نگاشت 

رسانیدن  و  مأموریت  انجام  از  پس  بصره  در  فرستاد. سلیمان  بصره  به  نام »سلیمان«  به 

نامه، دستگیر شد و ابن زیاد یک شب پیش از حرکت به سوی کوفه دستور داد او را به دار 

آویختند.

آن نامه چنین است: 

و  بر وی کرامت بخشید  نبوتش  با  و  برگزید  میان مردم  از  را   Jبعد؛ خداوند محمد اما 

انجام داد  به خوبی  پیامبری را  او وظیفه  انتخاب فرمود، سپس در حالی که  به رسالتش 

و بندگان خدا را هدایت و راهنمایی نمود به سوی خویش فرا خواند و ما خاندان، اولیا، 

او از میان تمام امت بودیم، ولی  افراد نسبت به مقام  اوصیا و وارثان وی و شایسته ترین 
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و شایستگی خویش  تفوق  بر  گاهی  آ و  با علم  نیز  ما  و  ما گرفتند  از  را  این حق  گروهی 

نسبت به این افراد، برای جلوگیری از هر فتنه و اختالف و تشتت و نفاق در میان مسلمانان 

و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر آنچه پیش آمده بود، رضا و رغبت نشان داده و آرامش 

مسلمانان را بر حق خویش مقدم داشتیم. و اما اینک پیک خود را به سوی شما می فرستم. 

که  گرفته ایم  قرار  شرایطی  در  زیرا  می کنم؛  دعوت  پیامبر  سنت  و  خدا  کتاب  به  را  شما 

دیگر سنت پیامبر از میان رفته و جای آن را بدعت فرا گرفته است، اگر دعوت مرا بشنوید 
شاد«. درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد!1  الرَّ

َ
م  َسبیل

ُ
هِدک

َ
»أ

شرح و توضیح آیه
عبارت مورد بحث، یکی از جمالتی است که مؤمن آل فرعون در راه هدایت قوم خویش بیان 

داشته است. وی در این آیه، قوم خود را مخاطب قرار داده و ایشان را به پیروی خود دعوت 

می کند که اگر پیرویش کنند هدایتشان خواهد کرد، چون پیروی او پیروی موسیg است. 

به تعبیر دیگر او در این فراز به قومش گفت: من راه صحیحی را پیدا کردم، آن راه صحیح را 

تبیین می کنم؛ بعد از اینکه آن راه روشن شد، هم من راهِی این راه می شوم و هم شما! مؤمن 

آل فرعون با این سخنان به مقابله و تکذیب فرعون پرداخته و به جمعیت می فهماند که فریب 

سخنان وسوسه انگیز فرعون را نخورید که برنامه های او به شکست و بدبختی می انجامد، راه 

این است که من می گویم، راه تقوا و خداپرستی.

جهاد  فرعون«  آل  »مؤمن  بود،  خطر  معرض  در   gموسی مبارک  وجود  که  مقطعی  در 

فرهنگی کرد و از راه فرهنگ مبارزه سیاسی نمود تا جلوی کشتن او را بگیرد؛ در مقطع 

شاد«،   الرَّ
َ

 َسبیل
َّ
م ِإال

ُ
هدیک

َ
ری  َو ما أ

َ
 ما أ

َّ
م ِإال

ُ
ریک

ُ
دیگر که فرعون استدالل کرد و گفت »ما أ

او »هدایت« و »َرشاد« را معنا کرد و گفت: هدایت و »َرشاد« متعلق به ماست و انبیا هم 

این را آوردند؛ در مقطع سوم، فرعون از راه عوام فریبی و مغالطه گفت: من شاید به »اله« 

1. بحاراألنوار،ج 44،ص340؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 72.
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موسی دسترسی پیدا کنم و دستور داد که یک »َصرح« بلند و شفاف و روشنی بنا کنند، 

در اینجا نیز »مؤمن آل فرعون« وارد می شود و نقش خود را با معناکردن دنیا و آخرت و 

فریب بودن دنیا، بیان عظمت توحید، قیامت و معاد به انجام رساند.

وم«، این کلمه را تکرار می کند که عاطفه انگیز است، 
َ
در این بخش، وی می گوید: »یا ق

 
َ

م َسبیل
ُ
هِدک

َ
ِبُعون« و بالفاصله آن را معنا می کند که نه اینکه از من تقلید کنید، بلکه »أ

َّ
»ات

شاد«؛ خودم و شما هر دو راه هدایت و راه »َرشاد« را طی می کنیم. الرَّ

کلمه »هدایت« در اینجا به معنای نشان دادن راه است. 

با توجه به فرازی که این آیه در آن قرار دارد، »رشد«، در تشخیص جایگاه دنیا از آخرت 

است و ایمان به ناپایداری دنیا و پایداری قیامت، زمینه سعادت و رشد است.

»سبیل رشاد« عبارت است از راهی که سلوک آن آدمی را به حق می رساند و به سعادت 

دست می یابد. 

شاِد«، طعن بر فرعون است که طریقه خود را »ارشاد« می خواند   الرَّ
َ

م َسِبیل
ُ
هِدک

َ
جمله »أ

شاِد«.  الرَّ
َ

 َسِبیل
َّ

م ِإال
ُ
هِدیک

َ
و می گفت: »َو ما أ

شیوه تبلیغی مؤمن آل فرعون می فهماند که باید دشمن را خلع سالح و شعارهای زیبای او را 

شاِد«. مؤمن آل فرعون نیز می گوید:   الرَّ
َ

 َسِبیل
َّ

م ِإال
ُ
هِدیک

َ
شکار کرد. فرعون می گفت: »ما أ

که  انسان هاست  همه  آرمان  سعادت  و  رشد  به  رسیدن  که  چرا  شاِد«.  الرَّ  
َ

َسِبیل م 
ُ
هِدک

َ
»أ

به شکل  نیاز فطری،  این  از  باید  آرمان سوء استفاده می کنند و مؤمنان  این  از  مستکبران 

درست استفاده کنند. 

برداشت
امامg با نگارش نامه خطاب به سران بصره، در پی فراهم آوری سپاه حق طلب است که 

در مقابل حکومت جور ایستادگی کند. این نامه حاوی اعتقادات سالم انسانی است که 

پیروی از او، هدایت و رشد را به همراه دارد؛ اعتقاد به وحدانیت خداوند، رسالت پیامبر و 
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سریان و جریان امامت در معصومان پس از رسول خدا.

ایشان ضمن اشاره به حق مغصوب آل اللهb به دلیل سکوت ائمه اطهارb تصریح می کند، 

اما اکنون که بدعت، جایگزین حقیقت شده، حضرتg وظیفه خود را بازگرداندن مسیر 

مسلمانان به جاده حق می داند و بر همین اساس، نه با حاکم جائر، صلح و بیعت می کند که 

علیه او قیام نیز می نماید.

پندها و آموزه ها
راه رشد نیازمند راهنماست، حرکت امام حسینg مسیر رشد است.



73ویشویم ط،م وهلا

17
انتقام سخت الهی

َأخَذ َعِزيٍز مُّقَتِدٍر )قمر: 42(

همه آيات ما را تكذيب كردند. ما نيز آنها را فرو گرفتيم چون فروگرفتن پيروزمندى 

مقتدر.

شأن تالوت
هنگامی که ابن عمر شنید امام حسینg به عراق می رود، خود را به او رساند و پیشنهاد 

کرد مطیع باشد و تسلیم شود. 

سر  که  خداست  نزد  در  دنیا  پستی  از  که  نمی دانی  آیا  عبدالله!  ای  گفت:  او  به   gامام

یحیی بن زکریاg به بدکاره ای از بدکاران بنی اسراییل هدیه می شود؟ 

داد،  کیفرشان  آن  از  بعد  بلکه  نفرمود  تعجیل  کیفرشان  در  خداوند  و  فرمود:  اینکه  تا 

قَتِدٍر«.  َعِزیٍز مُّ
َ

خذ
َ
»أ

سپس فرمود: ای اباعبدالرحمن! از خدا بترس و از یاری ام دست بر مدار.1

1. مقتل امام حسین)علیه السالم(، ص 62؛ مثیراالحزان، ص 41.
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شرح و توضیح آیه
قَتِدٍر.   َعِزیٍز مُّ

َ
خذ

َ
ذَناُهم أ

َ
خ

َ
أ
َ
َها ف

ّ
ِل

ُ
ُبوا ِبآیاِتَنا ک

َّ
ذ

َ
متن آیه چهل و دوم از سوره قمر چنین است: ک

این آیه، از انذارهای حضرت موسیg و واکنش آل فرعون در برابر ایشان خبر می دهد، 

چرا که در نظام فرعونی انبیا، معجزات آنها و هشدارهای الهی مورد تکذیب قرار گرفتند.

واژه »آیات« در بحث مورد نظر، مفهوم وسیعی دارد که هم دالیل عقلی را شامل میشود، 

نات؛ ما به  ینا ُموسی ِتسَع آیات َبیِّ
َ
د آت

َ
ق

َ
هم معجزات و هم دالیل نقلی، اما به قرینه آیه »َو ل

موسی ُنه معجزه روشن دادیم« )اسراء: 101( معلوم می شود که در اینجا اشاره به همان 

معجزات نه گانه است که مورد تکذیب قوم فرعون قرار گرفت.

ذ« در اصل، به معنی گرفتن است، ولی از آنجا که مجرم را برای مجازات کردن، ابتدا 
َ

خ
َ
»أ

دستگیر میکنند. این کلمه، به عنوان کنایه از مجازات به کار میرود.

تعبیری که در این آیه آمده، در سرگذشت های دیگر که در قرآن کریم ذکر شده، نظیر ندارد، 

زیرا فرعونیان بیش از همه، به قدرت و عزت خود میبالیدند و همه جا سخن از نیروی 

حکومت آنها بود. این تعبیر مشخص می کند که قدرت و عزت پوشالی در مقابل عزت 

و قدرت خدا هیچ و پوچ است؛ شاهد آن هم این که رود عظیم نیل که سرچشمه تمام 

ثروت، قدرت، آبادی و تمدن مصریان بود، مأمور نابودی آنها شد یا موجودات کوچکی 

همچون ملخ و قورباغه بر آنها مسلط شد و آنان را به ستوه آورد.

این آیه به انسان تذکر می دهد اگر تمام راه های حق را به روی خود مسدود کند، قهر الهی 

فرا می رسد.

قَتِدٍر« نشان می دهد با کسانی مانند فرعون که اظهار اقتدار می کنند،   َعِزیٍز مُّ
َ

خذ
َ
عبارت »أ

باید مقتدرانه برخورد کرد. 
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برداشت
 نمایان است. ایشانg با 

ً
اعتقاد امام حسینg به سرنوشت شوم بدکاران در این آیه کامال

اشاره به داستان حضرت یحییg نکاتی را برای همگان بیان نمود که از آن جمله می توان 

 gیحیی حضرت  سرنوشت  مشابه  را  خویش  سرنوشت   
ً
اوال کرد:  اشاره  موارد  این  به 

 سرنوشت قاتالن خویش 
ً
 عدم هراس از این سرنوشت را نیز اعالم نمود، ثالثا

ً
دانست، ثانیا

آشکارشدن   
ً
رابعا دانست،  الهی  در چنگال غضب  گرفتارآمدن  را  امر  این  در  و شریکان 

حقیقت پیروزی خویش و شکست دشمنانشان را به آینده مؤکول نمود.

پندها و آموزه ها
خشم و غضب الهی؛ شهادت طلبی؛ حقانیت مسیر انتخابی.
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18
بیزاری از کار دشمن

َتعَمُلون   ا  َبِري ٌء ِممَّ َأَنا  َو  ا َأعَمُل  َبِريُئوَن ِممَّ َأنُتم  َو َلُكم َعَمُلُكم  ِلي َعَمِلي 

)یونس: 41(

عمل من از آن من است و عمل شما از آن شما. شما از كار من بيزاريد و من از 

كار شما بيزارم.

شأن تالوت
ه به قصد کوفه خارج شد، فرستادگان عمرو بن سعید 

ّ
هنگامی که امام حسینg از مک

بر  را  راه  بن سعید  یحیی  به سرکردگی  بود،  ه 
ّ
مک فرماندار  یزید  از جانب  که  بن عاص 

ایشان بستند و ضمن پرسش از مقصد سفر، حضرت را وادار به بازگشت نمودند؛ ولی 

امامg از برگشتن خودداری فرمود و به راه خود ادامه داد. 

با این تصمیم حضرتg، دو گروه درگیر شدند و با تازیانه یکدیگر را مورد ضربت قرار 

ادامه  راه خود  به  و  کردند  بازگشت، خودداری  از  یارانش همچنان  و   gامام ولی  دادند. 

دادند. 
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اّمت  میان  و  شدی  جدا  جماعت  از  که  نمی ترسی  خدا  از  حسین!  ای  زدند:  فریاد  آنان 

َنا 
َ
 َو أ

ُ
عَمل

َ
ا أ نُتم َبِریُئوَن ِممَّ

َ
م أ

ُ
ک

ُ
م َعَمل

ُ
ک

َ
شکاف می افکنی؟ امامg فرمود: »ِلی َعَمِلی َو ل

ون«.1
ُ
عَمل

َ
ا ت َبِری ٌء ِممَّ

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به پانزدهمین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
 kبا عزم و اراده، تصمیم بر اصالح امت و بازگرداندن آنان به سیره پیامبر gحضرت حسین

و روش امیر مؤمنانg گرفته بود. بر همین پایه، از سر قدرت و مصمم بر اقدام بر تصمیم 

صحیح خود در مقابل تکذیب گران و بزدالن و مزدوران پافشاری می کند که اگر شما مرا 

برای عملتان  ندارم. شما  به شما  نیازی  و  استوارم  راه خویش  بر  نمی کنید، من  همراهی 

دنبال پاسخ به درگاه الهی باشید، من از قبل، پاسخ خود را مهیا ساخته ام.

پندها و آموزه ها
برابر  در  تکبر  اوست،  فردی خود  پاسخگوی عمل هر  در گرو عمل خویش،  سرنوشت 

متکبر، پافشاری بر تصمیم صحیح، بیزاری از دشمن و عملکرد او، نارضایتی از کفر و 

بی دینی.

1. مثیراألحزان ،ص 39.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



 فصل دوم:
 در مسیر شهادت



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
امر خداوند

هلِلِ اأَلمر )روم: 4(

فرمان، فرمان خداست.

شأن تالوت
یکی از کسانی که پیشنهاد انصراف از سفر عراق را به حضرت حسین بن علیg داد، 

فرزدق، شاعر معروف عرب بود. زمانی که امامg عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود 

و فرزدق نیز برای انجام عمل حج به طرف مکه می آمد، در خارج شهر مکه، در منزلی 

که نام آن را »الصفاح« گفته اند، خدمت آن حضرتg رسید.

فرزدق می گوید: من در سال شصت با مادرم عازم مکه و انجام مراسم حج بودم. هنگامی 

 gکه داخل محدوده حرم شدم و افسار شتر مادرم را می کشیدم، به قافله حسین بن علی

که از مکه به سوی عراق در حرکت بود برخوردم و به حضورش شتافتم، پس از سالم و 

ه! پدر و مادرم به فدای تو. انگیزه تو در این عجله و 
ّ
تعارفات عرضه داشتم: یابن رسول الل

خارج شدن از مکه قبل از انجام مراسم حج چیست؟ 

امامg فرمود: اگر تعجیل نمی کردم، دستگیرم می ساختند.
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فرزدق می گوید: امامg از من پرسید تو کیستی؟ عرض کردم مردی از ملت عرب.

فرزدق اضافه می کند که به خدا سوگند امام در شناسایی من به همین اندازه بسنده کرد و در 

این مورد چیز دیگری سؤال ننمود. سپس پرسید: نظر مردم عراق نسبت به اوضاع چگونه 

است؟ گفتم: خبر را از خبره اش می خواهی که دل های مردم با شما و شمشیرهایشان علیه 

شما و مقدرات در دست خداست که هرطور بخواهد انجام می دهد.
مر ...«1

َ
ِه األ

َّ
امام در پاسخ من چنین فرمود: درست گفتی! »ِلل

شرح و توضیح آیه
جمله مورد بحث در میانه آیه چهارم از سوره روم قرار دارد. متن آیات دوم تا پنجم این سوره 

رِض 
َ
دَنی األ

َ
وُم * فی  أ ِلَبِت الرُّ

ُ
که از پیروزی و شکست رومیان سخن گفته چنین است: »غ

 َو َیوَمِئٍذ َیفَرُح 
ُ

 َو ِمن َبعد
ُ

بل
َ
مُر ِمن ق

َ
ِه األ

َّ
 ِسنیَن ِلل

ِ
ِبِهم َسَیغِلُبوَن * فی  ِبضع

َ
ل

َ
َو ُهم ِمن َبعِد غ

حیُم«. ِه َینُصُر َمن َیشاُء َو ُهَو الَعزیُز الرَّ
َّ
الُمؤِمُنوَن * ِبَنصِر الل

در جمله مد نظر، مضاف الیه کلمات »قبل« و »بعد« در تقدیر است و آن عبارت، در واقع 

ه االمر من قبل ان غلبت الروم و من بعد ان غلبت؛ امر به دست خدا است 
َّ
چنین است: »لل

قبل از آن که روم مغلوب شود، و بعد از آنکه غلبه کند«، یعنی قبل از آن و بعد از این، امر 

به دست او است، به هر چه بخواهد امر می کند، پس هر کس را بخواهد یاری می کند، و 

هر کس را نخواهد یاری نمی کند.

این جمله معترضه در وسط جمالت دیگر، برای حساسّیت مطلب است که مبادا آن که 

غالب شد خیال کند که قدرت به دست اوست و آن که مغلوب شد خیال کند که هیچ 

مُر«. این تقدیم خبر بر مبتدا، مفید حصر 
َ
ِه األ

َّ
سهمی از قدرت ندارد؛ در هر دو حال، »ِلل

است؛ کار فقط دست خداست.

 پیروز، ِمن 
ِ

 َوِمن َبعد« یعنی ِمن قبل و ِمن بعد فتح
ُ

بل
َ
مُر ِمن ق

َ
ِه األ

َّ
توضیح بیشتر اینکه »ِلل

1. اإلرشاد،ج 2، ص 67؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 115.
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قبل و ِمن بعد شکسِت مغلوب؛ در هر چهار حالت، قدرت در دست خداست و به همین 

دلیل است که خداوند از آینده خبر می دهد؛ پس در پیروزی ها و شکست ها، محورّیت 

توحید نباید فراموش شود. 

بدیهی است بودِن همه چیز به دست خدا و به فرمان و اراده او، مانع از اختیار و آزادی اراده 

انسان و تالش، کوشش و جهاد او در مسیر اهداف مورد نظر نیست. به تعبیر دیگر، این 

عبارت نمی خواهد اختیار را از دیگران سلب کند، بلکه می خواهد این نکته را روشن سازد 

که قادر بالذات و مالک علی االطالق او است و هر کس هر چیزی دارد از او دارد و هر 

چه در جهان هست، تحت تدبیر خدای سبحان است. خداوند هر موجودی را از راه مبانی 

و مبادی خاّص او اداره می کند، هر یک از جمادات، گیاهان، حیوانات و فرشته ها را به یک 

سبک اداره می کند، اما انسان را با اراده، هوش، عقل، انگیزه و اندیشه اش اداره می کند؛ در 

این صورت، این مسئله، تثبیت اختیار و تثبیت امر بین األمرین است. لذا غالب شدن و 

مغلوب شدن را به انسان ها نسبت می دهد که از روی اختیار این کارها را انجام می دهند.

حیُم( را  خدای سبحان در آیه پنجم این سوره، دو اسم از اسمای حسنای خود )الَعزیُز الرَّ

«؛ برای اینکه او عزیز مطلق، 
ُ

 َوِمن َبعد
ُ

بل
َ
مُر ِمن ق

َ
ِه األ

َّ
دلیل این مطلب قرار داد که چرا »ِلل

قادر مطلق و نفوذناپذیر است. عّزت به معنای نفوذناپذیر است، انسانی که نمی شود در او 

نفوذ پیدا کرد و او را فریب داد، این دارای عّزت است، رحیم است و می داند به چه کسی 

رحم کند.

برداشت
حضرت حسینg با حرکت از مکه به سوی عراق، راه دشوار و پرخطری را طی می کند، 

اما با اطمینان به درستی اندیشه و مسیر، خود را موظف به انجام وظیفه می داند و نتیجه 

را به خواست خدای تعالی مؤکول می کند. ایشان می داند که مسیر انتخابی اش بازگشت 

ندارد، ولی آن را می پیماید؛ چرا که معتقد است چه شکست بخورد و چه شکست بدهد، 
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الله  اعتالی کلمه  و  این میدان است. زیرا هدفی جز احقاق حق  پیروز  در هر صورت، 

بر زبان  را  آن  و  الهی می داند  اراده  و  به خواست   وابسته 
ً
را کامال امور  البته همه  و  ندارد 

جاری می سازد.

پندها و آموزه ها
خداوند،  محوریت  با  وظیفه  انجام  خداست،  با  نتیجه  خداست،  با  فقط  فرمان  و  امر 

محوریت توحید در شکست ها و پیروزی ها، خواست خدا، عدم جبر.
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2
راهنمای مسیر صحیح

ُكلَّ َيوٍم  ُهَو ِفي َشأن  )الرحمن: 29(

و او هر روز، در كارى است.

شأن تالوت
رسید،   gامام حسین »الصفاح«  منزل گاه  در  معروف عرب،  فرزدق، شاعر  که  هنگامی 

ایشان، فرزدق را در گفته اش که »دل های مردم با شما و شمشیرهایشان علیه شما و مقدرات 

در دست خداست که هرطور بخواهد انجام می دهد« تأیید کرد و فرمود: فرزدق درست 

أن«. اگر پیشامدها بر طبق مراد 
َ

َیوٍم  ُهَو ِفی ش  
َّ

ل
ُ
گفتی! مقدرات در دست خداست و »ک

باشد، در مقابل نعمت های خداوند سپاسگزاریم و اوست مددکار در سپاس و شکرگزاری 

برای او؛ و اگر حوادث و پیشامدها در میان ما و خواسته هایمان حائل گردد و کارها طبق 

مراد، پیش نرفت، باز هم آن کس که نیتش حق باشد و تقوا بر دلش حکومت می کند، از 

مسیر صحیح خارج نشده است.

فرزدق می گوید: وقتی سخن امامg به اینجا رسید، گفتم: بلی، گفتار شما درست است. 

خیر پیش! آنگاه چند مسئله درباره حج و غیر آن سؤال کردم و امامg، پس از پاسخ این سؤ 
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ب خود را حرکت داد و خداحافظی نمود و از یکدیگر جدا شدیم .1
َ
ال ها َمرک

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر وارد شده 

است. یک مورد آن بیان شد و مورد دیگر در منزل »شقوق« بوده که در جای خود بدان 

پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
که  است  یهود  گفتار  بر  رد  آیه  این  که  کرده اند  ذکر  آیه  برای  نزولی  مفسران، شأن  برخی 

آنان معتقد بودند خداوند روز »شنبه« همه کارها را تعطیل می کند و هیچ حکم و فرمانی 

نمی دهد؛ قرآن می فرماید: برنامه آفرینش و تدبیر او لحظه ای تعطیل بردار نیست.

و  ساعات  طوالنی،  دوران های  بلکه  نیست،  شب  مقابل  در  روز  آیه،  در  »َیوٍم«  از  مراد 

زیرا خداوند در زمان  به طور کلی، مطلق زمان است،  و  را هم شامل می شود  لحظات 

احاطه خدای  به معنای  این کلمه  دیگر،  از سوی  از زمان است.  فراتر  بلکه  نمی گنجد، 

او در هر زمانی هست، ولی در زمان  نتیجه  تعالی در مقام فعل و تدبیر اشیا است؛ در 

نیست، در هر مکانی هست، اما در مکان نمی گنجد، با هر چیزی هست، ولی نزدیک به 

چیزی نیست.

کلمه »شأن« در این آیه به صورت نکره آمده تا تفرق و اختالف را برساند؛ در نتیجه معنای 

جمله چنین می شود: خدای تعالی در هر روزی کاری دارد، غیر آن کاری که در روز قبل 

داشت و غیر آن کاری که روز بعدش دارد. پس هیچ یک از کارهای او تکراری نیست و 

انجام می دهد  نیست، هر چه  مانند شأن دیگرش  از هر جهت،  او  از شؤون  هیچ شأنی 

بدون الگو، قالب و نمونه است، بلکه ابداع و ایجاد می کند. بر همین اساس، در حدیثی 

حداٍث 
َ
أٍن ِمن ا

َ
 َیوٍم ُهَو فی ش

َّ
ل

ُ
ه ک نَّ

َ
از امام علیg که این آیه را تفسیر کرده، آمده است: »ال

ن؛ او در هر روزی کاری دارد و هر روز امر جدیدی ایجاد می کند که قبال نبوده 
ُ
م َیک

َ
 ل

ٍ
َبدیع

است.« به عبارت دیگر کارهای الهی تقلیدی نیست، بلکه ابتکاری و نوآورانه است. 
1. اإلرشاد،ج 2، ص 67؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 115.
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تحول  و  دگرگونی  و  جدید  خلقت  و  تازه  آفرینش  گونه  هر  که  دارد  گسترده ای  مفهوم  آیه 

و  و مستمر است  دائم  به دیگر سخن، خلقت خداوند،  بر می گیرد.  در  این جهان  در  را 

پاسخگویی او به نیازهای نیازمندان نیز چنین است و هر روز طرح تازه ای ابداع می کند؛ 

آنها را بر خاک سیاه می نشاند، یک روز  یک روز اقوامی را قدرت می دهد، روز دیگری 

سالمت و جوانی می بخشد، روز دیگر ضعف و ناتوانی می دهد، یک روز غم و اندوه را 

از دل می زداید، روز دیگر مایه اندوهی می آفریند، خالصه هر روز طبق حکمت و نظام 

نیاز  از یک سو  این حقیقت،  به  دارد. توجه  تازه و خلق و حادثه جدیدی  پدیده  احسن، 

مستمر ما را به ذات پاک او روشن می کند و از سوی دیگر پرده های یأس و ناامیدی را از 

دل کنار می زند و از سوی سوم غرور و غفلت را در هم می شکند. در روایتی از رسول خدا

 َو 
ً
وما

َ
َع ق

َ
 َو َیرف

ً
ربا

َ
َج ک رِّ

َ
 َو ُیف

ً
نبا

َ
ن َیغِفَر ذ

َ
أِنِه ا

َ
n در شرح آیه مورد بحث آمده است: »ِمن ش

ریَن؛ از کارهای او این است که گناهی را می بخشد و رنجی را برطرف می سازد، 
َ

َع آخ
َ

َیض

گروهی را باال می برد و گروه دیگری را پایین می آورد«.

در واقع، انسان، چه نیازمندی خود به خداوند را به زبان آورد و چه نیاورد، در هر صورت، 

همواره محتاج خداست. نیاز دائمی موجودات، لطف و فیض دائمی خدا را طلب می کند 

و او نیز هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است، چرا که خداوند، عالم 

را آفریده و همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند. 

برداشت
یاری  و  می دهد  قوت  خویش  حرکت  را   gحسین امام  قیام،  بودن  نتیجه بخش  به  امید 

می نماید. هر چند فرزدق از شمشیرهای آخته کوفیان سخن گفت، اما حضرتg با توکل 

بر خداوند، مسیر را ادامه می دهد و معتقد است خداوند هر آن ممکن است تغییری ایجاد 

نماید، ممکن است کوفیان به راه راست بازگردند، ممکن است نتیجه و مراد امام حسین

g به حقیقت بپیوندد و کشتی به گل نشسته کوفیان و دیگر مسلمانان که پیروی از امویان 
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امامت  و  خالفت  و  گردد  شناور  الهی  لطف  دریای  در  کرده اند،  خویش  گوش  آویزه  را 

اوصیای الهی و فرزندان و خاندان پیامبرk را گردن نهند.

پندها و آموزه ها
خداوند،  دائمی  آفرینش  است،  نکرده  اختیار  تفویض  خداوند  خداوند،  دائمی  فیض 

کارهای غیر تکراری خداوند، امید به تغییر، توکل بر خداوند
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3
بهشتیان ودوزخیان

ِعيرِ  )شوری: 7( َفِريٌق ِفي الَجنَِّة َو َفِريٌق ِفي السَّ

گروهى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان.

شأن تالوت
شخصی که نام وی را »بشر بن غالب« گفته اند در منزل »ثعلبیه« خدمت حسین بن علی

ناٍس ِبِاماِمِهم( را سؤ 
ُ
 ا

َّ
ل

ُ
g رسید و از آن حضرت تفسیر آیه 71 از سوره اسراء )َیوَم َندُعوا ک

ال نمود. 

امامg فرمود: آری امام و پیشوایی هست که مردم را به راه راست و به سوی سعادت و 

خوشبختی می خواند و گروهی به وی پاسخ مثبت داده و از او پیروی می کنند و پیشوای 

دیگری نیز هست که به سوی انحراف و بدبختی دعوت می کند، گروه دیگری نیز برای وی 

جواب مثبت می دهند که گروه اول در بهشت است و گروه دوم در دوزخ.
عیِر«.1 ریٌق ِفی السَّ

َ
ِة َوف ِریٌق ِفی الَجنَّ

َ
امامg سپس فرمود و این است معنای آیه دیگر که »ف

1. بحاراألنوار،ج 44،ص 313؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 135.
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شرح و توضیح آیه
برای درک جامع تر و بهتر عبارت مورد بحث، همه آیات 7 و 8 سوره شوری مرور می شود: 

 ال َریَب 
ِ

نِذَر َیوَم الَجمع
ُ
ها َو ت

َ
ری  َو َمن َحول

ُ
مَّ الق

ُ
ا ِلُتنِذَر أ  َعَرِبیًّ

ً
رآنا

ُ
 ق

َ
یک

َ
وَحینا ِإل

َ
 أ

َ
ذِلک

َ
»َو ک

 َمن 
ُ

ًة َو لِکن ُیدِخل
َ

 واِحد
ً
ة مَّ

ُ
ُهم أ

َ
َجَعل

َ
ُه ل

َّ
و شاَء الل

َ
عیِر * َو ل ریٌق  ِفی  السَّ

َ
ِة َو ف ریٌق  ِفی  الَجنَّ

َ
فیِه ف

ُهم ِمن َوِلیٍّ َو ال َنصیٍر«. این آیات فصل دوم از آیات سوره 
َ
اِلُموَن ما ل

َّ
َیشاُء فی  َرحَمِتِه َو الظ

شوری است که در آن مسئله وحی را معرفی کرده و می فرماید: غرض از وحی انذار مردم 

 انذاری که مربوط به روز قیامت است. بعد از اینکه فرمود وحی برای 
ً
است و مخصوصا

آن است که پیامبران، مردم را از خطر بترسانند و به بهشت تشویق کنند و برتر از پرهیز 

از خطر و شوق به بهشت، به مقام واالی محّبت هدایت کنند، فرمود این حرف را همه 

نمی پذیرند! برخی ها می پذیرند که اهل قبول  هستند و بهشت، برخی ها نمی پذیرند که اهل 

جهنم خواهند شد. 

از آیه هفتم سوره شوری استفاده می شود که وظیفه پیامبر، هم انذار است و هم بشارت، 

 در افراد نادان و لجوج عمیق تر است، در این آیه، 
ً
ولی از آنجا که تأثیر »انذار« مخصوصا

انذارشوندگان  از  این تفاوت که در مرحله اول سخن  با  بار روی »انذار« تکیه شده،  دو 

است و در مرحله دوم سخن از دادگاه قیامت است که هم روز جمع است و هم روز فصل 

و تفکیک، روزی که مردم به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی در بهشتند، و گروهی در 

آتش سوزان دوزخ، روزی که به خاطر اجتماع عموم انسان ها، رسواییش بسیار دردناک و 

شدید است. اگر مردم به چنین روزی تهدید و انذار نشوند، دعوت دینی به نتیجه نمی رسد 

و تبلیغ دینی سودی نمی بخشد. 

 ال َریَب فیِه« یعنی در عین حال که یوم جمع است، روز تفریق هم 
ِ

اینکه فرمود »َیوَم الَجمع

عیِر«، یعنی روز اجتماع نیست که با هم زندگی  ریٌق ِفی السَّ
َ
ِة َو ف ریٌق ِفی الَجنَّ

َ
هست که »ف

کنند، همه بی هم زندگی می کنند و هر کسی مهمان سفره خودش است.
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ِعیِر« در مقام تعلیل و دفع توهمی است که ممکن  ِریٌق ِفی السَّ
َ
ِة َو ف ِریٌق ِفی الَجنَّ

َ
جمله »ف

است به ذهن کسی برسد، گویا فرموده باشد: چرا از روز جمع انذارشان کند؟ آن گاه در 

پاسخ فرمود: برای اینکه در آن روز، یک دسته بهشتی و دسته دیگر جهنمی می شوند، یعنی 

ب. پس 
ّ

به دو دسته تقسیم خواهند شد، یکی سعید و دارای پاداش و دیگری شقی و معذ

باید انذار شوند تا از راه شقاوت بپرهیزند و از پرتگاه هالکت کنار آیند.

از آنجا که جمله مورد بحث، بیانگر تقسیم مردم به دو گروه است، در آیه بعد فرمود »َو 

ًة«. پس دو دسته شدن مردم چیزی است که مشیت خدای 
َ

 واِحد
ً
ة مَّ

ُ
ُهم أ

َ
َجَعل

َ
ُه ل

َّ
و شاَء الل

َ
ل

سبحان به آن تعلق گرفته و به همین منظور دین را برای مردم تشریع کرده و از راه وحی، 

مردم را از روز جمع انذار نموده، چون او ولی مردم است و آنها را بعد از مردن زنده می کند 

و بین آنان در آنچه اختالف می کردند، حکم می فرماید.

خداوند فرمود اگر می خواست شما را یکسان قرار می داد؛ پس تکامل برای چیست؟ اگر 

یا همه را به طرف دوزخ مجبور می کرد، دیگر  همه را به طرف سعادت مجبور می کرد، 

کمالی نبود! هر کس بخواهد به جایی برسد باید با اراده و اندیشه و انگیزه خودش باشد 

عیِر«؛ حکمت در اختالف  ریٌق ِفی السَّ
َ
ِة َو ف ریٌق ِفی الَجنَّ

َ
تا به کمال برسد؛ لذا فرمود: »ف

است که هر کسی گرایش خاّص خودش را دارد؛ حاال افراد را به طرف خیر یا به طرف شّر 

مجبور کنند، کمالی در کار نیست. اگر انسان ها مثل فرشته ها بودند، دیگر انسان نبودند. 

م فرشته ها شود! این 
ّ
خدا انسانی آفرید که خلیفه او باشد و از فرشته ها باالتر باشد تا معل

 از عصمت و نزاهت قرار 
ّ

انسان باید با اختیار باشد. اگر خدای سبحان همه را در یک حد

می داد، فرشته می شد، ولی خلیفه ای قرار داد که با اختیار خودش این راه را طی کند و دو 

چراغ به او داد: یکی سراج درونی به نام »عقل و فطرت« و دیگری هم سراج بیرونی به نام 

»نقل« که هر دو کاشف وحی الهی هستند، عقل و نقل دو چراغ  هستند تا بفهمند که انبیا 

و اولیاb چه چیزی آوردند و هیچکدام از این دو قانون گذار نیستند، هر دو قانون شناس 
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هستند، آن وقت انسان از همین راه کامل می شود و از مالئکه هم می گذرد.

برداشت
امامg در هر لحظه و آن، سعی در رشددادن پیرو و مأموم است. بر همین اساس، منتظر 

فرصت است تا وظیف خود را به نحو احسن ایفا نماید. و چه فرصتی بهتر از آنکه یک 

متقاضی سؤالی را از امام بپرسد.

امام حسینg نیز طبق همین اصل، از فرصت سؤال بشر بن غالب بهره جست و ضمن 

پاسخگویی به پرسش وی با انجام تفسیر قرآن به قرآن، آیه ای را در شرح آیه مورد سؤال 

نیز به تصویر کشیده است.  آیه  می آورد که سرنوشت پیروان خود و مخالفانش را در آن 

که  می کند  اشاره  آنان  پیروان  و  باطل  و  حق  امام  دو  به  آیه،  دقیق  تبیین  با   gحضرت

سرنوشت آنان در آیه دیگری بیان شده و آن سرنوشت، در انتظار یاران حضرت و مخالفان 

ایشان بوده است.

پندها و آموزه ها
انتخاب وی،  انسان و  نتیجه عمل  انسان ها در دنیا و آخرت، دوزخ و بهشت  دودستگی 

حقانیت بهشت و جهنم



93!یاعتم !ت طدد ادو

4
بازگشت به سوی خدا

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعوَن  )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
انجام مراسم  از  از مردم کوفه نقل شده که: من و همراهم پس  از عبدالله بن سلیم، 

 gعلی بن  حسین  کاروان  به  زودتر  هرچه  که  بستیم  کار  به  را  خود  همت  حج، 

رسیدیم.  حضرت  آن  قافله  به  »زرود«  منزل  در  بدانیم.  را  او  کار  سرانجام  و  برسیم 

را  کوفه  خبر  وی  از  و  برخوردیم  می آمد،  کوفه  از  که  مسافری  به  محل  همین  در 

مسلم  که  این  مگر  نشدم  خارج  کوفه  از  من  سوگند!  خدا  به  گفت:  او  شدیم.  یا  جو

با چشم خود دیدم که بدن های  و  بودند  قتل رسانده  به  را  بن عقیل و هانی بن عروه 

زمین می کشاندند. بر  کوفه  بازار  در  را  دو شهید  آن 

تا  ملحق شدیم   gعلی بن  حسین  قافله  به  خبر،  این  دریافت  از  پس  می گوید:  ه 
ّ
عبدالل

هنگام غروب، به منزل »ثعلبیه« وارد شدیم. در این منزل با امامg مالقات کردیم و خبر 

ِه 
ّ
ا لل شهادت مسلم و هانی را به اطالع وی رساندیم. امامg با شنیدن این خبر گفت: »ِانَّ
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یِه راِجُعوَن«. آنگاه اشک بر صورتش جاری گردید.1
َ
ا ِال َوانَّ

در این ماجرا، چهارمین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه فصل اول مراجعه شود.

برداشت
از  نشان  می شد،  ایجاد  که  موقعیتی  هر  در   gحسین امام  توسط  استرجاع  آیه  خواندن 

آمادگی ایشان برای شهادت، تسیلم اراده الهی بودن و عدم هراس از مرگ خویش و اسارت 

خاندانش است. 

همچنین  رسید،  ایشان  به  کوفه  در   gحضرت سفیر  از  که  اندوهناکی  خبر  اولین  گویا 

شنیدن شهادت میزبان وی )هانی بن عروه( در منزل ثعلبیه بوده است. حضرتg بنا بر 

سیره جدش که در هر پیشامد کوچک یا بزرگ آیه استرجاع را بر زبان جاری می کردند، این 

آیه را در سوگ آن دو خواندند و اشک ریختند.

پندها و آموزه ها
حقانیت مرگ؛ عمومیت مرگ؛ یادکرد از مرگ؛ به یاد داشتن مبدأ و مقصد؛ الهی بودن همه 

امور.

1. اإلرشاد،ج 2، ص 74.
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5
پرهیز از پیمان شکنی

َفَمن َنَكَث َفِإنَّما َينُكُث َعلی  َنفِسِه  )فتح: 10(

و هر كه بيعت را بشكند، به زيان خود شكسته است.

شأن تالوت
پس از مالقات اول امام حسینg و حر بن یزید ریاحی، هر کدام از سویی رفتند تا به 

منزل بیضه رسیدند. امامg در این منزل، برای هر دو سپاه سخن راند، پس از حمد و ثنای 

خداوند فرمود: 

هان ای مردم! همانا رسول خداk فرمود: هر کس فرمانروایی ستمگر را ببیند که حرام های 

خدا را حالل می شمرد و پیمان خدا را می شکند، با سنت رسول خداk مخالفت می کند و 

در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار می کند، در حالی که او با کردار و گفتار خود بر 

آن حاکم نشورد، بر خداست که او را در جایگاه آن ستمگر در آورد.

می گویند،  ترک  را  رحمان  خدای  اطاعت  چسبیده اند،  شیطان  پیروی  به  اینان  بدانید 

تباهی ها را آشکار ساخته اند، حدود خداوندی را تعطیل کرده اند، بیت المال را در انحصار 

خود درآورده اند، حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام ساخته اند و من از هر کس دیگر 
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سزاوارترم که علیه اینان قیام نمایم و در برابرشان بایستم.

نامه های شما به دستم رسید و فرستاده های شما گفتند که شما با بیعت خود مرا به دشمن 

نخواهید سپرد و رهایم نمی کنید. اگر بر بیعت با من بمانید به رشد خود می رسید. اکنون 

با خاندان  و خاندانم  با شمایم  فرزند دختر رسول خدایمk، خودم  علی  بن  من حسین 

شماست. من برای شما الگو هستم.

اما اگر این کار را نکردید و پیمان بشکنید و دست از بیعت خود بردارید، به جانم سوگند 

 با پدر و برادر و پسر عمویم، مسلم نیز چنین 
ً
از شما این رفتار، ناشناخته نیست. شما قبال

کردید. گول خورده کسی است که فریب شما را بخورد، شما سعادت خود را نشناختید و 

 َعلی  َنفِسِه« و خدا نیز از شما 
ُ

ما ینکث ِإنَّ
َ
 ف

َ
َمن َنکث

َ
نصیب ایمانی خود را تباه ساختید و »ف

بی نیاز خواهد بود. والسالم.1

شرح و توضیح آیه
در این آیه، قرآن مجید به همه بیعت کنندگان هشدار میدهد که اگر بر سر پیمان و عهد 

خود بمانند، پاداش عظیمی خواهند داشت، اما اگر آن را بشکنند، زیانش متوجه خود آنها 

است، تصور نکنند به خدا ضرری میرسانند، بلکه بقای جامعه و عظمت و سربلندی و 

قوت و قدرت و حتی موجودیت خویش را به خاطر پیمان شکنی به خطر میافکنند.

« به معنی بازگشودن و واتابیدن است، سپس در مورد پیمان شکنی و نقض عهد به 
َ

ث
َ
»َنک

کار رفته است.

ُیَباِیُعوَن  َما  ِإَنّ  
َ

ُیَباِیُعوَنك ِذیَن 
َّ
ال )ِإَنّ  نتیجه گیرِی جمله قبل از خود  جـمـله مـورد بـحـث، 

بیعت  تو  بـیعت  کـه  حـال  اسـت:  چـنـیـن  دو  آن  مـجـمـوع  مـعـنـای  و  اسـت  َه( 
َّ
الل

خداست، پس کسی که بیعت تو را بشکند، شکننده بیعت خدا است و به همین جهت به 

جز خودش کسی متضرر نمیشود، همچنان که اگر وفا کند کسی جز خودش از آن بیعت 

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 361؛ تاریخ طربی، ج 3، ص 306.
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سود نمیبرد، چون خدا غنی از همه عالم است. به عبارت دیگر، خداوند به حمایت کسی 

نیازی ندارد، پس، از پیمان شکنی که در واقع، خودشکنی است، بپرهیزید که با خدایی 

طرف هستید که فوق قدرت هاست.

برداشت
در خطبه ای   gتوسط حضرت کوفیان گذشته  و   gامام حسین میان  آنچه  یادآوری همه 

کوتاه و تذکر به نامه ها و پیمان هایی که با ایشان بسته اند، خالصه آن چیزی است که در 

این بخش آمد. شاید بتوان کالم امامg را که پیمان شکنی کوفیان را علیه خودشان دانسته 

چنین تفسیر کرد که حضرتg به دلیل عصمت از هرگونه پلیدی که شکستن پیمان و عهد 

نیز از جمله آنهاست، دور هستند، در نتیجه این کوفیان بودند که با پایبندی به عهد خود، 

به رشد می رسیدند و با شکستن آن عهد، ایمانشان را تباه ساختند.

پندها و آموزه ها
راه اهل بیتb مسیر رشد؛ پیمان شکنی بر ضد خود انسان خواهد بود؛ وفای به عهد و 

پیمان راه و رسم مردانگی.
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6
چشم به راه شهادت

ُلوا َتبِديًل  )احزاب: 23( َفِمنُهم َمن َقضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َينَتِظُر َو ما َبدَّ

بعضى بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضى چشم به راهند و هيچ پيمان 
خود دگرگون نكرده اند.

شأن تالوت
چهار نفر به نام عمروبن خالد، سعد، مجمع و نافع بن هالل به همراهی طرماح بن عدی 

از کوفه حرکت کرده بودند که در یکی از منازل »عذیب الهجانات یا زباله« به کاروان امام 

حسین بن علیg برخوردند. 

نمود. عرضه  را سؤال  کوفه  مردم  تفکر  و طرز  عقیده  از  آنان،  با  گفت وگو  امامg ضمن 

از  ه! بزرگان و سران قبایل کوفه به عالی ترین و سنگین ترین رشوه 
ّ
الل داشتند: یابن رسول 

سوی ابن زیاد نایل گردیده اند، اما افراد دیگر، قلبشان با شما و شمشیرشان علیه شماست. 

سپس جریان شهادت قیس بن مسهر صیداوی )پیک امام( را به آن حضرت اطالع دادند. 

ضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما 
َ
ِمنُهم َمن ق

َ
امام با شنیدن این خبر تأسف بار، فرمود: »ف
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1.»
ً

بِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
َبد

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، حداقل سه خبر 

وارد شده است. ذکر اولین مورد آن گذشت. موارد دیگر »هنگام رخصت به یاران در روز 

عاشورا« و یک مورد نیز »بر بالین شهادت مسلم بن عوسجه« در روز عاشورا بوده که در 

جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
آیه مورد بحث که در جریان جنگ خندق نازل شده، در برابر آیه پانزده سوره احزاب است 

َه 
َّ
وا الل

ُ
د کاُنوا عاَهد

َ
ق

َ
که فرمود عده ای تعّهد سپردند که فرار نکنند، اما رو برگرداندند )َو ل

 .)
ً
ِه َمسُؤال

َّ
 الل

ُ
دباَر َو کاَن َعهد

َ
وَن األ

ُّ
 ال ُیَول

ُ
بل

َ
ِمن ق

جریان از این قرار بود که در این جنگ، بعضی از منافقان، وعده الهی و نبوی را فریب 

 
َّ
ِإال ُه 

ُ
َرُسول َو  ُه 

َّ
الل َنا 

َ
َوَعد ما   

ٌ
َمَرض وِبِهم 

ُ
ل

ُ
ق فی   ذیَن 

َّ
ال َو  وَن 

ُ
الُمناِفق  

ُ
ول

ُ
َیق ِإذ  »َو  می دانستند: 

« )احزاب: 12(، گروهی از آنان پیروزی را برای مسلمانان غیرممکن می پنداشتند: 
ً
ُرورا

ُ
غ

ارِجُعوا« )احزاب: 13( و برخی از آنها 
َ
م ف

ُ
ک

َ
 َیثِرَب ال ُمقاَم ل

َ
هل

َ
 ِمنُهم یا أ

ٌ
ة

َ
ت طاِئف

َ
»َو ِإذ قال

بیان  را چنین  اخیر  نیت گروه  َعوَرٌة« )احزاب: 13( که خداوند  َنا 
َ
ُبُیوت »ِإنَّ  هم می گفتند: 

« )احزاب: 13(. 
ً
 ِفَرارا

َّ
وَن ِإال

ُ
داشت: »َوَما ِهَی ِبَعوَرٍة ِإن ُیِرید

حق تعالی در آیه 22 سوره احزاب، در مقابل فعل ناروای این گروه ها، فعل روا و صواب 

وا 
ُ
حزاَب قال

َ
 الُمؤِمُنوَن األ

َ
ا َرأ مَّ

َ
مؤمنین را بیان می کند که وعده الهی را حق می دانستند »َو ل

«. همچنین 
ً
سلیما

َ
 َو ت

ً
 إیمانا

َّ
ُه َو ما زاَدُهم ِإال

ُ
ُه َو َرُسول

َّ
 الل

َ
ق

َ
ُه َو َصد

ُ
ُه َو َرُسول

َّ
َنا الل

َ
هذا ما َوَعد

ِمنُهم 
َ
یِه ف

َ
َه َعل

َّ
وا الل

ُ
وا َما َعاَهد

ُ
ق

َ
 َصد

ٌ
به صفات آنان در آیه 23 اشاره کرد: »ِمَن الُمؤِمِنیَن ِرَجال

ی َنحَبُه«. 
َ

ض
َ
ن ق مَّ

به عبارت دیگر، آیه 23، اشاره به گروه خاصی از مؤمنان است که در تأسی به پیامبرn از 

همه پیش گام بودند و بر سر پیمانشان با خدا یعنی فداکاری تا آخرین نفس و آخرین قطره 

1. أعیان الشیعة،ج 1، ص 594؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 169.
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خون ایستادند و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند.

معنای عبارت مورد بحث آن است که بعضی از مؤمنین در جنگ، اجلشان به سر رسید 

و بعضی منتظر رسیدن اجل خود هستند، و از قول خود و عهدی که بسته بودند هیچ چیز 

را تبدیل نکردند.

د و الزم الوفا است؛ اگر انسان نذری کرد که وفای آن واجب است، وقتی 
ّ
»َنحب«، نذر مؤک

ی َنحَبُه«. معنای دیگر آن است که اگر کسی رخت بربست 
َ

ض
َ
به نذر وفا کند، می گویند: »ق

ن َینَتِظُر« یعنی  ی َنحَبُه َوِمنُهم مَّ
َ

ض
َ
ن ق ِمنُهم مَّ

َ
ی َنحَبُه«. بر این اساس، »ف

َ
ض

َ
می گویند »ق

منتظرند نوبتشان برسد و جانشان را تقدیم کنند؛ آنها مثل اینکه حضور در صحنه و جبهه، 

ادای شهادت، جنگیدن تا شهیدشدن را یک نذر الزم می دانستند و مطابق این، نذرشان را 

عملی کردند، برخی به نذرشان عمل کردند و بعضی منتظر نوبت اند.

در اینکه این آیه ناظر به چه افرادی است، اقوال مختلفی میان مفسران وجود دارد: جمله 

 gبه امام علی َینَتِظُر« اشاره  ِمنُهم َمن  ضی  َنحَبُه« درباره اهل بیتb و جمله »و 
َ
»َمن ق

ضی  َنحَبُه« اشاره به شهیدان بدر و احد و جمله »و ِمنُهم َمن َینَتِظُر« 
َ
است، جمله »َمن ق

دیگر  و  بودند  یا شهادت  پیروزی  انتظار  در  که  است  دیگری  راستین  به مسلمانان  اشاره 

اقوال که در کتب تفسیری قابل مطالعه و دسترسی است، اما آنچه مشخص است اینکه آیه 

مفهوم وسیعی دارد و تمام مؤمنان راستین را در هر عصر و هر زمان شامل می شود، افرادی 

همچون حمزه سیدالشهدا و امام علیg نیز در رأس این دو گروه قرار دارند.

آنچه از این آیه استفاده می شود آن است که بزرگداشت شهدا، پیام و درسی قرآنی است؛ 

انتظار شهادت نیز یک ارزش است، چرا که آمادگی برای لقای  خداوند، از صفات مؤمنان 

یا  عقب نشینی  عامل  مؤمنان،  برخی  شهادت  است؛  باز  همیشه  شهادت،  باب  است؛ 

دلسردی دیگر مؤمنان نمی شود، زیرا با این که شهادت دوستان و عزیزان خود را می بینند، 

خود نیز در انتظار شهادتند.
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برداشت
تالوت این آیه توسط امام حسینg در شنیدن شهادت قیس بن مسهر که دومین پیک امام

g به کوفه بود، نشان از رضایت ایشان از آن شهید بود. 

همچنین گروهی که خود حضرتg در رأس آنان قرار داشت و به سمت کوفه در حرکت 

بود، در بخش دوم آیه مورد اشاره قرار گرفته اند که در انتظار شهادت اند ولی هیچ تغییر و 

تبدیلی در رأی و عقیده و پیمان و عهد خویش ایجاد نمی کنند. آنان که تا پای جای در روز 

عاشورا ایستادگی کردند و جان خویش را فدای موال و مقتدای شان نمودند.

پندها و آموزه ها
جان باختن در راه خدا، جانبازی در راه خدا، انتظار شهادت، خوش عهدی، جان باختن بر 

سر عهد و پیمان، عدم تغییر در پیمان در کوران حوادث، دعا برای نیل به فیض شهادت
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7
خداوند توانا

ِإنََّك َعلی  ُكلِّ َشي ٍء َقِدير )آل عمران: 26(

تو بر هر كارى توانايى.

شأن تالوت
امام حسینg خبر شهادت جناب مسلم، جناب هانی و همچنین فرستاده  هنگامی که 

خویش، قیس بن مسهر صیداوی را به کوفه شنید، متأثر شد و آیه بیست و سوم از سوره 

( را تالوت کردند. آنگاه 
ً

بِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبد

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
احزاب )ف

امامg چنین دعا نمود: خداوند پاداش او را بهشت قرار ده. خدایا! بهشت را برای ما و 

شیعیان ما قرار بده و ما و آنان را در پایگاه رحمتت به مرغوب ترین ثواب های ذخیره شده ات 
ِدیر«.1

َ
ی ٍء ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 َعلی  ک

َ
نایل بگردان، »ِإنَّک

شرح و توضیح آیه
آیه بیست و ششم از سوره آل عمران به تصریح مفسران، جامع معارف فراوانی است؛ این 

آیه نه تنها خدای سبحان را »علیم« و »قدیر«، بلکه مالک علم و قدرت معرفی می کند؛ 

1. أعیان الشیعة، ج 1، ص 594؛ موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 349؛ بحاراالنوار، ج 4، ص 374.
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این  معتقدند  و  دریافته اند  دیر« 
َ
ق شی ٍء   

ِّ
ل

ُ
ک َعلی   

َ
»إنَّک از  را  جامع  معنای  این  مفسران، 

آیه آمده، زیرا وقتی خداوند بر هر چیز قادر است،  جمله، دلیلی است بر تمام آنچه در 

 َمن 
َ

ؤِتی الُملک
ُ
 الُملِک ت

َ
ُهمَّ ماِلک

َّ
ِل الل

ُ
حکومت و عزت و خیرات هم به دست اوست. )ق

 
ِّ

ل
ُ
 َعلی  ک

َ
یُر ِإنَّک

َ
شاُء ِبَیِدَک الخ

َ
 َمن ت

ُّ
ِذل

ُ
شاُء َو ت

َ
ِعزُّ َمن ت

ُ
شاُء َو ت

َ
ن ت  ِممَّ

َ
نِزُع الُملک

َ
شاُء َو ت

َ
ت

دیر(
َ
ی ٍء ق

َ
ش

یُر( را تعلیل می کند و می فرماید بدین 
َ

جمله مورد بحث، عبارت پیش از خود )ِبَیِدَک الخ

جهت خیر به دست خداست که قدرت او بر هر چیزی مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر 

چیز ایجاب می کند که غیر از خدا هیچ کس بر هیچ چیز قادر نباشد، مگر به قدرت دادن 

او. یعنی هر کس هر قدرتی دارد خدا به او داده. هر چیزی که فرض کنیم، تحت قدرت 

خدا خواهد بود و نیز هر چیزی که غیر او افاضه کند، باز منسوب به او خواهد بود؛ یعنی 

خدا آن خیر را به دست وی جاری ساخته، خدا صاحب اصلی آن خیر است و شخص 

مفروض، واسطه آن. پس جنس خیر بدون استثنا، همه اش به دست خدا است و بس؛ و 

یُر« آن را افاده می کند.
َ

این همان حصری است که جمله »ِبَیِدَک الخ

مانند  آنچه شی ء شمرده می شود،  دیر« 
َ
ق  شی ٍء 

ِّ
ل

ُ
ک َعلی   

َ
إنَّک یُر 

َ
الخ »ِبَیِدَک  طبق عبارت 

دادن قدرت یا گرفتن آن، در پوشش قدرت خداست. در دستگاه خداوند غیر از خیر؛ چیز 

دیگری نیست. او توان آن را دارد که به هر که بخواهد، آن را بدهد؛ چرا که گاهی ممکن 

است در جایی خیری باشد؛ اّما کسی نتواند آن را به دیگری بدهد. البته سرچشمه بدی ها، 

عجز و ناتوانی است و از کسی که بر هر کاری قدرت دارد، چیزی جز خیر سر نمی زند. 

جمله مورد بحث، ستایشی توأم با درخواست است، زیرا ستودن خدا به وصفی خاص، 

درخواست آن است. خدای سبحان با این جمله، ادب دعا را نیز می آموزد، زیرا وصف 

کردن ذات خداوندی بسان درخواست از اوست؛ مفسران آورده اند که درخواست گاهی 

به تصریح است و زمانی به تلویح؛ هنگامی به مطابقه است و وقتی به تضّمن و التزام و 
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گاهی به اشاره و اشعار.

برداشت
امام حسین پس از دعا برای خود، یاران، شیعیان و پیروان خویش، به عبارتی از قرآن کریم 

تمسک می کند که عمق اعتقادش به خداوند تعالی را بیان می دارد. عقیده صحیح آن است 

انسان، خداوند را در همه چیز و بر همه چیز، توانا و قادر بداند. همین رأی، باعث  که 

اعتالی اندیشه و رفعت خواسته ها می شود و امید برآورده شدن حاجات را باال می برد.

پندها و آموزه ها
خداوند توانا بر هرچیزی است، همه چیز در گرو قدرت الهی است، توسل به صفات الهی 

جهت رسیدن به خواسته و دعا
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8
تسلیم اراده الهی

ِإنَّ اهلَل َيفَعُل ما َيشاءُ )حج: 18(

خدا هر چه بخواهد همان مى كند.

شأن تالوت
از عراق  بن غالب مواجه شد که  بشر  با  امام حسینg در منزل »ذات عرق«  کاروان 

داد:  پاسخ  بشر  نمودند.  سؤال  کوفه  اوضاع  درباره  وی  از   gامام بود.  شده  خارج 

برادر  گفتند:   gحضرت بنی امیه.  برای  شمشیرهایشان  ولی  شماست  با  دل هایشان 
 ما َیشاُء«.1

ُ
َیفَعل َه 

َّ
الل بنی اسدی راست گفت، »ِإنَّ 

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر وارد شده 

است. یک مورد آن بیان شد و مورد دیگر در منزل »شقوق« بوده که در جای خود بدان 

پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
اراده  برابر  در  که  معناست  این  به  و  قدرت خدا  از عموم  است  کنایه  مورد بحث،  جمله 

1. بحاراألنوار،ج44، ص 367.
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خداوند، هیچ مانعی وجود ندارد، خداوند هر کاری را بخواهد و مصلحت بداند انجام 

می دهد، مؤمنان را گرامی و منکران را خوار می سازد.

ماواِت  لسَّ
َ
ُه َمن ِفی ا

َ
 ل

ُ
َه َیسُجد

ّ
لل

َ
نَّ ا

َ
َر أ

َ
م ت

َ
 ل

َ
این جمله تعلیل مطالب پیش از خود است که »أ

لّناِس 
َ
ِثیٌر ِمَن ا

َ
َوابُّ َو ک

َّ
لد

َ
َجُر َو ا

َّ
لش

َ
 َو ا

ُ
لِجبال

َ
ُجوُم َو ا لنُّ

َ
َمُر َو ا

َ
لق

َ
مُس َو ا

َّ
لش

َ
رِض َو ا

َ
أل

َ
َو َمن ِفی ا

 ما َیشاُء«؛ یکی اثبات 
ُ

َه َیفَعل
ّ
لل

َ
ُه ِمن ُمکِرٍم ِإنَّ ا

َ
ما ل

َ
ُه ف

ّ
لل

َ
لَعذاُب َو َمن ُیِهِن ا

َ
یِه ا

َ
ِثیٌر َحقَّ َعل

َ
َو ک

عذاب برای کسانی که از سجده برای خدا سر باز می زنند و دوم، اهانت آنان از جانب 

خداوند است، اهانتی که بعد از آن کرامتی نباشد. 

حقیقت آن است که فرمود اگر کسی کرامِت ما را حفظ نکرده، کرامِت او دروغ می شود؛ 

کرامِت کاذب، اهانِت صادق را به دنبال دارد، چون ممکن نیست که هر دو کاذب باشند. 

لذا فرمود اینها که کریِم بی جهت اند، عزیِز بی جهت اند و اینها که عزیِز به عّزِت باطل اند، 

ت حق و صادق اند. بنابراین اگر کرامت، دروغ بود، اهانت می شود حق؛ اگر 
ّ
ذلیِل به ذل

اهانت، حق بود، دیگر در برابر اهانت الهی هیچ کرامتی مطرح نیست. به عبارت دیگر هر 

کسی که عذاب بر او سزاوار شد، باید بداند این به تعذیِب الهی است و خودبه خود نیست. 

اُب«، اما این به تعذیب الهی 
َ

یِه الَعذ
َ
پس اگر کسی سجده نکرد، درست است که »َحقَّ َعل

ُه ِمن ُمکِرٍم«، چرا؟ برای 
َ
َما ل

َ
ُه ف

َّ
و به اهانت الهی است که خدا اهانت می کند »َوَمن ُیِهِن الل

َه« برمی گردد.
َّ
« در این جمله به »الل

ُ
اُء« و ضمیر »َیفَعل

َ
 َما َیش

ُ
َه َیفَعل

َّ
اینکه »ِإنَّ الل

برداشت
ذات عرق، نام منزلی است بین مکه و عراق که تا مکه دو منزل فاصله دارد و میقات احرام 

 برای مناطق شرقی مکه است. بر همین اساس، حاجیان عراقی در ذات عرق محرم می 

شوند. شاید اینجا اولین منزلگاهی بود که امامg بر آن وارد شد و توقفی نمود. ایشان با 

 gتالوت آیه محل بحث در این منزل، خود را تسلیم محض اراده الهی می نماید. حضرت

گاه است، با بیان این که خداوند هر چه  که از سرنوشت خونین خویش و یارانش، به نیکی آ
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بخواهد، همان را انجام می دهد به خبر بشر بن غالب پاسخ می دهد که هر چند شمشیرها 

علیه حق، برافراشته شده ولی پیروزی نهایی با حق است. هر چند در ظاهر و ابتدای امر، 

همگان شاهد عدم پیروزی حق باشند، ولی خداوند از وعده خویش که پیروزی حق و 

شکست باطل است، دست بر نمی دارد و همان را انجام می دهد.

پندها و آموزه ها
خیر  خداوند  می دهد؛  انجام  بخواهد،  چه  هر  خداوند  است؛  تخلف ناپذیر  الهی  اراده 

می خواهد؛ تسلیم در برابر خواست خداوند؛ عمومیت قدرت الهی؛ عدم مانع در برابر 

خواست خداوند.
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9
ُحکم خداوند

َيحُكُم ما ُيِريُد )مائده: 1(

هر چه مى خواهد حكم مى كند.

شأن تالوت
و  شدند  مواجه  غالب  بن  بشر  با  عرق«  »ذات  منزل  در   gحسینی کاروان  که  هنگامی 

برای  شمشیرهایشان  ولی  شماست  با  دل هایشان  کرد:  توصیف  چنین  را  کوفه  اوضاع  او 

بخواهد  بنی اسدی راست گفت، خداوند هرچه  برادر  فرمودند:   gامام حسین بنی امیه؛ 
1.»

ُ
ُم ما ُیِرید

ُ
همان می کند و »َیحک

شرح و توضیح آیه
گاه از همه چیز و مالک همه  خداوند هر حکمی را بخواهد صادر می کند، یعنی چون آ

چیز می باشد، هر حکمی را که به صالح و مصلحت بندگان باشد و حکمت اقتضا کند 

تشریع می نماید.

اگر کسی به عنوان اعتراض )نه استفهام( از فلسفه احکام و دلیل تشریع آنها بپرسد، خدای 

1. بحاراألنوار،ج44، ص 367.



109تن ا ادوقید

ُم ما ُیرید« پاسخ می دهد که بشر حق ندارد به احکام الهی 
ُ
سبحان با جمله »إنَّ اللَه َیحک

اعتراض کند، زیرا همان گونه که حکم و اراده او در نظام تکوین، بر همه چیز چیره است 

قانونگذاری، حق  نیز  نظام تشریع  در  نیست؛  الهی  با حکم  ناسازگاری  یارای  را  و کسی 

خداست و او بر اساس اراده اش حکم می کند و پیرو خواست دیگران نیست و دیگران تنها 

در محدوده اراده الهی، حق قانونگذاری دارند؛ البته بازگشت آن نیز به قانون شناسی است، 

نه قانونگذاری. 

و  تکوینی  حکم  هرگونه   )57 )انعام:  ه« 
ّ
ِلل

ّ
إال الُحکُم  »إِن  استناد  به  اینکه  بیشتر  توضیح 

 در اختیار خداست و به استناد آیه مورد بحث، هرگونه حکم خدا، منوط 
ً
تشریعی منحصرا

از  ازلی و قدرت الیزالی اوست،  با علم  اراده خدا هماهنگ  اراده حضرتشان است و  به 

این رو مصون از آسیِب نقص و محفوظ از گزنِد عیب است و مانعی برای حکم کردن برابر 

اراده وجود ندارد. بر این اساس، مخالفت اعتقادی و عملی و اعتراض به احکام تشریعی 

 )23 )انبیاء:  ُیسَئلون«.  وُهم   
ُ

َیفَعل َعّما   
ُ

ُیسَئل »ال  نیست:  روا  کسی  برای  حکیم  خدای 

ُم اآلیاِت واللُه َعلیٌم 
ُ
ک

َ
ُن اللُه ل  ُیَبِیّ

َ
ذِلک

َ
چرا که اراده خدای علیم همواره حکیمانه است »ک

َحکیم«. )نور: 58(

نظام  در  است،  تکوین چیره  نظام  در  آنکه  بر  افزون  قاهر خدا  اراده  و  آن که حکم  نتیجه 

و  با احکام  نه مخالفت  بنابراین  از دیگران سلب می کند،  را  قانونگذاری  نیز حق  تشریع 

اراده تکوینی او مقدور است و نه اعتراض به احکام و اراده تشریعی او، هرچند که حکمت 

بسیاری از احکام برای بشر روشن نیست و در بستر زمان کشف می شود. چنان که بشر 

قبلی اسرار و حکمت های بسیاری از احکام را نمی دانست و برای نسل کنونی روشن شد. 

انسان با نگاه به گذشته و توجه به مجهوالت کنونی خود می فهمد که فاصله معلومات و 

گاهی خدا  مجهوالتش بسیار زیاد است، از این رو بهتر است به جهل خود اعتراف و به آ

بر همه چیز اقرار کند و در برابر قوانین او بی هیچ اعتراضی تسلیم محض باشد، بر همین 
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مون«.
َ
عل

َ
ُم وأنُتم الت

َ
اساس است که خداوند فرمود »واللُه َیعل

برداشت
نشان  َیشاُء«،  ما   

ُ
َیفَعل َه 

َّ
الل »ِإنَّ  کنار  در   »

ُ
ُیِرید ما  ُم 

ُ
»َیحک بیان جمله  با   gامام حسین

 تسلیم ارایه و خواست الهی است و هر آنچه را که خداوند مقدر کرده باشد، 
ً
می دهد کامال

همان را می پسندد و خواسته خود را بر اراده الهی ترجیح نمی دهد. زیرا به عدل و حکمت 

الهی معتقد و پایبند است.

پندها و آموزه ها
را  بخواهد، همان  با خداست؛ هرچه خداوند  فقط  است؛ حکم  خداوند، حاکم مطلق 

حکم می دهد؛ تسلیم اراده الهی؛ حکم خداوند ظالمانه نیست؛ عدل در حکم خداوند، 

ظاهر است.
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10
خواست خداوند

َيفَعُل ما َيشاُء )حج: 18(

خدا هر چه بخواهد همان مى كند.

شأن تالوت
کاروان حسینیg که با نزدیک شدن به محیط عراق هر روز با افراد مختلف از مردم کوفه 

و عراق مصادف می شد، با ورود به منزل »شقوق« با مردی که از سوی کوفه می آمد مواجه 

شدند. امامg از وی چگونگی اوضاع کوفه و افکار مردم آنجا را پرسید. آن مرد عرضه 

داشت: یابن رسول الله! مردم عراق در مخالفت شما متحد و هماهنگ و بر جنگ با شما 

 
ُ

»َیفَعل است.  پروردگار  سوی  از  پیشامدها  فرمود:  پاسخ  در   gامام شده اند.  هم پیمان 
ماَیشاُء« و آنچه خود صالح بداند انجام می دهد و خدای بزرگ هر روز اراده خاصی دارد.1

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به هشتمین آیه همین فصل مراجعه شود.

1. املناقب،ج 4،ص95؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 141.
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برداشت
اخباری که از عراق و کوفه به کاروان حسینی می رسید، التهاب آفرین بود و همگی حکایت 

از آمادگی کوفیان برای جنگ با امام حسینg داشت.

اما امام حسینg با صالبت و استواری به راه خود ادامه می داد و حرکت و هدف خویش 

که خبر  هنگامی  اساس  بر همین  می دانست.  الهی  اساس خواست  بر  و  نقص  بدون  را 

پراکندگی بیعت کنندگان با سفیران حضرتg در کوفه به ایشان رسید، خواست الهی را 

مد نظر قرار داد و آن را بیان کرد که خداوند هر چه را بخواهد، انجام می دهد.

پندها و آموزه ها
هرچه خداوند بخواهد، همان را انجام می دهد؛ تسلیم اراده الهی؛ تحقق حتمی خواست 

و اراده خداوند.
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11
شؤون الهی

ُكلَّ َيوٍم  ُهَو ِفي َشأن  )الرحمن: 29(

و او هر روز، در كارى است.

شأن تالوت
امامg که با نزدیک شدن به محیط عراق هر روز با افراد مختلف ازمردم کوفه و عراق مواجه 

می شد، پس از گذر از منزل »ثعلبیه« و با ورود به منزل »شقوق« با مردی که از کوفه می آمد 

مواجه شد و از وی چگونگی اوضاع کوفه و افکار مردم آنجا را پرسید. هنگامی که آن مرد 

از هم پیمانی کوفیان بر جنگ با امامg خبر داد، حضرتg در پاسخ فرمود: »پیشامدها از 
أن«.1

َ
 َیوٍم  ُهَو ِفی ش

َّ
ل

ُ
سوی پروردگار است و آنچه خود صالح بداند انجام می دهد، »ک

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به دومین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
تالوت این آیه توسط امام حسینg حاکی از این است که ایشان همچنان امید به اصالح 

1. املناقب،ج 4،ص95؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 141.
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امور داشته، چنانچه در هنگام آغاز قیام برای برادرش نگاشت که برای ایجاد اصالح در 

امت اسالم به پا خاسته است.

این آیه نشانگر این مطلب است که خداوند سبحان، هر آن در حال فیض و خلق است. 

امید حضرتg هم به این بود که دل کوفیان و کسانی که کمر به قتل حضرتg بسته اند، 

به ندای فطرت خویش پاسخ مثبت گویند، هدایت و سعادتمند شوند.

پندها و آموزه ها
هرچه خداوند بخواهد، همان را انجام می دهد؛ تسلیم اراده الهی؛ آزمایش الهی.



لپ 115!اصایاد وا ان

12
بی نیازی از َخلق

َو ما ُكنُت ُمتَِّخَذ الُمِضلِّيَن َعُضدًا )کهف: 51(

زيرا من گمراه كنندگان را به يارى نمى گيرم.

شأن تالوت
ه بن حّر جعفی« نیز در این منزل اقامت 

ّ
در منزل بنی مقاتل به امام اطالع دادند که »عبیدالل

ه پاسخ داد: 
ّ
گزیده است. امامg، نخست حجاج بن مسروق را نزد وی فرستاد. اما عبیدالل

»به خدا سوگند! من از شهر کوفه بیرون نیامدم، مگر اینکه اکثر مردم این شهر، خود را به 

م است که او در این جنگ 
ّ
جنگ او و سرکوبی شیعیانش آماده می کردند و برای من مسل

 دوست ندارم نه او مرا ببیند 
ً
کشته خواهد شد و من توانایی یاری و کمک او را ندارم و اصال

و نه من او را ببینم.« حجاج به نزد امامg بازگشت و پاسخ ابن حر را عرضه داشت. 

ه آمد و او از امام استقبال نمود و خوشامد 
ّ
امامg با چند تن از اصحابش به نزد عبیدالل

گفت. سپس خطاب به وی فرمود: »پسر حر! مردم شهر شما )کوفه( به من نامه نوشته اند 

که همه آنان بر نصرت و یاری من اتحاد نموده و پیمان بسته اند و از من درخواست کرده اند 

که به شهرشان بیایم. ولی حقیقت امر برخالف آن است که آنان به من نگاشته اند. تو در 
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دوران عمرت گناهان زیادی را مرتکب شده ای و خطاهای فراوانی از تو سرزده است. آیا 

 چگونه 
ً
ه گفت: مثال

ّ
می خواهی توبه کنی و از آن خطاها و گناه ها پاک گردی؟« عبیدالل

توبه کنم؟ 

بجنگ«.  او  دشمنان  با  وی  رکاب  در  و  کن  یاری  را  پیامبرت  دختر  »فرزند  فرمود:  امام 

به سعادت و  پیروی کند،  تو  از فرمان  به خدا سوگند! می دانم که هرکس  ابن حّر گفت: 

خوشبختی ابدی نایل شده است، ولی من احتمال نمی دهم که یاری من به حال تو سودی 

داشته باشد؛ زیرا در کوفه کسی را ندیدم که مصمم به یاری و پشتیبانی شما باشد. به خدا 

سوگندت می دهم که از این امر معافم بداری؛ زیرا من از مرگ، سخت گریزانم. ولی اینک 

اسب معروف خود را به حضورت تقدیم می کنم، اسبی که تا حال به وسیله آن دشمنی 

را تعقیب نکرده ام، جز اینکه به او رسیده ام و هیچ دشمنی با داشتن این اسب مرا تعقیب 

ننموده، مگر اینکه از چنگال او نجات یافته ام.

امامg فرمود: »حال که در راه ما از نثار جان امتناع می ورزی، ما نیز نه به تو نیاز داریم و 
1.»

ً
دا

ُ
یَن َعض

ِّ
 الُمِضل

َ
ِخذ نُت ُمتَّ

ُ
نه به اسب تو. »َو ما ک

شرح و توضیح آیه
نُت« از سّنت الهی یاد می کند که منسلخ از زمان و زمین است، لذا وقتی خدا می فرماید 

ُ
»ک

ین کمک نگرفتیم، یعنی در گذشته کمک نگرفتم، اکنون نیز کمک نمی گیرم، در 
ّ
از ُمضل

نُت« و نفرمود »و ما کانوا« دلیل بر 
ُ
آینده هم کمک نخواهم گرفت. اینکه فرمود »َو ما ک

این است که خدای سبحان در هر حال قاهر و مهیمن است.

« و به معنی کسی است که فقط در صدد گمراه کردن مردم باشد. 
ّ

« غیر از »ضال
ّ

»ُمِضل

، معصیت کننده و فاسق باشد، اما این کاِر ابلیسی را در مسئله 
ّ

ممکن است کسی ضال

قرار  دین  کمِک حفظ  و  را کمک خود  ُمضل  ما  که  می گوید  آیه  ندارد.  عهده  به  اضالل 

1. بحاراألنوار،ج 44،ص315؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 176.
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، ظالم و فاسق، توفیق هدایت و توبه عطا شود.
ّ

نمی دهیم، اما ممکن است به ضال

خداوند  ِبالُمؤِمِنیَن«.  َو ِبَنصِرِه  َک 
َ

د یَّ
َ
أ ِذی 

َّ
ال »ُهَو  فرمود:  که  الهی اند  اولیای  ین، 

ّ
مضل غیر 

دل های مؤمنین را به طرف پیغمبر متوّجه کرده است که حامیان راستیان پیامبرn باشند.

»عضد« به معنای بین آرنج و شانه آدمی است که به طور استعاره در یاور نیز به کار می رود. 

آن بخش هایی که با یکدیگر در اثر کمک »عضد« انجام می شود، می گویند اینها معاضد 

هم اند.

مفهوم این آیه آن است که خداوند، بی نیاز مطلق است و به هیچ یاوری حّتی در آفرینش 

نیاز ندارد و اگر اموری را به دیگران می سپارد، از روی حکمت و در مسیر تربیت و رشد 

انسان است، نه عجز و ناتوانی. کسی که هیچ دخالتی در آفرینش جهان و حتی نوع خود 

گاه نیست، چگونه قابل والیت یا پرستش است؟ اصوال  نداشته و از اسرار و رموز خلقت، آ

چه قدرتی دارد و چه نقشی می تواند داشته باشد؟ او که موجودی است ضعیف و ناتوان 

از  را  آنها  یا  کند؟  رهبری  را  دیگران  می تواند  چگونه  خویشتن،  مسائل  از  گاه  ناآ حتی  و 

مشکالت و گرفتاری ها رهایی بخشد؟ از آنجا که آفرینش بر پایه راستی و درستی و هدایت 

نمی تواند  است، جایی  نظام  این  اداره  در  افساد  و  برنامه اش اضالل  که  است، موجودی 

داشته باشد، چرا که او در جهت مخالف نظام آفرینش و هستی، خرابکار و ویرانگر است، 

نه مصلح و تکامل آفرین.

در واقع، چهار برهان در مسئله ذکر شده: یکی اینکه اینها شاهد صحنه خلقت جهان و 

د، کمک، دستیار و 
ُ

حتی شاهد صحنه خلقت خودشان هم نبودند، دوم اینکه اینها َعض

هیر خداوند نیستند، سوم اینکه آنان فاسق اند و بیراهه می روند، چهارم اینکه آنان دشمن 
َ

ظ

خون آشام شما هستند. با این تفصیل، چرا انسان با آنها رابطه برقرار می کند؟ اینها که در 

صحنه آفرینش حضور نداشتند، بعد از آن هم کاره ای نبودند؛ پس معاضد و معین خداوند 

نبودند و نیستند.
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ُهم 
ُ
شَهدت

َ
بر اساس اینکه، »اشهاد« به معنای حضور و رؤیت باشد و نه »مشورت«، آیه »ما أ

« در نفی 
ً
دا

ُ
یَن َعض

ِّ
 الُمِضل

َ
ِخذ نُت ُمتَّ

ُ
ِسِهم َو ما ک

ُ
نف

َ
أ لَق 

َ
رِض َو ال خ

َ
ماواِت َو األ لَق السَّ

َ
خ

والیت ابلیس و ذریه اش مشتمل بر دو برهان است: اول اینکه والیت تدبیر امور هر چیزی 

موقوف است بر اینکه دارنده والیت، احاطه علمی کامل به آن امور داشته باشد. دوم آن 

که هر نوع از انواع مخلوقات به فطرت خود، متوجه به سوی کمال مختص خویش است. 

هدایت الهی هدایتی عمومی است که تمام موجودات را در برگرفته؛ و شیطان ها، اشراری 

انسان ها،  یا  زمین  و  آسمان ها  در  آنها  بودن  مدبر  فرض  که  کننده هستند  گمراه  و  مفسد 

چنین  خدا  اگر  یعنی  است؛  مساوی  خدا  کردن  غرض  نقض  فرض  با  که  است  فرضی 

کسی  به  واقع  در  بدهد،  آنان  هدایت  و  انسان ها  امر  اصالح  برای  شیطان ها  به  اجازه ای 

متوسل شده که کارش افساد و اضالل است و چنین فرضی محال است. این است معنای 

« که ظاهر در این می باشد که سنت خداوند این 
ً
دا

ُ
یَن َعض

ِّ
 الُمِضل

َ
ِخذ نُت ُمتَّ

ُ
جمله »َو ما ک

است که گمراه کنندگان را کارگردان و یاور خود نگیرد.

علم، شرط والیت است و اضالل، مانع والیت. خداوند فرموده کسانی را که راهبر و رهبر 

 را کمک قرار نمی دهد. در 
ّ

 اند و خداوند مضل
ّ

نیستند، بلکه راهزنی می کنند، اینها ُمضل

حقیقت به جای ذکر ضمیر )و ما کنت مّتخذهم عضدا(، اسم ظاهر با عنوان اضالل ذکر 

و  راهزن، شرط والیت  ت مطلب. 
ّ
عل به  عنایت شود، هم  اهمّیت مطلب  به  تا هم  شده 

 است، راِه مردم را می بندد، 
ّ

امامت و رهبری را ندارد و گرفتار مانع رهبری است؛ او ُمضل

سِر راه می نشیند که رهزنی کند و نگذارد سالکان الهی این راه را طی کنند.

از پیام های آیه این است که کارگزاران الهی باید امین باشند و آنان که در راه و خط خدایند، 

نباید از منحرفان کمک بگیرند، بلکه باید استقالل سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند.

از جریان برخورد امام حسینg با ابن حر و تالوت آیه مورد نظر توسط حضرت، معلوم 

می شود، هر کسی که کج راهه و بیراهه رو است، هرگز توفیق پیدا نمی کند که ناصر دین 
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خدا باشد. این یک اصل کلی است، نه قّصه مربوط به گذشته؛ سّنت خدا این است که از 

آدم کج رو، رهبری دین و هدایت مردم به دین ساخته نیست.

برداشت
 
ً
 یاران خود را از گمراهی دور می داند و ثانیا

ً
حضرت امام حسینg با تالوت این آیه، اوال

در عین اینکه راه را برای همگان نمایان می سازد، ولی اختیار را  از آنان سلب نمی کند. 

بلکه اگر نشانه هدایت را در وی نیابد، او را از گمراهان می شمرد که نمی توانند حق را یار 

و یاور باشند.

پندها و آموزه ها
گمراهان محروم از همراهی حق؛ گمراهان محروم از یاری حق؛ حق، بی نیاز از همراهی 

و یاری گمراهان.
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13
بازگشت به سوی او

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعونَ  )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
پر  امامg دستور داد جوانان، َمشک ها را  در منزل »قصر بنی مقاتل« و در اواخر شب، 

از آب کردند و به سوی منزل بعدی حرکت نمودند. در هنگامی که قافله در حرکت بود 

ه 
ّ
صدای امامg به گوش رسید که آیه استرجاع را مکرر بر زبان می راند و می فرمود: »ِاّنا لل

ا ِالیِه راِجُعوَن«.1 َوانَّ

در این ماجرا، پنجمین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه فصل اول مراجعه شود.

برداشت
هر  در  و  داده  قرار  را سرلوحه حرکت خویش  معاد  و  مبدأ  و  یاد خداوند   gامام حسین

1. اإلرشاد،ج 2،ص82؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 187.
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موقعیت آیه استرجاع را بر زبان جاری می سازد. حتی در دل شب، از آنجا که امام زمان 

 مالحظه می نماید و از هر آنچه بر خویش 
ً
است و زمان در ید قدرت اوست، آینده را کامال

را  استرجاع، خود  آیه  با تالوت  و  پناه می برد  به خدا  گرامی اش خواهد رفت،  و خاندان 

تسلی می دهد.

پندها و آموزه ها
خواست، خواست خداست؛ بازگشت همه به سوی خدا؛ منزل و مقصد الهی.
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14
خداوند را سپاس

الَحمُد هلِلِ َربِّ العاَلمينَ  )الفاتحه: 2(

ستايش خدا را كه پروردگار جهانيان است.

شأن تالوت
تا  در منزل »قصر بن مقاتل« در نزدیکی کربال، امام حسینg در اواخر شب دستور داد 

جوانان، َمشک ها را پر از آب کنند و برای حرکت به سوی منزل بعد، آماده شوند. هنگامی که 

ا  ه َوانَّ
ّ
قافله در حرکت بود، صدای امامg به گوش رسید که به صورت مداوم می فرمود: »ِاّنا لل

ه ربِّ العالمین«.1
ّ
 لل

ُ
ِالیِه راِجُعوَن َوالَحمد

شرح و توضیح آیه
»الف و الم« در »الحمد« برای استغراق یا جنس و به معنای تمام حمد و جنس ستایش 

است؛ و مفادش آن است که هر حمدی از هر حامدی و برای هر محمودی واقع شود، در 

واقع حمد خدای سبحان است و جز او هیچ کس مالک حمد نیست. بنابراین، او حمید 

محض و محمود صرف است. احتمال دیگر در »الف و الم« آن است که برای »عهد« 

1. اإلرشاد،ج 2،ص82؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 187.
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باشد و مراد از حمِد معهود، حمد کاملی است که خدای سبحان از خود دارد.

حمد در مقابل قدح و ذّم، به معنای ستایش در برابر کمال و کار اختیاری زیباست؛ خواه 

اثر آن کمال به غیر نیز برسد یا نه و در صورت وصول به غیر، خواه دریافت کننده، همان 

شخص شکرگزار باشد یا دیگری و چه از صاحبان اندیشه باشد یا از غیر آن.

مفهوم حمد، ترکیبی از مفهوم مدح و شکر است. انسان در برابر جمال و کمال و زیبایی، 

ر می گشاید. 
ّ
تشک به  زبان  دیگران،  واحسان  و خدمت  نعمت  برابر  در  و  به ستایش  زبان 

و  احسان ها  خاطر  به  و  ستایش  شایسته  جمالش،  و  کمال  خاطر  به  متعال  خداوند 

نعمت هایش، الیق شکرگزاری است. 

دارند:  نیز  تفاوت هایی  مشترک،  مفهوم  داشتن  ضمن  شکر«  و  مدح  »حمد،  واژه های 

برابر صاحب  در  و  اختیاری  نیک  یا صفت  کار  برابر  در  به معنی ستایش کردن  »حمد« 

کمالی است که دارای عقل و اندیشه باشد. »مدح« قول حاکی از عظمت حال ممدوح، 

به معنی هرگونه ستایش و در مقابل ذّم است، خواه در برابر یک امر اختیاری باشد یا غیر 

اختیاری و البته درباره غیر عاقل به کار می رود؛ به تعبیر دیگر، مفهوم مدح، عام و مفهوم 

حمد، خاص می باشد، یعنی هر حمدی مدح است، اما هر مدحی حمد نیست. »شکر« 

به معنای سپاس در برابر کاری است که اثر آن به دیگری برسد و در برابر نعمت هایی است 

که با میل و اراده نعمت دهنده، از او به شکرگزار رسیده است. البته »شکر« گاهی با زبان 

است و گاه با عمل، در حالی که حمد و مدح معموال با زبان است. شکر از دو جهت )هم 

وصول اثر به غیر و هم اتحاد متنّعم و شاکر( اخّص از حمد است، یعنی هر شکری حمد 

است، ولی هر حمدی شکر نیست.

 خداوند در تربیت و رشد هستی اجباری ندارد 
ً
از کلمه »حمد« استفاده می شود که اوال

 همه هستی زیباست و تدبیر همه هستی 
ً
)زیرا حمد برای کارهای غیر اجباری است(، ثانیا

 خداوند همه مواهب و نیکی ها 
ً
نیکوست )زیرا حمد برای زیبایی و نیکویی است( و ثالثا
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را با اراده و اختیار خود، ایجاد کرده است.

»الم« در »لله« یا برای مالکّیت است یا اختصاص. پس معنا چنین می شود که خداوند 

مالک هر حمدی است، یا هر حمدی ویژه اوست.

»الله« اشاره به ذات مقدسی است که جامع و مستجمع همه کماالت وجودی است. 

تقدم حمد بر »لله«، ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می دهد که بنده او، الیق آن نبود 

که خدا را حمد گوید و فعال که می گوید، به تعلیم و اجازه خود اوست، او دستور داده 

که بنده اش، حمد بگوید. ادب بندگی اقتضا دارد که بنده خدا، پروردگار خود را به همان 

شیوه ای ستایش کند که خداوند، خود را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند.

ر از خداوند است. هر کس در هرجا، با هر زبانی، هرگونه 
ّ
»الحمد لله«، بهترین نوع تشک

ستایشی از هر کمال و زیبایی دارد، در حقیقت سرچشمه آن را ستایش می کند. هرچند 

حمد خداوند منافاتی با سپاسگزاری از مخلوق ندارد، به شرط آن که به امر خداوند و در 

خط و مسیر او باشد.

به تعبیر مفسران، هیچ حمدی از هیچ حامدی در برابر هیچ امری محمود، سر نمی زند 

آن که در حقیقت حمد خداست؛ زیرا آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه  مگر 

آن است، فعل خداست و او ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه آن برای خدا و همه 

ستایش ها برای اوست.

وَن«، 
ُ

َیِصف ا  َعمَّ ِه 
َّ
الل آیه »ُسبحاَن  به  بنا  از آنجا که حمد، توصیف است و خدای سبحان 

خود را از توصیف بندگانش منزه دانسته، خداوند، منزه از حمد حامدان است؛ زیرا هیچ 

موجودی جز خداوند متعال به افعال جمیل پروردگار و به جمال و کمال افعالش احاطه 

ندارد، هم چنان که به جمیل صفاتش و اسماءش احاطه ندارد. بنابراین، مخلوق خدا به 

هر وضعی که او را بستاید، به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته و او را محدود به 

بنده ای  اگر  پس  است.  نامحدود  سبحان  خدای  که  حالی  در  دانسته،  صفات  آن  حدود 
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بخواهد او را ستایش صحیح کرده باشد، باید قبال خدا را منزه از تحدید و تقدیر خود کند.

»رّب« از ماده »َرَبَب« به معنای مالک مدبر و کسی است که هم مالک و صاحب چیزی 

است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد. خداوند، هم صاحب حقیقی عالم است و هم 

ی ٍء« یا در جای دیگر: 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
مدّبر و پروردگار آن، چرا که قرآن کریم می فرماید: »َو ُهَو َربُّ ک

رِض َو ما َبیَنُهَما«.
َ
ماواِت َو األ »َربُّ السَّ

کلمه »رّب«، بدون قید و به طور مطلق، فقط به خداوند اطالق می شود، ولی به صورت 

مضاف و مقّید، مانند »رّب الدار« و »رّب اإلبل« بر غیر خداوند نیز اطالق می شود؛ و 

باطل  باورهای  به لحاظ  استعمال شده،  به طور جمع  قرآن کریم  در  اگر کلمه »ارباب« 

افرادی بوده که آن آیات حکایت گر آن اندیشه هاست وگرنه در جهان هستی بیش از یک 

رّب نیست.

م و به معنای چیزی است که به وسیله آن، علم حاصل می شود. دلیل 
َ
»عالمین« جمع عال

می آیه و نشانه خدای سبحان است و به 
َ
م به این نام، آن است که هر عال

َ
نام گذاری عال

وسیله آن، علم به خداوند حاصل می شود. 

م وجود(، هم بر ماسوی الله )حدوث 
َ
م« هم بر تمامی موجودات اطالق می شود )عال

َ
»عال

از اصناف  بر هر صنفی  انسان( و هم  م 
َ
انواع موجودات )عال از  بر هر نوعی  م(، هم 

َ
عال

م دنیا و عوالم پس از 
َ
م اسالم(. کلمهٴ »العالمین« شامل همه عوالم پیش از دنیا، عال

َ
)عال

م فرشتگان و سایر عوالم هستی خواهد 
َ
م انسان، عال

َ
دنیا )برزخ و قیامت( و همچنین عال

شد. زیرا کلمه »عالمین« در قرآن کریم، گاهی به معنای همه جوامع انسانی است )لیکون 

( و گاهی به معنای همه عوالم امکانی است )قال فرعون و ما رّب العالمین 
ً
للعالمین نذیرا

٭ قال رّب السماوات واألرض ومابینهما ... رّبکم و رّب آباءکم األّولین ... رّب المشرق 

مین« در آیه مد نظر، همه نظام هستِی امکانی 
َ
والمغرب وما بینهما(. در نتیجه مراد از »عال

است، نه خصوص جوامع انسانی. اما اگر گفته شود جمع با »ین« معموال برای جمع عاقل 
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م های این جهان، صاحبان عقل نیستند، می توان گفت شاید 
َ
است، در حالی که همه عال

این جمع به خاطر تغلیب باشد، یعنی مجموعه ای از صاحبان صفات مختلف را با وصف 

صنف برتر توصیف می کنند.

بیان  از  بعد  دلیل،  ذکر  قبیل  از  واقع  در  ِمیَن«، 
َ
العال »َربِّ  به  آیه  این  در  »الله«  توصیف 

پاسخ  در  مدعاست، گویی کسی سؤال می کند چرا همه حمدها مخصوص خداست؟ 

ِمیَن« است و دلیل ستایش ما، پروردگاری اوست.
َ
گفته می شود: برای اینکه او »َربِّ العال

دائمی  رابطه  مخلوقات،  با  خداوند  رابطه  که  فهمید  می توان  ِمیَن« 
َ
العال »َربِّ  وصف  از 

است و همه هستی، تحت تربیت خداوند یکتاست، پس امکان رشد و تربیت، در همه 

موجودات وجود دارد. 

از این آیه فهمیده می شود که تمام هستی یک پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان 

ت ها اعتقاد داشتند که برای هر نوع از پدیده ها خدایی است و آن را مدّبر و 
ّ
بعضی از مل

رّب الّنوع آن می پنداشتند، باطل است.

ِمیَن«، هم به توحید ذات 
َ
ِه َربِّ العال

َّ
 ِلل

ُ
از آنچه بیان شد می توان دریافت که جمله »الَحمد

اشاره دارد، هم به توحید صفات و هم به توحید در افعال.

هم  و  می کند  تشریعی  تربیت  انبیا،  راهنمایی  با  را  انسان ها  هم  خداوند  آیه،  این  طبق 

جمادات و نباتات و حیوانات را با تربیت تکوینی، رشد و پرورش می دهد.

از نظر مفسران، آیه محل بحث، جامع ترین تعبیر از حمد خداست، زیرا »العالمین« شامل 

عالم تکوین )اعّم از آسمان ها و زمین و عالم مجردات و مادیات( و عالم تشریع و تدوین 

می شود. آیه مورد بحث با تبیین الوهیت و ربوبّیِت انحصاری خداوند، مفید اختصاص 

حمد به اوست؛ خدایی که همه کماالت را دارد )الله( و پروراننده همه چیز است )رّب 

العالمین(، شایسته ستایش است و چون ستایش در برابر بخشِش کمال و جمال است و 

این نیز در انحصار خداست، پس حمد ویژه اوست و خداوند، یگانه محمود است. خدای 
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سبحان نه تنها یگانه محمود، که یگانه حامد نیز هست؛ زیرا حمد حقیقی بدون شناخت 

ولّی نعمت و همه کماالت و نعمت های او میسور نیست و غیر خدا چنین شناختی ندارد.

برداشت
امامg با ستایش و حمد الهی، همه آنچه به او رسیده و خواهد رسید را از جانب خداوند 

الهی می آورد و  به درگاه  آنها رضایت داشته و سپاس  بر همه  ایشان دانستند،  و خواست 

شکر می نماید.

بدین ترتیب هرگونه شکایت و گله را رد می کند و اقرار می کند که دو عالم و عوالم پس 

و پیش از آنها همه در اختیار خداست و انسان با اختیار خود، در راستای اراده الهی در 

حرکت است. 

شهادت حضرتg هم اراده الهی بود که به وسیله آن، دین خاتم حفظ می شد و استمرار 

می یافت. بر همین اساس، امام حسینg، ستایش خداوند را انجام می دهد و رضایتش را 

اعالم می دارد.

پندها و آموزه ها
ستایش مخصوص خداست؛ خداوند، محور دو جهان؛ خداوند، رّب دو جهان؛ دو جهان 

از آن خداست؛ رضایت از اراده الهی
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15
نتیجه ظلم به امام

َو ما َظَلُمونا َو لکن کاُنوا َأنُفَسُهم َيظِلُموَن  )بقره: 57(

و آنان بر ما ستم نكردند، بلكه بر خود ستم مى كردند.

شأن تالوت
از جناب سکینه، دختر امام حسینg نقل شده که فرمود: یک شب، ناگاه از پشت خیمه ها 

صدای گریه و زاری شنیدم. از پِی صدا بیرون آمدم. دیدم پدرم در جمع اصحاب خود 

نشسته و با حال گریه می فرماید: بدانید شما با من همراه شدید، چون می دانستید که من 

نزد مردمی می روم که با زباِن دل خود با من بیعت کرده اند. اینک عکس آن شده است؛ 

زیرا شیطان بر ایشان چیره گشته و یاد خدا را از یادشان برده است و اکنون هیچ آهنگی 

جز کشتن من و مجاهدان همراه من و اسارِت پس از غارِت حریم من ندارند. بیم دارم 

که  هر  است، پس  پیامبرo، مکر حرام  ما خاندان  نزد  کنید.  و شرم  بدانید  یا  ندانید  که 

کشته شدن با ما را نمی پسندد، برگردد که شب، پوشش است و راه، بی خطر و وقت، دیر 

نیست. هر که با جان خود، ما را یاری می کند فردای قیامت در حالی که نجات یافته از 

خشم خداست با ما در بهشت ها خواهد بود. جدم رسول خداo فرمود: فرزندم حسین 
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در دشت کربال غریب و تنها و تشنه و بی یاور کشته خواهد شد. هر که او را یاری کند مرا 

و فرزندش قائم آل محمدf را یاری کرده است و چنانچه با زبان خود ما را یاری کند روز 

قیامت در حزب ما خواهد بود.

سکینه فرمود: به خدا سوگند سخن پدرم پایان نیافته بود که حدود ده تا بیست نفر رفتند و 

جز هفتاد و یک مرد با او نماند. پدر خود را دیدم که سر به زیر دارد. گریه و اشک بر من 

هجوم آورد و نگران بودم که صدایم را بشنود. 

با چشمان اشک آلود برگشتم. عمه ام ام کلثوم مرا دید و گفت: دختر جان! چرا ناراحتی؟ 

آنچه دیده بودم برایش بازگو کردم. او فریاد زد: آه از کمی یاران! چگونه از دشمنان برهیم؟ 

برادر جان! ای کاش ِعَوض از تو می پذیرفتند و رهایت می کردند. جوار جد خود را ترک 

گفتی و از آن فاصله های دور، ما را به این دشت بال آوردی. پس صدای گریه و شیون از ما 

برخاست. پدرم صدای ما را شنید، دلتنگ و گریان به سوی ما آمد و فرمود: چرا می گریید؟

ام کلثوم عرض کرد: برادر جان! ما را به حرم جدمان باز گردان.

امامg فرمود: خواهر جان! من راهی برای بازگشت ندارم.

عرض کرد: پس به ایشان منزلت جد و پدر و مادر و برادر خود را یادآور شو.

امامg فرمود: تذکر دادم و نپذیرفتند، اندرز دادم و نشنیدند. آنان هیچ آهنگی جز کشتن 

من ندارند و شما را بایسته است که مرا بر این خاک، پایدار ببینید. ولی شما بانوان را به 

تقوای خداوند که پروردگار خالیق است و صبر بر بالها و پنهان کردن نزول مصائب توصیه 

می کنم و جد شما که در فرموده اش خالفی نیست، به این نوید داده است، شما را به خدای 

یگانه بی نیاز می سپارم.

َسُهم 
ُ

نف
َ
ُمونا َو لکن کاُنوا أ

َ
ل

َ
سپس گریستیم و امام حسینg این آیه را تالوت می کرد: »َو ما ظ

یظِلُموَن«.1

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 400.
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شرح و توضیح آیه
پنجاه و هفتمین آیه از سوره بقره که در میان آیاتی است که سرگذشت قوم بنی اسرائیل را 

بیان می کند، از نزول نعمت های الهی »من و سلوی« بر آنان سخن به میان آورده و در 

کید می کند که  پایان آیه با مخاطب قرار دادن رسول اکرمo یا مؤمنان معاصر نزول قرآن تأ

آن قوم باز هم سپاسگزاری ننمودند، آنها به ما ظلم و ستم نکردند، بلکه تنها به خویشتن 

ستم میکردند.

ُمونا﴾، اعالم 
َ
ل

َ
عدول از خطاب )در عبارت ابتدای آیه( به غیبت در این بخش از آیه ﴿َو ما ظ

نیز  و  ناسپاسی  و  در ظلم  آنان  استمرار  اثر  بر  برای خطاب،  بنی اسرائیل  عدم شایستگی 

مشتمل بر نوعی افشاگری نسبت به آنهاست.

معرض  در  الهی  مظاهر  چون  لیکن  است،  مصون  ستم  آسیب  از  الهی  قدس  ساحت 

نصرت دوستان و ظلم دشمنان واقع می شوند، اگر به پیامبر یا امام هر عصر که از مظاهر 

الهی و عهده دار نشر آثار الهی و دینی است، ظلم شود به منزله آن است که به خداوند 

ستم شده است. 

حصِر بازگشت ظلم به خود ظالمان، صرف نظر از این که از مجموع نفی و اثبات در ﴿َو 

َسُهم﴾ بر فعل ﴿یظِلُموَن﴾ نیز استفاده 
ُ

نف
َ
ُمونا...﴾ به دست می آید، از تقدیم مفعول ﴿أ

َ
ل

َ
ما ظ

می شود. راز این حصر )بازگشت ظلم به خود ظالمان( آن است که هر معصیتی انسان 

عاصی را با نظام قانون مند منسجم و هماهنگ هستی و با فطرتی که جزئی از پیکره آن 

نظام است درگیر می کند که نتیجه ای جز شکست و سقوط و انزوای انسان از این مجموعه 

ندارد.

ناسپاسی  و  آنان در ظلم  بر استمرار  بین ماضی ﴿کاُنوا﴾ و مضارع ﴿یظِلُموَن﴾ دلیل  جمع 

است.

ف از فرامین الهی، ظلم بر خویشتن است. معنای ظلم به خود این است که مالِک 
ّ
تخل
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مطلق نفس انسان ها، خدای متعال است و انسان، امانت دار این امانت الهی که باید این 

ودیعه الهی را به طور سالم به مالک اصلی آن برساند و هیچ کس مالِک خود نیست. نفس 

آنها رعایت  تعلیم و تحصیل  م عملی دارد که 
َ
الهی است احکام علمی و ِحک که ودیعه 

امانت خداست و تعطیل و تبدیل آنها خیانت در امانت محسوب می شود.

برداشت
امام حسینg با تشریح روند دعوت کوفیان از ایشان تا زمان حضورشان در کربال، تبیین 

قرار  آن  در   gامام خاندان  که  زمانی  شرایط  شده،  گذاشته  ایشان  عهده  بر  که  وظیفه ای 

گرفته اند، به این نتیجه می رسند که راهی برای بازگشت نمانده و همواره تسلیم اراده الهی 

بوده اند. 

ایشان همچنین از پندهای پی در پی به لشکر دشمن خبر می دهند، اما گوش شنوایی برای 

 با بیان آیه قرآن کریم، از سخنان خویش نتیجه گیری می نمایند که آنان 
ً
آن نیافته اند. نهایتا

به خویشتن خویش ظلم می نمایند.

پندها و آموزه ها
از  نعمت،  از  پس  ظلم  افراد؛  به   gبیت اهل  ظلم  عدم  خویشتن؛  به  انسان ها  ظلم 

خطرناک ترین ظلم ها.
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16
فقط امید به خدا

َأَسرُّوا ِفى  َعَلی مآ  َفُيصِبُحوا  ِعنِدِه  َأمٍر مِّن  َأو  ِبالَفتِح   
َ
َيأِتى َأن  َفَعَسی اهلُل 

َأنُفِسِهم َناِدِميَن  )مائده: 52(

آنچه در دل نهان داشته  از  آنگاه  يا كارى كند،  آرد  اما باشد كه خدا فتحى پديد 
بودند پشيمان شوند.

شأن تالوت
به  آنان چنین فرمود:  امام حسینg اصحاب خود را فراخواند و در جمع  شب عاشورا، 

راستی که من اصحابی را بهتر و باوفاتر از اصحاب خود نمی دانم و اهل بیتی نیکوتر از 

اهل بیت خود نمی دانم، پس خدای متعال شما را جزای خیر دهد.

گاه باشید که یک روز دیگر بیشتر از عمر ما نمانده است. من امشب شما را مرخص کردم  آ

و بیعت خود را از گردن شما برداشتم بر شما بیعتی از جانب من نیست، اینک ظلمت شب 

عالم را فراگرفته، آن را غنیمت دانسته هر یک به طرفی بروید. تا آنگاه که خداوند برساند 
ِسِهم َناِدِمیَن«.1

ُ
نف

َ
وا ِفی أ َسرُّ

َ
ی  مآ أ

َ
یصِبُحوا َعل

َ
ن ِعنِدِه ف مٍر مِّ

َ
و أ

َ
 أ

ِ
تح

َ
»ِبالف

1. مقتل جامع، ج 1، ص 722؛ ترجمه االمام الحسین و مقتله علیه السالم، صص 70 و 71.
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شرح و توضیح آیه
در این آیه، به عذرتراشی بیماردالن برای توجیه ارتباط خود با بیگانگان اشاره کرده و در 

آنها احتمال میدهند روزی قدرت به دست یهود و  آنان می گوید: همان طور که  پاسخ 

نصاری بیفتد، این احتمال را نیز باید بدهند که ممکن است سرانجام، خداوند مسلمانان 

را پیروز کند و قدرت به دست آنها بیفتد و این منافقان، از آنچه در دل خود پنهان ساختند، 

پشیمان گردند.

مفهوم »َعسی« در این آیه، همراهی احتمال و امید است. چه اینکه این در کالم خدای 

تعالی به معنای اظهار امید واقعی نیست و در اینجا، منظور خبردادن از آینده است.

ناحیه خودش  از  امری  یا  آن  وقوع  بین  را  آن  وقوع  تعالی خبر  که خدای  فتحی  مصداق 

مردد کرده، معلوم نیست که چه بوده، چون احتمال دارد الف و الم ابتدای آن، الف و الم 

جنس باشد، نه الف و الم عهد. در هر صورت، کلمه »فتح« اشاره به پیروزیهای نظامی 

مسلمانان دارد و مراد از آن یا فتح مکه است یا فتح قلعه های یهودینشین و بالد نصارا یا 

چیز دیگری نظیر آنها و حتی می تواند مراد از فتح، روزگاری باشد که اسالم، بساط کفر را 

از جهان برچیند و خدای تعالی بین رسول و قومش حکم فصل و داوری نهایی کند  که در 

این صورت، آیه شریفه از پیشگوییهای قرآنی خواهد بود که از حوادث آینده امت اسالم 

مٍر ِمن ِعنِدِه« می تواند اشاره به پیروزیهای 
َ
و أ

َ
خبر میدهد. بنا بر این منظور از جمله »أ

بر  جنگ  طریق  از  مسلمانان  آینده،  در  که  باشد  داشته  آن  مانند  و  اقتصادی  اجتماعی، 

دشمنان خود غلبه کنند یا آن قدر قدرت بیابند که دشمن، بدون جنگ تسلیم گردد.

«، مسلمانان باید به پیروزی و گسترش اسالم 
ِ

تح
َ

ن َیأِتَی ِبالف
َ
َعَسی اللُه أ

َ
بر اساس عبارت »ف

و افشای منافقان امیدوار باشند.

ندامت وقتی به انسان دست میدهد که کاری را که نباید میکرد، انجام داده باشد یا کاری 

نباید می  که  را  آیه، کاری  در  نامبردگان  باشد.  ترک کرده  انجام می داد،  را که میبایست 
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کردند، انجام داده بودند. به احتمال قوی، کار آنان، این بوده که دوستی با یهود و نصارا 

را در دل، پنهان میداشتند و به مسلمانان وانمود میکردند که مانند آنان، دشمن یهود و 

نصارا هستند، در حالی که دروغ میگفتند. چیزی نگذشت که خدای تعالی، حق را پیروز 

ساخت و این گروه فهمیدند، آمد و شدهایشان باطل شد و آنگاه دچار ندامت شدند. در 

حقیقت، پایان نفاق و وابستگی به کفار، حبط و رسوایی و شرمندگی است.

از درس های آیه مورد بحث این است که عزت سیاسی، قدرت اقتصادی و پیروزی نظامی 

همه از طرف خدا و در دست اوست و مسلمانان نباید با کفار، رابطه والیت داشته باشند 

تا امدادهای غیبی خدا به سوی آنان سرازیر شود. 

برداشت
امید به آینده در کلمات و سخنان امام حسینg موج می زند. حتی سخنانی که از ایشان 

در شب عاشورا، شبی که پرده مرگ بر صحرای کربال سایه گسترده، حضرتg با اصحاب 

خود از گشایش های الهی سخن می گوید، از پیروزی یا هر امر دیگری که خدا بخواهد. 

سخنان امیدآفرین و شورانگیز حضرتg در شب عاشورا، همهمه ای در میان اصحاب 

واالی  و  باال  روحیه  و  پرداختند  شوخی  به  عبادت،  بر  عالوه  صبح،  طلوع  تا  که  افکند 

خویش را به دشمن نمایاندند.

پندها و آموزه ها
فتح و پیروزی از جانب خداست؛ شکست از جانب خداست؛ پشیمانی از آِن دشمنان 

خداست؛ امیدواری به گشایش امور توسط خداوند؛ قدرت مطلق خداوند بر امور.
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17
بهترین پناه

َحسُبَنا اهلُل َوِنعَم الَوِكيلَُ   )آل عمران: 173(

خداوند براى ما بس است، و او نيكو كارسازى است.

شأن تالوت
نضر،  بن  مالک  با  عاشورا  شب  در  که  است  شده  نقل  مشرقی  عبدالله  بن  ضحاک  از 

برای  ایشان خوش آمد گفت و پرسید:  به   gامام امام حسینg شرفیاب شدند.  خدمت 

چه آمده اید؟ آنان گفتند: برای عرض سالم و اینکه از خدا بخواهیم عاقبت شما را به خیر 

گرداند و عهدی را برای شما بازگوییم و تصمیم این مردم را به اطالع شما برسانیم. این 

مردم، همگی برای جنگ با شما آماده شده اند. نظر شما چیست؟

.» َُ
امام حسینg فرمود: »حسبی اللُه َوِنعَم الَوِکیل

ضحاک می گوید: ما شرمنده شدیم و خداحافظی کردیم و دعایش نمودیم.1

شرح و توضیح آیه
شأن نزول این آیه در مورد جنگ حمراء االسد است. پس از پایان جنگ احد و بازگشت 

1. مقتل امام حسین علیه السالم، ص 115.
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لشکر ابوسفیان به مکه، در میان راه از تصمیم خود پشیمان شدند و تصمیم به مراجعت 

احد  لشکر  که  داد  دستور   oاکرم پیامبر  گرفتند.  مسلمانان  باقیمانده  نابودی  و  مدینه  به 

 مجروحان آن جنگ، خود را برای شرکت در جنگ دیگری آماده کنند. این خبر 
ً
خصوصا

به لشکر قریش رسید و از این مقاومت عجیب، شرکت مجروحان در میدان نبرد و اخباری 

یارانش تصمیم  و  ابوسفیان  نتیجه  در  آنان می رسید، وحشت کردند.  به  از مسلمانان  که 

رسید،  مسلمانان  و   oپیامبر به  عقب نشینی  خبر  وقتی  نمایند.  عقب نشینی  که  گرفتند 

 .»
ُ

گفتند: »َحسُبَنا اللُه َو ِنعَم الَوِکیل

»َحسُبَنا« از حساب گرفته شده، به این مناسبت که کفایت به حساب وی مقدار حاجت 

اوست.

»َحسُبَنا اللُه« به معنی اکتفای به خداست به حسب ایمان، نه به حسب اسباب خارجی که 

سنت الهی آن را جاری ساخته است.

« به معنای کسی است که امر انسان را به نیابت از او تدبیر می کند.
ُ

»الَوِکیل

به  انسان و دست یافتن  اراده  به کرسی نشستن  این است که  امر در مسئله توکل  حقیقت 

اگر  دارد. پس  اسباب روحی  و  اسباب طبیعی  به  احتیاج  ماده،  عالم  در  و مقصد  هدف 

انسان بخواهد وارد امری شود که بسیار مورد اهتمام اوست و همه اسباب طبیعی آن را 

 
ً
که آن امر نیازمند به آن اسباب است، فراهم کند و با این حال به هدف خود نرسد، قطعا

اسباب روحی و معنوی تمام نبوده و همین تمام نبودِن آن اسباب نگذاشته که وی به هدف 

خود برسد. اما اگر همین انسان، در هنگام ورود به آن امر، به خدا توکل کند، در حقیقت 

به سببی متصل شده که شکست ناپذیر است و فوق هر سبب دیگر. در نتیجه با تمسك به 

چنین سببی، اراده اش نیز قوی می شود. پس توکل آن است که انسان همه شئون خود را به 

خدا واگذارد و در همه چیز توکل کند؛ حتی در تهیه اسباب عادی و مادی.

وامی گذارند،  به خدا  را  اینکه کارشان  و  بر خداست  توکل  و  ناب  توحید  مؤمنان،  منطق 
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نشانه شدت ایمان آنان است.

مؤمنان  هوشیاری  و  استقامت  و  غیبی  امداد  با  را  روانی  جنگ  توطئه  سبحان  خداوند 

برطرف کرد و خود را بهترین وکیل خواند، زیرا هم علیم و قدیر است و هم امین؛ یعنی 

هم مشکالت و گرفتاری های بشر و راه حل آن ها را می داند و هم توان برطرف کردنشان را 

دارد و هم اهل توکل را به دیگری وانمی گذارد، بنابراین کاری را که خداوند به عنوان وکیل 

انجام می دهد، هم کامل است و هم تام، از این رو ثمره توکل بر خداوند، کمال و تمامیت 

مورد توکل است. 

از  الَوکیل«  وِنعَم  اللُه  »َحسُبَنا  می گویند:  که  را  استقامت  اهل  مؤمنان  متعال  خدای 

داد؛  رخ  اسالم  صدر  نبردهای  برخی  در  چنان که  می کند  بهره مند  ارزشمند  پاداش هایی 

مانند انداختن رعِب آنان به دل های اهل کفر و شرك )آل عمران: 151(، فرودآوردن امنیت 

بدنی و برکت ظاهری مانند باران تا پلیدی را ببرد و دل ها را آرام کند و سبب پایداری گردد، 

چنان که در نبرد بدر رخ داد )انفال: 11(،  تأیید ادعای مؤمنان )طالق: 3(، آرامش ویژه 

همراه ازدیاد ایمان و تسلیم )فتح: 4(، یاری و پیروزی )محمد: 7( و ارائه راه های سالمت 

)مائده: 61(.

مِرِه« 
َ
َه َباِلُغ أ

َّ
ُهَو َحسُبُه ِإَنّ الل

َ
ِه ف

َّ
ی الل

َ
ل َعل

َّ
مضمون آیه محل بحث به معنای آیه »َوَمن یَتَوک

)طالق: 3( برمی گردد.

پیام آیه این است که انسان موحد فقط از خدا می ترسد، زیرا تنها او را منشأ اثر می داند، 

از این رو در خشیت نیز موحد است؛ یعنی تنها از او می هراسد و از هیچ عاملی جز او 

خشیت ندارد. بنا به محتوای کل آیه مورد بحث، مؤمنانی که می گویند »َحسُبَنا الله« دیگر 

از غیر خدا نمی ترسند. 

عوامل تبلیغاتی دشمن و برخی از مردمان ساده اندیش و ترسو، به رزمندگان و مجاهدان 

تلقین و نصیحت می کنند که دشمن قوی است و کسی نمی تواند حریف آنان شود، پس 
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بهتر است درگیر جنگ نشوید.اّما مسلمانان واقعی، بدون هیچ ترس و هراسی، با آرامش 

خاطر و با توکل به خداوند، به آنان پاسخ می گویند.

برداشت
دقت در انتخاب مسیر و پیمودن بدون سستی آن توسط حضرت امام حسینg باعث 

شد تا ایشان بدون هرگونه ترس و هراسی، دست رد به سینه افرادی بزند که دلشان از 

بود.  نشده  دنیا خالی  محبت 

جریانی که ضحاک بن عبدالله مشرقی آن را نقل کرده، نشان دهنده عمق اعتقاد امامg به 

صحت انتخاب خویش و آمادگی شهادت در این مسیر الهی است، به حدی که در پیمودن 

آن، هرگز به سیاهی لشکر فکر نکرد و دل نبست، بلکه فقط به حمایت افرادی دلخوش 

بود که خدا را در هر آن و هر مکان مشاهده می کردند و در راه خدا شمشیر می کشیدند.

پندها و آموزه ها
توکل بر خدا؛ کفایت الهی؛ خدوند، بهترین وکیل.
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18
جدایی پاکان از ناپاکان

َلُهم  ُنملي   ِإنَّما   أِلَنُفِسِهم  َخيٌر  َلُهم  ُنملي   َأنَّما  َكَفُروا  الَّذيَن  َيحَسَبنَّ  ال  َو 

َعلی  ما  الُمؤِمنيَن  ِلَيَذَر   ُ
َّ

* ما كاَن اهلل ُمهيٌن  َلُهم َعذاٌب  َو  ِإثمًا  ِلَيزداُدوا 

يِّب  )آل عمران: 178 و 179(
َأنُتم َعَليِه َحتَّی َيميَز الَخبيَث ِمَن الطَّ

آنها مهلت  به  آنهاست.  خير  آنها مى دهيم  به  كه  مهلتى  در  كه  مپندارند  كافران 
آنهاست عذابى خواركننده *  به گناهانشان بيفزايند، و براى  تا بيشتر  مى دهيم 
خدا بر آن نيست كه شما مؤمنان را بدين حال كه اكنون هستيد رها كند. مى آزمايد 

تا ناپاك را از پاك جدا سازد.

شأن تالوت
در شب عاشورا در میان خیمه های حضرت حسینg جنب و جوش و نشاط فوق العاده ای 

وجود داشت. آن شب هر از چند گاهی، گروهی از لشکریان دشمن به خیمه های امام 

را   gامام صدای  که  آنان  از  یکی  می کشیدند،  آن خیمه نشینان سر  وضع  به  و  می آمدند 

ُهم 
َ
ما ُنملی  ل نَّ

َ
ُروا أ

َ
ف

َ
ذیَن ک

َّ
می شناخت، شنید که چنین تالوت می فرمودند: »َو ال َیحَسَبنَّ ال

َر الُمؤِمنیَن 
َ

ُه ِلَیذ
َّ
ُهم َعذاٌب ُمهیٌن * ما کاَن الل

َ
 َو ل

ً
ُهم ِلَیزداُدوا ِإثما

َ
ما ُنملی  ل ِسِهم ِإنَّ

ُ
نف

َ
یٌر أِل

َ
خ
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ب « یِّ
َّ

 ِمَن الط
َ

بیث
َ

ی َیمیَز الخ یِه َحتَّ
َ
نُتم َعل

َ
َعلی  ما أ

وی با شنیدن این آیه گفت: به خدا سوگند! این افراد نیک، ما هستیم که خدا ما را از شما 

جدا کرده است!

»بریر« از اصحاب امامg به او پاسخ داد: ای مرد فاسق! خدا تو را در صف ناپاکان قرار 

داده است، به سوی ما برگرد و از این گناه بزرگ خود توبه کن؛ زیرا به خدا سوگند که ماییم 

افراد پاک.

آن مرد با تمسخر گفت: من نیز به این شهادت میدهم. آنگاه به سوی اردوگاه لشکرش 
برگشت.1

شرح و توضیح آیات
بی حساب  کوشش  و  تالش  به  نسبت   nپیامبر به  دلداری  و  تسلیت  دنبال  به  آیات،  این 

آیات روی  این  آنها ذکر شده است. خداوند در  از  آیات پیش  دشمنان حق است که در 

سخن را متوجه دشمنان کرده و در باره سرنوشت شومی که در پیش دارند، سخن می گوید 

ُحد و حوادث بعد از آن را تکمیل می کند. در آیه 
ُ
و در حقیقت بحث های مربوط به حادثه ا

178 روی سخن به مشرکان است و به آنها اخطار می کند که هرگز نباید آنها امکاناتی را که 

خدا در اختیارشان گذاشته و پیروزی هایی که گاهی نصیبشان می شود و آزادی عملی که 

دارند، دلیل بر این بگیرند که افرادی صالح و درستکار هستند یا نشانه ای از خشنودی خدا 

نسبت به خودشان بدانند. در واقع، جهان یک آزمایشگاه بزرگ است و چنین نیست که هر 

کس اّدعای ایمان کند رها شود و در جامعه به طور عاّدی زندگی کند، بلکه شکست ها و 

پیروزی ها، برای شناسایی نهان انسان هاست.

ار و منافقان و افراد سست ایمان 
ّ

قرآن، واژه »الیحسبّن؛ گمان نکنید« را بارها خطاب به کف

1. أعیان الشیعة،ج 1،ص601؛ سخنان حسین بن علی)ع( ازمدینه تا کربال، ص 223.
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الزم  ضمیری  روشن  و  درست  تحلیل  و  واقع بینی  از  افراد  این  زیرا  است؛  برده  کار  به 

محرومند. آنها آفرینش را بیهوده، شهادت را نابودی، دنیا را پایدار، عّزت را در گرو تکیه 

ار و طول عمر خود را مایه خیر و برکت می پندارند که قرآن بر همه این پندارها خط 
ّ

به کف

بطالن کشیده است.

ه است.
ّ
ما« کاف ما« مصدریه و در »إنَّ »ما« در »أنَّ

»نملی« از ماده »امالء« به معنی کمک دادن، مهلت دادن و رهایی است و می توان آن را به 

معنای مهلِت رهایی طوالنی دانست. امالی الهی درباره کافران بدین معناست که خداوند 

آنان را در وادی گناه و طغیان به حال خود رها می سازد تا کورکورانه حرکت کنند و به َچرا 

بپردازند. آنان نباید از این وضع شادمان باشند، زیرا این وضع امال و مهلت خدایی است؛ 

اوست که کارشان را به استدراج و تأخیر می کشاند تا گناهانشان بیشتر گردد و در پی آن به 

عذاب خوارکننده گرفتار شوند. به همین لحاظ که مهلت دادن خدا به کافران نتیجه ای جز 

افزایش گناه آنان ندارد و در پی آن دچار عذاب خواهند شد، این امال شّر است، نه خیر.

یر« در این آیه خیر نفسی است، نه ِنسبی و افعل تفضیل؛ زیرا در برابر این خیر، 
َ

کلمه »خ

ُهم َعذاٌب ُمِهین«؛ یعنی امالی مزبور، 
َ
 ول

ً
ُهم ِلَیزداُدوا إثما

َ
ما ُنملی ل شر است که فرمود »إنَّ

نه تنها بهتر نیست، بلکه شّر است.

»الم« در »ِلَیزداُدوا«، الم عاقبت است، نه الم غایت؛ توضیح اینکه: اگر الم در موردی به 

وِر«،  ی النُّ
َ
ماِت ِإل

ُ
ل

ُّ
اَس ِمَن الظ کار رود که محبوب و مطلوب انسان است، مانند »ِلُتخِرَج النَّ

الم غایت خواهد بود؛ اما اگر الم در جایی به کار رود که هدف و محبوب او نیست، اما 

«، آن الم عاقبت است. بر این اساس، 
ً
ا َو َحَزنا وًّ

ُ
ُهم َعد

َ
وَن ل

ُ
نتیجه عمل اوست، مانند »ِلَیک

 ِلَیعُبدون« با یکدیگر 
ّ
قُت الِجنَّ واإلنَس إال

َ
ل

َ
ُهم ِلَیزداُدوا إثما« و »وما خ

َ
ما ُنملی ل دو آیه »إنَّ

اختالفی ندارند، چون الم در آیه اول، الِم عاقبت و در آیه دوم، الم غایت است. چرا که 
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ی قرآنی نشان می دهند که خداوند، کفر، فسوق و عصیان را هرگز غایت و هدف 
ّ
اصول کل

ص شدن خط اصلی قرآن که بطالن جبر و تفویض است و نیز 
ّ

قرار نداده است. با مشخ

با روشن شدن این نکته که هدف آفرینش جن و انس، اطاعت و عبادت معّرفی شده، آیه 

مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود که نه به جبر بینجامد، نه به تفویض. همچنین نباید 

با هدف آفرینش جن و انس تضاد پیدا کند. این مطلب با الِم عاقبت دانستن آن در آیه مورد 

بحث سرانجام می یابد. پس آیه فوق، نه تنها دلیل بر جبر نیست، بلکه دلیل بر آزادی اراده 

است.

کفر، مانع شناخت حقیقت است. اهل کفر، داشتن امکانات، به دست آوردن پیروزی ها 

به  را  آنان  که خداوند  در حالی  می دانند،  نشان شایستگی شان  را  رفاه خود  در  زندگی  و 

دلیل آلودگی، به کفر و فساد، مهلت می دهد تا در تباهی خویش غرق شوند. گروهی از 

مجرمان قابل اصالحند و خداوند آنها را با موعظه و حوادث تلخ و شیرین، هشدار می دهد 

و بیدار می کند. اما گروهی از آنها که قابل هدایت نیستند و در گناه و عصیان، غرق شده اند 

رها  خویش  حال  به  را  آنها  خداوند  رسانده اند،  نهایی  مرحله  به  را  نافرمانی  و  طغیان  و 

می کند تا تمام قابلّیت های آنان بروز کند. اینها کسانی هستند که تمام پل ها را در پشت سر 

خود ویران کرده اند و راهی برای بازگشت نگذاشته اند و پرده حیا و شرم را دریده و لیاقت و 

شایستگی هدایت الهی را کامال از دست داده اند. به همین جهت از امام باقرg ذیل این 

ار یک نعمت است، زیرا هر چه بیشتر بمانند زیادتر گناه 
ّ

آیه روایت شده: »مرگ برای کف

به  نعمت ها  نیست، همچنین  نشانه محبوبّیت  الهی، همیشه  می کنند.« پس مهلت های 

شرطی سودمندند که در راه رشد و خیر قرار گیرند، نه در راه شّر و گناه. 

همه انسان ها دنبال خیر هستند، ولی بعضی در مصداق اشتباه می کنند. بر این اساس، 

کوتاه یا بلند بودن عمر و زمان رفاه که به دست خداست، اهمیت ندارد، بلکه چگونگی 
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»مکارم االخالق«  دعای  سجادgدر  امام  که  همچنان  است.  مهم  ُعمر  از  بهره برداری 

می فرماید: »خدایا! اگر عمر من چراگاه شیطان خواهد شد، آن را کوتاه بگردان.« نتیجه 

اینکه رفاه و حاکمّیت ستمگران، نشانه خشنودی خداوند از آنان نیست، چنانکه دلیلی بر 

سکوت در برابر آنان نیز نمی باشد.

 به این سؤال نیز پاسخ می گوید که چرا جمعی از ستمگران 
ً
آیه 178 سوره آل عمران، ضمنا

افراد  اینها  می فرماید:  قرآن  نمی بینند؟  مجازات  و  نعمتند  غرق  آلوده،  و  گنهکار  افراد  و 

حال  به  اختیار  و  اراده  آزادی  اصل  و  آفرینش  سنت  طبق  که  هستند  اصالحی  قابل  غیر 

خود واگذار شده اند، تا به آخرین مرحله سقوط برسند و مستحق حداکثر مجازات شوند. 

همچنین از بعضی از آیات قرآن، استفاده می شود که خداوند گاهی به اینگونه افراد، نعمت 

فراوانی می دهد و هنگامی که غرق لذت پیروزی و سرور شدند، ناگهان همه چیز را از 

آنان می گیرد، تا حداکثر شکنجه را در زندگی همین دنیا ببینند، چرا که جداشدن از چنین 

زندگی مرفهی، بسیار ناراحت کننده است. پس نباید قضاوت زودهنگام داشت، بلکه باید 

پایان کار و عاقبت را نیز به حساب آورد.

در پاسخ این سؤال که »آیا بعضی از کافران که از مهلت ها برای خدمت به مردم و کارهای 

خیر استفاده می کنند، مشمول آیه مورد بحث هستند؟« باید گفت: این آیه درباره مهلتی 

با  که  کافرانی اند  مراد  و  است؛  الهی  عذاب  ت 
ّ

شد و  گناه  افزایش  آن  سرانجام  که  است 

شتاب در پی کفر می روند، پس کافرانی که شتاب در کفر ندارند یا برخی از کافراِن غافل 

که از طوالنی بودن عمر خود بهره های فراوانی مانند فن آوری، خدمت رسانی و تأمین رفاه 

جامعه بشری می برند؛ نیز برخی از آن ها با تدّبر در ساختار آفرینش به نظم حکیمانه آن 

پی می برند و ایمان می آورند، مشمول آیه نیستند و مفاد این گونه از آیات با عموم یا اطالق 

همراه نیست.
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در آیات مورد بحث، پس از اینکه به کفار تذکر داد که از مهلت خدایی خوشحال نباشند، 

زیرا کارشان را به استدراج و تأخیر می کشاند و باعث بیشتر شدن گناهشان می گردد و به 

دنبال آن، عذابی همراه با خواری است، آنگاه روی سخن را به سوی مؤمنین برمی گرداند 

و بیان می کند که سنت ابتال در آنان هم جاری است تا آنها نیز به کمال خاص خود برسند 

و در نتیجه »مؤمن خالص« از »مؤمن غیرخالص« و »خبیث« از »طیب« جدا و متمایز 

گردد.

باِئث« 
َ

یِهُم الخ
َ
ُم َعل باِت وُیَحرِّ یِّ

َّ
ُهُم الط

َ
 ل

ُّ
وصف »خبیث« و »طّیب« درباره اشیا، مانند »ُیِحل

بر  اّما  می روند؛  کار  به  باِئث« 
َ

الخ  
ُ

عَمل
َ
ت کاَنت  تی 

َّ
ال رَیِة 

َ
الق ِمَن  یناُه  »وَنجَّ مانند  افعال،  و 

ذوات نیز اطالق می شوند، همانند آیه مورد بحث که مراد، جداسازی منافقان خبیث از 

مؤمنان طیب است.

ُحد، در میان مسلمانان، چندان مطرح نبود و آنها بیشتر، 
ُ
موضوع »منافقان« قبل از حادثه ا

اما بعد از شکست احد و تضعیف موقتی مسلمانان و  کفار را دشمن خود می دانستند، 

آماده شدن زمینه برای فعالیت منافقان، فهمیدند دشمنانی خطرناک تر دارند که باید مراقب 

آنها باشند و این یکی از مهم ترین نتایج حادثه احد بود.

ون«، گویای سّنت تغییرناپذیر خداست؛ 
َ
عبارت »ما کاَن الله« به شکل ماضی منفی »ک

یعنی »هرگز سّنت خدا این نبوده و نیست که ...«. بدین جهت، جداسازی پاک از پلید، 

از سّنت های الهی شمرده می شود. این یک حکم عمومی و همگانی پروردگار محسوب 

می شود که هر کس ادعای ایمان کند و در میان صفوف مسلمین برای خود جایی باز کند، 

به حال خود رها نمی شود، بلکه با آزمایش های پی در پی خداوند، باألخره اسرار درون او 

گاهی و ورزیده شدِن خود انسان است؛ نه برای  فاش می گردد. امتحان، سّنتی الهی برای آ

کشف امری مکتوم یا مشتبه برای خدا. آزمون جهاد اکبر و اصغر برای به کمال رسیدن 
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خود انسان است و رسیدن به کمال شایسته راهی جز آزمودن ندارد. در امتحان، هر کسی 

فرصت می یابد تا به کمال الیق خود برسد و استعداد درونی خویش را شکوفا کند و آزمون 

او باقی نمی گذارد. در حقیقت، شکوفایی استعدادها، تکمیل نفوس و  نیز بهانه ای برای 

و خبث  نیست. طیب  آزمون ممکن  بدون  افراد  نهان  در  توانمندی های مستور  استخراج 

ار را به حال خود 
ّ

بالقوه و پنهان نیز با امتحان، بالفعل و شناخته می شوند. پس خداوند، کف

رها می کند، ولی مؤمنان را رها نمی کند. 

َر الُمؤِمِنین( به خطاب )َعلی 
َ

آیه مورد بحث دربردارنده التفات از غیبت )ما کاَن اللُه ِلَیذ

یه( است. خطاب این آیه به اّمت اسالمی و جامعه مسلمانان است که در آن 
َ
َعل أنُتم  ما 

مؤمن حقیقی، مؤمن ضعیف االیمان و منافق به سر می برند. هدف این آیه نیز جداسازی 

خبیث یعنی منافق، از طّیب یعنی مؤمن است. این تعابیر نشان می دهد که جامعه اسالمی 

پیش از امتحان، مجموعه ای از خبائث و طّیبات اند و در کشاکش آزمون است که آنچه از 

خبث و طیب در نفوس نهفته شده شکوفا می گردد، هرچند مؤمنان راستین تنها در قیامت 

شناخته می شوند.

ثابت و ماندگار،  نه برعکس، زیرا اصل  از طّیب جدا می کند،  خداوند متعال، خبیث را 

طیب است. از این رو، حرف »ِمن« بر سر کلمه »طیب« آمده تا بفهماند ناسره و ناالیق 

را باید از سره و الیق جدا کرد. زیرا اصل آن است که خالص و طیب بماند و ناخالص و 

خبیث برود.

طهارت و خباثت انسان در عین اینکه منسوب به ذات اشخاص است، در دایره ایمان و 

کفر نیز هست که دو امر اختیاری برای انسان هاست. از در کنار هم قرار دادن آیات »َو 

یراِت« 
َ

وا الخ
ُ

اسَتِبق
َ
م ف

ُ
م ِفی ما آتاک

ُ
َوک

ُ
یراِت« و »َو لِکن ِلَیبل

َ
وا الخ

ُ
اسَتِبق

َ
یها ف

ِّ
 ُهَو ُمَول

ٌ
 ِوجَهة

ٍّ
ل

ُ
ِلک

این معنا فهمیده می شود که مسأله تکمیل نفوس و رساندن هر نفسی به مقصدش که یا 
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سعادت است یا شقاوت، از مسائلی است که هیچ گریزی از آن نیست. همچنین پاکی 

و ناپاکی، در عین حال که سرنوشت حتمی افراد و منسوب به ذات آنان است، افراد در 

انتخاب یکی از آن دو، مختارند، نه اینکه به اجبار به یکی از آن دو راه بیفتند، بلکه انتخاب 

پاک بودن و ناپاک بودن به دست خود انسان هاست، چون در دو آیه نامبرده، مردم تشویق 

می شوند به اینکه در خیرات پیشی بگیرند.

خدای سبحان در مقام فعل، شناخِت خبیث از طّیب را با فرمانی انجام می دهد که جنبه 

آزمون دارد و به علم غیب بسنده نمی کند، بنابراین همه اوامر و فرمان های الهی می توانند 

به دستور  ه ای 
ّ

عد آیند.  کار  به  از طّیب  در تشخیص خبیث  و  باشند  داشته  امتحان  جنبه 

نماز و روزه عمل می کنند و دسته ای نه؛ برخی طبق دستور جهاد به میدان نبرد می روند و 

بعضی از آن می گریزند؛ جمعی دستور خمس و زکات و دیگر فرمان های مالی را اطاعت 

می کنند و گروهی نه. در واقع خداوند، در زندگی دنیا با آزمون، خبیث را از طّیب جدا و 

در مواقف گوناگون قیامت نیز با بندگان خود احتجاج می کند و فرشتگان رحمت و غضب 

َنذیر« مطرح  م 
ُ
َیأِتک م 

َ
به صورت »أل این احتجاج ها  را در  الهی  بالغ  یا بهشتیان، حّجت 

برای معرفت و هدایت، شرط الزم است  این عبارات، نشان می دهند که عقل  می کنند. 

عقل  »مگر شما  نفرمود  آن ها  به  دوزخیان  با  احتجاج  مقام  در  این رو  از  کافی،  نه شرط 

ی حقایق پس از 
ّ
نداشتید«، بلکه فرمود مگر بیم دهنده ای نزد شما نیامد. عقل، خطوط کل

مرگ را می تواند بفهمد، مانند اصل زندگی پس از مرگ و بقای اعمال؛ اّما برخی حقایق را 

هرگز ادراک نمی کند؛ نظیر ویژگی های قبر، قیامت و مواقف آن، شهادت اعضا و جوارح 

و تیزبین شدن چشم آدمی در معاد.

طبق آیه 179 سوره آل عمران، هرچند ایمان به خدا و پیامبران او، ماده پاکی زندگی و پاکی 

بر اساس  به عمل صالح است.  تقوا و وابسته  به  به اجر، مربوط  اما رسیدن  ذات است، 
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به لحظه در کمال جالل و شکوه  قرآن کریم، »طّیبان« در سلوکی معنوی، لحظه  آیات 

با  و  استقبالشان می آیند  به  الهی  برزخ، فرشتگان  آغاز  و  به هنگام مرگ  بدرقه می شوند؛ 

تجلیل و اکرام آنان را قبض روح می کنند و حین ارتحال، فرشتگان به آنان سالم می کنند 

ُم 
ُ
یک

َ
بیَن َیقولوَن َسالٌم َعل یِّ

َ
 ط

ُ
ة

َ
اُهُم الَمالِئک

ّ
َتَوف

َ
ذیَن ت

َّ
و با خود به بهشت برزخی می برند )أل

عَملون(. نگهبانان بهشت نیز به آنان خوشآمد می گویند و آنان را 
َ
نُتم ت

ُ
 ِبما ک

َ
ة لوا الَجنَّ

ُ
ادخ

 َحّتی إذا جاؤوها 
ً
ِة ُزَمرا ُهم إلی الَجنَّ وا َربَّ

َ
ق

َّ
ذیَن ات

َّ
در بهشت جاودان جای می دهند )وسیَق ال

لوها خاِلدین(. انسان طّیب، حتی 
ُ

ادخ
َ
م ِطبُتم ف

ُ
یک

َ
َزَنُتها َسالٌم َعل

َ
ُهم خ

َ
 ل

َ
ِتَحت أبواُبها وقال

ُ
وف

ُعه(. 
َ
 الّصاِلُح َیرف

ُ
ُب والَعَمل یِّ

َّ
ِلُم الط

َ
 الک

ُ
یِه َیصَعد

َ
به درجات برتر بهشت نیز راه می یابد )إل

هر که بخواهد طّیب شود، باید »کلم طیب« یعنی اعتقاد حق داشته و مؤمن باشد و هر 

کس بخواهد رفعت و عّزت پیدا کند و از اجر الهی بهره مند شود، باید کنار اعتقاد حق و 

ایمان، عمل صالح نیز داشته باشد.

برداشت
یا  با شخص  مکاتبه  یا  مواجهه  در  را  آیات  این  مستقیم  به صورت  امام حسین  هر چند 

 در خیمه خویش مشغول راز و نیاز به درگاه الهی، اقامه 
ً
گروهی تالوت نفرمود، بلکه ظاهرا

العباس  اباالفضل  به حضرت  بودند، چنانچه خود حضرت خطاب  قرآن  نماز و تالوت 

فرمود: من تالوت قرآن و نماز را دوست دارم.

اما در هر صورت، قرائت این آیات در شب عاشورا توسط معصوم، حکایت از هدفمندی 

اعمال و حرکات را دارد.

گاهی از حضور جاسوسان در میان لشکر و تالوت این آیات، سرنوشت خود  حضرت با آ

و یارانش و دشمنان و اطرافیانشان را به وضوح مشخص می کند. ایشان تمایل داشتند که 

لشکریان دشمن از فرصت خدادادی استفاده کنند و بهشتی شوند، ولی آنان با کفرپیشگی 
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و حفظ ظاهر مسلمانی، بر مسیر غلط خویش پای فشردند و اهل دوزخ شدند.

پندها و آموزه ها
سنت امالء؛ مهلت با کافران به سود آنان نیست؛ مهلت به کافران برای افزایش گناهان آنان 

است؛ گمان کافران از مهلت، خیر آنان است؛ جدایی پاکان از ناپاکان؛ سرنوشت نیک 

مؤمنان؛ سرنوشت شوم کافران.



 فصل سوم:
 در کارزار کربال



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
بازگشتگاِه همگان

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعوَن   )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
امام حسینg در روز عاشورا روبه روی لشکر دشمن ایستاد، نگاهی به صفوف سیل آسای 

ایشان و ابن سعد که در میان بزرگان کوفه ایستاده بود، افکند و فرمود: 

سپاس آن خدایی را که دنیا را آفرید و آن را منزل فنا و نیستی قرار داد که پیوسته اهل خود را 

از حالی به حال دیگر درآورد. فریب خورده کسی است که فریب دنیا را بخورد و بدبخت 

کسی است که دنیا گمراهش نماید. پس فریب دنیا را نخورید که دنیا امیدواران خود را 

ناامید و آزمندان خود را محروم می کند. می بینم بر امری آهنگ گماشته اید که با آن، خدا 

را بر خود خشمگین خواهید ساخت و توجه کریمانه او را از خود بازمی دارید و عذاب او 

را بر خود فرود خواهید آورد و رحمت او را از خود دور می کنید. پروردگار ما چه خوب 

پروردگاری است؛ و شما چه بد بندگانی هستید که به اطاعت خدا اقرار کرده و به پیامبرش 

محمدo ایمان آوردید، آنگاه به فرزندان او هجوم آورده اید تا ایشان را بکشید؛ راستی که 
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شیطان بر شما چیره گشته و خدای بزرگوار را از یادتان برده است. پس هالکت بر شما 

یِه راِجُعوَن«. اینان مردمی اند که بعد از ایمانشان 
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ و بر آهنگ شما؛ حقا که »ِإنَّ

کافر شدند.1

در این ماجرا، ششمین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه فصل اول مراجعه شود.

برداشت
بـاز هـم تـالوت آیه اسـترجاع، آن هـم در اولین خطابه روز عاشـورا؛ حضرت حسـین بن 

علـیg در آغـاز نبـرد در روز عاشـورا پس از یـادآوری درخواسـت ها و نامه هـای کوفیان 

بـه ایشـان، آنـان را از عاقبـت کارشـان بیـم داد و البتـه آمادگـی خویـش را بـرای هرگونـه 

سرنوشـتی کـه خداونـد متعـال برای ایشـان رقم زده باشـد، با تـالوت آیه اسـترجاع اعالم 

نمـود. آمادگـی بـرای شـهادت خـود، خانـدان و یـاران، آمادگـی بـرای اسـارت خواهـر، 

خانـواده، فرزنـدان و کودکان.

پندها و آموزه ها
حقانیت مرگ؛ سرنوشت همگان؛ آمادگی برای شهادت؛ رضایت به خواست و اراده الهی.

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 416.
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2
تالش بیهوده

ًة ُثمَّ اقُضوا ِإَليَّ َو  َفَأجِمُعوا َأمَرُكم َو ُشَركاَءُكم ُثمَّ ال َيُكن َأمُرُكم َعَليُكم ُغمَّ

ال ُتنِظُروِن )یونس: 71(

ساز و برگ خويش و بتانتان را گرد آوريد چنان كه هيچ چيز از كارى كه مى كنيد 
بر شما پوشيده نباشد و به دشمنى من قدم به پيش نهيد و مرا مهلت مدهيد.

شأن تالوت
امام سوی  از  فرصت  نداشتن  با  عاشورا  روز  در  راهنمایی ها  و  هدایت ها  سخنرانی ها، 

روز  در  خطبه  اولین  در  است.  گرفته  انجام  دشمن  سپاه  به  نسبت  مکرر  به صورت   g

از  و  شد  اسب  بر  سوار  خویش،  لشکر  صفوف  تنظیم  از  پس   gحسین امام  عاشورا، 

عمرسعد  لشکر  افراد  به  خطاب  رسا  و  بلند  صدای  با  و  گرفت  فاصله  قدری  خیمه ها 

من  تا  نکنید  شتاب  خونریزی  و  جنگ  در  و  بشنوید  مرا  حرف  مردم!  ای  فرمود:  چنین 

وظیفه خود را که نصیحت و موعظه شماست، انجام دهم و انگیزه سفر خود را به این 

منطقه توضیح دهم. اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف درآمدید، راه سعادت 

انصاف  راه  از  و  نپذیرفتید  مرا  دلیل  اگر  و  ندارید  من  با  جنگ  برای  دلیلی  و  دریافته  را 
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َو  یَّ 
َ
ِإل وا 

ُ
اقض مَّ 

ُ
ث  

ً
ة مَّ

ُ
غ م 

ُ
یک

َ
َعل م 

ُ
مُرک

َ
أ ن 

ُ
َیک ال  مَّ 

ُ
ث م 

ُ
َرکاَءک

ُ
ش َو  م 

ُ
مَرک

َ
أ جِمُعوا 

َ
أ
َ
»ف نیامدید، 

نِظُروِن«.1
ُ
الت

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر وارد شده 

است. یک مورد آن بیان شد و مورد دیگر در دومین خطبه ایشان در روز عاشورا بوده که در 

جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
سپس  و  آنها  ارزیابی  و  دسته بندی  پراکنده،  دالیل  جمع آوری  معنای  به  »اجماع«  کلمه 

تصمیم گیری و عزم بر اساس آن دالیل است. پس اجماع، تصمیم گیری و رهایی از تشّتت 

در خاطره و اندیشه است، البته گاهی مثبت و گاهی منفی است. در این آیه، اجماع منفی 

و اتفاق بر یک امر خالف است.

با فرض آن که منظور از »شرکا« در این آیه »بت ها« باشد. در آیه دیگر درباره بت ها آمده 

»التضر و ال تنفع و الیملکون شیئا«؛ وجه جمع دو آیه این است که آیه محل بحث به 

عنوان جدال است که اگر شما بت ها را منشأ اثر می دانید، از آنها کمک بگیرید، نه اینکه 

 از بت ها کمکی ساخته است، از اینها کمک بگیرید.
ً
ناظر به این باشد که چون واقعا

»غمة« به معنای اندوه و سختی است و در آن، معنای پوشش نیز هست. اینکه به اندوه، 

غم  گفته می شود، به خاطر آن است که قلب انسان را می پوشاند.

واژه »قضاء« وقتی با حرف »الی« متعدی  شود، به معنای تمام کردن کار مفعول خویش 

است، با کشتن و نابود کردن وی یا به نحوی دیگر.

نِظُروِن« بیان گر این است که انبیا از شهادت نمی ترسیدند و به 
ُ
یَّ َو ال ت

َ
وا ِإل

ُ
مَّ اقض

ُ
جمله »ث

ضی  َنحَبُه« هستند که بر سر پیمانشان با پروردگار به 
َ
ِمنُهم َمن ق

َ
عبارت دیگر از گروه »ف

شهادت رسیدند.

1. اإلرشاد،ج 2،ص97؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 233.
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از آیه مورد بحث نتیجه گرفته می شود ارزیابی درست، جمع آوری قوا و تصمیم قاطع، از 

اصول مبارزه است. 

با عنایت به اینکه آیه مد نظر، از زبان حضرت نوحg در قرآن کریم نقل شده، می توان 

 رهبران الهی هم به سود جامعه سخن می گویند و هم غرض و جاه طلبی ندارند و 
ً
گفت اوال

 این یک درس است برای همه رهبران اسالمی که در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند، 
ً
ثانیا

بلکه با تکیه و توکل بر پروردگار و با قاطعیت، آنها را به میدان مبارزه فراخوانند و قدرتشان 

را تحقیر کنند که این عامل مهمی برای تقویت روحی پیروان و شکست روحیه دشمنان 

خواهد بود.

نقل داستان حضرت نوحg در این آیات که در مکه مکرمه و در شرایط اقلیت مسلمانان 

و مشابهت کمیت آنان با تعداد یاران جناب نوحg نازل شده، هم برای پیامبرn سودمند 

بوده، هم برای مؤمنان به آن حضرت، همچنین هشدار ضمنی به امت ملحدی بوده که 

دعوت توحیدی پیامبرn را نپذیرفتند.

برداشت
امام حسین که به دعوت کوفیان راهی سرزمین آنان شده بود، در کربال توسط برخی از آنها 

گرفتار شد. ایشان در مدتی که در کربال در محاصره دشمن قرار گرفتند، سعی بر راهنمایی 

مخالفان داشتند. اما هنگامی که از حرف شنوی آنان مأیوس شدند و کار را تمام شده یافتند، 

در خطبه ای که در روز عاشورا در برابر دشمن ایراد کردند، فریاد زدند که هرچه در توان 

دارید و هرچه یارانتان در توان دارند، به کار گیرید و شهادت را که برای من و یارانم سعادت 

است، قسمتمان کنید که همگی منتظر شهادتیم و بر سر پیمانمان با خداوند جان می دهیم.

پندها و آموزه ها
و  شما  دهید؛  انجام  را  جنایت  مهلت،  بدون  گیرید؛  کار  به  برخورد  برای  را  توان  همه 

شرکانتان، من تنها؛ ترس به خودتان راه ندهید؛ اعتقاد به صحت مسیر؛ پشتگرمی به مدد 

الهی؛ سعادت طلبی؛ شهادت طلبی.
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3
یاوری خداوند

اِلِحيَن  )اعراف: 196(  اهلُل الَِّذي َنزََّل الِكتاَب َو ُهَو َيَتَولَّی الصَّ
َ
ِإنَّ َوِليِّي

ه است كه اين كتاب را نازل كرده و او دوست شايستگان است.
َّ
ياور من الل

شأن تالوت
برابر  در  خود  لشکر  صفوف  تنظیم  از  پس  عاشوا  روز  در  را  خطبه  اولین   gحسین امام 

خونریزی  و  جنگ  در  و  بشنوید  مرا  حرف  مردم!  ای  فرمود:  آن  طی  و  کرد  ایراد  دشمن 

شتاب نکنید... اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف درآمدید، راه سعادت را دریافته 

و دلیلی برای جنگ با من ندارید و اگر دلیل مرا نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید، همه 

شما دست به هم دهید و هر تصمیم و اندیشه باطل که دارید درباره من به اجرا بگذارید 

 الِکتاَب 
َ

ل ِذی َنزَّ
َّ
ُه ال

َّ
َی الل و مهلتم ندهید، ولی به هرحال امر بر شما پوشیده نماند، »ِإنَّ َوِلیِّ

اِلِحین«.1 ی الصَّ
َّ
َو ُهَو َیَتَول

شرح و توضیح آیه
َی« دارای سه یاء است، »ولی« یای مشدد دارد که پس از آن، یای متکلم وحده  واژه »َوِلیِّ

1. اإلرشاد،ج 2،ص97؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 233.
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است که کلمه »ولی« به آن یای سوم اضافه شده. 

تفاوت »تولی« با »توکل« در این است که در وکالت، موکل کار و شئون خود را می نگرد، 

بعد به وکیل واگذار می کند که او آن کار ها را برایش انجام دهد، اما در تولی، متولی همه 

کارها را به آن »ولی« خود واگذار می کند. از سوی دیگر، معنای نصرت آن است بخشی 

از کار را خودش انجام می دهد، اما متولی همه کارهای او را، »ولی« انجام می دهد و او 

هیچ چیزی از خود ندارد. 

والیت در این آیه، والیت تشریعی نیست؛ زیرا والیت تشریعی مخصوص خداوند است 

و دیگران شریعت الهی را ابالغ می کنند. در جریان تکوین تنها کسی که ولّی ماسواست، 

خداوند،  کریم،  قرآن  در  الهی اند.  والیت  مظاهر  هم  اولیا  و  انبیا  است،  متعال  خداوند 

با معرفه  این ضمیر فصل،   ،» الَوِلیُّ ُهَو  ُه 
ّ
الل

َ
»ف به خود دانست  »ولّی« را وصف منحصر 

به خداوند است و  به »الف و الم«، مفید حصر است. پس والیت، منحصر  بودن خبر 

دیگران اگر بهره ای دارند، مظهر والیت الهی اند.

معیار تولی کیست؟ آیا تنها کسی که تحت والیت خداوند قرار دارد، پیغمبرn است یا دیگران 

هم می توانند راه وال را طی کنند؟ اگر پیغمبرn اسوه ماست و ما موظفیم از آن حضرت 

پیروی کنیم، آیا در مسأله تولی هم می  توانیم تحت والیت الله باشیم؟ به عبارت دیگر آیا 

می شود از خداوند، نه تنها به عنوان ناصر استفاده کنیم، بلکه به عنوان ولی هم استفاده 

کنیم؟ از آیه مورد بحث برمی  آید که می شود انسان تحت والیت الله قرار گیرد و پیغمبر

n را اسوه خود در مسأله تولی قرار دهد و این راه را ادامه بدهد. برای اینکه تعلیق حکم بر 

وصف ُمشعر به علیت است. در اینجا ابتدا سخن از شخص پیغمبر است که فرمود »ِإنَّ 

َی«؛ بعد، سخن از تعلیق حکم بر وصف است که خداوند این فیض خود را منحصر به  َوِلیِّ

پیامبرJ نکرده است و راه بهره برداری از والیت الله، تمّسک به حبل المتین است.

در تمام قرآن کریم، خداوند به هیچ پیغمبری اینگونه اجازه نداد که بگوید ولّی من »الله« 
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است و این اجازه، تنها به خاتم انبیاJ ِاسناد داده شده است. اثبات این مطلب آن است 

که خداوند یک والیت عام دارد که بر کل ماسوا گسترده است و هیچ موجودی نیست که 

تحت والیت الله نباشد؛ یک والیت خاصه ای هم خداوند سبحان نسبت به مؤمنین دارد؛ 

نسبت به انبیا و معصومینg هم یک والیت اخص دارد؛ و در مرتبه باالتر، یک والیت 

خاص االخص نسبت به شخص نبی اکرمJ دارد که این نه تنها در بین انبیا ممتاز است 

اجازه  کسی  قرآن  جای  هیچ  در  لذا  است.  ممتاز  هم   gانبیا از  اولواالعزم  بین  در  بلکه 

نداشت بگوید که ولی من اوست، این ادعای خاصی است و باید با اجازه الهی باشد.

 الِکتاَب« وصف شده که این وصف نشانه آن است 
َ

ل ذی َنزَّ
َّ
»الله« در این آیه با عبارت »ال

که قرآن حبل الله است و اگر کسی بخواهد از والیت الهی بهره ببرد، یعنی تولی داشته 

باشد و خدا موالی او باشد، باید به این حبل متین که قرآن کریم است چنگ بزند. اگر 

 خداوند، ولّی اینگونه از متمّسکان به حبل 
ً
تمّسک جست، یعنی درخواست تولی کرد، اوال

 آنها که به قرآن متمسک شدند و کتاب الهی را پذیرفتند، راه صالح و فالح 
ً
متین  است، ثانیا

را طی کرده اند و صالح شده اند و خدا متولی آنهاست. 

طبق آیه مورد بحث که از زبان پیامبر اکرمJ نقل شده و بر این اساس که »ولّی« در این آیه به 

معنای یاور باشد، خداوند به واسطه قرآن کریم، پیامبر را یاری کرد.

»صالحین« در این آیه یا شامل انبیا و اولیا و همه پرهیزکاران می شود )اطالق دارد( که اگر 

اینگونه باشد، پیامبرJ در حقیقت ادعا کرده که من جزء صالحینم و خداوند هم متولی 

صالحین است؛ یا صالحین در مقابل انبیا قرار دارند، همانند سوره مبارکه نساء که فرمود: 

َهداِء و الّصاِلحیَن«. در 
ُّ

یقیَن و الش
ّ

د یَن و الصِّ ِبیِّ یِهم ِمَن النَّ
َ
ُه َعل

ّ
نَعَم الل

َ
ذیَن أ

َّ
 َمَع ال

َ
ولِئک

ُ
أ
َ
»ف

این حالت اگر خداوند، متولی صالحین شد، متولی انبیا هم به طریق اولی هست )مفهوم 

اولویت(. پس به دو تقریر، وجود پیامبرn تحت والیت الله است.

افرادی که قرآن کریم از آنها با عبارت »عملوا الصالحات« نام برده، افرادی هستند که فقط 
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صالح در مقام عمل را نشان می دهند، یعنی آدم هایی هستند که کارهای خوب می کنند، 

واجبات و مستحبات را انجام می دهند، از حرام می پرهیزند و از مکروه تا حدودی اجتناب 

می کنند؛ اما خطر اینکه منحرف شوند هم هست. اما صالحین که صفت مشبهه است )و 

نه اسم فاعل( کسانی اند که صالح در گوهر ذاتشان رسوخ کرده و به آسانی برنمی گردد. 

اهل بیتg جزء صالحین اند که به مرحله کمال می رسند، آنان کم نظیرند و خداوند، تنها 

ِمَن الّصاِلحیَن«. 
َ
ُه ِفی اآلِخَرِة ل درباره بعضی از انبیا می فرماید »َو ِإنَّ

صی 
ّ

آنچه از این آیه برمی آید آن است که »اله« و معبود واقعی کسی است که هم برنامه مشخ

می دهد، هم در اجرا، رهروان را سرپرستی می کند. مشکالت انسان، یا از نداشتن برنامه 

است یا از نداشتن سرپرست، و مؤمن هیچ یک از این دو مشکل را ندارد. 

اگر کسی این آیه را به عنوان دعا بخواند، در واقع طلب می کند که خداوند به او توفیق بدهد 

که صالح باشد و او را تحت والیت خودش قرار دهد.

برداشت
امام حسینg با اینکه می دید دشمن به تمام معنا آماده جنگ است تا آنجا که از رسیدن آب 

نیز به اردوگاه و اطفال آن حضرت جلوگیری نموده و دقیقه شماری می کند که با کوچکترین 

و  را موعظه  آنان  است  که ممکن  تا جایی  ولی می خواست  کند،  آغاز  را  اشاره ای حمله 

گاهی  نصیحت نماید تا راه حق و فضیلت را از باطل تشخیص دهند که مبادا بدون توجه و آ

از حقیقت در ورطه سقوط و بدبختی ابدی قرار گیرند.

بر همین اساس، حضرتg سخنرانی های خود را با آیات قرآن درمی آمیخت تا اثربخشی 

آن بیشتر شود و جان های آماده با شنیدن آیات قرآن متحول شوند. در اینجا نیز مسیر حق 

اِلِحین« به  ی الصَّ
َّ
 الِکتاَب َو ُهَو َیَتَول

َ
ل ِذی َنزَّ

َّ
ُه ال

َّ
َی الل و صحیح خود را با تالوت آیه »ِإنَّ َوِلیِّ

نمایش می گذارد که چون راه من درست است، خداوند یاور من و صالحان است.
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پندها و آموزه ها
یاور  خداوند  حق؛  ائمه  یاور  خداوند  حق طلبان؛  یاور  خداوند  مظلومان؛  یاور  خداوند 

نیکوکاران؛ خداوند یاور امام حسینg؛ راه حِق امام حسینg؛ حق طلبی؛ پشتگرمی به 

حمایت الهی.
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4
بهترین توشه

ُدوا َفِإنَّ َخيَر الزَّاِد التَّقوي  )بقره: 197( َتَزوَّ

توشه برداريد، كه بهترين توشه ها پرهيزگارى است.

شأن تالوت
در روز عاشورا و زمانی که امام حسینg اولین خطبه خویش را ایراد می فرمود، ناگهان 

صدای گریه از سوی بعضی از زنان و دختران کاروان حسینی که به سخنان آن حضرت 

عباس برادرش  به  و  کرد  قطع  را  خویش  سخن   gامام شد.  بلند  می دادند،  فرا  گوش 

g و فرزندش علی اکبرg مأموریت داد تا آنها را به سکوت و آرامش دعوت نمایند و 

بانوان  که  زمانی  دارند.  پیش  در  زیادی  گریه های  آنان  که  نمود  اضافه  نیز  را  این جمله 

 شروع به سخن کرد و پس از حمد و سپاس خداوند 
ً
و کودکان آرام شدند، امام مجددا

فرمود: »بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا در حذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به 

و  بقا سزاوارتر  برای  پیامبران  بماند،  دنیا  در  همیشه  برای  فرد  یک  یا  داده شود  نفر  یک 

جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوشایندتر بود؛ ولی هرگز! زیرا خداوند دنیا 

را برای فانی شدن خلق نموده که تازه هایش کهنه و نعمت هایش زایل و سرور و شادیش 
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ُدوا  َزوَّ
َ
»ت اندوه مبدل خواهد گردید، منزلی َپست و خانه ای موقت است. پس  و  به غم 

قوی«.1 اِد التَّ یَر الزَّ
َ

ِإنَّ خ
َ
ف

شرح و توضیح آیه
به گفته مفسران، این آیه اشاره به گروهی می کند که وقتی برای زیارت خانه خدا حرکت 

با خود داشتند،  با خود برنمی داشتند و اگر زاد و توشه ای  می کردند، هیچ زاد و توشه ای 

هنگام احرام، آنها را دور می ریختند و می گفتند: ما به زیارت خانه خدا می رویم، چگونه 

ممکن است خدا به ما غذا ندهد، و گاهی با این استدالل خود را به زحمت می افکندند 

یا محتاج سؤال از دیگران می شدند. قرآن کریم، این تفکر غلط را نفی می کند و می گوید: 

زاد و توشه برای خود تهیه کنید، ولی در عین حال آنها را به مسأله معنوی مهم تری ارشاد 

باید برای سفر  این زاد و توشه، زاد و توشه دیگری است که  می کند و می گوید: ماورای 

« برای تفریع  ِإنَّ
َ
آخرت فراهم گردد و آن پرهیزکاری و تقوا است؛ بر این اساس، »فـ« در »ف

و تعلیل است.

»تزّود« به معنای زاد و توشه برگرفتن، و »زاد«، ذخیره افزون بر نیاز فعلی است.

تزّود مشتق از »زاد« و اجوف واوی است، برخالف »زیادة« که اجوف یائی است.

 
ِّ

ل
ُ
 ضاِمٍر َیأتیَن ِمن ک

ِّ
ل

ُ
 وَعلی ک

ً
ن ِفی الّناِس ِبالَحجِّ َیأتوَک ِرجاال

ِّ
ذ

َ
خدای سبحان در آیه »وأ

جٍّ َعمیق« همه مردم را به سوی حّج )سفر الی الله( فرا خوانده و چون سفر حّج توشه 
َ
ف

می خواهد، به تحصیل آن فرمان داده و توشه را تقوا دانسته است، چرا که سفر بی توشه، 

 در سفر 
ً
مایه هالکت مسافر است؛ به ویژه اگر سفر معنوی باشد. در واقع، انسان دائما

است، زیرا هیچ رکود و ایستایی برای وی نیست. هر مسافری نیز ره توشه می طلبد و غذای 

سامان  تقوا  بدون  غذایی  مواد  این  از  هیچ یک  چون  و  است  شکر  و  ذکر  و  فکر  انسان، 

و  دنیا  راه  زاد  تقوا  بنابراین،  می آید.  میان  به  تقوا سخن  علمی  تأثیر  از  گاهی  نمی پذیرد، 

آخرت است، چون دنیا و آخرت دو جزء از اجزای به هم پیوسته سیر به سوی خداست. 
1. سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 236.
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به هر روی، تنها ره توشه سالک و مسافر تقواست و برترین مصداق آن تقوای الهی است.

تقوا  را  زاد  سفر،  توشه  تحصیل  لزوم  و  انسان ها  بودن  مسافر  به  هشدار  از  پس  خداوند 

قوی«. سّر تشویق به تهّیه زاد در آیات حج، آن است که حّج از  یَر الّزاِد التَّ
َ

إن خ
َ
می شناساند، »ف

بهترین مصادیق تقواست و انسان در حّج، گذشته از آن که سرزمین وحی، مرکز آیات شفاف 

الهی است، با تاریخ اسالم، روح تعّبد، جلوه های خاص از مظاهر قرب خدا و صحنه های 

فداکاری حضرت ابراهیمg که قهرمان توحید و مظهر تام تقواست، آشنا می شود. 

ملکات  سایر  به  نسبت  تقوا  برتری  باشد،  تفضیلی  بحث،  مورد  آیه  در  »خیر«  واژه  اگر 

زاد  نفسانی  ملکات  همه  یعنی  است؛  مراد  و...(  احسان  و  عدل  ل، 
ّ
توک )مانند  نفسانی 

و  »تعیینی«  اینجا  در  »خیر«  کلمه  چون  ولی  آنهاست؛  بهترین  تقوا  و  مسافرند  توشه  و 

»خیر مطلق« است همان طور که ظاهر آیه می فهماند معنا چنین می شود: تنها زاد و توشه 

سودمند، تقواست و انسان غیر پرهیزگار، درحقیقت بی توشه است.

تحصیل  فرموده:  بیان  را  منسجم  و  مطلب هماهنگ  بحث، سه  مورد  در جمله  خداوند 

توشه، تقوا به عنوان تنها ره توشه سالک، تقوای الهی. هر یک از این سه، زیر پوشش دیگری 

است. تقوای الهی زیر پوشش اصل کلی تقوا و آن نیز زیر پوشش تحصیل توشه است.

طبق بیان نورانی امام مجتبیg مؤمن از سرمایه عمر، زاد و توشه آخرت برمی گیرد و کافر تنها 

به فکر بهره های دنیوی است، بنابراین اثر ایمان عبارت از تبدیل سرمایه گذرا )عمر( به سرمایه 

پایدار )توشه آخرت( است و اثر کفر َصرف سرمایه در بهره گذراست که نتیجه آن خسارت 

دنیا و آخرت خواهد بود.

برداشت
حضرت حسین بن علیg در بحبوحه جنگ، وظیفه هدایت گری و راهبری را حتی برای 

لشکر مخالف، رها نمی کرد.

نیز  را  توشه  بهترین  و  می دهد  تذکر  آخرت  و جهان  مرگ  یاد  به  را  آنان  راستا،  در همین 
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 sمعرفی می کند. اگر دشمنان تقوا را پیشه می کردند، دست از کشتن فرزند رسول خدا

برمی داشتند و بهترین توشه را همراه خود می کردند و سعادتمند می شدند.

پندها و آموزه ها
تقوا بهترین توشه؛ سعادت طلبی؛ خیرخواهی.
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5
توشه آخرت

َو اتَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكم ُتفِلُحون   )بقره: 189(

و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.

شأن تالوت
امام حسینg در بخش دوم از اولین خطبه خویش در روز عاشورا به ناپایداربودن زندگی 

دنیا اشاره کرد، همه زندگی و زر و زیور آن را بی اعتبار و گذرا معرفی نمود که اگر قابل دوام 

و مورد اطمینان بود، انبیا و اولیا نسبت به آن از دیگران سزاوارتر بودند و فرمودند: »پس 

وا 
ُ

ق
َّ
برای آخرت خود، توشه ای برگیرید و بهترین توشه آخرت تقوا و ترس از خداست. »َو ات

فِلُحون« مردم! خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد که اهل خویش را تغییر 
ُ
م ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
َه ل

َّ
الل

داده وضعشان را دگرگون می سازد، مغرور و گول خورده کسی است که گول دنیا را بخورد و 

بدبخت کسی است که مفتون آن گردد.«1 

شرح و توضیح آیه
رستگاری، نهایت تکامل است. بسیاری از دستورات، برای رسیدن به تقواست، ولی در 

1. سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 236.
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امور مقصد  از  بعضی  به  نسبت  تقوا  در حقیقت،  است.  مه رستگاری 
ّ

مقد تقوا  آیه،  این 

است؛ ولی نسبت به کمال آینده وسیله، و فالح هدف آن است. تقوا برای مصونیت داشتن 

و مقصد  به هدف  تا  کند  را صیانت  تقوا خود  با سپر  باید  راه،  در  و سالک  راه است  در 

)رستگاری( برسد. امر به تقوا نشان می دهد که سالک هنوز در راه است و باید خود را 

حفظ کند تا به رستگاری که مقصد است، دست یابد.

در ابتدای سوره بقره که آیه محل بحث در آن سوره قرار دارد، توجه داده شده که تقوا یکی 

از صفاتی است که با همه مراتب ایمان و همه مقامات کمال جمع می شود، اما تمامی 

مقامات مستوجب فالح و رستگاری نیست، بلکه این خاصیت را دارد که آدمی را به سوی 

مورد  جمله  در  جهت  همین  به  می دهد،  بشارت  سعادت  به  و  می نماید  هدایت  فالح، 

بحث، فرمود: شاید رستگار شوید، و نفرمود: تا رستگار شوید. 

امر به تقوا بر پایه سیاق آیه، بدین معناست که از خدا پروا کنید و از چیزی که برای شما 

سودی ندارد، نپرسید، احکام الهی را تغییر ندهید، هر عبادتی را در موسم خاص آن انجام 

دهید، هر کاری را از مسیر اصلی آن پی بجویید و از بیراهه رفتن بپرهیزید. موفقیت، فقط 

بهره متقیان است؛ یعنی تقوا را در همه شؤون زندگی، پیشه خود سازید.

برداشت
به رستگاری را نشان  بر تقوا دارند و راه رسیدن  تأکید   

ً
نیز مجددا اینجا  امام حسینg در 

می دهد، بلکه لشکر مقابل، آیات قرآن بر دلشان مؤثر واقع شود و به دستور الهِی تقوا، تن در 

دهند که اگر چنین می شد، می توانستند به رستگاری راه یابند.

پندها و آموزه ها
تقوا مایه رستگاری؛ تقوا فقط در برابر خداوند است؛ موفقیت، بهره متقیان است.
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6
بازگشت به خدا

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعوَن  )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
امامg در روز عاشورا، پس از تنظیم صفوف لشکر خویش، سوار بر اسب شد و از خیمه ها 

فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا خطاب به لشکر افراد عمر سعد، خطبه مفصلی را ایراد 

 gکرد که چندین مرتبه با گریه و شیون اهل بیتش یا سر و صدای دشمنان، قطع شد. امام

در بخش اول سخنانشان تذکر دادند که هدف از ایراد این سخنرانی، اتمام حجت و بیان 

سلسله ای از حقایق و واقعیات است.

و  کردند  اشاره  دنیا  زندگی  ناپایداربودن  به  سخنانشان  از  بخش  دومین  در  حضرت  آن 

فرمودند: »بندگان خدا! از خدا بترسید و از دنیا بر حذر باشید... چه نیکوست خدای ما 

و چه بد بندگانی هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهاده و به پیامبرش ایمان آوردید و 

سپس برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم کردید، شیطان بر شما مسلط شده و خدای 

یِه 
َ
ِه َواّنا ِال

ّ
بزرگ را از یاد شما برده است. ننگ بر شما و ننگ بر ایده و هدف شما. »ِاّنا لل
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راِجُعوَن«.1

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه فصل اول مراجعه شود.

برداشت
در پایان این بخش از سخنانشان که مخاطبان را به فانی بودن دنیا و   gحضرت حسین

زرق و برق آن تذکر دادند. آیه استرجاع را خواندند که مبدأ و معاد را از خدا و به سوی 

خدا می داند.

تالوت آیات متعدد در بخش های مختلف سخنرانی، عالوه بر نمایش تسلط سخنران بر 

محتوای قرآن کریم، تلنگرزدن بر ذهن مخاطب را نیز به دنبال دارد و القا می کند که بیانات 

باشد،  یا در حد معصوم  اگر سخنران، معصوم  به ویژه  و  قرآن است  به  سخنران، مستند 

سخنانش بر اساس هوا و هوس نیست.

در این ماجرا، هفتمین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

پندها و آموزه ها
حقانیت مرگ؛ مرگ برای همگان؛ آمادگی برای شهادت؛ آمادگی برای مرگ در راه هدف.

1. بحاراألنوار،ج 45،ص6 ؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 236.
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7
ننگ بر شما و هدف شما

اِلميَن )مؤمنون: 41( َفُبعدًا ِللَقوِم الظَّ

نصيب مردم ستمكاره، دورى از رحمت خدا باد.

شأن تالوت
حضرت حسینg در اولین خطبه خود در روز عاشورا، پس از بیان بی پایه بودن زندگی و 

زرق و برق این دنیا، انگیزه شقاوت و بدبختی مردم کوفه را که نیل به همان زرق و برق 

و دست یافتن به مقام و ثروت موهوم بوده، بر آنان ترسیم نمود تا از این راه، دشمن را از 

فتنه و خون ریزی بازدارد و کسانی را که قابل اصالح هستند، بر مقدم داشتن آخرت بر دنیا 

تشویق نماید. ایشان در پایان بخش دوم این خطبه فرمود: »چه نیکوست خدای ما و چه 

بد بندگانی هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهاده و به پیامبرش ایمان آوردید و سپس 

برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم کردید، شیطان بر شما مسلط گردیده و خدای 

بزرگ را از یاد شما برده است. ننگ بر شما و ننگ بر ایده و هدف شما. ما برای خدا خلق 

وِم 
َ

 ِللق
ً
ُبعدا

َ
شده ایم و برگشتمان به سوی اوست. اینان پس از ایمان، به کفر گراییده اند، »ف

اِلمیَن«.
َّ

الظ
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عمر سعد به اطرافیان خود گفت: او فرزند علیg است، چنانچه با شما یک روز اینگونه 

باشد از توان باز نمی ماند، پس با او سخن گویید. شمر پیش رفت و گفت: ای حسین! 

این ها چیست که می گویی؟ چیزی بگو که بفهمیم. 

امامg فرمود: می گویم: از خدا بترسید و دست خود را به خون من نیاالیید که کشتن من 

و هتک حرمتم بر شما روا نیست. من فرزند دختر پیامبر شمایم و جده ام خدیجه همسر 

پیامبر شماست. چه اینکه فرموده پیامبرتان محمدo را پیش از این شنیده اید که حسن و 
حسینC دو سرور جوانان بهشتند.1

شرح و توضیح آیه
جمله مورد بحث، درباره قومی است که خداوند آنها را بعد از حضرت نوحg به وجودشان 

آورد و سپس هالکشان کرد و آنها را از رحمت خود دور داشت، اما قرآن کریم از آن قوم و 

همچنین از رسول ایشان نامی نبرده است؛ البته بعید نیست که مراد همان ثمود، قوم صالح

g باشند، چون خدای تعالی در آیات دیگر، داستان ایشان را آورده و فرموده که این قوم 

بعد از نوحg می زیستند و با بالی صیحه نابود شدند.

این عبارت، یک فرمان کلی از طرف خداوند متعال است که ظالمان را از صحنه نجات 

دور می کند، چه ظالمان گذشته، چه ظالمان حال و چه ظالمان آینده. پس اختصاصی به 

ظالمان عصر خاصی ندارد که بتوان »الف و الم« آن را الف و الم عهد دانست، البته قدر 

متیقن آن، همان قومی هستند که آیه از آنان سخن می گوید.

جمله مورد بحث، تعلیق حکم بر وصف است که ُمشِعر به علیت است، یعنی آن قوم در 

اثر ظالم بودن به دوری از ساحت رحمت الهی که یک تبعید عملی است، محکوم شدند. 

« اشاره دارد که نفرین بر ستمگران جایز است. 
ً
ُبعدا

َ
»ف

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 417؛ بحاراألنوار،ج 45،ص6؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا 

کربال، ص 236.
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برداشت
امام حسینg که در زمان حکومت علوی در کوفه زیست داشتند، روحیات و خلقیات 

آنان را به خوبی دریافته بود. آنان با پدر و برادرش نیز دورویی و نیرنگ داشتند و اکنون در 

کارزار کربال، مجددا کوفیاِن بدعهد بر اساس دشمنی و بغض در برابر ایشان صف آرایی 

کردند.

حضرت حسینg ایده و هدف آنان را خوار می کند، آیه استرجاع را بر زبان می راند و چون 

آنان را دور از هدایت می بیند، در صف ستمگران، جایشان می دهد و نفرین می کند که از 

رحمت الهی دور شوند.

پندها و آموزه ها
نفرین بر ستمگران؛ ستمگران دور از رحمت الهی؛ ستمگری ممکن است گروهی باشد.
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8
پناه بر خدا

ِإنِّي ُعذُت ِبَربِّي َو َربُِّكم َأن َترُجُموَن )دخان: 20(

پناه  پروردگار شما  پروردگار خود و  به  بزنيد، من  بر من سنگ  اگر بخواهيد  و 
مى برم.

شأن تالوت
لشکر  برابر  در  عاشورا  روز  در  که  خطبه ای  اولین  از  بخشی  در   gعلی بن  حسین  امام 

دشمن ایراد فرمود، درباره خودش مطلبی را تذکر داد که برای هیچ مسلمانی قابل انکار 

نبود و فضیلتی را از رسول خداJ نقل و یادآوری کرد که به گوش همه مسلمانان رسیده 

بود: »این دو )حسنg و حسینg( سروران جوانان بهشت هستند«. ایشان قصد داشت 

با اشاره به این فضایل و ویژگی ها، افکار منحرف را در مسیر حق قرار دهد. سکوت کامل 

 gبر لشکر دشمن حکمفرما بود و هیچ عکس العملی از طرف آنان مشاهده نمی شد. امام

چند تن از افراد سرشناس کوفه را که از آن حضرت دعوت کرده بودند و در میان لشکر ابن 

سعد حضور داشتند، خطاب کرد و فرمود: »ای شبث بن ربعی و ای حجار بن ابجر و ای 

قیس بن اشعث و ای یزید بن حارث! آیا شما برای من نامه ننوشتید که میوه هایمان رسیده 
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و درختانمان سرسبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری می کنیم، در کوفه لشکریانی 

مجهز و آماده در اختیار تو است«؟ 

در این هنگام قیس بن اشعث با صدای بلند گفت: یا حسین! چرا با پسرعمویت بیعت 

نمی کنی؟ که در این صورت با تو به دلخواهت رفتار خواهند کرد و کوچک ترین ناراحتی 

متوجه تو نخواهد گردید.

امامg در پاسخ وی فرمود: »نه به خدا سوگند! نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و 

ن 
َ
م أ

ُ
ک ی َو َربِّ  ِبَربِّ

ُ
ی ُعذت نه مانند بردگان از صحنه جنگ و از برابر دشمن فرار می کنم. ِإنِّ

رُجُمون«.1
َ
ت

شرح و توضیح آیه
این آیه در قرآن کریم از زبان حضرت موسیg خطاب به قوم فرعون آمده است. از آنجا 

که مستکبران هر کس را در جهت مخالف منافع خود ببینند، از هیچ تهمت و ناسزا و حتی 

قتل و اعدام، فرو گذار نمی کنند، موسیg به عنوان پیشگیری گفت: من به پروردگار خود 

و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا متهم یا سنگسار کنید.

تکیه روی مسأله »رجم و سنگسار« ممکن است از اینجا سرچشمه گرفته باشد که بسیاری 

به  تهدید  نیز   gو شعیب gابراهیم  ،gهمچون نوح ،gاز موسی قبل  الهی  از رسوالن 

»رجم« شده بودند کردند. انتخاب سنگسار از میان انواع قتل به خاطر آن است که از همه 

سخت تر است. این احتمال نیز از سوی مفسران داده شده که »رجم« به معنی متهم ساختن 

و دشنام دادن است، زیرا این واژه در این معنی نیز به کار می رود و در حقیقت پیشگیری از 

 به موسیg زدند. پس استعمال این کلمه در معنی گسترده ای 
ً
تهمت هایی است که بعدا

که هر دو معنی را شامل شود، نیز ممکن است.

این تعبیر از حضرت موسیg ممکن است اشاره به این باشد که من از تهدیدهای شما 

1. اإلرشاد،ج 2،ص 98؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 242.
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باک ندارم و تا آخرین نفس ایستاده ام و خدا حافظ و نگاهبان من است. این گونه تعبیرات، 

قاطعیت بیشتری به دعوت رهبران الهی داده، اراده دشمنان را تضعیف کرده و بر استقامت 

دوستان  افزوده است، چرا که می دانستند رهبرشان تا آخرین مرحله مقاومت می کند.

قبل از آنکه موسیg به سوی فرعونیان روانه شود، به حکایت قرآن در سوره طه که فرمود 

ری« 
َ
سَمُع َو أ

َ
ما أ

ُ
ِنی َمَعک ِإنَّ خافا 

َ
 ال ت

َ
ن َیطغی  قال

َ
و أ

َ
أ ینا 

َ
 َعل

َ
ن َیفُرط

َ
 أ

ُ
نا َنخاف ِإنَّ نا  َربَّ »قاال 

خداوند او را مطمئن کرده و امنیت بخشیده بود. بر همین اساس، حضرت موسیg در 

برابر قوم فرعون از تکیه گاه خود سخن می گوید، در حقیقت تا انسان به خدا تکیه نکند 

و او را پناه خود نداند، نمی تواند در برابر ستمگران مقاومت کند. با این تعبیر، معنای آیه 

اینگونه خواهد شد که من به خدای تعالی پناه می برم از اینکه مرا سنگسار کنید و نتیجه 

این پناهندگی من این است که شما قادر نیستید که سنگسارم کنید. 

و  باشد، حّتی جان  اگر لجاجت در میان  نباید مانع کار شود. چرا که  تهمت و شکنجه 

آبروی انبیایی که کریم، امین و همراه با منطق و استدالل هستند نیز در خطر است. 

م«. 
ُ
ک ی َو َربِّ در برابر فرعون که می گفت: من رّب شما هستم، موسیg مکرر فرمود: »ِبَربِّ

پس می توان گفت در شیوه تبلیغ، مقابله به مثل مفید است.

برداشت
امام حسینg با تالوت این آیه، در عین نمایش پناه آوری خویش به پروردگار جهانیان، 

ناامیدی خود را از هدایت پذیری لشکر دشمن بروز داده است.

حضرتg در کمال اطمینان و اعتقاد به صحت مسیر، به مخاطبان هشدار می دهد که با 

وجود تالش دشمن بر تغییر هدف و مسیر ایشان، اما آنان نخواهند توانست کسی را که 

پناهگاهش خداوند است را منحرف نمایند.

تالوت این آیه، نشان گر تنهایی حضرتg و اوج دلسوزی ایشان برای مخاطبان است.
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پندها و آموزه ها
خداوند پناهگاه اصلی است؛ پروردگار همه انسان ها یکی است؛ پناهندگی به خداوند در 

هنگام سختی ها؛ ناامیدی به هدایت مخاطب.
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9
سرپناه الهی

ِإنِّي ُعذُت ِبَربِّي َو َربُِّكم ِمن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال ُيؤِمُن ِبَيوِم الِحساِب   )غافر: 27(

روز  به  كه  متكبرى  هر  از  پروردگار شما  و  خود  پروردگار  به  من  گفت:  موسى 
حساب باور ندارد، پناه مى برم.

شأن تالوت
امام حسینg در آخرین بخش از اولین خطبه خویش در روز عاشورا برای اتمام حجت 

آنچه  و در  بپوشید  یادشده چشم  از همه فضایل  اگر  اشاره کرد که  این مطلب  به  بیشتر، 

پیامبرJ درباره ما گفته است شک و تردید داشته باشید، آیا می توانید در این واقعیت نیز 

آیا پسِر دختری برای پیامبر اسالمJ در روی  شک کنید که من فرزند پیامبرJ هستم؟ 

زمین به جز من وجود دارد؟ پس از همه این مطالب، با کمال شهامت و شجاعت و در 

کمال صراحت به طوری که دشمن را از هر تالشی مأیوس و ناامید کند فرمود: »به خدا 

سوگند! نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان از صحنه جنگ و از برابر 

دشمن فرار می کنم. من به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه می برم که گفتار مرا دور 
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ٍر ال ُیؤِمُن ِبَیوِم الِحساِب«.1 بِّ
َ
 ُمَتک

ِّ
ل

ُ
م ِمن ک

ُ
ک ی َوَربِّ  ِبَربِّ

ُ
ُعوذ

َ
می افکنید. ا

شرح و توضیح آیه
که  است  آیه  این  از  برگرفته  فرمودند  خویش  پایان خطبه  در   gحسین امام  که  جمله ای 

آیه  این  الِحساِب«.  ِبَیوِم  ُیؤِمُن  ال  ٍر  بِّ
َ
ُمَتک  

ِّ
ل

ُ
ک ِمن  م 

ُ
ک َربِّ َو  ی  ِبَربِّ  

ُ
ُعذت ی  ِإنِّ ُموسی    

َ
قال »َو 

شریفه حکایت کالم موسیg است، کالمی که با آن، تهدید فرعون را با تهدید خود پاسخ 

می دهد.

آن،  از  پس  چه  و   gموسی حضرت  نبوت  از  پیش  چه  فرعون،  دستگاه های  و  دربار  در 

کسانی بودند که به موسی کلیمg عالقه داشتند، به او احترام می گذاشتند و خبرهای تلخی 

که درباره ایشان شنیده می شد را به آن حضرت ابالغ می کردند؛ در اینجا هم که فرعون 

 gکلیم موسی  در حضور  فرعون  را  این جمله  ُه«،  َربَّ لَیدُع  َو  ُموسی   قُتل 
َ
أ ُرونی  

َ
»ذ گفت 

نگفت! ولی گزارشگرها به حضرت اعالم کردند که او چنین تصمیمی دارد، آن گاه ایشان 

ٍر ال ُیؤِمُن ِبَیوِم الِحساب«. بِّ
َ
 ُمَتک

ِّ
ل

ُ
م ِمن ک

ُ
ک ی َو َربِّ  ِبَربِّ

ُ
ی ُعذت فرمود: »ِإنِّ

فرعون در آن جمله، رب را اختصاص به موسیg داد و ایشان نیز در پاسخ، پروردگار خود 

به پروردگار خودم و پروردگار شما.  پناه می برم  نیز خواند و گفت: من  آنان  را پروردگار 

این عبارت، فهماند که خدای تعالی همانطور که پروردگار من است، پروردگار شما  با 

)فرعونیان( هم هست، همانطور که حکمش در من نافذ است، در شما نیز نافذ است. پس 

چون چنین است، می تواند پناهنده خود را از شر شما حفظ کند. به عبارت دیگر موسی

م« خطاب به فرعون، به مردم فهماند که فرعون خدای شما 
ُ
ک ی َو َربِّ  ِبَربِّ

ُ
g با گفتِن »ُعذت

نیست.

جناب موسیg این سخن را با قاطعیت و اطمینانی که مولود ایمان نیرومند وی و اتکای 

به خود  ترسی  فرعون،  تهدید  از  که  داد  نشان  و  کرد  بیان  بود،  پروردگار  پاک  ذات  بر  او 

1. اإلرشاد،ج 2،ص 98؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 242.
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دارای دو ویژگی  افرادی که  نشان می دهد  به خوبی   gاین گفتار موسی نداده است.  راه 

»تکبر« و »عدم ایمان به روز قیامت« باشند، انسان های خطرناکی محسوب می شوند و 

باید از آنان به خدا پناه برد! تکبر سبب می شود که انسان جز خود و افکار خودش را نبیند، 

آیات و معجزات خدا را سحر بخواند، مصلحان را مفسد، و اندرز دوستان و اطرافیان را 

محافظه کاری و ضعف نفس بشمرد. عدم ایمان به روز حساب نیز سبب می شود که هیچ 

با قدرت  نامحدود پروردگار،  برابر قدرت  نباشد و حتی در  برنامه و کار فرد  حسابی در 

بسیار ناچیزش به مبارزه برخیزد و به جنگ پیامبران او برود. می توان گفت ایمان نداشتن 

به حساب و کتاب، انسان را متکّبر می کند و هر کس که دو صفت تکبر و بی ایمانی به روز 

حساب را داشته باشد، از هیچ شری پروا ندارد.

تعبیر حضرت موسیg که فرمود از هر متکّبری که به روز قیامت ایمان ندارند، به خداوند 

 نشده؛ اّما 
ّ

پناهنده می شوم، نشان می دهد بعضی افراد هستند که مسئله معاد، برای آنها حل

نه بیراهه می روند، نه راه کسی را می بندند، زندگی بی دردسری دارند و یک حیات حیوانی 

را می گذرانند؛ اّما برخی ها متکّبرند، چون می گویند حساب و کتابی بعد از مرگ نیست، 

از هیچ طغیانی َصرف نظر نمی کنند؛ در قرآن کریم بارها اشاره شده که مهم ترین عامل 

نزاهت و تزکیه انسان همان اعتقاد به معاد است.

برخی از انسان ها منّزه از فساد و خونریزی  هستند، چون در فطرت انسان، عدل طلبی و 

قواها )شمس: 8((، این گروه که فطرت خودشان 
َ
ُجوَرها َو ت

ُ
لَهَمها ف

َ
أ
َ
پرهیز از ظلم هست )ف

اها«  د خاَب َمن َدسَّ
َ
را آلوده نکرده اند، ُحسن فاعلی را دارا هستند. اّما برخی ها در اثر »َو ق

)شمس: 10( این فطرت را با دسیسه های فراوان، دفن کردند و اغراض و غرائز را روی این 

فطرت گذاشتند، در نتیجه »قسیُّ القلب« شدند؛ اینها کسانی هستند که اگر قیامت را باور 

داشته باشند، یا دست به شرارت  نمی زنند یا کمتر خطا می کنند؛ ولی اگر کسی متعقد به 

معاد نباشد و آن فطرت را هم دفن کرده باشد، این گونه از انسان ها هم مقتضی فساد در 
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آنها هست و هم مانع فساد در آنها مفقود است؛ فرعون هم این دو مشکل را دارا بود: هم 

متکّبر بود و هم به معاد، ایمان نداشت. 

باید گفت شخص فرعون مهم نیست و الزم است از خصلت فرعونی تکّبر به خدا پناه برد. 

حضرت موسیg هم به خدا عرض کرد: نه تنها از فرعون، بلکه از هر کسی که این دو 

مشکل را دارد؛ یعنی هم مقتضی شرارت در او هست و هم مانع ِاعمال شرارت را ندارد؛ 

هم متکّبر است و هم قسّی القلب است؛ هم خودخواه و مغرور است و هم معتقد به روز 

قیامت نیست، من از یک چنین آدمی به تو پناه می برم! نه تنها از شخص فرعون، بلکه هر 

کسی که گرفتار این دو رذیلت است، من از او به تو پناه می برم!

بیراهه  انسان متکّبری که  از هر  فرمود من  بلکه  از فرعون منزجرم،  نفرمود من   gموسی

تعمیم  و  است  مطرح  کلیه«  »موجبه  عنوان  به  ایشان  جمله  پس  هستم!  منزجر  می رود، 

دارد، یعنی تنها از فرعون منزجر نیست، امروز هم از همه کسانی که به او منتسب هستند 

و آن روحیه را دارند، منزجر است، چرا که فرمود من از هر متکّبری منزجر هستم! از هر 

بیراهه رونده ای هم منزجر هستم!

درس و پیام آیه آن است که در برابر تهدیدهای دشمن باید به خدا پناه برد، کسی که همه 

امور انسان ها به دست اوست و همه تحت ربوبّیت او هستند.

برداشت
حضرت حسینg در خطبه خویش در عاشورا با تالوت این آیه، پناه جستن به خداوند در 

برابر هر متکبری که ایمان به معاد ندارد را فریاد زده است و با این ندا، لشکریان مقابل را 

هرچند به ظاهر مسلمان بودند، دارای دو صفت می داند: متکبر و بی اعتقاد به معاد.

این بار، حضرت g با صالبت و قدرت، فریاد برمی آورد که از اقوام و افرادی که این دو 

صفت را دارند، به خدای خود و شما که خدای همه جهانیان است، پناه می برم.

با این صدا، خداشناسی و خداپرستی و معادشناسی و انسان شناسی خود را به منصه ظهور 

گذاشته است.
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پندها و آموزه ها
پناهندگی به خدای جهانیان؛ پناه از هر متکبِر کافر به خداوند؛ لزوم پناهندگی به خداوند 

در برابر کافراِن متبکر؛ تکبر و عدم اعتقاد به معاد، از عوامل سرکشی است.
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10
وای بر شما

الَّذيَن َجَعُلوا الُقرآَن ِعضين  )حجر: 91(

آنان كه قرآن را به اقسام تقسيم كرده بودند.

شأن تالوت
دومین سخنرانی امام حسینg در روز عاشورا و در سرزمین کربال پس از آن ایراد شد که 

 آماده شدند، پرچم های عمرسعد برافراشته شد، صدای طبل و شیپورشان 
ً
هر دو سپاه کامال

طنین افکند و سپاه دشمن از هرطرف دور خیمه های امامg را فرا گرفتند. در این هنگام، 

به  و  کنند  سکوت  تا  خواست  آنان  از  و  گرفت  قرار  دشمن  صفوف  برابر  در   gحضرت

آنها همچنان سروصدا و هلهله می نمودند. حسین بن  سخنان وی گوش فرا دهند. ولی 

لشکریان  نتیجه  در  کرد.  دعوت  سکوت  و  آرامش  به  را  آنان  آتشین  جمالتی  با   gعلی

امام نمودند. سپس  آن حضرت  به شنیدن سخنان  وادار  و  را مالمت  عمرسعد همدیگر 

پایانی خطبه خویش  در بخش  و  داد  قرار  را محور کلمات خود  آنان  ریشه دشمنی   ،g

فرمود: »قدری آرام! وای بر شما که روی از ما برتافتید و از یاری ما سر باز زدید، بدون 

اینکه خطایی از ما سرزده باشد یا رأی و عقیده نادرستی از ما مشاهده کنید. آنگاه که تیغ ها 
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در غالف و دل ها آرام و رأی ها استوار بود، مانند ملخ از هرطرف به سوی ما روی آوردید 

و چون پروانه از هرسو فرو ریختید. رویتان سیاه که شما از سرکشان امت و از ته ماندگان 

از  درافتاده اید،  شیطان  بینی  از  انداخته اید،  سر  پشت  را  قرآن  که  هستید  فاسد  احزاب 

گروه جنایتکاران و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن می باشید که فرزندان 

به  از الحق کنندگان زنازادگان  بین می برید. شما  از  پیامبران را می کشید و نسل اوصیا را 

ذیَن 
َّ
َنَسب و اذیت کنندگان مؤمنان و فریادرس پیشوای استهزاگران می باشید، کسانی که »ال

رآَن ِعضین«.1
ُ

وا الق
ُ
َجَعل

شرح و توضیح آیه
کلمه »عضین« جمع »عضه« است که اصل آن، »عضوه« )ناقص واوی( بوده، »واو« آن 

افتاده و جمع آن با نون آمده است. »ِعِضیَن« به معنای نزاع و مشاجره است یا از »عضو« 

به معنای قطعه قطعه کردن می باشد.

ی الُمقَتِسِمیَن( آنان را 
َ
نَزلَنا َعل

َ
َما أ

َ
جمله محل بحث، توصیف افرادی است که آیه قبل )ک

مقتسمین نام نهاده، گفته اند مقتسمین طائفه ای را یاد آوری می کند که در اوایل بعثت، علیه 

بعثت و برای خاموشی نور قرآن قیام کرده بودند و آن را پاره پاره کردند، تا به این وسیله 

مردم را از راه خدا باز دارند، خداوند هم عذاب را بر ایشان نازل کرد و هالکشان نمود. 

سوره حجر در مکه نازل شده است. گروهی در مکه تصمیم گرفته بودند که درباره قرآن 

کارهای گوناگون انجام دهند و گروهی هم در مدینه تصمیم دیگری داشتند، گرچه این 

آیه از نظر لفظ، شامل گروهی است که در مکه کارها را تقسیم می کردند و قرآن را عضه 

عضه و بخش بخش کردند، ولی مالکش شامل کسانی که در مدینه این کارها را کردند، 

هم می شود.

مقتسمین قومی از قریش بودند که قرآن را پاره پاره کردند، تقسیم کار نمودند و هر بخش را 

1. بحاراألنوار،ج 45،ص 8؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 245-246.
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عده ای برعهده گرفتند تا تصمیم شوم خود را درباره آن بخش اعالم نمایند؛ عده ای گفتند 

است.  ساختگی  گفتند  جمعی  است،  گذشتگان  افسانه های  گفتند  عده ای  است،  سحر 

ایشان ساحر،  پیغمبرJ می گفتند  درباره شخص  بعضی ها  که  بود  این  دیگر  کار  تقسیم 

شاعر، دروغگو یا مجنون است. تقسیم کار دیگر این بود که برخی متشابهات را از مرز 

محکمات جدا کردند و تابع متشابهات شدند، هرچند وظیفه آنها بر اساس قرآن کریم، 

این بود که متشابهات را به محکمات و ام الکتاب ارجاع دهند. کار دیگری که کردند این 

نمی پذیرفتند،  بود،  زیانشان  به  آیاتی که  و  بود، می پذیرفتند  به سودشان  آیاتی که  بود که 

در حالی که قرآن نور واحد است و همه آیات از یک جا آمده است. گروه دیگری در ایام 

حج که زائران بیت عتیق از راه های گوناگون وارد سرزمین وحی می شدند، اینها تقسیم کار 

کردند و راه های ورودی به مکه را قسمت قسمت کردند؛ در موسم حج، هر چند نفری 

اینکه  تا نگذارند مردم نزد رسول خداJ بروند. در حقیقت به جای  سر راهی را گرفتند 

کتاب الهی و دستوراتش رهبر و راهنمای آنها باشد به صورت آلت دست در آوردند و آن را 

وسیله ای برای رسیدن به مقاصد شومشان ساختند.

این نشان می دهد  تفسیر مقتسمین است،  به منزله  ِعِضیَن«  رآَن 
ُ

الق وا 
ُ
َجَعل ِذیَن 

َّ
»ال جمله 

َسم دانستند، جمله 
َ
َسم. آنها که اقتسام را از ق

َ
که این اقتسام از ِقسم و قسمت است، نه از ق

محل بحث را مبتدا و آیه بعد را خبر قرار دادند که منقطع از گذشته باشد. اما اگر مقتسمین 

رآَن ِعِضین« هماهنگ نیست. زیرا 
ُ

وا الق
ُ
ِذیَن َجَعل

َّ
به معنای سوگندیادکنندگان باشد با »ال

ِذیَن« به منزله تفسیر مقتسمین است. ممکن است ما بعِد صله با ما قبِل صله فرق داشته 
َّ
»ال

 باید با آن مورد تفسیر هماهنگ 
ً
ر چیزی قرار گرفت حتما باشد، اّما خود موصول اگر مفسِّ

باشد. »الذین« موصول است و مفسر مقتسمین، پس باید معنایی را به همراه داشته باشد 

که با اقتسام سازگار باشد. اگر اقتسام به معنای قسم خوردن باشد، با او هماهنگ نیست و 

ر او باشد.  نمی تواند مفسِّ
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الموضوعات  »جعلوا  قبیل  از  کریم،  قرآن  از  موضوعی  تفسیر  که  است  این  مهم  نکته 

رآَن ِعِضیَن«، در این روش تفسیری، موضوعات را به آیات 
ُ

وا الق
ُ
عضین« است نه »َجَعل

معارف، آیات احکام، آیات قصص، آیات ادبی، آیات عرفانی، آیات ِحکمی، آیات عقلی 

یا آیات اخالقی دسته بندی می کنند. آیه ها را از هم جدا می کنند، هر کدام از این آیه را با 

کل قرآن ارزیابی می کنند و روایات وارد در ذیل اینها را هم بررسی می کنند. 

برداشت
همان  که  داشته  بیان  را  خود  دشمنان  رفتاری  ویژگی های  خطبه،  این  در   gحسین امام 

ویژگی ها و خصایل، مانع از رشد و هدایتشان شده بود. از جمله ویژگی های آنان که مورد 

اشاره حضرت قرار گرفته، انتساب آنان به اقدامی است که خداوند در قرآن کریم، آنان را 

نکوهش کرده و از تقسیِم کاری که با یکدیگر برای زمین زدن قرآن وعده کرده بودند، گالیه 

نموده بود.

اکنون، فرزندان همان اقوام در برابر حضرت حسینg قرار گرفته بودند و قصد به زمین 

زدن قرآن ناطق نموده بودند.

حضرتg با تالوت این آیه، یادآوری نمود که خداوندی که از آن اقدام، ناخشنود بود، 

 از این کار هم ناراضی است تا بلکه راهی به هدایت آنان باز نماید.
ً
قطعا

پندها و آموزه ها
تقطیع قرآن، ناپسند است و مورد رضایت الهی نیست؛ قرآن، یک حقیقت واحد است؛ 

نارضایتی خداوند از قسمت کردن قرآن؛ نکوهش تصمیم غیرالهی.



185خدزر ییبانیم

11
کوشش نافرجام

ًة ُثمَّ اقُضوا ِإَليَّ َو  َفَأجِمُعوا َأمَرُكم َو ُشَركاَءُكم ُثمَّ ال َيُكن َأمُرُكم َعَليُكم ُغمَّ

ال ُتنِظُروِن )یونس: 71(

ساز و برگ خويش و بتانتان را گرد آوريد چنان كه هيچ چيز از كارى كه مى كنيد 
بر شما پوشيده نباشد و به دشمنى من قدم به پيش نهيد و مرا مهلت مدهيد.

شأن تالوت
بدین شکل سامان گرفت:  در سرزمین کربال  و  در روز عاشورا   gامام دومین سخنرانی 

 آماده شدند و پرچم های عمرسعد برافراشته شد و صدای 
ً
پس از آنکه هر دو سپاه کامال

طبل و شیپورشان طنین افکند و سپاه دشمن از هرطرف دور خیمه های امامg را فراگرفت، 

حضرتg در برابر صفوف دشمن قرار گرفت و از آنان خواست تا سکوت کنند و به سخنان 

وی گوش دهند. ولی آنها همچنان سروصدا و هلهله می نمودند که حضرت حسینg با 

سخنانی به آرامش و سکوت دعوتشان نمود.

در این هنگام لشکریان عمرسعد همدیگر را مالمت نمودند که چرا سکوت نمی کنند و 

یکدیگر را وادار به استماع سخنان آن حضرت نمودند. 
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بخش  که  فرمودند  سخنرانی   gامام شد،  حاکم  دشمن  صفوف  بر  سکوت  که  هنگامی 

گاه باشید! به خدا سوگند. پس از این جنگ به شما مهلت داده  پایانی آن چنین است: »آ

اسب  بر  که سوارکار  اندازه  مراد خویش گردید، مگر همان  بر مرکب  که سوار  نمی شود 

خویش سوار است؛ تا اینکه آسیاب حوادث شما را بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ 

آسیاب مضطربتان گرداند و این، عهد و پیمانی است که پدرم علیg از جدم رسول خدا

وا 
ُ

مَّ اقض
ُ
 ث

ً
ة مَّ

ُ
م غ

ُ
یک

َ
م َعل

ُ
مُرک

َ
ن أ

ُ
مَّ ال َیک

ُ
م ث

ُ
َرکاَءک

ُ
م َو ش

ُ
مَرک

َ
جِمُعوا أ

َ
أ
َ
J بازگو نموده است. »ف

نِظُروِن«.1
ُ
یَّ َو ال ت

َ
ِإل

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به دومین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
و  دید،  نادرست خود  بر تصمیم  را  پافشاری دشمن  که  حضرت سیدالشهداg هنگامی 

آن زمان که سخنان خویش را در آنان ناکارامد مشاهده کرد، آیه ای را خواند که نشان از 

شجاعت و آمادگی بر شهادت و نیل به آرزو داشت.

ایشان با تالوت این آیه در این مقطع و در پایان سخنان خویش درباره سرنوشت لشکر 

دشمن پس از شهادت حضرتg، به آنان فهماند که از تعداد و هیاهویشان نمی هراسد، 

 gبلکه از آنان خواست که از هر کس که می خواهند کمک بگیرند و هیچ مهلتی به امام

و یارانش ندهند.

پندها و آموزه ها
آمادگی برای شهادت؛ آمادگی برای مرگ در راه هدف؛ اعتقاد به صحت انتخاب مسیر؛ 

تحدی در مسیر شهادت.

1. بحاراألنوار،ج 45،ص 9؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 249.



187ادخ  وهلا

12
توکل الهی

لُت َعَلی اهلِل َربِّي َو َربُِّكم ما ِمن 
َّ
َفکيدوِنى َجِميعًا ُثمَّ اَل ُتنِظُروَن * ِإنِّي َتَوك

َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبناِصَيِتها ِإنَّ َربِّي َعلی  ِصراٍط ُمسَتقيٍم )هود: 55 و 56(

همگى به حيله گرى بر ضد من برخيزيد و مرا مهلت مدهيد * من بر خداى يكتا 
كه پروردگار من و پروردگار شماست توكل كردم. هيچ جنبنده اى نيست مگر آنكه 

زمام اختيارش را او گرفته است. هر آينه پروردگار من بر صراط مستقيم است.

شأن تالوت
امام حسینg در بخشی از دومین خطبه در روز عاشورا، مردم کوفه را مورد مالمت قرار 

امّیه  بنی  جنایت های  اثر  در  روز  یک  چگونه  که  کرد  یادآوری  را  آنها  پیمان شکنی  داد، 

 تغییر موضع دادند و او را رها 
ً
پروانه وار به سوی آن حضرت هجوم بردند و ناگهان کامال

ساختند و شمشیری را که از خاندان پیامبرJ در دست داشتند، علیه فرزند پیامبرJ به 

کار بردند و آتشی را که دشمن بر ضد فرزند پیامبرJ برافروخته بود، آنان مشتعل و شعله 

گاه باشید! به خدا سوگند، پس از این جنگ به شما مهلت  ور ساختند. آنگاه فرمودند: »آ

داده نمی شود که سوار بر مرکب مراد خویش گردید، مگر همان اندازه که سوارکار بر اسب 
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خویش سوار است تا اینکه آسیاب حوادث شما را بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ 

آسیاب مضطربتان گرداند و این، عهد و پیمانی است که پدرم علیg از جدم رسول خدا

s بازگو نموده است. پس با همفکران خود دست به هم بدهید و تصمیم باطل خود را پس 

 
ً
کیدوِنی َجِمیعا

َ
از آن که امر بر شما روشن گردید، درباره من اجرا کنید و مهلتم ندهید، ف

ی   ِبناِصَیِتها ِإنَّ َربِّ
ٌ

 ُهَو آِخذ
َّ
ٍة ِإال م ما ِمن َدابَّ

ُ
ک ی َو َربِّ ِه َربِّ

َّ
ی الل

َ
لُت َعل

َّ
َوک

َ
ی ت نِظُروَن ِإنِّ

ُ
 ت

َ
مَّ ال

ُ
ث

َعلی  ِصراٍط ُمسَتقیٍم«.1

شرح و توضیح آیه
آنان  شرکای  از  مشرکان،  پاسخ  در  که  می کند  حکایت  را   gهود جناب  پاسخ  آیه،  این 

ی میکند که اگر راست میگویید، همه فکرهایتان را جمع کنید و مرا 
ّ

بیزاری جسته و تحد

انّیت، قاطعّیت و راه اوست.
ّ

از بین ببرید و مهلتم ندهید. این مبارزه طلبی ایشان، دلیل حق

پاسخ حضرت هودg، این معنا را می رساند که مردم، نخست به بت های خود امید ببندند 

ی آن جناب، زودتر بالیی بر سر او آورند و بعد از آن که دیدند بت ها هیچ کاری 
ّ

که با تحد

بیایند و اگر آن طور که آنها معتقد بودند بت هایشان،  در حق آن جناب نکردند، به خود 

 از هودg انتقام می گرفتند. این مطلب، حجت روشنی است 
ً
قدرت و علم داشتند، حتما

بر اینکه آن سنگ و چوب ها معبود نیستند و نیز دلیل قاطعی است بر اینکه بت ها به آن 

جناب، آسیب نرسانده اند و مردم، بیهوده چنین خیال کرده اند.

نِظُروَن«، دو امر و نهی است که در هر دوی آنها تعجیز 
ُ
 ت

َ
مَّ ال

ُ
 ث

ً
کیدوِنی َجِمیعا

َ
جمله »ف

است؛ یعنی میفرماید: آیا توانایی آن را دارید که با من کید کنید و در از بین بردنم شتاب 

«، فقط تعجیز قوم نبوده بلکه تعجیز بت ها نیز بوده تا 
ً
نمایید؟ البته مراد از لفظ »َجِمیعا

داللت بر حقانیت هودg و بطالن عقاید آنان، قاطع تر باشد.

نِظُروَن( دو احتمال میرفته و کفار درباره آن، دو احتمال می 
ُ
 ت

َ
کیدوِنی( و نهی )ال

َ
در امر )ف

1. بحاراألنوار،ج 45،صص 10-9؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 249.
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داده اند: یکی اینکه معجزه بر درستی رسالت هودg باشد و اینکه کفار هیچ کاری با او 

نمیتوانند بکنند؛ دیگر اینکه آن جناب از ایشان ترسی ندارد، هر چند که آنها قادر باشند 

به اینکه او را طبق دستور خودش از بین ببرند و مهلتش ندهند، ولی این قدرتشان او را 

نمیترساند و نمیتواند او را تسلیم کند. لذا هودg برای اینکه احتمال دوم را نفی کند، 

م«.
ُ
ک ی َو َربِّ ِه َربِّ

َّ
ی الل

َ
لُت َعل

َّ
َوک

َ
ی ت اضافه کرد: »ِإنِّ

در نتجیه پاسخ هودg به قوم گمراه و لجوج خویش، پاسخی آمیخته با منطق و از موضع 

قدرت است، پشتیبان خود را کسی معرفی کرد که قدرتش فوق قدرت ها است و گفت: نه 

تنها شما، بلکه هیچ جنبنده ای در جهان نیست مگر اینکه در قبضه قدرت و فرمان خدا 

است و تا او نخواهد کاری از آنان ساخته نیست. ولی این را نیز بدانید که قدرت خدای من 

موجب خودکامگی و هوسبازی او نیست که آن را در غیر حق به کار برد، بلکه پروردگار من 

همواره بر صراط مستقیم و جاده عدل و داد می باشد و کاری بر خالف حکمت و صواب 

انجام نمی دهد.

حضرت هودg در میان سخنان خود خطاب به مشرکان در نفی این احتمال که »مشرکان 

می توانند او را از بین ببرند و جناب هودg از آن توانایی ترسی ندارد«، گفت: من در کار 

خودم بر خدا توکل کرده ام که مدبر امر من و شما است. همچنین برای اینکه بفهماند شما 

ی   ِبناِصَیِتها ِإنَّ َربِّ
ٌ

 ُهَو آِخذ
َّ

ٍة ِإال هیچ کاری نمی توانید انجام دهید، اضافه کرد: »ما ِمن َدابَّ

َعلی  ِصراٍط ُمسَتِقیٍم«. با این عبارات به مشرکان فهماند که من در توکلم به خدا، پیروزم، 

چون خدای تعالی محیط بر کار من و شما است و او شما را هالک می کند نه مرا، زیرا او 

بر صراط مستقیم است، یعنی در برخورد حق با باطل همواره سنتش، یاری کردن حق و 

غلبه آن بر باطل بوده است. 

هود g با اینکه قبال گفته بود: »توکل من بر پروردگار من و شما است«، در این گفتار خود 

ی َعلی  ِصراٍط ُمسَتقیٍم« نگفت »پروردگار من و شما«. زیرا هر کدام از سخنان  که »ِإنَّ َربِّ
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در یک مقام بیان شده است. در عبارت دوم، هودg در مقام دعا به جان خود و علیه قوم 

خویش و در مقامی است که توقع دارد خدای تعالی او را از شر آنان حفظ کند و الزم است 

خدای تعالی را به عنوان رب و مدبر امور خود یاد کند، بر خالف قومش که خدا را رب 

خود نمی دانستند، پس مناسب همین بود که خدای تعالی را رب خود بشمارد و به رابطه 

عبودیتی که بین خود و رّبش برقرار است، تمسک جوید تا توقعش برآورده شود به خالف 

آن عبارت اول که در آنجا می خواست عمومیت سلطنت الهی و احاطه قدرتش را برساند.

ٍة« به معنای هر جنبنده و جانداری است که روی زمین حرکت و جنبشی دارد و  کلمه »َدابَّ

شامل تمامی حیوانات می شود.

و  اتصال  معنی  به  »َنصا«  ماده  از  و  می باشد  پیش سر  موی  معنی  به  اصل  در  »ِناِصَیه« 

تسلط،  کمال  از  کنایه  سر،  پیِش  موی  گرفتن  و  ناصیه«  به  »اخذ  است.  آمده  پیوستگی 

می فرماید: هیچ  نظر خداوند  مد  در جمله  اینکه  است.  بر چیزی  غلبه  و  قدرت  نهایت 

همه  بر  او  قاهره  قدرت  به  اشاره  می گیریم،  را  او  ناصیه  ما  اینکه  مگر  نیست  جنبنده ای 

 
ً
چیز است، به گونه ای که هیچ موجودی در برابر اراده او تاب مقاومت ندارد، زیرا معموال

هنگامی که موی پیش سر را محکم بگیرند، قدرت مقاومت، سلب می شود. اینکه فرمود 

 ِبناِصَیِتها« چنین نیست که زمام اسبی را بگیرند ولی در دو طرف اسب یا در پشت 
ٌ

»آِخذ

سر اسب حضور ندارد؛ خداوند سبحان در عین حال که آخذ ناصیه هر جنبنده است، در 

دو پهلوی او و در باال و پایین او و در پشت سر او هم هست و جایی از او خالی نیست. 

 ِبناِصَیِتها« یک تمثیل است و نه تعیین آن بخشی از موی 
ٌ

 ُهَو آِخذ
َّ
ٍة ِإال عبارت »ما ِمن َدابَّ

سر که به پیشانی می ریزد. زیرا همه جنبنده ها این طور نیستند که سرشان مو داشته باشد، 

این  به  بلکه  ناصیه.  او را بگویند  و  بریزد  پیشانی  به  و  باشد  بلند  از موی سرشان  بخشی 

مفهوم است که زمام و اختیار اینها به دست او است. این تعبیر برای آن است که مستکبران 

مغرور و بت پرستان ازخودراضی و سلطه جویان ستمکار، فکر نکنند اگر به آنها داده شده، 

دلیل بر آن است که می توانند در برابر اراده پروردگار، مقاومتی کنند، باشد که آنها به این 
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واقعیت توجه کنند و از مرکب غرور فرود آیند.

حرکت  مسیر  یک  در  همه  یعنی  ِبناِصَیِتها«،   
ٌ

آِخذ ُهَو   
َّ
ِإال ٍة  َدابَّ ِمن  »ما  می فرماید   gهود

می کنند، اگر کسی برگردد، بر جهت خالف این رود کبیر شنا می کند و خودش را خسته 

می  نماید. پس اگر زمام همه موجودات در دست خداست که آنها را »َعلی  ِصراٍط ُمسَتقیٍم« 

هدایت می کند، کسی که کج راهه برود، با همه در جنگ است، پس از مختصری دست و 

پا زدن، خسته می شود.

ی« یعنی سّنت و برنامه رّب من.  »ِإنَّ َربِّ

آمد  و  رفت  اختالف،  ف. 
ّ
تخل نه  هست،  آن  در  اختالف  نه  که  است  آن  مستقیم  صراط 

آن  ف 
ّ
تخل اما  می گیرد.  را  آن  گاهی »ب« جای  و  »الف« هست  گاهی  که  می گویند  را 

است که »الف« از سرجای خود برود، بدون اینکه خلیفه ای جای او را پر کند. در صراط 

مستقیم نه اختالف هست، نه تخلف. همه چیز در جای خودشان هستند.، کار خداوند 

هم »َعلی  ِصراٍط ُمسَتقیٍم« است. پس اصل صراط مستقیم قابل تغییر نیست، چون تعدد 

در آن نیست، همچنین قابل تحویل هم نیست؛ نه می شود این را به راه دیگر تبدیل کرد، نه 

می شود به جای آن چیزی نگذاشت. 

»ِصراٍط ُمسَتقیٍم« در آیه محل بحث، صراط تکوین است، لذا به صورت نکره و با تنوین 

و  »الف  با  و  معرفه  صورت  به  فاتحه  سوره  در  که  مستقیمی  صراط  آن  است.  شده  ذکر 

الم« آمده و مطلوب همه است، آن بزرگراهی است که مستقیم به بهشت می رسد. آنجا 

که نظم دقیق علمی است، صراط مستقیم است؛ آنجا که کج راهه است و معلوم نیست 

پایانش چیست، می شود سبیل الغی. همه موجودات یک نظم عالمانه و حکیمانه دارند و 

هیچ کدام بیراهه نمی روند، ولی بعضی به بهشت می روند، بعضی جهّنم می روند، بعضی 

اّما در بین این صراط ها که نظم علمی دارد، یک بزرگراه  م ها نیستند. 
َ
 اهل این عال

ً
اصال

 به بهشت ختم می شود، این همان است که با الف و 
ً
مخصوص انسان است که مستقیما

الم می خوانیم. 



آیات قرآنی در کالم و نهضت حسینی 192

ی َعلی  ِصراٍط ُمسَتِقیٍم« از زیباترین تعبیرات درباره قدرت آمیخته با عدالت  جمله »ِإنَّ َربِّ

پروردگار است، چرا که قدرتمندان غالبا زورگو و ظالمند، اما خداوند با قدرت بی انتهایش، 

همواره بر صراط مستقیم عدالت و جاده صاف حکمت و نظم و حساب می باشد.

بر صراط مستقیم بودن خدای تعالی به معنای این است که او سنتش در میان مخلوقات، 

یک سنت ثابت است و هرگز تغییر نمی کند. آن سنت، این است که امور را بر منوال عدل و 

حکمت تدبیر کند و چون چنین است، پس او همواره حق را به کرسی می نشاند و باطل را 

هر جا که با حق در بیفتد رسوا می سازد. در هر مجموعه تاریخی، پیروزی از آن حق است و 

این اصل استثاپذیر نیست. اگر در بعضی از رخدادها )مانند جنگ احد( مسلمان ها شکست 

خوردند، برای آن است که در آنجا حق با آنها نبود؛ حّق، وحدت و اطاعت از رهبری پیغمبر

J بود که مسلمانان معصیت کردند، پس در آنجا بر باطل بودند و شکست خوردند. نتیجه 

آن که حق در هیچ جا شکست نمی خورد، بلکه همیشه باطل شکست می خورد. 

ی َعلی  ِصراٍط ُمسَتِقیٍم« به این معنا نیست که خودش در راه راست می رود، بلکه  »ِإنَّ َربِّ

اداره می نماید. روش خداوند  را  بر روی راه راست و عدل، رهبری می کند و نظام  یعنی 

 ،gتعبیر هود به  اداره می کند.  و عدل  منهج عقل  بر  را  که هر چیزی  این است  سبحان 

رهبری همه موجودات به دست خدای سبحان است، خداوند هم بر صراط مستقیم یعنی 

بر عدل و حکمت کارها را تدبیر می کند. ما هم که در صراط مستقیم هستیم، به مقصد 

خواهیم رسید، اما شما کج راهه می روید و افت و خیز دارید. 

در نظام عدل الهی، هیچ موجودی از روزیش محروم نخواهد شد، همه بر صراط مستقیم 

حرکت می کنند و عادالنه روزی آنها می رسد. همه در نظام هستِی »َعلی  ِصراٍط ُمسَتِقیٍم« 

روزی شان تأمین شده است. حضرت هودg می گوید: من به چنین خدایی تکیه کرده ام: 

من به یک پناهگاه، به الله که منشأ جمیع کماالت است، مراجعه کردم. هر کس به خدا 

تکیه کند و او را وکیل بگیرد، پیروز است. من هم خدا را وکیل گرفتم که هم رّب من است 
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و هم رّب شما. شما نمی دانید در تحت تدبیر چه کسی هستید! هر مربوبی اگر کار را به 

رّب خود واگذار کند و رّب خود را وکیل بگیرد، آن رّب علیم قدیر حکیم عادل، مشکل 

ِل من سودآور 
ّ
متوکل خود را حل می کند و خدا هم مشکل ما را حل می کند. پس این توک

ل می کنم برای این است که همه ما، نه تنها مخلوق او هستیم که او 
ّ
است. اینکه من توک

ما را خلق کرده و ما را روزی می دهد، بلکه همه ما متحّرکانی هستیم که پیشانی همه ما 

بر او سوار  او است. اگر کسی زمام خودش را به دست دیگری بدهد، دیگری  به دست 

 بر سبیل صراط مستقیم به مقصد می رساند و از کسی 
ً
می شود. خداوند همه را مستقیما

 
َ

ال
َ
عی ندارد. اگر کسی به سوء اختیار خود به بیراهه برود، طبق آیه 62 سوره اسراء )ق

ّ
هم توق

( باید به 
ً

ِلیال
َ
 ق

َّ
َتُه ِإال یَّ رِّ

ُ
نَّ ذ

َ
حَتِنک

َ َ
ٰی َیوِم الِقَیاَمِة أل

َ
ِن ِإل

َ
رت

َّ
خ

َ
ِئن أ

َ
یَّ ل

َ
مَت َعل رَّ

َ
ِذی ک

َّ
ا ال

َ
ذ  َهٰ

َ
یَتک

َ
َرأ

َ
أ

آنان سواری بدهد. 

از سخنان حضرت هودg که در برابر مشرکان بیان شده، باید این درس را آموخت که هر 

قدر دشمناِن لجوج بر لجاجت خود بیفزایند، رهبِر قاطع باید بر استقامت خود بیفزاید. قوم 

هودg او را از بت ها به سختی ترساندند، اما هودg در مقابل، آنها را به نحو شدیدتری از 

ل بر اوست که 
ّ
قدرت قاهره و عدل الهی بیم داد. توّجه به ربوبّیت همه جانبه خدا، زمینه توک

زمینه شجاعت را فراهم می کند. هیچ جنبنده ای بدون اراده خداوند، قادر بر ضرررسانی به 

دیگری نیست، زیرا خداوند، هم بر همه چیز سلطه کامل دارد و هم عادل است؛ پس باید 

بر کسی تکیه کرد که عالوه بر قدرت، عدالت نیز داشته باشد.

برداشت
حضرت حسین بن علیg جمالت پایانی خطبه خویش را با آیات قرآن آمیخته و تزیین 

کرده است. این بار با تمسک به کالم یکی از پیامبران الهی، شدت عمل لشکر دشمن را با 

قدرت پاسخ می دهد و از توکل خود بر خداوند در مسیر حق و واسپاری نتیجه به حضرت 

حق تعالی خبر می دهد.
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ایشان با تالوت این آیه، ضمن یادآوری مسئله توحید و اعتقاد هر دو لشکر به وحدانیت 

کید می کند و مسیر خود را بر مدار حق توصیف می نماید  الهی، بر توکل خود بر آن خدا تأ

که پیشانی خود را به دست خداوند سپرده و ا وست که راهنمایی و هدایت می کند.

پندها و آموزه ها
توکل بر خدا؛ خداوند جهانیان؛ همه چیز تحت قدرت الهی؛ اداره عادالنه جهان توسط 

خداوند؛ زمامداری الهی موجود است؛ صراط مستقیم، راه نجات؛ تأمین روزی عادالنه 

موجودات.
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13
نفرین بر شما

لنا ... َو ِإَليَك الَمصير)ممتحنه: 4(
َّ
َعَليَك َتَوك

بر تو توكل كرديم ... و سرانجام تو هستى.

شأن تالوت
پس از آنکه امام حسینg در دومین خطبه در روز عاشورا، مردم کوفه را از عاقبت کارشان 

گاه نمود، دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و لشکر عمرسعد را این چنین نفرین  آ

نمود: »خدایا! قطرات باران را از آنان قطع کن و سال هایی مانند سال های یوسفg بر آنان 

بفرست و غالم ثقفی1 را بر آنان مسلط گردان تا با کاسه تلخ ذلت، سیرابشان سازد و کسی 

را در میانشان بدون مجازات نگذارد، در مقابل قتل، به قتلشان برساند و در مقابل ضرب، 

آنان را بزند و از آنان انتقام من و انتقام خاندان و پیروانم را بگیرد؛ زیرا اینان ما را تکذیب 

لنا 
َّ
َوک

َ
 ت

َ
یک

َ
نمودند و در مقابل دشمن، دست از یاری ما برداشتند و تویی پروردگار ما، َعل

 الَمصیر«.2
َ

یک
َ
َو ِإل

1. منظور از غالم ثقفی را دو نفر گفته اند: یکی حجاج بن یوسف ثقفی و دیگری مختار بن ابی عبیده. 

)ترجمه نفس املهموم، ابوالحسن شعرانی، ص 215(

2. بحاراألنوار،ج 45،ص 10؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 249.
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شرح و توضیح آیه
و   gابراهیم حضرت  زبان  از  که  است  جمله ای  سه  از  بخش  دو  بحث،  مورد  عبارت 

یارانش نقل شده است. جناب ابراهیمg و پیروانش، سخت با بت پرستان مخالف بودند. 

 در زمانی که آنها 
ً
از آنجا که مبارزه با دشمنان خدا، با این صراحت و قاطعیت مخصوصا

از قدرت ظاهری برخوردارند، جز با توکل بر ذات خدا ممکن نیست، این سخن را بر زبان 

 الَمِصیُر؛ پروردگارا! ما بر تو توکل 
َ

یک
َ
َنبنا َو ِإل

َ
 أ

َ
یک

َ
لنا َو ِإل

َّ
َوک

َ
 ت

َ
یک

َ
نا َعل جاری کردند: »َربَّ

کردیم و به سوی تو بازگشت نمودیم و رجوع نهایی همه سرانجام به سوی تو است«.

در حقیقت، آنها سه مطلب را در این عبارت به پیشگاه الهی عرضه داشتند: توکل بر ذات 

او، توبه و بازگشت به سوی او، توجه به این حقیقت که رجوع نهایی همه چیز به سوی 

اوست که علت و معلول یکدیگرند. در حقیقت، ایمان به معاد و بازگشت نهایی، سبب 

توبه می گردد و توبه، روح توکل را در انسان زنده می کند.

از زندگی قرار داریم که  ابراهیمg و یارانش این بوده که ما در موقعیتی  منظور حضرت 

ممکن است فکر کنیم زمام نفس ما در دست خود ماست و این خود ما هستیم که امور 

به خدا  را  آن  و  به خدا رو می آوریم  به نفس خود  ما نسبت  تدبیر می کنیم، ولی  را  خود 

رجوع می دهیم و نسبت به امورمان که باید تدبیرش کنیم، آن را هم به خدا وا می گذاریم؛ 

خالصه آن که مشیت خداوند را جایگزین مشیت خود می سازیم. خداوندا! تویی وکیل ما 

 الَمِصیُر« و 
َ

یک
َ
در امور، آن را هرگونه که خودت می خواهی، تدبیر فرما. آنگاه گفتند: »َو ِإل

منظورشان این بود که بازگشت هر چیز، چه فعل و چه فاعل فعل، به سوی خداست. اگر 

در انابه آوردنمان به سوی خدا خود را به او سپردیم، و در توکلمان بر خدا تدبیر امورمان را 

به او واگذار نمودیم، راهی را پیش گرفتیم که مطابق با حقیقت امر است، چون حقیقت 

امر این است که بازگشت همه امور به خداست.

َنبنا« شده و نشانه 
َ
لنا« و »أ

َّ
َوک

َ
م بر »ت

ّ
« به ترتیب مقد

َ
یک

َ
« و »ِإل

َ
یک

َ
از آنجا که کلمات »َعل
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ل و انابه باید تنها به درگاه خدا باشد.
ّ
انحصار است، پس توک

ل، 
ّ
توک به  برابر کفر و شرک،  قاطعّیت در  و  آن است که جبهه گیری  این عبارات  پیام های 

ل، گوشه گیری و انفعال نیست، بلکه در کنار اعالم 
ّ
نیایش و توّجه به معاد نیاز دارد. توک

ل معنا می یابد که داروی رفع 
ّ
توک به مشرکان،  برائت صریح و موضع گیری شدید نسبت 

نگرانی هاست، زیرا اعالم برائت، آن هم با قاطعّیت و صراحت، ممکن است آثار سویی را 

ل الزم است. 
ّ
در پی داشته باشد، پس توک

برداشت
امام حسینg با استمداد از کلمات حضرت ابراهیمg که در قرآن کریم منعکس شده و 

با اعتقاد به صحت مسیر انتخابی، نتیجه اقدام خود را به خداوند واگذارده و خود را به او 

سپرده است که همگان به سوی سرنوشِت رقم خورده در حرکتند.

معنای توکل، انجام وظیفه و واسپاری نتیجه به خداوند است که امام حسینg، این تذکر را 

به یاران خود و مخاطبان از دشمن یادآوری نموده است.

پندها و آموزه ها
توکل فقط بر خدا؛ سرانجام به سمت خداست؛ اعتقاد به صحت مسیر؛ انتظار شهادت؛ 

انتظار حکم الهی
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14
ننگ و نفرین بر ستمگران

اِلميَن )هود: 18( َأال َلعَنُة اهلِل َعَلی الظَّ

هان، لعنت خدا بر ستمكاران باد.

شأن تالوت
در روز عاشورا سپاه ابن سعد، امامg را محاصره کردند، ایشان بر اسب خود سوار شد و 

نزدیک آنان آمد، سپس از ایشان خواست تا ساکت شوند. حمد و ثنای خداوند به جای 

آورد و فرمود: 

هالکت و اندوه و پریشانی بر شما باد ای جماعت کوفیان! آیا زمانی که سراسیمه و سرگردان 

ما را به فریاد طلبیدید و ما شتابان به فریاد شما رسیدیم شمشیرهایی که در دست ما بود 

بر ما تیز کردید و آتشی که بر دشمن شما و ما افروخته بودیم بر ما گداختید و همه با هم 

دشمن دوستان خود و یکدست با دشمنان خود شدید؟ بی آنکه آنان عدلی را در میان شما 

آشکار کنند و آرزویی از شما برآورند و بی آنکه از ما گناهی سرزده باشد؟! وای بر شما! 

اگر ما را نمی خواستید پس چرا در حالی که شمشیرها در نیام و سینه ها آرام و اندیشه ها 

پا نگرفته بود، همچون انبوه ملخ ها به بیعت ما شتافتید و همچون یورش پروانه ها پیاپی 
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خود را بر بیعت ما افکندید و آنگاه از نابخردی و گمراهی آن را شکستید؟! پس دور باد! 

دور باد! سرکشان این امت و بازماندگان احزاب شرک و دورافکناِن قرآن و خاموش کنندگان 

سنت رسولJ و یاراِن استهزاگران که قرآن را پاره پاره کنند و شورشیان بر امام و نسب سازان 

زاده های زنا! و چه بد است آنچه خود برای خود فرستادند! که خدا برایشان خشم گرفت و 

همیشه در عذاب خواهند بود!

به  دیرباز  از  به خدا سوگند شما  آری  تنها می گذارید؟!  را  ما  و  یاری می کنید  را  اینان  آیا 

بی وفایی شناخته شده اید، اصول شما بر آن روییده و ریشه های شما با این پیش بند پوشیده 

است!

 
ُ
عَنة

َ
ال ل

َ
پس برای مراقبان خود، پلیدترین میوه و برای ربایندگان خود، ناپاک ترین لقمه اید! »أ

کیدشان می شکنند با آنکه خدا را بر پیمان های  اِلمیَن« که پیمان ها را پس از تأ
َّ

ی الظ
َ
ِه َعل

َّ
الل

خود ضامن گرفتند!

گاه باشید! که زنازاده فرزند زنازاده مرا میان شمشیر کشیدن و خواری دیدن مخیر کرده  آ

است! و چه دور است آن از من! چه دور است که ما ذلت را پذیریم! خدا و پیامبرJ و 

مؤمنان و دامن های پاک و نیاکان پیراسته ما آن را برای ما نپسندند، نخواهند پذیرفت که 

پیروی فرومایگان بر قتلگاه بزرگواران گزیده آید! بدانید! که من با این یاران اندک خود و 
فراوانی دشمن، با شما پیکار می کنم!1

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر وارد شده 

است. ذکر اولین مورد آن گذشت، مورد دوم در یکی از دیگر از خطبه های روز عاشورا بیان 

شده که جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
کِذًبا  ِه 

َّ
الل ی 

َ
َعل افَتَرٰی  ِن  ِممَّ ُم 

َ
ظل

َ
أ »َوَمن  مبارکه هود چنین است:  از سوره  آیه  هجدهمین 

ِه 
َّ
الل  

ُ
عَنة

َ
ل  

َ
ال

َ
أ ِهم  َربِّ ٰی 

َ
َعل ُبوا 

َ
کذ ِذیَن 

َّ
ال ِء 

َ
ُؤال َهٰ شَهاُد 

َ
األ  

ُ
ول

ُ
یق َو ِهم  َربِّ ٰی 

َ
َعل وَن 

ُ
یعَرض ِئک 

َٰ
ول

ُ
أ

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 424.



آیات قرآنی در کالم و نهضت حسینی 200

اینان  می بندد؟  دروغ  خدا  به  که  است  کسی  آن  از  ستمکارتر  کس  چه  اِلِمیَن؛ 
َّ

الظ ی 
َ
َعل

را به پروردگارشان عرضه خواهند داشت و شاهدان گواهی خواهند داد که اینانند که بر 

پروردگارشان دروغ می بسته اند. هان، لعنت خدا بر ستمکاران باد.«

در اینکه گوینده جمله مورد بحث، خداوند است یا شاهدان بر اعمال، نظرات مختلفی 

توسط مفسران بیان شده، اما ظاهر آیه آن است که این سخن، دنباله گفتار شاهدان است.

این کالم گواهان که خدای تعالی آن را حکایت کرده، تثبیت دوری ستمکاران از رحمت 

 نفرین و دعا باشد، 
ً
خدا توسط گواهان است، نه اینکه نظیر لعنت و رحمت دنیایی، صرفا

چرا که دنیا، داِر عمل است و قیامت روز جزا، پس هر لعنت و رحمتی که در قیامت باشد، 

عینیت آن است، نه لفظ و آرزوی آن. 

به روز حساب  اعتقادی  و  اذعان  این سوره،1 ظالمان کسانی هستند که  در  بعد  آیه  طبق 

 برای دنیا میکنند و از 
ً
ندارند تا برای آن روز عمل کنند و هر چه انجام می دهند منحصرا

راه های زندگی، هر راهی که به منافع مادی آنها منتهی شود پیش میگیرند. 

برداشت
امام حسینg لشکر مقابلشان را ظالم خواندند؛ چه ظلمی از این باالتر که حجت ها را بر 

خود تمام دیدند، اما چشم بر آن بستند و حرکت ناصحیح خویش را ادامه دادند. ظالم و 

ستمگر کسی است که خودرأی باشد، چشم و گوش بسته حرکت کند و آن را توجیه نماید؛ 

 از رحمت الهی به دور است و مورد لعن خداوند و اولیایش قرار می گیرد.
ً
چنین کسی قطعا

پندها و آموزه ها
نفرین الهی، دامن گیر ظالمان؛ سرنوشت ستمگران؛ خشم الهی از ستمکاران.

وَن َعن َسِبیِل اللَِّه َویبُغونََها ِعَوًجا َوُهم ِباآلِخرَِة ُهم کاِفُروَن؛ آنان که مردم را از راه خدا  1. الَِّذیَن یُصدُّ

بازمى دارند و راه خدا را منحرف مى خواهند و به آخرت ایامن ندارند )هود: 19(
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15
خسارت ابدی

يطاِن ُهُم الخاِسُروَن )مجادله: 19( يطاُن ... َأال ِإنَّ ِحزَب الشَّ اسَتحَوَذ َعَليِهُم الشَّ

شيطان بر آنها چيره شده است و نام خدا را از يادشان برده است. ايشان حزب 
شيطانند. آگاه باش كه حزب شيطان زيان كنندگانند.

شأن تالوت
در روز عاشورا، هنگامی که تشنگی به امامg و یارانش غلبه کرد، یزید بن حصین همدانی 

از امامg اجازه گرفت تا با دشمنان و عمر سعد سخن بگوید. پس از سخنرانی و گفت وگو 

به اردوگاه خویش بازگشت و نتیجه گفت وگوهای خود را به امام عرضه داشت. 

یطاُن 
َّ

یِهُم الش
َ
 َعل

َ
در این هنگام، امامg رو به اصحاب خود کرد و فرمود: یاران من! »اسَتحَوذ

یطاِن ُهُم الخاِسُروَن«.1
َّ

ال ِإنَّ ِحزَب الش
َ
... أ

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر وارد شده 

است. ذکر اولین مورد آن گذشت، مورد دوم در گفت وگو با امام سجادg در روز عاشورا 

بوده که جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 426.
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شرح و توضیح آیه
ِحزُب   

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
أ ِه 

َّ
الل ِذکَر  نَساُهم 

َ
أ
َ
ف اُن 

َ
یط

َّ
الش یِهُم 

َ
َعل  

َ
)اسَتحَوذ مجادله  سوره  از  نودزهم  آیه 

بیان  را  تیره دل  منافقان  نهایی  اِسُروَن(، سرنوشت 
َ

الخ ُهُم  اِن 
َ

یط
َّ

الش ِحزَب  ِإنَّ   
َ

ال
َ
أ اِن 

َ
یط

َّ
الش

میکند که شیطان بر آنها مسلط شده و آنها را به سرعت می راند، به همین جهت یاد خدا 

را از خاطر آنها برده است.

قواعد صرفی عمل  از مواردی که طبق  استیال و غلبه است.  به معنای  کلمه »استحواذ« 

« باشد، »واو« که حرف عله است و قبل آن 
َ
نشده، این کلمه است؛ یعنی باید »إسَتحاذ

»الف مفتوحه« قرار دارد، باید تبدیل به »الف« بشود، ولی در اینجا به همان اصل واوی  

خود باقی مانده است. 

اِسُروَن« مفید حصر است، زیرا هم ضمیر فصل در 
َ

اِن ُهُم الخ
َ

یط
َّ

 ِإنَّ ِحزَب الش
َ
ال

َ
عبارت »أ

آن آمده، هم خبر معرفه ذکر شده است.

از مرور آیات 18 و 19 سوره مجادله، این نتیجه حاصل می شود که سوگند دروغ، مقدمه 

سلطه شیطان است و خسران واقعی، پیروی از شیطان است، نه زیان های دیگر.

مشکل و گناه اساسی شیطان این است که مستکبرانه در برابر خدا ایستاد، نه اینکه سجده 

نکرد.

شیطان رابطه انسان با مرکز علم و عمل )یعنی خدا( را قطع می کند. وقتی انسان از معدن 

قدرت و عزت جدا شود، گرفتار ذلت می شود، برای اینکه هر لحظه از عمر را دارد می بازد.

اختیار  در  دربست  که  ندارند  این  جز  سرنوشتی  مقام،  و  مال  به  مغرور  و  دروغگو  افراد 

شیطان و وسوسه های او قرار میگیرند و خدا را به کلی فراموش می کنند، نه تنها منحرف 

میشوند که در زمره کارگران شیطان، یاران، لشکر و حزب او برای گمراه ساختن دیگران 

قرار میگیرند. وقتی شیطان بر کسی مستولی شود، او را تحریک می کند، زیرا همه راه ها و 

چگونگی بستن آن راه ها را بلد است.
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به  را  انسان  زیرمجموعه،  قوای  وسیله  به  که  است  این  می کند  شیطان  که  کاری  اولین 

نس 
ُ
ا صغیره  معاصی  به  سپس  می کند،  تشویق  است  نزدیک تر  حس  به  که  مکروهاتی 

می دهد، در مرحله بعد به معاصی کبیره دعوت می کند و در نهایت او را به اکبر کبائر که 

کفر است، فرامی خواند. 

وقتی انسان کافر شد؛ یعنی به آن معاصی مهم گرفتار شد، خداوند متعال انتقام می گیرد. 

انتقام خداوند دو گونه است: یک انتقام در دنیا و همچنین در آخرت است که مربوط به 

عذاب و انتقام هایی است که به صورت جهنم یا کیفرهای دنیایی است؛ اما انتقام علمی 

َسُهم؛ از 
ُ

نف
َ
نَساُهم أ

َ
أ
َ
َه ف

َّ
ِذیَن َنُسوا الل

َّ
کوُنوا کال

َ
 ت

َ
و دقیق را در سوره حشر بیان فرمود که »َو ال

آن کسان مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. 

ایشان نافرمانند.« )حشر: 19( طبق این دو عبارت، اگر کسی تحت والیت شیطان بود، یاد 

؛ 
ً
ک َنِسیا و نام خدا را فراموش می کند؛ چرا که خداوند که فراموشکار نیست )َو َما کاَن َربُّ

انتقام می گیرد؛ یعنی کاری می کند که  و پروردگار تو فراموشکار نیست )مریم: 64(( و 

انسان، خودش را فراموش می کند. وقتی خودش را فراموش کرد به فکر همه چیز هست، 

مگر به فکر خودش. این فرد در این حالت، تحت تعقیب و کیفر الهی است، اما متوجه 

نیست و تمام کوشش او این است که از راه حالل و حرام برای دیگران جمع کند. چنین 

فردی کارگر دیگران شده و تحت رهبری شیطان است. این اثر وضعی است که یاد خدا را 

از ذهن او می برد. لذا اولین گامی که انسان را می لغزاند فراموشی خداست و ذات اقدس 

َه«. )احزاب: 41(
ّ
الهی هم اولین چیزی که سفارش می کند این است که »اذکُروا الل

در آیه 18 سوره مجادله، سه بار کلمه شیطان ذکر شده، هر چند خداوند می توانست بار 

دوم و سوم را با ضمیر ذکر نماید؛ اما تصریح به اسم شیطان برای آن است که این شخص 

پیدا  سبب  بدون  چیزی  هیچ  و  نیست  بی عامل  که  فعل  حال  هر  به  می بیند،  وسوسه ای 

نمی شود، وسوسه ای در این دل پیدا شده که همان ابلیس و عاملی است که فریب می دهد. 
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در پایان آیه نیز با ضمیر فصل و با الف و الم آوردِن خبر، حصر را ثابت کرده و خسارت 

دایمی اینها را با این تحلیل ذکر کرده است.

این بخش از سوره مبارکه مجادله، یک تحلیل روان شناسی است که انسان از کجا وارد 

حزب شیطان می شود، چطور می شود که به یاد همه چیز هست به یاد خودش نیست و 

چطور می شود که رهبری رهبران الهی را رها می کند و رهبری شیطان را می پذیرد. وقتی 

رهبری شیطان را پذیرفت، خسارت ابدی دامنگیرش می شود.  

برداشت
گام های شیطان مسئله ای است که قرآن کریم در آیه 168 سوره مبارکه بقره از آن پرهیز داده 

است. آخرین مرحله ای که شیطان به آن می رسد، غلبه بر اندیشه و افکار فرد است. در 

این حالت، شیطان با زبان او سخن می گوید، با چشم او می بیند، با گوش او می شنود و با 

اعضا و جوارح او عمل می کند.

امام حسینg در این مقطع، با وجود همه نوع سخنرانی و موعظه ای که برای لشکریان 

عمر سعد داشت، باز هم به یاران خویش اجازه می دهد با آنان سخن بگویند؛ بلکه این 

سخنان اثری داشته باشد و فرد یا عده ای از دشمنان به دوست تبدیل شوند و از آتش دوزخ 

 gرهایی یابند. اما افسوس که چشم بینا و گوش شنوایی نیافتند. در این حالت، حضرت

آن قوم را مورد استیالی شیطان خطاب کردند که از مسیر هدایت دور افتاده اند و زیان کار 

شده اند.

پندها و آموزه ها
زیان کاری، عاقبت استیالی شیطان؛ غلبه شیطان بر جان انسان؛ فراموشی انسان نسبت به 

خود؛ فراموش کردن خدا.
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16
درب های برکت

َو  ماءِ  السَّ ِمَن  َبَرکاٍت  َعَليِهم  َلَفَتحنا  اتََّقوا  َو  آَمُنوا  الُقری  َأهَل  َأنَّ  َلو  َو 

ُبوا َفَأَخذناُهم ِبما کاُنوا َيکِسُبوَن  )اعراف: 96( اأَلرِض َو لکن کذَّ

و  بركات آسمان  پرهيزگارى پيشه كرده بودند،  آورده و  ايمان  قريه ها  اگر مردم 
زمين را به رويشان مى گشوديم، ولى پيامبران را به دروغگويى نسبت دادند. ما 

نيز به كيفر كردارشان مؤاخذه شان كرديم.

شأن تالوت
از امام باقرg نقل شده که فرمود: امام حسینg در روز عاشورا از خبر پیامبر خداJ در 

خصوص شهادت خود و یارانش در کربال خبر داد و در ادامه سخنان خود به مسئله رجعت 

اشاره فرمود و نقش خویش را در آن زمان چنین تبیین نمود:

عالم  غرب  و  شرق  به  مرا  و  می دهد  من  به  را   Jخدا رسول  شمشیر   gمؤمنان امیر 

برمی انگیزد. به هیچ دشمن خدا نمی گذرم مگر که خونش را می ریزم و هیچ بتی را نمی نهم 

مگر که می سوزانم ...

سپس هر جانوری را که خدا گوشت آن را حرام فرموده می کشم تا بر زمین، جز پاکیزه ها 
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نمانند و بر یهود و نصارا و دیگر ملت ها می پردازم و آنان را میان اسالم و شمشیر، آزاد 

می گذارم؛ هر که اسالم آورد بر او منت دارم و هر که اسالم نپذیرد، خدا خونش را بریزد و 

کسی از شیعیان ما نمی ماند مگر که خدا فرشته ای نزد او فرستد تا خاک را از چهره اش ببرد 

و همسران و منازلش را در بهشت بشناساند.

بر زمین کور و زمین گیر و گرفتاری نمی ماند مگر آنکه خدا به برکت ما اهل بیتb ناراحتی 

او را برطرف کند و برکت ها از آسمان بر زمین آید تا درختان، میوه های خدا خواسته خود را 

سرشار آرند و میوه های زمستان را در تابستان و میوه های تابستان در زمستان مصرف کنند 

یِهم َبَرکاٍت ِمَن 
َ
َتحنا َعل

َ
ف

َ
وا ل

َ
ق

َّ
ری  آَمُنوا َو ات

ُ
 الق

َ
هل

َ
نَّ أ

َ
و أ

َ
و آن است فرموده خدای متعال: »َو ل

ذناُهم ِبما کاُنوا یکِسُبوَن«.
َ

خ
َ
أ
َ
ُبوا ف

َّ
رِض َو لکن کذ

َ
ماِء َو األ السَّ

سپس خدا به شیعیان ما کرامتی بخشد که هیچ چیز بر زمین و در زمین بر ایشان پنهان 

گاهی  نماند تا آنجا که یک نفر از ایشان اراده کند تا اخبار خاندان خود داند، پس آنان را به آ
آنچه کنند خبر دهد.1

شرح و توضیح آیه
و«، نشانه کار بسیار سخت و نشدنی است.

َ
»ل

ری« جمع قریه است و به محل اجتماع مردم، اطالق می شود. »اهل القری« اختصاص 
ُ
»ق

به قرای گذشته ندارد و الم هم الم عهد نیست؛ چون چند قریه را از جریان اقوام نوح، عاد، 

ثمود، لوط و شعیبD نقل فرمود که عذاب شدند، در حالی که اگر مردم همین منطقه ها 

ب، ایمان می آوردند و متقی می شدند، درهای برکات به روی آنها 
َّ

و حتی همان گروه معذ

باز می شد؛ پس می توان الم را الم جنس دانست که هم شامل آن اقوام باشد، هم شامل 

قریه هایی که در زمان پیغمبرJ بودند و هم شامل قرای بعد از آنها.

الهی را  انسان را ملزم می کند که وعده های  َتحنا«، 
َ

ف
َ
ابتدای کلمه »ل وجود حرف الم در 

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 431.
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جدی بگیرد، زیرا با وجود ایمان و تقوا، نزول برکات حتمی است. 

منظور از کلمه »َبَرکاٍت«، آن شیء ماندنی است که همراه با خیر باشد و اختصاصی به 

نیز  را  و هم آوایی  علم، وحدت، هماهنگی  معنوی همانند  امور  بلکه  ندارد،  مادی  امور 

شامل می شود؛ هرچند این کلمه در آیه مورد بحث، بدون الف و الم است، اما طبق بیانی 

که انجام شد، می توان معنای آن را هر چیز کثیری از قبیل امنیت، آسایش، سالمتی، مال و 

 انسان به نداشتِن آنها مورد آزمایش قرار میگیرد. 
ً
اوالد دانست که غالبا

ی ٍء َحّتی ِإذا 
َ

 ش
ِّ

بواَب کل
َ
یِهم أ

َ
َتحنا َعل

َ
کُروا ِبِه ف

ُ
ّما َنُسوا ما ذ

َ
ل

َ
با توجه به آیه 44 سوره انعام )ف

ِإذا ُهم ُمبِلُسوَن؛ چون همه اندرزهایی را که به آنها داده شده 
َ
 ف

ً
ذناُهم َبغَتة

َ
خ

َ
وا أ

ُ
وت

ُ
ِرُحوا ِبما أ

َ
ف

بود فراموش کردند، همه درها را به رویشان گشودیم تا از آنچه یافته بودند شادمان گشتند، 

پس به ناگاه فروگرفتیمشان و همگان نومید گردیدند( فتح، غیر از برکت است، یعنی گاهی 

برای عذاب و گاهی برای پاداش است؛ به عبارت دیگر، فتح اعم از نعمت و نقمت است. 

اما برکت مخصوص مؤمنین است. اگر هنگام نزول نعمت، انسان معتقد باشد و بداند که 

 هم قبل از دریافت و هم 
ً
 در کجا باید آن را مصرف کند و ثالثا

ً
 از مبدأ الهی است، ثانیا

ً
اوال

بعد از صرف آن، شاکر باشد، چنین کسی اهل برکت است.

خذ« با احترام و محبت است و گاهی به معنای مؤاخذه و توبه. 
َ
گاهی »ا

آیه  را اخذ می کند، )مانند  و احترام، دو قسم است: گاهی خداوند عمل  با محبت  اخذ 

َه ُهَو 
َّ
َنّ الل

َ
اِت َوأ

َ
ق

َ
د  الَصّ

ُ
ذ

ُ
 َعن ِعَباِدِه َویأخ

َ
َبة و  الَتّ

ُ
َه ُهَو یقَبل

َّ
َنّ الل

َ
ُموا أ

َ
م یعل

َ
ل
َ
104 سوره توبه: أ

ِحیُم؛ آیا هنوز ندانسته اند که خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و صدقات  اُب الَرّ َوّ الَتّ

را می ستاند و خداست که توبه پذیر و مهربان است؟( و گاهی اخذ، متوجه عامل است، 

یعنی خود شخص را خدا می گیرد که در هر دو حال، به معنی جذبه خواهد بود.

در قرآن کریم برای مؤاخذه و کیفر، یک شرط قرار داده شده و آن گناه است، اما برای پاداش 

دو چیز شرط شده، ایمان الزم است تا حسن فاعلی تأمین شود و عمل صالح الزم است 
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 برکت باشد و نه امتحان، هم 
ً
تا حسن فعلی تأمین شود. درباره برکات دنیایی نیز اگر واقعا

ایمان الزم است هم تقوا، یعنی عمل صالح. ایمان به آن مسائل اعتقادی برمی گردد؛ تقوا 

هم گذشته از حفظ آن عقاید، به بخش های اخالق و اعمال برمی گردد. کاری که بر مردم 

واجب است، انجام آن از ایمان شمرده شده و کاری که بر مردم حرام است، ترک آن، جزء 

ایمان است.

وا...« داللت دارد بر اینکه بازشدن ابواب برکت ها، به 
َ

ق
َّ
ری  آَمُنوا َو ات

ُ
 الق

َ
هل

َ
نَّ أ

َ
و أ

َ
جمله »َو ل

سبب ایمان و تقوای توأمان جمعیت ها است، نه ایماِن یک نفر و دو نفر از آنها، چون کفر 

و فسق جمعیت، بر ایمان و تقوای چند نفر غلبه می کند؛ هرچند ایمان آوردن و متقیشدِن 

جامعه، کار بسیار سختی است.

رِض« استعاره به کنایه به کار رفته، برای 
َ
ماِء َو األ یِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ

َ
َتحنا َعل

َ
ف

َ
در جمله »ل

جریان  آدمی  بر  مجرا  آن  از  الهی  نعمت های  که  کرده  تشبیه  مجرایی  به  را  برکات  اینکه 

مییابد، البته این در موقعی است که مردم به خدای خود ایمان آورده باشند و تقوا پیشه 

کنند، و گرنه این مجرا بسته شده و جریانش قطع می گردد.

بر  که  عذابی  اینکه  بر  دارد  داللت  یکِسُبوَن«  کاُنوا  ِبما  ذناُهم 
َ

خ
َ
أ
َ
ف ُبوا 

َّ
کذ لکن  »َو  جمله 

جمعیت ها نازل می شود، به عنوان مجازات است و در حقیقت، اعمال خود مردم است 

که به آنان برمی گردد.

آیه  از  قبل  آیات  اینکه در  از  بعد  انذار است،  و  تبشیر   Dانبیا برنامه های رسمی  از  یکی 

مورد بحث، سرگذشت اقوامی همچون قوم هود، صالح، شعیب، نوح و لوطD و جریان 

هالکت آنان را بیان فرمود، جریان تبشیر را در این آیه مطرح می کند و می فرماید که یک 

عده در اثر تبهکاری و بزهکاری عذاب شدند، ولی اگر چنانچه مردم شهرها و روستاها 

ایمان بیاورند و باتقوا باشند، برکات الهی از آسمان و زمین به روی اینها باز خواهد شد. 

یکدیگر  به  بدن  یک  اعضای  مانند  عالم  اجزای  همه  که  است  این  آیه  این  کلی  توضیح 
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متصل و مربوط است، به طوری که سالمت یا نقص یک عضو، در صدور افعال از سایر 

به  اجزا، همه  این  دارد.  آن جریان  اطراف  و  اجزا  ارتباط، در همه  این  و  دارد  تأثیر  اعضا 

سوی خدای سبحان و آن هدفی که خداوند برای آنها مقدر نموده در حرکتند، انحراف و 

اختالل حرکت یک جزء از اجزای آن، در سایر اجزا به طور نمایان، اثر منفی دارد. اگر جزء 

مزبور، به خودی خود یا به کمک دیگران، استقامت قبلی خود را به دست آورد، حالت رفاه 

قبل از انحرافش هم برمی گردد، ولی اگر به انحراف و نقص خود ادامه دهد، فساد آن نیز 

ادامه خواهد یافت تا آنجا که انحراف و طغیانش از حد بگذرد و کار سایر اجزا و اسباب 

با  او قیام نموده و  به تباهی بکشاند. اینجاست که همه اسباب جهان، علیه  مجاورش را 

قوایی که خداوند به منظور دفاع از حریم ذات و حفظ وجودشان در آنها به ودیعه سپرده، 

نابود میسازند. این، یکی از سنت هایی است که خدای تعالی در جمیع  جزء مزبور را 

اجزای عالم که یکی از آنها انسان است، جاری ساخته؛ نه این سنت، تخلف بردار است 

و نه انسان از آن استثنا شده است. نتیجه آن که طبق اینگونه از آیات، بین اعمال مردم و 

حوادث روزگار رابطه است، هم حوادث روزگار در طرز تفکر، رفتار و گفتار مردم مؤثر 

است، هم اعمال مردم در حوادث مؤثر است. پس بین انسان و طبیعت یک تأثیر و تآثر 

متقابل هست.

آیه می فرماید اگر مردم یک سرزمینی صالح و پرهیزکار و دارای علم صائب و عمل صالح 

باشند، درهای رحمت و روزی های ظاهر و باطن برای آنان فراهم می شود. این گشایش 

روزی، نسبت به آن علم صائب و عمل صالح، جزای حسن است، اما نسبت به آینده آن 

مردم، امتحان است که اگر چیزی به عنوان پاداش داده شد، معنایش آن است که شخص، 

باید از آن پاداش، حق شناسی کند و بداند که این به عنوان جزای حسنه است و راه حسنه 

را ادامه بدهد.

آیه مورد بحث درباره جامعه هست و درباره ملت و کشور است و درباره فرد نیست. یک ملت 
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 خدا برکات آسمان و زمین را نازل می کند. این 
ً
اگر به طرف صالح و فالح حرکت کند، یقینا

یک وعده الهی است و خدا هم خلف وعده نمی کند. اگر جامعه ای هم به طرف فساد برود، 

خداوند آنها را مواخذه می کند. 

در پایان، توجه به این نکته ضروری است که طبق این آیه، ایمان و تقوا سبب نزول برکات 

می شود، ولی هر نعمت و رفاهی معلول ایمان و تقوا نیست، بلکه عامل محرومّیت ها و 

مشکالت، عملکرد خود ماست و لجاجت و پافشاری بر گناه، سبب قهر و عذاب الهی 

است.

برداشت
به زمان رجعت است و  هرچند کالمی که امام حسینg در این قسمت گذشت، ناظر 

زمان  به  توجه  با  شده، اما  قرائت  راستا  همان  در  نیز  شد  تالوت  که  کریم  قرآن  از  آیه ای 

مرام  و  راه  به  لشکر دشمن  نمود: چنانچه  برداشت  ایراد سخنان، می توان چنین  و مکان 

که  افسوس  هزاران  اما  می شدند،  سعادتمند  می آورد،  ایمان   gعلی بن  حسین  حضرت 

زیان کار  و  نمودند  ظلم  خویشتن  به  الهی  آیات  تکذیب  با  و  برگزیدند  را  دیگری  مسیر 

شدند؛ و البته همه این گرفتاری ها البته از عملکرد و کردار پیشین خود آنها بود.

پندها و آموزه ها
سعادت در گرو ایمان و تقوا؛ فراوانی نعمت پس از ایمان و تقوای واقعی؛ رفتار آدمی مؤثر 

در سرنوشت وی؛ شقاوت محصول تکذیب آیات الهی.
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17
در پی شهادت

ُلوا َتبِديًل  )احزاب: 23( َفِمنُهم َمن َقضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َينَتِظُر َو ما َبدَّ

بعضى بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضى چشم به راهند و هيچ پيمان 
خود دگرگون نكرده اند.

شأن تالوت
هر یک از صحابه و یاران امام حسینg که به سوی میدان حرکت می کرد، با این جمله 

پاسخ وی  امامg در  ه«. 
ّ
الل َرُسوِل  َیابَن   

َ
یک

َ
َعل الُم  آن حضرت وداع می نمود: »السَّ با 

تو میآییم«.  نیز پشت سر  ما  اینک  الُم،  السَّ  
َ

یک
َ
می فرمود: »َوَعل

1.»
ً
بِدیال

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ضی َنحَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َوما َبد

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
سپس این آیه را می خواند: »ف

در این ماجرا، دومین مورد از تالوت این آیه مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به ششمین آیه فصل دوم مراجعه شود.

1. جالءالعیون ،ص 663.
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برداشت
و  راه شهادت  را در  آنها  یارانش،  حضرت سیدالشهداءg در آخرین ساعت های زندگی 

جانبازی که انتخاب کرده بودند، تشویق و ترغیب می نمود و در مناسبت های مختلف، با 

جمالتی دلنشین یا با رفتاری مهرآمیز که نشانگر کمال محبت و عاطفه امامg نسبت به 

آنان بود، به دلجویی و تسلی خاطر آنان می پرداخت. 

می رفتند،  رزم  میدان  به  که  کسانی  برای  شهادت  انتظار  آیه  تالوت  اساس،  همین  بر 

محبت آمیز و شوق برانگیز بود، هم در فردی که به میدان کارزار گام می گذاشت و هم برای 

دیگر یاران امامg که این صحنه را مشاهده می کردند.

پندها و آموزه ها
آمادگی برای شهادت؛ انتظار شهادت؛ انتظار وصال دوستان در سرای آخرت؛ سعادت، 

سنت تغییرناپذیر الهی.
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18
درخواست رحمت

ُلوا َتبِديًل  )احزاب: 23( َفِمنُهم َمن َقضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َينَتِظُر َو ما َبدَّ

بعضى بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضى چشم به راهند و هيچ پيمان 
خود دگرگون نكرده اند.

شأن تالوت
بنا بر اخبار تاریخی، این آیه چندین مرتبه از زبان امام حسینg شنیده شد: از جمله آنگاه که 

مسلم بن عوسجه با تن خون آلود به روی خاک افتاد و هنوز رمقی در وی بود، حضرت 

حسین بن علیg به همراه حبیب بن مظاهر به بالین او آمد و در کنارش نشست و چنین 

ضی َنحَبُه 
َ
ِمنُهم َمن ق

َ
گفت: »ای مسلم، خدا تو را رحمت کند«. سپس این آیه را خواند: »ف

1.»
ً
بِدیال

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َوما َبد

در این ماجرا، سومین مورد از تالوت این آیه مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به ششمین آیه فصل دوم مراجعه شود.

1. سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 274.
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برداشت
همچنانکه امام حسینg آیه انتظار شهادت را در هنگام وداع یاران و ورودشان به میدان 

آنان را تحریف می نمود، هنگامی که بر  آنها تالوت می فرمود و شهادت طلبی  بر  جنگ 

یاران  دیگر  و  خود  انتظار  از  می گفت،  تبریک  را  شهادتشان  و  می شد  حاضر  آنان  بالین 

باقیمانده برای شهادت، با تالوت همان آیه پرده برمی داشت.

پندها و آموزه ها
به  اعتقاد  آخرت؛  سرای  در  یاران  وصال  انتظار  شهادت؛  برای  آمادگی  شهادت؛  انتظار 

صحت مسیر.
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19
جایگاه خاندان پیامبر

 * ِإبراهيَم َو آَل ِعمراَن َعَلی العاَلميَن  ِإنَّ اهلَل اصَطفی آَدَم َو ُنوحًا َو آَل 

يًَّة َبعُضها ِمن َبعٍض َو اهلل َسميٌع َعليٌم )آل عمران: 33 و 34( ُذرِّ

برترى داد *  بر جهانيان  را  ابراهيم و خاندان عمران  آدم و نوح و خاندان  خدا 
فرزندانى بودند، برخى از نسل برخى ديگر پديد آمده و خدا شنوا و داناست.

شأن تالوت
و  نیایش فرمود: خدایا! ما خاندان و ذریه  امامg در روز عاشورا، چنین  روایت شده که 

خویشان پیامبر تو هستیم، ظالمان و غاصبان حق ما را درهم شکن که تو شنوای نزدیکی!

محمد بن اشعث گفت: میان تو و محمدJ چه خویشی هست؟!

ی 
َ
 ِعمَر َن َعل

َ
 ِإبَر ِهیَم َوَءال

َ
 َوَءال

ً
ی  َءاَدَم َوُنوحا

َ
ف

َ
َه اصط

َّ
امامg این آیه را تالوت فرمود: »ِإنَّ الل

َها ِمن َبعٍض«.
ُ

 َبعض
ً
یة رِّ

ُ
ِمیَن * ذ

َ
الَعل

سپس فرمود: خدایا! همین امروز خواری زودرس را به این مرد بنمایان!1

درباره تالوت این آیه توسط حضرت سیدالشهداg در مقاطع مختلف، دو خبر ارد شده 

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 454.
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است. ذکر اولین مورد آن گذشت، مورد دوم در گفتوگو با حضرت علی اکبرg در روز 

عاشورا بوده که جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

شرح و توضیح آیه
این آیات، دلیِل دستور به اطاعت از پیامبر خاتمn را گزینِش الهی برگزیدگان می داند که 

بر اساس برتری آنان بر دیگر مردم است؛ همچنین جایگان این آیات در سوره آل عمران، 

سرآغازی است برای بیان سرگذشت حضرت مریمh که به مقامات اجداد او اشاره دارد.

»اصطفی« از ماده »َصفو« به معنی خالص شدن چیزی است. »صفوة« به معنی خالص هر 

چیزی است و »اصطفاء« که مصدر فعل »اصطفی« از باب افتعال می باشد، انتخاب کردِن 

قسمت خالص چیزی و جدا کردن آن از چیزهایی است که آن را کدر می سازد. باب افتعال بر 

پذیرش داللت دارد که گاهی توسط فاعل صورت می گیرد و گاهی از جانب مفعول؛ اصطفاء 

در این آیه از قسم اول است. پس »اصطفی الله« یعنی خدا خواست چیزی یا کسی صاف و 

خالص باشد و این را با توفیق و تأیید و تهّیه وسائل و هدایت، فراهم می کند.

ِمیَن«، نوعی اختیار و برگزیدن در یک یا چند امر است که دیگران با 
َ
ی العال

َ
»اصطفای َعل

برگزیدگان در آنها شرکت ندارند. منظور از این عبارت، مجموع در برابر مجموع است وگرنه 

تناقض پیش می آید؛ بدین معنا که اگر »اصطفاء علی العالمین« به معنای برتری هر یک از 

آدمg، نوحg، آل ابراهیم و آل عمرانb بر هر فردی از عالمیان باشد، الزمش آن است که 

 gنیز از حضرت آدم gافضل باشد و حضرت نوح gبر حضرت نوح gحضرت آدم 
ً
مثال

و این تناقض است. بنابراین مراد آن است که خداوند از مجموع مردم جهان، مجموعه ای را 

برگزیده است که نسبت به آن مجموع، افضل است، هرچند هر یک از آن برگزیدگان از افراد 

عصر خود برتر باشند.

 مصطفا و 
ً
اصطفاء دو گونه است: اصطفای َنفسی که درباره شخص یا چیزی است که ذاتا

ص می شود. 
ّ

ناب است؛ اصطفای ِنسبی که در سنجش و مقایسه، رجحان و برتری مشخ
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از آنجا که اصطفاء در این آیه با حرف »علی« استعمال شده، پس اصطفای نسبی مد نظر 

است، هر چند اصطفای نسبی نیز مسبوق به اصطفای نفسی است.

در قرآن کریم، عناوین اصطفاء، اجتباء و اختیار درباره انبیاb به کار رفته است. اجتباء و 

اختیار در جایی به کار می رود که شخصی به سبب فضیلت های معنوی برگزیده شود یا 

به نبّوت برسد. اما اصطفاء در آیه مورد بحث، صفوه خاّصی است که تنها شامل پیامبرانی 

مانند حضرت آدمg، حضرت نوحg و آل ابراهیم و آل عمران می شود. پس کسانی که 

 
ً
مصطفایند، مجتبا و مختار نیز هستند. از بررسی آیات قرآن کریم روشن می شود که اوال

 مجتبا یا مختار 
ً
برخی از پیامبران، عالوه بر مجتبا و مختار بودن، مصطفا نیز هستند؛ ثانیا

بودن، غیر از اصطفا در آیه مورد بحث است، از این رو می شود کسی مصطفا باشد، اّما 

اصطفای آیه مورد بحث شامل او نشود، زیرا مراد از این اصطفاء، یا زعامت کبرا و رهبری 

است؛ یا اّول بودن در رساندن پیام الهی.

دین اسالم که همان تسلیم فرمان خداوند شدن در عقیده، اخالق و اعمال است، محور 

اصطفاء است و انحراف از آن، مایه تیرگی، بنابراین انسانی مصطفاست که متدّین به چنین 

دینی باشد و هرچه بیشتر دین شناس و دیندار باشد، صاف تر خواهد بود.

قرآن کریم پیامبران اولوا العزم را از مقامی برتر از مقام های مزبور برخوردار می داند و آنان 

را حّتی از آدمg که دارای اصطفای خاّصی است، با عظمت تر می داند و در آیه ای که در 

این خصوص نازل شده است، جز از پیامبران اولواالعزم نامی به میان نیاورده است.

فعل، کلمه عربی است و آنچه قوی تر به نظر می رسد آن است که این کلمه 
َ
»آدم« بر وزن ا

 به اعتبار معنای وصفی اش بر حضرت آدمg اطالق شده و سپس بنا بر غلبه، برای 
ً
اّوال

م شده است. اصطفای آدم به این معنا است که او را اولین مخلوق از نوع بشر 
َ
ایشان، َعل

قرار داد و زمین را محل سکونتش نهاد. ایشان اولین کسی است که باب توبه برایش باز 

اولین کسی است که برایش دین تشریع شد. این ویژگی ها از مختصات حضرت  شد و 
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آدم g است که کسی چنین فضایلی را ندارد. برخی روایات، حاکی از وجود نسل هایی 

 آن نسل ها منقرض شده اند و نسل کنونی به آدم و 
ً
قبل از حضرت آدمg هستند؛ ولی قطعا

د نشده اند. بنابراین نمی توان پذیرفت که حضرت 
ّ
حوایی می رسد که از پدر و مادری متول

آدمg از پدر و مادری هر چند غیر مسئول و ضعیف خلق شده باشد. اگر چنین باشد، 

احتجاج قرآن کریم با نصارا نمی تواند شبهه آنان را که حضرت مسیحg پسر خداست، 

برطرف کند، زیرا خدای سبحان، خلقت مسیحg  را به خلقت حضرت آدمg تشبیه کرد 

َیکون )آل عمران: 59((، 
َ
ن ف

ُ
ُه ک

َ
 ل

َ
مَّ قال

ُ
راٍب ث

ُ
ُه ِمن ت

َ
ق

َ
ل

َ
ِل آَدَم خ

َ
َمث

َ
 اللِه ک

َ
 عیسی ِعند

َ
ل

َ
)إنَّ َمث

یعنی همان گونه که حضرت عیسیg از پدر آفریده نشد، حضرت آدمg نیز بدون پدر و 

مادر آفریده شد.

به معنای سکون، اطمینان و راحتی  »نوح« واژه ای غیرعربی است، در عبری و سریانی 

است. اصطفای نوح به این معنا است که ایشان، اولین پیامبر از پیغمبران اولوا العزم است 

که کتاب و شریعت بر آنان نازل شد. در حقیقت نوحg، پدر دوِم نوع بشر است، چون در 

داستان طوفان، کسی به جز او و یاران و خاندانش در روی زمین زنده نماند.

کلمه »آل« از »اهل« گرفته شده، اما »آل« معموال به نزدیکان افراد گفته می شود، ولی 

»اهل« معنی وسیعی دارد و بر همه اطالق می گردد، همچنین »آل« فقط به کلمه معرفه ای 

که صاحب شعور باشد، اضافه می شود، ولی کلمه »اهل« به زمان، مکان و هر چیز دیگر 

اضافه می شود. پس »آل« اخّص از »اهل« است که به معنای خاص هر چیز می باشد. 

آل ابراهیم به طوری که از ظاهر کلمه بر می آید، عبارتند از حضرت ابراهیمg و پاکان 

 .gو چه از نسل حضرت اسماعیل gاز ذریه آن جناب؛ چه از نسل حضرت اسحاق

 از آنجا که در آیه مد نظر، ِعمران یکی از ذریه حضرت ابراهیمg است، و آل 
ً
اما اوال

این  بر  ابراهیم، دلیل  از آل  از آل عمران بعد  یادکردن  او است، پس  ابراهیم هم ذریه 

آیه 54 سوره  به سیاق  با استناد   
ً
ثانیا آنان نیستند.  ابراهیم، همه  از آل  است که منظور 
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(، روشن می شود 
ً
َعِظیما  

ً
ُملکا یناُهم 

َ
آت َو   

َ
الِحکَمة َو  الِکتاَب  ِإبراِهیَم   

َ
آل ینا 

َ
آت د 

َ
ق

َ
)ف نساء 

که آیه مذکور، در مقام انکار و اعتراض بر بنی اسرائیل است؛ از در کنار هم قراردادن 

دودمان  از  معصومان  تنها  ابراهیم،  آل  از  مراد  که  می شود  مشخص  مطلب  دو  این 

از نسل جناب اسماعیل ایشان  اکرمJ و خاندان مطهر  پیامبر  اسماعیلg هستند که 

g می باشند. البته از آنجا که آیه مورد بحث در مقام حصر نیست، یعنی ممکن است 

باشند. نیز اصطفا شده  از نسل اسحاقg پدید آمده اند  انبیایی هم که 

بنی اسرائیل  تاریخ  در  باشد.   hمریم حضرت  پدر  خاندان  عمران،  آل  از  مراد   
ً
ظاهرا

فرزندان  از  که   gو جناب هارون  gپدر حضرت موسی یکی  داشته،  دو عمران وجود 

حضرت یعقوبg است و دیگری پدر حضرت مریمh که از فرزندان داود نبیg است. 

میان این دو ِعمران، فاصله زمانی زیادی بوده است. از آنجا که آیات بعد در سوره آل 

نتیجه گرفته می شود که »عمران« در  به شرح حال حضرت مریمh می پردازد،  عمران، 

این آیه، پدر حضرت مریمh باشد.

مین« یا همه جوامع بشری است یا مجموعه جّن و انس یا عوالم علم و عمل که حّتی 
َ
»عال

فرشتگان را نیز شامل شود، در نتیجه اگر دلیلی بر انصراف آن نباشد، نامبردگان در آیه از 

فرشتگان نیز برتر خواهند بود.

از  اعم  فرزندان  به همه  گاهی  ولی  فرزندان کوچک می باشد،  معنی  به  در اصل  »ذریة« 

رء« به معنی 
َ
کوچک و بزرگ بی واسطه و با واسطه نیز گفته شده است. این واژه از ماده »ذ

آفرینش و خلقت و در آیه مورد بحث، منصوب است، چون عطف بیان می باشد. 

ها ِمن َبعٍض« داللت دارد بر اینکه بعضی از ایشان، از بعضی دیگر پیدا شده و به 
ُ

»َبعض

آنان، متشابه االجزا  این سخن آن است که مجموع  بعضی دیگر منتهی می شوند. الزمه 

از  قبل، سخن  آیه  در  که  آنجا  از  نباشند.  یکدیگر جدا  از  و حاالت  در صفات  و  باشند 

اصطفای ایشان بود، نتیجه گرفته می شود که آنان ذریه ای هستند که در صفات فضیلت، 
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جدای از هم نیستند و همه در آن صفاتی که باعث اصطفای بر عالمیان می شود، مشترکند.

ها ِمن َبعض« در حکم تعلیل آیه پیش است؛ یعنی اگر سؤال شود »چرا 
ُ

 َبعض
ً
ة یَّ رِّ

ُ
جمله »ذ

این افراد برگزیده شدند؟« در پاسخ گفته می شود »اینان همه از یک واقعیت و نورند«. 

بنابراین تبعیض در آیه، دو جانبه است؛ یعنی از یکدیگرند. از تعبیر مورد بحث برداشت 

می شود که سلسله پیام آوران الهی، مانند خود پیام الهی به یکدیگر پیوسته اند. 

از پیوند معنوی، ناظر به  این معنا که برگزیدگان الهی، بعضی از بعض دیگرند، گذشته 

از  تناسل و توالد است، زیرا بعد از جریان طوفان نوحg غیر از گروهی اندک، همگی 

بین رفتند. نجات یافتگان، اصحاب سفینه بودند و در بین آن ها بعضی از آل نوح بوده اند؛ 

َتُه ُهُم الباقین« )صافات:  ّریَّ
ُ
هرچند قرآن کریم ذرّیه آن حضرت را باقی می شمرد »وَجَعلنا ذ

.)77

فرزندان انبیا و اولیا دو گروه اند: بعضی فقط جزیی از بدن آن هایند که آنان از این جهت 

همانند افراد عادی اند. اما بعضی دیگر از فرزندان آن ها، روح ایشان نیز پیوند ناگسستنی 

بلکه  نیستند،  افراد عادی یکسان  با  این جهت  از  آنان  دارد که  آن ذوات قدسی  ارواح  با 

گیرندگان وحی الهی اند.

از  که  سخنانی  است،  برگزیدگان  سخنان  شنوای  خداوند،  یعنی  َعِلیٌم«  َسِمیٌع  ُه 
َّ
الل »َو 

تعلیل  منزله  به  نیز  بحث  مورد  جمله  پس  می دهد.  خبر  ضمیرشان  باطن  و  معنویات 

و  »سمیع  وصف  دو  ذکر  می کند.  بیان  را  آنان  اصطفای  علت  و  است  ایشان  اصطفای 

علیم« الهی برای آن است که کسی نپندارد کار خداوند گزاف، بی هدف و بیهوده است 

و بدون هیچ معیار و زمینه ای گروهی را برگزیده. انسان ها گاهی برای انجام دادن کاری 

افرادی را برمی گزینند که شایستگی الزم را ندارند، ولی درباره اختیار و اصطفای خدای 

سبحان چنین چیزی محال است، زیرا اگر خدا به کسانی که لیاقت نداشته باشند، ِسَمِت 

خالفت، رسالت و نبّوت بدهد و در کار آن ها خالف حکمت ظاهر شود، مردم دیگر به 
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فرستاده های الهی اطمینان نخواهند کرد. بنابراین شنوا و دانا بودن الهی به معنای آن است 

که خدا می داند چه کسی را مصطفای خود قرار دهد، زیرا او اسرار انسان ها و شایستگی 

آنان را می داند.

و  انبیا  برای معصوم بودن  آیه  این  به  اهل بیتb رسیده،  از طرق  در روایات متعددی که 

امامان استدالل شده است؛ زیرا خداوند هرگز افراد گنهکار و آلوده به شرک و کفر و فسق 

را انتخاب نمی کند، بلکه آنهایی را برمی گزیند که از آلودگی ها برکنار و معصوم باشند.

در پاسخ به این سؤال که »اگر چه امتیاز ذاتی برگزیدگان، آنها را مجبور به پیمودن راه حق 

باز هم نوعی  نوع اصطفاء،  این  اراده منافات نداشت، ولی  و  با مسئله اختیار  و  نمی کرد 

تبعیض محسوب می شود« باید گفت: 

یک آفرینش آمیخته با نظام صحیح چنین تفاوتی را ایجاب می کند. مثال بدن انسان، یک 

اگر  باشد؛  اعضا  میان  در  تفاوت هایی  باید  نظام،  این  تأمین  برای  و  است  منظم  آفرینش 

تمام سلول های بدن، به ظرافت سلول های چشم یا به استحکام سلول های استخوان ساق 

پا یا به حساسیت سلول های مغز یا به تحرک سلول های قلب باشد، سازمان بدن به هم 

می ریزد. نکته قابل توجه این است که این امتیاز ذاتی که برای ایجاد یک سازمان منظم، 

امتیاز  این  اندازه  به  عظیم  مسئولیت  یک  با  توأم  بلکه  نیست،  ساده  دارد،  را  لزوم  نهایت 

می باشد. وجود این مسئولیت سنگین، تعادل کفه های ترازوی خلقت آنها را تأمین خواهد 

کرد، یعنی به همان نسبت که پیامبران و رهبران بشر امتیاز دارند، به همان اندازه مسئولیت 

نیز دارند و دیگران که امتیاز متفاوتی دارند، مسئولیت کمتری خواهند داشت. گذشته از 

اینها، امتیازات ذاتی برای نزدیکی انسان به خدا هرگز کافی نیست، بلکه باید با امتیازات 

اکتسابی همراه باشد.

برداشت
اینکه  از  بهتر  نتیجه ای  نیکو سرنوشتی است. چه  الهی و چه  اولیای  شهادت، سرنوشت 
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 با مقصود و مراد خویش که قرب 
ً
زندگی و حرکت انسان، فقط در راه خداوند باشد و نهایتا

خدای متعال است، برسد. این سرنوشت و نتیجه شیرین ترین محصولی است که اولیای 

الهی از درخت حیات خویش دریافت می کنند.

از  برخی  برگزیدگی  بر  احدیت،  درگاه  به  خویش  مناجات  و  نیایش  در   gحسین امام 

می کند.  کید  تأ دیگران  بر  هستند،  رسالت  و  نبوت  خاندان  آنان،  جمله  از  که  انسان ها 

حضرتg خودشان در شمار برگزیدگان و از آل ابراهیم اند که به شایستگی این انتساب 

را پاسداری نمودند.

پندها و آموزه ها
برگزیدگی برخی از انسان ها نسبت به دیگران؛ برتری برخی از انسان ها نسبت به دیگران؛ 

سعادت در گرو انتساب نیک نیست.
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20
برتری اهل بیت بر جهانیان

ِإنَّ اهلَل اصَطفی آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإبراهيَم َو آَل ِعمراَن َعَلی العاَلميَن * ُذرِّيًَّة 

َبعُضها ِمن َبعٍض َو اهلل َسميٌع َعليٌم )آل عمران: 33 و 34(

برترى داد *  بر جهانيان  را  ابراهيم و خاندان عمران  آدم و نوح و خاندان  خدا 
فرزندانى بودند، برخى از نسل برخى ديگر پديد آمده و خدا شنوا و داناست.

شأن تالوت
شهادت  شربت  عاشورا  روز  در   gسیدالشهدا حضرت  اصحاب  و  یاران  آن که  از  پس 

نوشیدند و نوبت به افراد خاندان آن حضرت رسید، اولین کسی که قدم به میدان گذاشت 

و در راه اسالم و قرآن، تیرها و نیزه و شمشیرها را به جان خرید، علی اکبر فرزند رشید 

امامg بود. هنگام وداع علی اکبرg با پدر، امام حسینg نظر محبت آمیزی به چهره و 

قامت رسای وی افکند و صورت و محاسنش را به سوی آسمان نمود و فرمود: »خدایا! 

تو خود علیه این مردم گواه باش که به سوی آنان جوانی حرکت می کند که از نظر خلقت 

لقای  مشتاق  ما هروقت  و  است  تو  پیامبر  به  مردم  و سخن گفتن، شبیه ترین  لق وخو 
ُ

خ و 

سیمای پیامبر بودیم به صورت وی تماشا می کردیم. خدایا! این مردم ستمگر را از برکات 
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و  آنان  میان  از  را  پراکندگی مبتالیشان گردان! صلح و سازش  و  تفرقه  به  و  زمین محروم 

فرمان روایانشان بردار که ما را با وعده یاری و نصرت دعوت نمودند و سپس به جنگ ما 

برخاستند«.

ی 
َ
 ِعمراَن َعل

َ
 ِإبراهیَم َو آل

َ
 َو آل

ً
فی  آَدَم َو ُنوحا

َ
َه اصط

َّ
امامg سپس این آیه را خواندند: »ِإنَّ الل

ُه َسمیٌع َعلیٌم«1
َّ
ها ِمن َبعٍض َو الل

ُ
 َبعض

ً
ة یَّ رِّ

ُ
میَن * ذ

َ
العال

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به نوزدهمین آیه همین فصل مراجعه شود.

برداشت
حضرت سیدالشهداg اعتقادی داشت و این اعتقاد را بر زبان جاری ساخت که فرزندش 

علی اکبرg در خلقت و رفتار و گفتار، شبیه ترین فرد به جدش رسول خداn بوده است.

بر همین اساس به آیه ای که در روایات جهت اثبات عصمت انبیا و ائمه اطهارb مورد 

استناد قرار گرفته، تمسک جسته و آن را در وصف فرزند گرامی اش تالوت فرمود.

بر  برتری  عصمت،  الهی،  برگزیدگی  جمله  از  آیه  در  مذکور  ویژگی های  تالوت،  این  با 

تلقی و   gاکبر بر جناب علی  بیان حضرت،  این  دیگران و شنوا و دانا بودن خداوند در 

تداعی شده است.

پندها و آموزه ها
همگان؛  بر   bبیت اهل  برتری  الهی؛  معیارهای  اساس  بر  برگزیدگی  الهی؛  گزینش 

برتری برگزیدگان بر دیگران، خداوند محور گزینش ها؛ عصمت انبیاb و برگزیدگان.

1. أعیان الشیعة،ج 1،ص607؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 305.
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21
سرسپردگی به شیطان!

يَطاُن َفَأنَساُهم ِذکَر اهلِل )مجادله: 19( اسَتحَوَذ َعَليِهُم الشَّ

شيطان بر آنها چيره شده است و نام خدا را از يادشان برده است. 

شأن تالوت
نقل شده است در روز عاشورا، هنگامی که کار بر امام حسینg سخت شد و تنها ماند، 

به خیمه های برادرانش نگریست و آنها را خالی دید، به خیمه های فرزندان عقیل نگاه کرد 

و آنها را خالی دید، به خیمه های اصحاب نگاه کرد و کسی را ندید و فراوان می فرمود: ال 

حول و ال قوة اال بالله العلی الظیم.

پس از آن به خیمه فرزندش، امام زین العابدینg رفت، او را دید که بر روی پوست خشنی 

افتاده و حضرت زینبh از او پرستاری می کرد. 

امام سجادg وقتی سیدالشهداg را دید تالش کرد که برخیزد، اما نتوانست، لذا به عمه 

خود گفت: مرا به سینه خود تکیه ده. این فرزند رسول خداl است که آمده!  

حضرت زینبh پشت سر امام سجادg نشست و ایشان را به سینه خود تکیه داد. امام 

حسینg از حال ایشان جویا شد و او خدا را سپاس گفت. سپس فرمود: پدر جان! امروز 
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با این منافقان چه کردی؟

ِه«. 
َّ
الل ِذکَر  نَساُهم 

َ
أ
َ
ف اُن 

َ
یط

َّ
الش یِهُم 

َ
َعل  

َ
»اسَتحَوذ فرزندم!  فرمود:   gسیدالشهدا حضرت 

جنگ میان ما و آنان چنان شعله ور شد که زمین از خون ما و ایشان به جوش آمد.1

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به پانزدهمین آیه همین فصل مراجعه شود. 

برداشت
چرایی ناشنواشدن گوش های لشکر دشمن در این آیه از قرآن کریم که از زبان امام حسین 

شنیده شد، آمده است. حضرت در گفت وگو با فرزندشان امام سجاد دشمنان را کسانی 

دانسته که شیطان بر آنان غلبه یافته و شیطان، یاد خدا را از ذهن آنان دور کرده و فراموشانده 

است. به همین دلیل جنگ و مبارزه ای میان دو لشکر رخ داد که زمین از خون آنان رنگین 

شد، گویا زمین، خون به جوش آورده است. 

پندها و آموزه ها
فراموشی یاد خدا، نتیجه استیالی شیطان؛ غلبه شیطان بر وجود آدمی.

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 485.
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22
نفرین بر ستمکاران

اِلميَن )هود: 18( َأال َلعَنُة اهلِل َعَلی الظَّ

هان، لعنت خدا بر ستمكاران باد.

شأن تالوت
نقل شده که در روز عاشورا امام حسینg بر اسب خویش سوار شد و در مقابل آن سپاه 

شما  نابودی!  و  باد  سختی تان  بینوایی!  و  باد  زشتی تان  کوفیان!  ای  فرمود:  و  ایستاد  شوم 

تیز  ما  بر  را  ما  آمدیم، شمشیر دست  آماده  و چون  طلبیدید  فریاد خود  به  را  ما  سرگشته 

کردید! و آتشی را که بر دشمنان ما و شما شعله ور بود بر ما افروختید! شما بی آن که از 

ما گناهی دیده باشید صبح کردید، در حالی که دشمنی ما را بر آشتی برگزیدید و به عناد 

ما شتافتید و به سبب گرایش به فساد، بیعت ما را رها کرده اید، از روی نادانی و پیوند با 

سرکشان امت و بازماندگان احزاب و دورافکنان کتاب خدا آن را شکستید! شما همانانید 

 
ُ
عَنة

َ
ال ل

َ
که پیوسته از یاری ما )خاندان پیامبرl( سستی کردید و به کشتن ما پرداختید. »أ

اِلمیَن«.1
َّ

ی الظ
َ
ِه َعل

َّ
الل

1. موسوعة کلامت االمام الحسین)ع(، ص 498.
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شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به چهاردهمین آیه همین فصل مراجعه  شود.

برداشت
به نظر می رسد امام حسینg در سخنرانی های خود با تکیه بر آیات شریف قرآن کریم، 

اهداف مختلفی را در نظر داشته اند: 

کید می نمود،  1. حجت را بر لشکر مقابل خویش تمام می کرد، 2. بر مسلمانی خویش تأ

3. خیال خام دشمنان را که می پنداشتند حضرت بر حاکم خروج نموده و از اسالم خارج 

گاهی می داد تا مایه عبرت شود،  شده، باطل می نمود، 4. از سرنوشت بدکاران و ظالمان آ

5. از نتیجه نیکوکاری و ایمان و تقوای واقعی سخن می گفت تا چشم های بینا و گوش های 

کید می فرمود،  شنوا بیدار شوند، 6. بر پیوستگی خاندان رسالت و امامت با قرآن کریم تأ

7. به ایاتی که فضیلت خاندان رسالت و امامت را بیان می فرماید، اشاره می نمود.

و از این دست اهداف که شاید بتوان بر این فهرست، موارد دیگری را نیز افزود.

پندها و آموزه ها
به  الهی نسبت  الهی؛ خشم و غضب  از رحمت  پیمان شکنی؛ دوری ظالم  نتیجه  ظلم، 

ستمگران.
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23
سرنوشت حقیقی

ِإنَّا هلِلِ َو ِإنَّا ِإَليِه راِجُعوَن  )بقره: 156(

ما از آن خدا هستيم و به او باز مى گرديم .

شأن تالوت
در نقلی آمده که در یکی از سخنرانی ها، امام حسینg در مقابل لشکر دشمن فرمود:

سپاس مخصوص آن خدایی است که دنیا را دار فنا و زوال قرار داد و اهل آن را بعد از هر 

لحظه، در یک حال قرار داد. کسی فریب می خورد که دنیا او را فریب دهد.

شقی کسی است که دنیا او را دچار امتحان نماید. مبادا این دنیا شما را فریفته نماید، زیرا 

این دنیا امید کسی را که به آن دلبستگی داشته باشد قطع می کند و طمع هر کسی را که به 

آن طمع کند نابود می نماید.

غضب  به  آن  برای  را  خدا  که  کرده اید  اجتماع  امری  برای  می بینم:  طور  این  را  شما  من 

آورده اید و خدا نظر رحمت خود را از شما برگردانیده است و نقمت و عذاب خود را برای 

شما حالل کرده است، شما را از رحمت خود دور نموده.

خدای ما خوب پروردگاری است، ولی شما بد مردمی هستید. زیرا اقرار به اطاعت کردید 
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و به حضرت محمدl ایمان آوردید، سپس پشت به ذریه و عترت پیامبر خود نمودید و 

می خواهید آنان را شهید نمایید. حقا که شیطان بر شما مسلط شده و شما را از یاد خدای 

یِه راِجُعوَن«. اینان 
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ بزرگ برده است. شما و این اراده ای که دارید نابود شوید! »ِإنَّ

همان مردمی هستند که پس از ایمان  آوردن کافر شدند، نابود شوند گروه کافران!1

در این ماجرا، هشتمین مورد از تالوت آیه استرجاع مرور شد.

شرح و توضیح آیه
برای مطالعه شرح و توضیح این آیه به اولین آیه فصل اول مراجعه شود.

برداشت
تا آخرین لحظات عمر  ابتدای حرکت مصلحانه خویش  از   gحضرت حسین بن علی

کید کردند و بر حقانیت انتخاب  شریفشان، با تالوت آیه شریفه استرجاع بر مبدأ و معاد تأ

و مسیر خویش صحه گذاشتند. ایشان در نامه ها، سخنرانی ها، گفت وگوها، مناجات ها و 

مراحل مختلفی که از حاالتشان بیان شده، آیه استرجاع را بر زبان جاری ساختند و الهی 

بودن هدف و مرام خویش را آشکار نمودند.

پندها و آموزه ها
حقانیت مرگ؛ بازگشت و مرگ همگان؛ آمادگی برای مرگ.

1. بحاراألنوار،ج 45، ص 6؛ سخنان حسین بن علی)ع( از مدینه تا کربال، ص 236.



 فصل چهارم:
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1
عجیب تر از اصحاب کهف

َأم  َحِسبَت  َأنَّ َأصحاَب الَكهِف َو الرَّقيِم كاُنوا ِمن آياِتنا َعَجبا )کهف: 9(

آيا پنداشته اى كه اصحاب كهف و رقيم از نشانه هاى شگفت انگيز ما بوده اند؟

شأن تالوت
پس از واقعه عاشورا و هنگامی که کاروان اهل بیتb به اسارت به کوفه برده شدند، ابن 

زیاد دستور داد سر مبارک حضرت امام حسینg را در تمام کوچه ها و در میان قبیله های 

کوفه بگردانند. زید ارقم می گوید: آن روز من در اتاقی نشسته بودم. هنگامی که سر بریده 

قرائت  را  آیه  این  که  شنیدم  گذشت،  برابرم  از  داشت  جا  نیزه  فراز  بر  که   gحسین امام 

قیِم کاُنوا ِمن آیاِتنا َعَجبا«. به خدا سوگند  هِف َو الرَّ
َ
صحاَب الک

َ
نَّ أ

َ
م  َحِسبَت  أ

َ
می فرمود: »أ

به مجرد اینکه، آیه را از آن سر بریده نورانی شنیدم، مو بر تنم راست شد و عرض کردم به 

خدا سوگند سر بریده شما ای فرزند رسول خدا، شگفت آورتر از پیش آمد اصحاب کهف 
است.1

1. اإلرشاد،ج 2، ص 117.
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شرح و توضیح آیه
این آیه در میان آیاتی از سوره کهف است که داستان اصحاب کهف را ذکر می کند و پاسخ 

یکی از سه سؤالی است که یهودیان به مشرکان آموختند تا از رسول خدا J بپرسند که 

بدین وسیله آن حضرت را در ادعای نبوتش بیازمایند. البته در این آیات، داستان اصحاب 

کهف را مانند داستان های دیگر طوری نقل نفرمود که صریح باشد. به تعبیر دیگر گاهی 

یاد می نماید،  آن  از   »
َ

وَنک
ُ
ل
َ
با عبارت »َیسأ و  نقل می کند  را  قرآن کریم، سؤال مخاطبان 

اما گاهی هم سؤال آنها نقل نمی شود، ولی به گونه ای روایت می شود که القا می کند آنان 

درصدد بودند که بفهمند مثال جریان اصحاب کهف چیست.

اکرم پیامبر  بعثت  از  قبل  و   gعیسی حضرت  زمان  از  بعد  کهف،  اصحاب  ماجرای 

و  بیست  تا  نهم  آیات  داشت.  نام  دقیانوس  طاغوتشان،  که  بوده  روم  در سرزمین  و   J

ششم از سوره کهف، به بیان داستان اصحاب کهف پرداخته و از آنها به عنوان »الگو و 

اسوه« یاد کرده است. گروهی از جوانان باهوش و باایمان که در یک زندگی پر زرق و 

برق در میان انواع نعمت به سر می بردند، اما برای حفظ عقیده حق و مبارزه با طاغوت 

عصر خویش به همه اینها پشت پا زدند و به غاری که از همه چیز تهی بود، پناه بردند 

و از این راه، استقامت و پایمردی خود را در راه ایمان نشان دادند. درس عبرتی که از 

این حادثه می توان گرفت، آن است که در راه حفظ عقاید صحیح، باید هجرت نمود، 

نباید به مکان و زمان و  پایمردی داشت و به امدادهای الهی دل بست و در این مسیر 

تعداد، توجه نمود.

»أم« استفهامی است که همراه با معنای انقطاع است، یعنی »شما گمان کردید؟!«

م َحِسبَت« یعنی پنداشتی که این کار، عجیب 
َ
»ُحسبان« به معنای پندار و گمان است. »أ

است؟ مگر می شود انسان سیصد سال بخوابد و آب و غذا نخورد؟

»کهف« به غار بزرگ گفته می شود.
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»رقیم« از ماده »َرقم« به معنی نوشتن یا خط است. »رقیم« در واقع به معنای »مرقوم« 

و »نوشته شده« است، زیرا در موارد بسیاری، وزن فعیل به معنای مفعول می آید. معانی 

مختلفی برای »رقیم« بیان شده است، از جمله: نام دیگر اصحاب کهف که نام آنها را بر 

لوحی نوشتند و بر درِب غار نصب کردند؛ نوشته و لوحی که داستان اصحاب کهف بر آن 

نوشته شده و نام آنان برآن رقم خورده؛ نام کوهی که غار در آن واقع شده؛ نام سرزمینی 

که آن کوه در آن بوده؛ نام شهر و دیاری که اصحاب کهف از آن بیرون آمدند. از میان این 

معانی، معنی اول نزد مفسران بیشتر پذیرفته شده است.

این نظر که اصحاب رقیم گروه دیگری غیر از اصحاب کهف بودند، با ظاهر آیه هماهنگ 

نیست، زیرا ظاهر آیه مد نظر نشان از این است که اصحاب کهف و رقیم یک گروه بودند، 

چرا که بعد از ذکر این دو عنوان، تنها به بیان داستان اصحاب کهف می پردازد و سخنی از 

غیر آنها به میان نمی آورد؛ این خود دلیل وحدت است.

 اصحاب کهف و رقیم، نام یک گروه باشد. گروهی که صدها سال به خواب رفته 
ً
ظاهرا

بودند و بعد از بیدارشدن، بسیاری از حقایق برای آنها کشف شد. 

»َعَجب«، مصدر و به معنای تعجب است که به منظور مبالغه، به صورت وصف تعبیر 

« در آیه دهم این 
ُ
الِفتَیة َوی 

َ
أ «، عبارت »ِإذ 

ً
شده، نه به صورت فعل. ظرف زمانی »َعَجبا

این حرف را زدند و سیصد سال  پناهنده شدند و  به کهف  افرادی که  سوره است، یعنی 

و بالغت،  فن فصاحت  اصول  از  یکی  گرفتن  کار  به  با  اینجا  در  کریم،  قرآن  خوابیدند. 

نخست سرگذشت این گروه را به طور اجمال، برای آمادگی ذهن شنوندگان، ضمن چهار 

)آیات  آیه  چهارده  ضمن  در  آن  تفصیل  به  سپس  کرده،  نقل  دوازدهم(  تا  نهم  )آیات  آیه 

سیزدهم تا بیست و ششم( پرداخته است.

معنای آیه مورد بحث این است که »آیا تو گمان کرده ای داستان اصحاب کهف و رقیم که 

خداوند، 300 سال شمسی و 309 سال قمری به خوابشان برد، نه غذایی خوردند و نه آبی 
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نوشیدند، سپس از آن خواب طوالنی و بی غذایی و بی آبی، بیدارشان نمود و گمان کردند 

یک روز یا بخشی از یک روز خوابیدند، نشانه عجیبی از آیات ما است؟ نه، هیچ عجیب 

و غریب نیست، زیرا آنچه بر عموم خلق می گذرد که سال ها فریفته زندگی مادی و زرق و 

برق آن شده، غافل و بی خبر از معاد به سرمی برند و ناگهان به عرصه قیامت درمی آیند و 

زندگی چندساله دنیای خود را یک روز یا ساعتی از یک روز می پندارند، دست کمی از 

سرگذشت اصحاب کهف ندارند. ما آیات عجیب تری در آسمان و زمین داریم که هر یک 

از آنها نمونه ای است از عظمت و بزرگی آفرینش، همچنین در قرآن کریم نیز آیات عجیب 

 داستان اصحاب کهف از آنها شگفت انگیزتر نیست.« 
ً
فراوان است که مسلما

در قرآن کریم غالب خطاب ها مفرد و به شخص پیغمبرJ است؛ در اینجا نیز فرمود: 

این  معنای  است.  شده   Jحضرت به  خطاب  یعنی  حسبتم«،  »أم  نه  حسبت«  »ام 

امر  این  از  مردم  از  بسیاری  که  است  این  َحِسبَت«،  م 
َ
»أ فرمود:  ایشان  به  که  خطاب 

تعّجب می کنند، لذا سؤال می کنند که داستان اصحاب کهف چیست؟ نه اینکه پیامبر

ل 
ُ
»ق فرمود  که  جهت  آن  از   Jحضرت شخص  البته  باشد.  برده  مطلبی  بر  گمان   J

آن  از  اما  باشد،  تعّجب آور  ایشان  برای  داستان  این  است  م«، ممکن 
ُ
ک

ُ
ِمثل ٌر 

َ
َبش َنا 

َ
أ َما  ِإنَّ

برای  گذاشت،  سر  پشت  را  معراج  و  کبرا  آیات  الهی،  وحی  با   ،Jحضرت که  جهت 

سوه همه 
ُ
ا ایشان  که  است  آن جهت  از  آن حضرت  به  و خطاب  نیست؛  تعّجب آور  او 

مخاطبان و تنها گیرنده وحی هستند.

برداشت
تالوت این آیه توسط سر امام حسینg بر نیزه، همچنان که راوی این جریان نیز به درستی، 

جریان  از  شگفت آورتر  و  شگفتی هاست  از  ساخت،  جاری  زبان  بر  و  نمود  درک  را  آن 

اصحاب کهف نیز نیز هست. چرا که شکست ظاهری امام حسینg در جریان کربال، 

شکست واقعی بنی امیه را بالفاصله رقم زد. از نشانه های آن، جذب مخاطبان و دل ها در 
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هر یک از منازلی است که کاروان اهل بیتb از کربال تا شام انجام دادند. از جمله عقل و 

دل زید بن ارقم که صدای تالوت امام حسینg را بر سر نی شنید و مو بر تنش صاف شد 

و حقیقت را بر زبان جاری ساخت.

پندها و آموزه ها
از شگفت ترین  اصحاب کهف  نشانه های خداوند؛  از  اصحاب کهف  الهی؛  نشانه های 

نشانه های الهی؛ امام حسینg شگفت تر از اصحاب کهف.
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2
سرنوشت ستمکاران

َو َسَيعَلمُ  الَّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن )شعراء: 227(

و ستمكاران به زودى خواهند دانست كه به چه مكانى باز مى گردند.

شأن تالوت
از جمله کراماتی که از سر مقدس امام حسینg در مسیر کوفه تا شام صادر شد، زمانی 

به  یهودی  میان جمعیت، مردی  َحّران رسید. در  به   bاهل بیت اسرای  است که کاروان 

نام یحیی حّرانی حضور داشت که او هم به تماشای کاروان اسرای اهل بیتb و سرهای 

که  دید  و  افتاد   gحسین امام  سر  به  یحیی  چشم  ناگاه  بود.  رفته  کربال  شهدای  مقدس 

لب های او تکان می خورد. پیش رفت و گوش خود را به لب های امامg نزدیک کرد و آیه 

ِلُبوَن« را از امام شنید.
َ

ٍب َینق
َ
ل

َ
یَّ ُمنق

َ
ُموا أ

َ
ل

َ
ِذیَن ظ

َّ
ُم ال

َ
»َو َسَیعل

یحیی از مشاهده آن واقعه متعّجب شد و از ماجرای آن سر پرسید. یحیی پس از اطالع از 

جریان کربال، مسلمان شد و خدمت امام سجادg رسید و عرض ارادت نمود. اما دشمنان 

اهل بیتb که کاروان را هدایت می کردند، بر او خرده گرفتند که چرا با مخالفان والی شام 
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دوستی نموده است. یحیی نیز شمشیر برداشت و با آنان پیکار کرد تا به شهادت رسید.1

شرح و توضیح آیه
سوره،  این  آیات  بیشتر  مفسران،  نظر  از  شعراست.  سوره  از  آیه  آخرین  بحث،  مورد  آیه 

از  دفاع  مقام  در  و  دشمنان  انبوه  برابر  در  ایشان  هم عصر  مؤمنان  و   Jپیامبر به  دلداری 

پیامبرJ در برابر تهمت های ناروا نازل شده، از همین رو، سوره با یک جمله پرمعنی و 

تهدیدآمیز به این دشمنان لجوج پایان یافته است.

ُموا« تذکر داده شده که خداوند در کمین ستمگران است. 
َ
ل

َ
ِذیَن ظ

َّ
ُم ال

َ
در عبارت »َو َسَیعل

ٍب« اسم مکان یا مصدر میمی از انقالب است.
َ
ل

َ
»ُمنق

ستمکاران در این آیه به طوری که از سیاق بر می آید، مشرکان هستند.

 همان آتش 
ً
گرچه بعضی از مفسران، خواسته اند بازگشت و سرنوشت مد نظر آیه را منحصرا

دوزخ، معرفی کنند، ولی ممکن است شکست های پی درپی که در جنگ های بدر و مانند 

آن، دامن آنها را گرفت و ضعف و ذلتی که سرانجام در این دنیا نصیبشان شد، عالوه بر 

شکست آخرت در مفهوم این تهدید جمع باشد.

معنای آیه مد نظر این است: کسانی که ستم کرده اند، به زودی خواهند فهمید که به چه 

بازگشتگاهی برمی گردند و آن بازگشتگاه همان آتش است یا این است که به زودی خواهند 

فهمید که چگونه برمی گردند.

برداشت
با ظلم و ستم اموی  نیز از مبارزه  نیزه  زبان و لبان مقدس حضرت سیدالشهداg بر سر 

و از هدایتگری و ارشاد دل های آماده دست نمی کشد. امامg با تالوت این آیه، صحت 

مسیر انتخابی خود و کژراهه بودن مسیر دشمنان را بیان می دارد. به سعادت رسیدن خود 

و یارانش و به شقاوت رسیدن دشمنانش را گوشزد می کند. قدرت حق و تهدید باطل را با 

1. روضةالشهداء،ص 457؛ منتهى اآلمال،ج 2،ص964.
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یک جمله کوتاه پرمعنی از قرآن، یادآوری می کند و قلبی را از میان جمعیت که مسلمان 

هم نبوده آشفته می سازد، مسلمان می کند و توفیق شهادت را نیز به وی عطا می نماید.

پندها و آموزه ها
در  به دوزخ؛ کوتاهی زمان زندگی  بازگشت ظالمان  به سوی خداوند؛  بازگشت همگان 

دنیا؛ قدرت، مصونیت آور نیست؛ خداوند در کمین ستمگران.
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3
کفایت الهی

ِميُع الَعِليُم )بقره: 137( َفَسَيكِفيَكُهُم اهلُل َو ُهَو السَّ

و در برابر آنها، خدا تو را كافى است كه او شنوا و داناست.

شأن تالوت
ُهُم 

َ
َسَیکِفیک

َ
َهیل، سر مبارک امام حسینg در باب فرادیس دمشق، آیه »ف

ُ
طبق نقل سلمة بن ک

ِمیُع الَعِلیُم« را تالوت می کرد. راوی می گوید: به خدا سوگند، در آنجا شنیدم  ُه َو ُهَو السَّ
َّ
الل

که سر حضرت حسین بن علیg آیه را خواند و در این مشاهده، هیچ تمثیل و تشبیهی 
برای من رخ نداد.1

شرح و توضیح آیه
این آیه تذکر می دهد که اگر اهل کتاب، یهود و نصاری، به جای سرسختی و خودمحوری 

ایمان  انبیا و کتب آسمانی  به تمام  قبیله ای، همانند مسلمانان  نژادی و  بر مسائل  و تکیه 

 هدایت می یابند، ولی اگر همچون گذشته، 
ً
بیاورند و تعّصبات نابجا را کنار بگذارند، حتما

تنها خود را بر حّق بدانند و دیگران را منحرف بشمارند، آنان در ستیز با حّق و در راه جدایی 

1. فرائدالسمطین، ج  2، ص 169؛ إحقاق الحق و إزهاق الباطل ، ج  33، ص 694.
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از حّق و گرویدن به باطل خواهند بود. البّته مسلمانان باید به راه خود دلگرم باشند و از 

تحقیرها و توطئه های آنان نترسند، چون خداوند، شر دشمنان را از مسلمانان، دفع و آنان 

را در برابر دشمنان حمایت و کفایت می کند، زیرا که او شنوای داناست.

پیامبر  اللُه«، مشتمل بر دو مطلب است: یکی وعده نصرت و پیروزی به  ُهُم 
َ
َسَیکِفیک

َ
»ف

اکرمJ و مسلمانان و دیگری وعید کافران و تهدید اهل شقاق به شکست.

اصل کلی بهره مندی مؤمنان از کفایت خاص خداوند این است که اگر کسی بنده خدا 

شد، خدای سبحان کارهای او را کفایت می کند. خدای متعال، وعده خود را درباره کفایت 

مؤمنان بیان می فرماید و این وعده، که با فعل مضارع بیان شده داللت بر استمرار دارد، 

یعنی این امر همچنان ادامه دارد و خداوند با کمک های مادی و معنوی خود، مؤمنان را 

کفایت می کند. این سّنت الهی، مخصوص نسل معّین یا دوره ویژه نیست، بلکه در هر 

زمان و در هر زمین و با هر زبانی که گفت وگو کنند، اگر مسلمان راستین بوده اند، مشمول 

ف ناپذیر الهی خواهند بود.
ّ
وعده تخل

کفایت الهی و امداد غیبی، گاه تأثیر مادی دارد؛ مانند برانگیختن طوفان شن برای برهم زدن 

و درهم شکستن امکانات و تجهیزات دشمن، چنان که در جنگ احزاب واقع شد،1 و گاه 

القای  و  آنان  قدام 
َ
ا تثبیت  و  به دل های مؤمنان  آرامش بخشیدن  مانند  تأثیر معنوی دارد؛ 

رعب و هراس در دل های کافران و مشرکان.2 

ــم  ــوداً لَ ــوٌد فَأَرَســلنا َعلَيِهــم ريحــاً َو ُجُن ــِه َعلَيُكــم إِذ جاَءتُكــم ُجُن ــُروا نِعَمــَة اللَّ ــوا اذكُ ــا الَّذيــَن آَمُن 1. يــا أَيَُّه

ــاد  ــه ي ــر خــود ب ــد، نعمــت خــدا را ب ــوَن بَصــراً؛ اى كســاىن كــه اميــان آورده اي ــا تَعَملُ ــُه ِب تََروهــا َو كاَن اللَّ

آريــد، آنــگاه كــه لشــكرهايى بــه ســوى شــام ]در[آمدنــد، پــس بــر رس آنــان تندبــادى و لشــكرهايى كــه آنهــا 

ــواره بيناســت. )احــزاب: 9( ــد هم ــه آنچــه مى كني ــتاديم، و خــدا ب ــد فرس را منى ديدي

ــَن  ــوِب الَّذي ــأُلقي  يف  قُلُ ــوا َس ــَن آَمُن ــوا الَّذي ــم فَثَبِّتُ ــِة أَنِّ َمَعُك ــَك إَِل املاَلئَِك ــي  َربُّ ــه ن. ک: إِذ يُوح 2. از جمل

ــاٍن؛ هنگامــى كــه پــروردگارت بــه فرشــتگان  ــم كُلَّ بَن ــوا ِمنُه ــاِق َو ارِضبُ ــوَق األَعن ــوا فَ ــُروا الرُّعــَب فَارِضبُ كََف

وحــى مى كــرد كــه مــن بــا شــام هســتم، پــس كســاىن را كــه اميــان آورده انــد ثابت قــدم بداريــد. بــه زودى 

در دل كافــران وحشــت خواهــم افكنــد. پــس، فــراز گردنهــا را بزنيــد، و همــه رسانگشتانشــان را قلــم كنيــد. 

ــال: 12( )انف
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در قرآن کریم موارد متعددی از کفایت های خاص الهی گزارش شده، از جمله: کفایت 

نسبت پیامبر گرامیJ در آغاز دعوت آشکار که خدای سبحان وعده داد شّر مشرکان و 

استهزاکنندگان را از او دور دارد؛1 در جنگ بدر که خداوند مسلمانان را با فرشتگان کفایت 

کرد؛2 خداوند در جنگ احزاب با تشدید سردی هوا و ارسال طوفانی نه چندان سهمگین و 

افکندن هراس در دل های کافران، مؤمنان را به گونه ای کفایت کرد که مشرکان بدون جنگ 

و درگیری نظامی، متواری شدند. )احزاب: 9(

»سمیع« و »علیم« از اسمای حسنای الهی است؛ خدایی که سمیع و علیم محض است، 

نهاد  و  نهان  را در  آنچه  و  را می شنود  نیایش های مسلمانان  و  نفاق  و  اهل شقاق  سخنان 

هر دو گروه است، می داند. برخی مفسران از یادکرد »علیم« بعد از ذکر »سمیع« نتیجه 

گرفته اند که معنای »سمیع« غیر از علم به شنیده هاست و داوری نهایی آن بر عهده فن 

حکمت است.

برداشت
کنده از خشم  آنان آ هنگام ورود کاروان اسرای اهل بیتb به سرزمین شام، دل های 

ایمان و اعتقاد به صحت مسیر حضرت حسین از  نسبت به حاکم اموی است، مملو 

g، اما مشحون از دلهره و اضطراب نسبت به آنچه در این مکان رخ خواهد داد، در 

الهی است. به نصرت  از اطمینان  اینکه سرشار  عین 

سر مقدس سیدالشهداg در چنین فضایی به سخن می آید و آیه ای را تالوت می کند که 

دل های مؤمنان را پر از شکر و سپاس و دل های دشمنان را لبریز از ترس و یأس می نماید و 

گاهی خداوند از همه حرکات و گفتارهای مؤمنان  کفایت الهی را برای مؤمنان، شنوایی و آ

1. إِنَّا كََفيناَك املُستَهزِئنَي؛ كه ما ]رّش[ ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد. )حجر: 95(

2. بـَـى  إِن تَصــرِبُوا َو تَتَُّقــوا َو يَأتُوكـُـم ِمــن فَورِِهــم هــذا مُيِددكـُـم َربُُّكــم ِبَخمَســِة آالٍف ِمــَن املاَلئَِكــِة ُمَســوِّمنَي؛ 

ــگاه [  ــد، ]هامن ــام بتازن ــر ش ــروش [ ب ــوش ]و خ ــني ج ــا هم ــد، و ب ــزگارى منايي ــد و پرهي ــرب كني ــر ص آرى، اگ

پروردگارتــان شــام را بــا پنــج هــزار فرشــته نشــاندار يــارى خواهــد كــرد. )125(
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و دشمنان را گوشزد می نماید.

پندها و آموزه ها
کفایت الهی در برابر دشمنان؛ اعتماد به نصرت الهی؛ توکل بر خداوند؛ تهدید دشمنان؛ 

گاه از خواسته های قلبی و زبانی؛ خداوند، شنوا و  خداوند، شنوای نیایش ها؛ خداوند، آ

بینای نقشه های دشمنان.
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فهرست آیات به ترتیب تالوت
فصل اول: در سرزمین وحی

یِه راِجُعوَن   )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 1. ِإنَّ

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 2. ِإنَّ

 )احــزاب: 
ً
طهیــرا

َ
ــم ت

ُ
َرک هِّ

َ
 الَبیــِت َو ُیط

َ
هــل

َ
جــَس أ ــُم الرِّ

ُ
 اللــُه ِلُیذِهــَب َعنک

ُ
مــا ُیریــد 3. ِإنَّ

)33

 ال َریَب فیها )حج: 7(
ٌ
 آِتَیة

َ
اَعة نَّ السَّ

َ
4. َو أ

یُر الحاِکمین )اعراف: 87(
َ

5. َو ُهَو خ

نیب )هود: 88(
ُ
یِه أ

َ
لُت َو ِإل

َّ
َوک

َ
یِه ت

َ
 ِباللِه َعل

َّ
وفیقي  ِإال

َ
6. َو ما ت

اِلِمین )قصص: 21(
َّ

وِم الظ
َ

ِني ِمَن الق  َربِّ َنجِّ
َ

ُب قال
َّ
 َیَتَرق

ً
َرَج ِمنها خاِئفا

َ
خ

َ
7. ف

ٍة  )نساء: 78(
َ

د یَّ
َ

 ُمش
ٍ

نُتم في  ُبُروج
ُ
و ک

َ
 َو ل

ُ
ُم الَموت

ُ
وُنوا ُیدرِکک

ُ
ک

َ
یَنما ت

َ
8. أ

 ِإلی  َمضاِجِعِهم )آل عمران: 154(
ُ

تل
َ

یِهُم الق
َ
ِتَب َعل

ُ
ذیَن ک

َّ
َبَرَز ال

َ
9. ل
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َنٍة )انفال: 42( َنٍة َو َیحیي  َمن َحیَّ َعن َبیِّ  َعن َبیِّ
َ

ك
َ
 َمن َهل

َ
10. ِلیهِلك

َنا)توبه: 51(
َ
َتَب اللُه ل

َ
 َما ک

َّ
ن ُیِصیَبَنآ ِإال

َّ
11. ل

ــِبیل  )قصــص:  ــي َســواَء السَّ ن َیهِدَیِن
َ
ــي أ  َعســي  َربِّ

َ
ــال ــَن ق ــَه ِتلقــاَء َمدَی َوجَّ

َ
ــا ت مَّ

َ
12. َو ل

)22

الِقیاَمــِة  َیــوَم  ــم 
ُ
ُجوَرک

ُ
أ ــوَن 

َّ
َوف

ُ
ت مــا  ِإنَّ َو  الَمــوِت   

ُ
ــة

َ
ذاِئق َنفــٍس   

ُّ
ل

ُ
ک  .13 

)آل عمران: 185(

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 14. ِإنَّ

َنــا َبــِري ٌء 
َ
 َو أ

ُ
عَمــل

َ
ــا أ نُتــم َبِریُئــوَن ِممَّ

َ
ــم أ

ُ
ک

ُ
ــم َعَمل

ُ
ک

َ
ــل ِلــي َعَمِلــي َو ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
ُبــوك

َّ
ذ

َ
15. َو ِإن ک

ون  )یونــس: 41(
ُ
عَمل

َ
ــا ت ِممَّ

شاد  )غافر: 38(  الرَّ
َ

م  َسبیل
ُ
هِدک

َ
16. أ

قَتِدٍر )قمر: 42(  َعِزیٍز مُّ
َ

خذ
َ
17. أ

ــون  
ُ
عَمل

َ
ــا ت ــِري ٌء ِممَّ ــا َب َن

َ
 َو أ

ُ
ــل عَم

َ
ــا أ ــوَن ِممَّ ــم َبِریُئ نُت

َ
ــم أ

ُ
ک

ُ
ــم َعَمل

ُ
ک

َ
ــي َو ل ــي َعَمِل 18. ِل

ــس: 41( )یون

فصل دوم: در مسیر شهادت
مر )روم: 4(

َ
1. ِللِه األ

أن  )الرحمن: 29(
َ

 َیوٍم  ُهَو ِفي ش
َّ

ل
ُ
2. ک

ِعیرِ  )شوری: 7( ِریٌق ِفي السَّ
َ
ِة َو ف ِریٌق ِفي الَجنَّ

َ
3. ف

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 4. ِإنَّ

 َعلی  َنفِسِه  )فتح: 10(
ُ

ث
ُ
ما َینک ِإنَّ

َ
 ف

َ
ث

َ
َمن َنک

َ
5. ف



247خگیرم وهلا

  )احزاب: 23(
ً

بِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبد

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
6. ف

ِدیر )آل عمران: 26(
َ
ي ٍء ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 َعلی  ک

َ
ك 7. ِإنَّ

 ما َیشاُء )حج: 18(
ُ

8. ِإنَّ اللَه َیفَعل

 )مائده: 1(
ُ

ُم ما ُیِرید
ُ
9. َیحک

 ما َیشاُء )حج: 18(
ُ

10. َیفَعل

أن  )الرحمن: 29(
َ

 َیوٍم  ُهَو ِفي ش
َّ

ل
ُ
11. ک

 )کهف: 51(
ً
دا

ُ
یَن َعض

ِّ
 الُمِضل

َ
ِخذ نُت ُمتَّ

ُ
12. َو ما ک

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 13. ِإنَّ

میَن  )الفاتحه: 2(
َ
 ِللِه َربِّ العال

ُ
14. الَحمد

َسُهم َیظِلُموَن  )بقره: 57(
ُ

نف
َ
ُمونا َو لکن کاُنوا أ

َ
ل

َ
15. َو ما ظ

ــی  وا ِف ــرُّ َس
َ
ــآ أ ــی م

َ
ــوا َعل ُیصِبُح

َ
ــِدِه ف ــن ِعن ــٍر مِّ م

َ
و أ

َ
 أ

ِ
ــح ت

َ
ــَی ِبالف ن َیأِت

َ
ــُه أ ــی الل َعَس

َ
16. ف

ــده: 52( ــَن  )مائ ــِهم َناِدِمی ِس
ُ

نف
َ
أ

  )آل عمران: 173(
ُ

17. َحسُبَنا اللُه َوِنعَم الَوِکیل

ُهم ِلَیــزداُدوا 
َ
مــا ُنملــي  ل ِســِهم ِإنَّ

ُ
نف

َ
یــٌر أِل

َ
ُهــم خ

َ
مــا ُنملــي  ل نَّ

َ
ــُروا أ

َ
ف

َ
ذیــَن ک

َّ
18. َو ال َیحَســَبنَّ ال

ــی َیمیَز  یــِه َحتَّ
َ
نُتــم َعل

َ
َر الُمؤِمنیــَن َعلــی  مــا أ

َ
ــُه ِلَیــذ

َّ
ُهــم َعــذاٌب ُمهیــٌن * مــا کاَن الل

َ
 َو ل

ً
ِإثمــا

ــب  )آل عمــران: 178 و 179( یِّ
َّ

 ِمَن الط
َ

بیــث
َ

الخ

فصل سوم: در کارزار کربال
یِه راِجُعوَن   )بقره: 156(

َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 1. ِإنَّ

ــيَّ َو ال 
َ
ــوا ِإل

ُ
ــمَّ اقض

ُ
 ث

ً
ــة مَّ

ُ
ــم غ

ُ
یک

َ
ــم َعل

ُ
مُرک

َ
ــن أ

ُ
ــمَّ ال َیک

ُ
م ث

ُ
ــَرکاَءک

ُ
ــم َو ش

ُ
مَرک

َ
جِمُعــوا أ

َ
أ
َ
2. ف
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نِظــُروِن )یونــس: 71(
ُ
ت

اِلِحیــَن  الصَّ ــی 
َّ
َیَتَول ُهــَو  َو  الِکتــاَب   

َ
ل َنــزَّ ــِذي 

َّ
ال اللــُه  ــَي  َوِلیِّ ِإنَّ   .3 

 )اعراف: 196(

قوي  )بقره: 197( اِد التَّ یَر الزَّ
َ

ِإنَّ خ
َ
ُدوا ف َزوَّ

َ
4. ت

فِلُحون   )بقره: 189(
ُ
م ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
وا اللَه ل

ُ
ق

َّ
5. َو ات

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 6. ِإنَّ

اِلمیَن )مؤمنون: 41(
َّ

وِم الظ
َ

 ِللق
ً
ُبعدا

َ
7. ف

رُجُموَن )دخان: 20(
َ
ن ت

َ
م أ

ُ
ک ي َو َربِّ  ِبَربِّ

ُ
ي ُعذت 8. ِإنِّ

ٍر ال ُیؤِمُن ِبَیوِم الِحساِب   )غافر: 27( بِّ
َ
 ُمَتک

ِّ
ل

ُ
م ِمن ک

ُ
ک ي َو َربِّ  ِبَربِّ

ُ
ي ُعذت 9. ِإنِّ

رآَن ِعضین  )حجر: 91(
ُ

وا الق
ُ
ذیَن َجَعل

َّ
10. ال

ــيَّ َو ال 
َ
ــوا ِإل

ُ
ــمَّ اقض

ُ
 ث

ً
ــة مَّ

ُ
ــم غ

ُ
یک

َ
ــم َعل

ُ
مُرک

َ
ــن أ

ُ
ــمَّ ال َیک

ُ
م ث

ُ
ــَرکاَءک

ُ
ــم َو ش

ُ
مَرک

َ
جِمُعــوا أ

َ
أ
َ
11. ف

نِظــُروِن )یونــس: 71(
ُ
ت

 
َّ
ــٍة ِإال ــم مــا ِمن َدابَّ

ُ
ک ــي َو َربِّ ــی اللــِه َربِّ

َ
لــُت َعل

َّ
َوک

َ
ــي ت نِظــُروَن * ِإنِّ

ُ
 ت

َ
ــمَّ ال

ُ
 ث

ً
کیدوِنــی َجِمیعــا

َ
12. ف

ــي َعلی  ِصــراٍط ُمســَتقیٍم )هــود: 55 و 56(  ِبناِصَیِتهــا ِإنَّ َربِّ
ٌ

ُهــَو آِخــذ

 الَمصیر)ممتحنه: 4(
َ

یك
َ
لنا ... َو ِإل

َّ
َوک

َ
 ت

َ
یك

َ
13. َعل

اِلمیَن )هود: 18(
َّ

ی الظ
َ
 اللِه َعل

ُ
عَنة

َ
ال ل

َ
14. أ

ــه:  ــُروَن )مجادل ــُم الخاِس ــیطاِن ُه
َّ

ــزَب الش ال ِإنَّ ِح
َ
ــیطاُن ... أ

َّ
ــُم الش یِه

َ
 َعل

َ
15. اســَتحَوذ

)19

رِض َو 
َ
ــماِء َو األ یِهــم َبــَرکاٍت ِمــَن السَّ

َ
َتحنــا َعل

َ
ف

َ
ــوا ل

َ
ق

َّ
ــری آَمُنــوا َو ات

ُ
 الق

َ
هــل

َ
نَّ أ

َ
ــو أ

َ
16. َو ل
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ذناُهــم ِبمــا کاُنــوا َیکِســُبوَن  )اعــراف: 96(
َ

خ
َ
أ
َ
ُبــوا ف

َّ
لکــن کذ

  )احزاب: 23(
ً

بِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبد

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
17. ف

  )احزاب: 23(
ً

بِدیال
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ضی  َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبد

َ
ِمنُهم َمن ق

َ
18. ف

 
ً
ــة یَّ رِّ

ُ
ــَن * ذ می

َ
ــی العال

َ
ــراَن َعل  ِعم

َ
ــَم َو آل  ِإبراهی

َ
 َو آل

ً
ــا ــی آَدَم َو ُنوح ف

َ
ــَه اصط 19. ِإنَّ الل

ــران: 33 و 34( ــٌم )آل عم ــمیٌع َعلی ــه َس ــٍض َو الل ــن َبع ــا ِم ه
ُ

َبعض

 
ً
ــة یَّ رِّ

ُ
ــَن * ذ می

َ
ــی العال

َ
ــراَن َعل  ِعم

َ
ــَم َو آل  ِإبراهی

َ
 َو آل

ً
ــا ــی آَدَم َو ُنوح ف

َ
ــَه اصط 20. ِإنَّ الل

ــران: 33 و 34( ــٌم )آل عم ــمیٌع َعلی ــه َس ــٍض َو الل ــن َبع ــا ِم ه
ُ

َبعض

نَساُهم ِذکَر اللِه )مجادله: 19(
َ
أ
َ
اُن ف

َ
یط

َّ
یِهُم الش

َ
 َعل

َ
21. اسَتحَوذ

اِلمیَن )هود: 18(
َّ

ی الظ
َ
 اللِه َعل

ُ
عَنة

َ
ال ل

َ
22. أ

یِه راِجُعوَن  )بقره: 156(
َ
ا ِإل ا ِللِه َو ِإنَّ 23. ِإنَّ

فصل چهارم: تالوت سر
قیِم کاُنوا ِمن آیاِتنا َعَجبا )کهف: 9( هِف َو الرَّ

َ
صحاَب الک

َ
نَّ أ

َ
م  َحِسبَت  أ

َ
1. أ

ِلُبوَن )شعراء: 227(
َ

ٍب َینق
َ
ل

َ
یَّ ُمنق

َ
ُموا أ

َ
ل

َ
ذیَن ظ

َّ
ُم  ال

َ
2. َو َسَیعل

ِمیُع الَعِلیُم )بقره: 137( ُه َو ُهَو السَّ
َّ
ُهُم الل

َ
َسَیکِفیک

َ
3. ف
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