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استنادات قرآنی قیام امام حسین
*

حجتاالسالموالمسلمين دکترناصررفيعی 


مقدمه 
عما و گفتار پیامبر اكرم

و ائمۀ معصومین

است .نخستین مفسر قرآن كریم رسول خدا
َ

ُ َ َ

ِل ُت َبی َن ِل ّلن ِاس ما ن ّ ِزل ِإلی ِهم 1».ایشان اها بیت

ارجمان و افسیر قرآن كریم

َ َْ َ ْ َ َ ّ ْ
الذك َر
است« :و أنزلنا ِإلیك ِ

را در حدیث معروف ثقلین ،عدل

قرآن قرار داده و با اأ كید بر امسک به قرآن و عتر  ،بر رابطۀ اف یکناپذیر این دو

اأ كید كردند؛ حدیای كه به نظر بزرگان ،در زمرۀ احادیث معتبر و متواار است.

2

از حدیث ثقلین ،میاوان به ایدن حقیقدت دسدت یافدت كده وجدود حجتدی
معصوم ،همواره در كنار قرآن اا زمان ورود بر رسول خدا

در كندار حدو

كوثر ضرور است.
امام خمینی در زمینۀ امسک به ثقلین میفرماید« :ذكر این ن ته الزم است
* عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة و ازمبلغان نخبه دفتر ابلیغا اسدالمی حدوزۀ علمیدۀ
قم.
 . 1نحا :آیۀ .44
 . 2عبدالحسین امینی ،الغدیر ،ج  ،6ص 303؛ ابن حجدر عسدقالنی ،الصتواع المحرقتة ،ص 149
و.150
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كه حدیث ثقلین ،متواار بین جمیع مسلمین است و كتب اها سدنت از صدحا
ششگانه اا كتب دیگر آنان ،با الفاظ مختلفه و موارد م رر از پیغمبر اكرم

،

به ور متواار نقا شده است و این حدیث شری  ،حجت قا ع است بر جمیدع
بشر؛ بهویژه مسلمانان مذاهب مختل ؛ و باید همۀ مسلمانان كه حجت بر آنان
امام است ،جوابگوی آن باشند و اگر عذری برای جداهالن بیخبدر باشدد ،بدر
علمای مذاهب نیست».

1

صدها روایت افسیری و هزاران استشهاد قرآنی ،از كالم ائمه
رسیده كه ّ
مبین محور بودن قرآن و اها بیت است .امامان معصوم

به دست ما
 ،قدرآن

را معیار و اساس ارزیابی سخنان خود معرفی كردهاند و به صدراحت فرمودهاندد:
«آن ه از احادیث ما مخال قرآن است ،زخرف و با ا اسدت ».در ایدن میدان،
مجموعهای از روایتها و استشهادهای قرآنی از امدام حسدین

بده مدا رسدیده

است كه در این نوشتار ،انها به بررسی استنادا قرآنی ایشان در حادثۀ عاشدورا
از زمان امتنا از بیعت با یزید اا لحظۀ شهاد میپردازیم.
امددام  ،ی دی از اهددداف اصددلی قیددام خددود را دعددو بدده قددرآن و سددنت
پیامبر
ُ

ّ َ ُ َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ
الس َةنِ ق ْةد
ذكر كرده استِ « :إنی أ ْد ُعوك ْم ِإلةی الل ِةه و ِإلةی ن ِبیة ِه ف ِةِّن

ا ِمی َتت؛ شما را دعو میكنم به كتاب خدا و سنت پیامبر؛ چدون سدنت پیدامبر
2

مرده است».

هم نین ،انگیزۀ مهلت خواسدتن شدب پایدانی حیدا خدویر را ،دوسدت

َّ ُْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
الصالة
داشتن نماز ،قرائت قرآن ،دعا و استغفار ذكر می كند« :أنی كنت قد أ ِح
َْ
َل ُه َو ت َال َو َة ك َتابه َو َك ْث َر َة ُ
الةد َعا ِ َو ِاَل ْس ِةتغف ِار؛ 3بهدرسدتی كده مدن در ایدن شدب،
ِ ِِ
ِ
 . 1امام خمینی ،صحیفۀ نور ،ج  ،21ص .394
 . 2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .339
 . 3همان ،ص .392
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نمازگزاردن ،قرآنخواندن و دعا و استغفار بسیار را دوست دارم».
امام  ،اصحاب خویر را پس از نماز اهر روز عاشورا ،امت قرآن خطاب

ّ ُ َ ُ
ُّ َ
اطل ُبوها و هذه ّ
الن ُار َف َ
اهر ُبوهةا؛ 1ای امدت
القرآّن هذه الجنِ ف
ِ
كرده و فرمود« :یا ام
ِ

قرآن! اینک این بهشت است ،آن را لب كنید و از جهنم بگریزید».

آن حضر  ،روز عاشورا از قاریان و حامالن قرآن بهصور ویژه اجلیا كرد .به
ً
ََ
َ
گواه ااریخ ،بر بالین «حبیب بن مظاهر» فرمود« :لله َد ُرک یا حبی لقد كنت فاضال
َ َ
َ ْ ُ ُْ
واح َد ٍة؛ 2خدا خیر دهد ای حبیب! او مرد فاضلی بدودی كده
تخ ِتم الق ْرآّن فی لیل ٍِ ِ
قرآن را در یک شب ختم میكردی».

هم نین ،در روایا میبینیم كه امام حسین  ،صور خود را بر صدور
«اسلم بن عمرو» كه غالمی ارک و قداری قدرآن بدود ،نهداد و بدا ایدن كدار ،او را
ستود.

3

استناداتقرآنی 
امام حسین  ،از زمان امتندا بیعدت بدا یزیدد ادا حماسدۀ عاشدورا ،در شدرایط و
صحنههای مختل و به فراخور مخا ب (اعم از دوست یا دشمن) ،بده بخشدی از
آیا قرآن كریم استناد كردهاند كه به ارایب زمانی ذكر میشود.
َ

َ

 .1آيۀ استرجاع« :إّنا ل َّله َو إّنا إ َلیه راج ُع َ
ون»
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

4

هنگامی كه ولید بن عتبده خبدر مدرگ معاویده را بده امدام داد ،حضدر آیدۀ شدریفۀ
 . 1محمدمهدی حائری مازندرانی ،معالی السبطین ،ج  ،1ص .362
 . 2گروه نویسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین  ،ص .446
 . 3سید محسن امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،6ص .607
 . 4بقره :آیۀ .156
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استرجا را االو كرد 1.هم نین هنگامی كه مروان بن ح م بده حضدر اوصدیه

كرد اا با یزید بیعت كند ،این آیه را خواند 2.امدام در دی مسدیر كدربال نیدز ،چندد
مرابه این آیه را قرائت كرد .هنگام شنیدن خبر شهاد مسلم بن عقیدا و هدانی بدن

عروه 3و هنگام بیدار شدن از خواب و موقع كوچ از قصر بنیمقااا.
َّ َ

َّ َ

4

ّ
راج ُعهو َ » ،اقدرار بده
نکتۀ تبلیغیِ« :إنا ِلله ِ » ،اقرار به عبودیت و بنددگی و «ِإنها ِإلیههِ ِ
بعث ،معاد و رستاخیز است 5.كلمۀ «استرجا » ،عالیارین درس اوحید و باور بده

معاد است .معتقد به این كلمه ،خود را رها نمیداند؛ بل ه وابسته به خدا دانسدته و
هدفمند است .اأثیر اربیتی این دو اقرار ،آن است كده انسدان هرگدز خدود را مالدک
نمیداند ،بر فقدانها جز نمیكند و همواره ش یبایی میورزد .باور ایدن دو اقدرار،
انسان را اسلیم و راضی قرار میدهد .اولیای الهی همواره ،هنگام بروز مصائب ،بده
میفرماید« :چهار خصلت در هدر
ذكر آیۀ استرجا میپرداختند .رسول خدا
َ
كسی باشد ،در نور اعظم الله قرار دارد؛ ی ی از آنهدا ایدن اسدت كده« :إذا أ َ
صةاب ْت ُه
ِ
ُمصی َب ًِ قال إ َنا ل َله َو إ َنا إ َلیه راد ُت َ
وّن!» 6یادكرد امام حسین از این آیه ،در شرایط
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
و بحرانهای سخت ،نشانۀ وارستگی امام و اوكا قوی ایشان است.
َ

ْ

َ

 .2آيۀ تطهیرِ «:إّنما یری ُد َالّل ُه ِلیذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِالر ْج َس أ ْه َل ْال َبی ِت َو ی َط ِّه َر ُك ْم َت ْطّهیر اا»
بعد از اهدید مروان و اصرار بر بیعت با یزید ،امام حسین

 .1ابنكایر ،البدایة والنهایة ،ج  ،8ص .140
 . 2مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،44ص .326
 . 3همان ،ص .372
 . 4همان ،ص .380
 . 5شیخ وسی ،التبیان ،ج  ،2ص .39
ّ .6
حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج  ،16ص .70
 . 7احزاب :آیۀ .33

7

َ َ َ َ
فرمودَ « :و یلةك إلیةك
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ُ َ
َ َ َ ََْ َ ّ
َ
الل ُ
الل ُةه لیة ْذه َ
َ ّ َ ّ َ ْ ٌ َ ّ َ َْ
د
ی
ر
ی
ما
ن
إ
نا:
ی
ف
ه
ِ ِ
عنی فِنك ِرد َس و إنا أهل بی ِت الّطهار ِة الذی أنزل ِ ِ ِ
َ ُ ْ ً
َ ْ
ُ
َع ْنك ُم ّالر ْد َس أ ْهل ال َبی ِت َو یّط ّه َرك ْم َتّط ِهیرا ؛ 1وای بر او مروان! از مدن دور شدو .ادو

پلید و آلودهای و ما از خاندان پاک هستیم؛ همان خاندانی كه دربارۀ آنها ،آیۀ اطهیر

را خدا بر پیامبرش نازل كرد»...
نکتۀ تبلیغیی :خطاب آیه جمع مذكر است كه با «إنما» (مفید حصر) آغداز شدده
است .در اینجا ،ارادۀ الهی ،ارادۀ ا وینی است نه اشریعی و مصداق انحصاری آیه،
رسول خدا

 ،علی  ،فا مه  ،حسن

و حسین

بیر از هفتاد روایت ،فقط از ری اهاسنت رسیده است!
امام حسین

هستند .در ایدن بداره،
2

با استناد به این آیه ،موقعیت و جایگاه خدود را در برابدر بنیامیده

بیان میكند كه در حقیقت ،بیان مالک ح و با ا است .معندای كدالم امدام ایدن
است كه پیروی از ح ومت اها رجس و بیعت بدا آنهدا ،با دا و حدرام اسدت .در
مقابا ،پیروی از اها ح و پاكان ،بر همگان واجب و الزم است .امدام سدجاد
نیز ،در برابر شماات پیرمرد شامی به همین آیه استناد كردند.
َ

خائ ًفا ی َت َرّق ُب»
 .3آيۀِ « :

امام حسین

3

4

در شب ی شنبه 28 ،رجب سال  60هجری ،همراه خانواده و

یارانر ،از مدینه خارج شد؛ در حالی كه این آیه را االو

َ َ
میكرد« :فخ َر َج ِم ْنها

 .1محمد بن أبی الب حسینی موسوی ،تسلیة المجالس و زینة المجالس (مقتل الحسین
ص .153
 .2سید محمدحسین با بایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،16ص .146
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .146
 .4قصص :آیۀ .21

) ،ج ،2
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ً

َّ

َ

َ

َّ

َْ

خائفا ی َت َرق ُب قال َر ِّب ن ِّجنی ِم َن الق ْو ِم الظ ِالمی َن؛( 1موسی) از شهر خارج شد ،در
ِ
حالی كه ارسان و هر لحظه در انتظار حادثهای بود ،گفت :پروردگارا! مرا از قوم
ستمگر رهایی بخر».
نکتۀ تبلیغی :هنگامی كه به حضر موسدی خبدر دادندد كده فرعونیدان قصدد
كشتن او را دارند ،با ارس از مصر به مدین رفت؛ در حالی كه دعدا مدیكدردَ « :ر ِب
َْ
َ
َِ
نجنی م َن الق ْوم الظالمین!» استناد به این آیه از سوی امام حسدین  ،ارسدیم خدط
ف ری امام است كه همان خط انبیاست .مقابلۀ امام با یزید ،مانندد مقابلدۀ موسدای
كلیم با فرعون است .امام  ،حركت خود را هجرای موسوی و پیامبرگونده و اقابدا
خود را با یزیدیان ،اقابا با اف ر فرعونی میداند .در حقیقت ،پیام آیه این است كده
اقابا موسی و فرعون ،منحصر به زمان آن دو نیست؛ بل ه در ول اداریخ ،همدواره
فرعونهایی در قالبهای گوناگون آش ار شده و سعی در مانعاراشی بدرای اولیدای
خدا خواهند داشت .پیروان ح نیز ،همواره به ا لی خود عمدا كدرده و در برابدر
فرعونیان ایستادگی خواهندكرد.
 .4آيۀَ « :ل َما َت َو َج َه ت ّْل َ
قاء َم ْدی َن»
ِ

2

َ
امام حسین  ،وقتی به شهر م ه رسید ،آیۀ شریفۀ « َو َل َّما َت َو َّج َه ِت ْل َ
قاء َم ْدی َن قال
َ
واء َّ
َعسی َرب ّی أ ْ ی ْه ِدینی َس َ
السبی ِل؛ چون موسی به سوی مدین روی نهاد ،گفت امید
ّ

است كه پروردگارم مرا به راه راست هدایت فرماید ».را خواند.

نکتۀ تبلیغیی :هنگامی كه موسی از مصر بیرون آمد ،بده شدهر مددین (شدهری در
جنوب شام و شمال حجاز ،نزدیک ابوک كه آن زمان در قلمرو ح ومت فرعون بوده
است) رسید .این نخستین هجر حضر موسی
 .1همان.
 .2قصص :آیۀ .22

است كه برای فرار از الدم و
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نیز با استمداد از خدای متعال و قرائت این آیده،

وارد شهر م ه ،حرم امن الهی شد.

 .5آيۀَ « :ل ْن یصی َبنا ِإ َّال ما َك َت َب َالّل ُه َلنا»
هنگامی كه امام از منزلگاه «بطن َ
الرمه» راه افتاد ،عبدالله بن مطیع كه از عراق
1

میآمد ،با ایشان دیدار كرد و پرسید« :پدرم و مادرم بفدایت! چه چیزی باعث شده
ّ
از حرم جد خارج شوی؟» حضر فرمود« :كوفیان مرا دعو كردهاند».
ا
ابنمطیع اصرار كرد« :او را به خدا! به كوفه نرو كه حتما او را خواهند كشت ».و
َّ
َ َ
َ
َ
ك َت َب ا ّلل ُ لنا؛ مصیبتی بر ما
امام ،این آیه را االو فرمودند« :ل ْن یصی َبنا ِإلا ما

نمیرسد ،مگر آن ه خداوند نوشته است!»

2

نکتۀ تبلیغی :این آیه ،ادامۀ آیاای است كه دربارۀ نبدرد ابدوک ندازل شدد .منافقدان
گفتند« :اگر ما به ابوک بیاییم ،مم ن است چشممان به دختران رومی بیفتد و گنداه

كنیم 3».و خداوند بر پیامبر وحی كدرد« :بده آنهدا بگدو ،هدید حادثدهای بدر مدا رخ
نمیدهد؛ مگر آن ه خداوند مقرر كرده است».
عالمه با بایی مینویسد« :والیت ،ادبیر و اختیار امدور مدا ،فقدط بده دسدت
خداوند است و این اختیار ،نه به دست ماست و نه به دسدت هدید یدک از اسدباب
ااهری؛ بل ه حقیقت امر انها به دست خداست و خداوندد سرنوشدتی حقیقدی از
خیر و شر ،برای هركس اعیین كرده است .هنگامی كه این مطلب را مدیدانیم ،چدرا
امر او را امتاال ن نیم و در راه احیای امر او سعی و االش ن نیم و در راه خدا جهداد
ن نیم .خداوند نیز ،خواستۀ خود را اجرا می كند و آن ده را از خدوبی یدا بددی كده
 .1اوبه :آیۀ .51
 .2ابن قتیبه الدینوری ،األخبار الطوال ،ص .185
 .3فضا بن حسن برسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص .56
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بخواهد ،به ما میرساند».

1

مفهوم آیه كه امام حسین

به آن استشهاد كردند ،این اسدت كده مدا مدأمور بده

ا لیفیم نه ضامن نتیجه! جهاد و االش میكنیم و به وایفهای كده اشدخیص دادیدم
درست است و معصیت نیست ،عما میكنیم؛ اما مقدرا دست خداست.
خداوند هرگز برای بندهاش بد نمیخواهدد؛ معندای اوكدا همدین اسدت! امدام
سجاد

هم در برابر یزید ملعون ،به همین آیه اسدتناد كردندد .امدام حسدین

بدا

امسک به این آیه ،گویا میفرماید كه پیروزی یا شهاد  ،هر كددام باشدد بدرای مدا
گواراست! قائا به جبر نیستیم؛ اما وقتی اشخیص دادیم وایفدهای شدرعی ،دیندی و
مطاب عقا است ،انجام میدهیم و نگران نیستیم!
َ

َ َ َ َ

ُ

َْ

 .6آيۀ « :ف َم ْن ّن َكث ف ِإّنما ی ْن ُكث َعّلى ّنف ِسه»

2

امام حسین در منطقۀ «البیضه» ،با حر روبهرو شد .حضر  ،در جمع یاران حر
َ َ
َ ُ
ُ ُ
فاط َمةِ
سخنرانی كرد و در بخشی از سخنانر فرمود« :فثنا الحسین بن علی و ابن ِ
ّ
ب َ ُ
َن ْفسی َم ََ ْأن ُفس ُكم َو أهلی َم ََ أهلی ُكم َف َل ُكم ِفی ُا َ
سةوة؛ مدن
ول الل ِه
ِ ِ
ِ
نت رس ِ
حسین بن علی ،فرزند فا مه هستم .خودم و خاندانم با شدماییم و مدن بدرای شدما
الگو هستم».
حضر در ادامه ،آنها را به وفاداری و بیعت فراخواند ،سخن از نامههای كوفیان
َ

َ َ َ َ َّ

ُ ُ

َْ

گفت و در پایان این آیه را قرائت كرد« :ف َم ْن نكث ف ِإنما ی ْنكث َعلی نفسهِ ؛ هركس
پیمانش نی كند ،انها به زیان خود پیمان ش سته است».

نکتۀ تبلیغی« :ن ث» در این آیه ،به معنای بازكردن ،نقض و ش ستن عهد است.
اصحاب جما را بدین علت «ناكاین» گویند كه بیعت خود را ش ستند.
 .1سید محمدحسین با بایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .306
 .2فتم :آیۀ .10
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این آیه در بیعت «رضدوان» ندازل شدده اسدت؛ دربدارۀ افدرادی كده در «صدلم
حدیبیه» زیر درخت با رسول خدا

اا مرز جانبازی و عدم فرار ،بیعت كردندد.

این آیه ،پیمانش نی را خودش نی میخواند و استناد امام به آن بیانگر ایدن اسدت،
راهی كه آن حضر در رویارویی با بنیامیه برگزیده ،همان راهی است كده پیدامبر
اكرم

در رویارویی با مشركان برگزیده بدود و همدان ور كده بیعدت بدا پیدامبر

اكرم

نیدز بیعدت بدا خداسدت .بده

بیعت با خداست ،بیعت با امام حسین

همددین ارایددب ،همانگوندده كدده ش سددتن بیعددت بددا پیددامبر

ناپسددند اسددت،

پیمانش نی با فرزند او نیز ،مذموم است .نقض بیعدت بدا امدام حسدین  ،نقدض
بیعت با خدا و اباهكردن ایمان است .ی ی از اوصافی كه امدام حسدین در شدب
َ ّ َ َ َ َ
َ ً
ًَ َ
عاشورا ،یارانر را به آن ستود ،وفاداری است« :ف ِِنی َل أ ْعل ُم أ ْص َحابا أ ْوفی َو َل خیرا
َ
ِم ْن أ ْص َح ِابی؛ 1من یارانی باوفاار و بهتر از یاران خویر نمیشناسم!»
وفاداری در زندگی یاران امام حسین و شهدای كربال موج میزند؛ بهگونهای
كه حضر ابوالفضاالعباس  ،حاضر به نوشیدن آب از شریعه ،بده یداد اشدنگی
امام حسین نمیشود و امام صادق در زیار نامه عمدوی خدود ،او را بدا ایدن
َ ََ
َ َْ َ َ َ
َ َ ْ
َْ َُ َ َ َ ْ
ةِ
وص ستوده است« :أشهد لك ِبالتس ِلی ِم و التص ِةدی ِق و الوفةا ِ و الن ِصةیح ِِ ِلخل ِ
ْ
َالن ِبی ال ُم ْر َسل؛ گواهی میدهم برای اوبه این ه اسلیم (امر ح ) هستی ،صداقت و
2

وفا داری و برای فرزندان حضر رسول خیرخواه هستی».
َ
َ
ْ
در روایتی آمده است كه به امام سجاد گفتده شدد« :أخ ِب ْر ِنةی ِب َج ِمیةَ ش َةرا ِئَ
ِ
ِ
َ ُ ْ
ْ ْ
ّ
الدی ِن؛ مرا از همۀ شرایع دین آگاه كدن ».حضدر فرمدود« :ق ْةول ال َح ّةق َو ال ُحك ُةم
ْ َ ْ
ْ
ِبال َت ْد ِل َو ال َوفا ُ ِبال َت ْهد؛ 3ح گویی ،داوری عادالنه و وفای به عهد».
 .1شیخ مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص .91
 .2ابنقولویه ،کاملالزیارات ،ص .256
 .3عبدعلی حویزی ،تفسیر نورالثقلین ،ج  ،3ص .79
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َ

 .7آيۀَ « :ما ُك ْن ُت ُم َت ِخذ ْال ُم ِض ِّلی َن َع ُض ًدا»

1

مرحوم شیخ صدوق نقا میكند كه وقتی امام حسین

به قصر بنیمقاادا رسدید،

خیمهای دید كه از آن مردی به نام عبیدالله حر جعفی ،بود .امدام او را بده همراهدی
دعو كرد و فرمود« :او گناهان زیادی مرا ب شدهای؛ آیا میخواهی كداری كندی
كه گناهانت را از بین ببرم؟» گفت« :چگونه؟» امام فرمود« :با یداری فرزندد دختدر
رسول خدا  ».گفت« :شمشیر و اسبم را میدهم؛ اما مرا از این كار معاف دار».
َ َ
َ َ
َ
امام فرمودَ« :ل َح َادةِ ل َنةا ِفیةك َو َل ِفةی ف َر ِسةك؛( 2وقتدی جاندت را از مدا درید
میكنی )،ما را به مال و اسب او نیازی نیست!»
سپس امام

َ َ ْ

ّ

َ َ ُ
ك ْن ُت ُم ّت ِخذ ال ُم ِض ِلی َن َع ُض ً اد ؛ 3من
این آیه را االو كرد« :و ما

هیدگاه گمراهكنندگان را دستیار خود قرار نمیدهم».
نکتۀ تبلیغیی :این آیه ،پس از آیاای دربارۀ سرپی ی شیطان از سجده بدر حضدر
آدم

آمده است كه خداوند میفرماید« :مدن هرگدز هنگدام آفدرینر آسدمانها و

زمین ،ابلیس و فرزندانر را شاهد نگرفتم و گمراهكنندگان را به یاری نمی لبم».
این آیه ،داللت بر اوحید افعالی و نفی ادعای مشركان در اثرگذاری شیا ین بدر
آفرینر دارد .استناد امام به این آیه ،اشاره به چند ن ته دارد:
 .1اصحاب امام

باید از پاكان ،صالحان و از خالصارین و الید ارین افدراد

باشند .اگر عبیدالله حر جعفی اوبه میكرد ،مانند حر در زمرۀ پاكان قرار میگرفت؛
اما اكنون كه به مال خود مینازد و بخا در همراهی امام دارد ،حضر از او كمدک
نمیگیرد.
 .2نقر امام در هدایت افراد و ایجاد اغییر است؛ حتی از بدارین افراد هم نباید
 . 1كه  :آیۀ .51
 .2شیخ صدوق ،األمالی ،ص .155
 . 3كه  :آیۀ .51
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ناامید شد!
 .3ضرور یاری امام و بازو بودن برای دین است.
َ

َ

 .8آيۀَ « :و َماظ َّل ُموّنا»

1

عر

هنگامی كه امكلاوم به امام حسین

كرد« :منزلت جد ،مادر و برادر را به

این قوم یادآوری كن» ،امام فرمود« :به آنان یادآوری كدردم؛ امدا نپذیرفتندد .آندان را
اندرز دادم؛ اما اندرزم در آنان كارساز نبود و سخنم را نشنیدند .آنها اصدمیمی جدز
ُ
ُ
كشتن من ندارند و چارهای نیست جز این ه شما مرا بر این خاک ببینید« .أوصیك َن
ب َت ْق َوی الله َر ّب ْال َبر یِ َو َ
الص ْبر َع َلی ْال َبلیِ َو َك ّْظم ُن ُ
ول َالر ُِ ی ِِ؛ 2شدما را بده اقدوای
ز
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الهی كه پروردگار خالی است ،ش یبایی بر بالیا و پنهدانكدردن ندزول بدال اوصدیه
میكنم».
ی ی از دختران امام حسین

میگوید كه ساعتی گریستیم و حضر این آیه را

ْ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُ
كانوا أنف َس ُه ْم یظ ِل ُمو َ ؛ آنان به ما الم ن ردند،
قرائت فرمود« :و ماظلمونا ول ِكن

بل ه بر خودشان ستم روا داشتند».
نکتۀ تبلیغی :این آیه ،دربارۀ یهودیدانی اسدت كده بده علدت ناسپاسدی خداوندد و
مخالفت با دستورهای او و حضر موسی  ،چها سال در بیابانها آواره گردیدند
و گروهی از آنان كه پشیمان شدند ،مشمول رحمت الهی قرار گرفتند .در ادامدۀ آیده
میفرماید« :آنان به ما ستم ن ردند ،بل ه بر خویر ستم روا داشتند».
امام حسین

با استناد به این آیده ،ضدمن یدادآوری ناسپاسدی سدپاه ابنزیداد،

میفرمایند« :این الم سرانجام دامنگیر خودشان خواهد شد».
 .1همان.
 . 2گروهی از نویسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین

 ،ص .484
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اعت مطیع و نافرمانی عاصی ،هر دو سود و زیانر بدرای خدود آندان اسدت.
خدای د ابارک و اعالی د نیاز به اعت و یاری ندارد .این یک قاعده كلی اسدت كده
هر ستمی به االم و هر نفعی به مطیع برمیگردد .افرادی كه امام حسین

را شهید

كردند ،دچار خواری شدید شددند؛ بهگوندهای كده اجسداد بنیامیده را «ابوالعبداس
سفا » از قبر بیرون آورد و آار زد .این وعدۀ الهی است كه فرجام سدتم ،ابداهی و
سقوط است.
َ

َ

ُ

 .9آيۀ امالءَ « :و ّالی ْح َس َب َن َال ِذی َن َكف ُروا أّن َما ّن ْم ِّلى َل ُّه ْم»...

ابومخن نقا میكند كه شب عاشورا ،امام حسین

1

این آیۀ شریفه را قرائت كرد:

َ َّ
َ
ْ
َ َ َْ ُ
َّ ُ
َ َ َ َّ ُ
« َو لای ْح َس َب ّن ال ِذی َن كف ُر وا أن َما ن ْم ِلی ل ُه ْم خی ٌر ِلأنف ِس ِه ْم ِإن َما ن ْم ِلی ل ُه ْم ِلی ْز َد ُادوا ِإث ًما َو
َ
َ
ل ُه ْم َعذ ٌاب ُم ِهی ٌن؛ كسانی كه كفر میورزند ،گمان ن نند كه برای سود رساندن به

خودشان به آنان فرصت میدهیم؛ به آنان فرصت میدهیم كه بر گناه و عذاب

خویر بیفزایند».
نکتۀ تبلیغیی« :امالء» ،یعنی مهلت دادن و بده ادأخیر اندداختن .ایدن آیده دربدارۀ
مشركان نازل شده است كه به ابو الب میگفتند« :اگر محمد راست میگویدد،
به ما خبر دهد كدامیک از ما مدؤمن و كددامیک كدافر اسدت .اگدر دیددیم درسدت
میگوید ،به او ایمان میآوریم ».ابو الب این سدخنان را بده رسدول خددا
رساند و این آیه نازل شد.

2

آیه باال ،پاسخ به این سؤال است كه چرا عدهای از كافران از نعمتهای بیكران
الهی برخوردارند و خداوند آنان را به سبب كفرشان ،از نعمتها محروم نمیسدازد.
آیه پاسخ میدهد كه مهلت دادن بده كدافران ،بدرای پرشددن پیماندۀ آندان و افدزایر
 . 1آلعمران :آیۀ .178
 . 2فضا بن حسن برسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .456
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گناهانشان است اا به عذاب دائم الهی مبتال شوند .در حقیقدت ایدن مهلدت دادن،
زمینۀ سقوط قطعی آنان را به ادریج فراهم میسدازد .ایدن همدان سدنت اسدتدراج و
استمهال است كه ی ی از سنتهای خداوند پیر از كیفر است .خداوند به كدافران
و گمراهان مهلت میدهد اا از آزادی و اختیار خدود بیشدترین بهدره را ببرندد و اگدر
متنبه نشدند ،ایدن مهلدت موجدب میشدود بده بداالارین سدق گنداه رسدیده و بده
شدیدارین نو كیفر مبتال شوند.
امام حسین  ،سپاه یزید را به كافران و گمراهان اشبیه كرده كده بدا ایدن سدتم،
پیمانۀ گناه خود را سنگینار میكنند و چنین نیست كه این دولت همیشه ادامه پیددا
كند .براری ااهری امروز ،دلیا بر حقانیت آنان نیسدت .حضدر زیندب

نیدز،

همین آیه را خطاب به یزید بن معاویه االو كرد .امام با االو این آیه كه دشمنان
نیز شنیدند ،خواستند اذكری بدهند اا كسدانی كده امیدد هددایت در آندان هسدت،
هوشیار شده و بازگردند.
ََ

َ

ُ

 .10آيۀ« :فأ ْجم ُع ْوا أ ْم َر ُك ْم َو ش َر َ
كاء ُك ْم»
ِ

1

روز عاشورا هنگامی كه سپاه ابنسعد حركت كرد و به لش ر امام حسین

نزدیدک

شد ،حضر بر مركب خویر سوار شد و بدا صددای بلندد كده همگدان شدنیدند،
َ ُ َ
َ ُ
َ
َ َ ُ
فرمودَ « :أی َها ّ
الن ُ
اس! ْإس َم ُتوا ق ْولی َو َلت ْت َجلونی َح ّتی أ ِعّظك ْم ِبما ِل َح ّق لك ْم َعل َی َو
ْ
َ ُ َ َ ْ
ْ َ
َّ ََْ َ َ ُْ ْ ْ
ةن َمقة َدمی َعلةیك ْم ف ِةِ ّْن ق ِبل ُةت ْم ُعةذری َو َص َةدق ُت ْم ق ْةولی َو
حتی أعت ِةذر ِإلةیكم ِم
َ
َ ْ َ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َْ َ ُ
أ ْع َّطی ُت ُ
ذلك أستد و لم یكن لكم علةی سةبیل و ِإّن لةم تقبلةوا
ب
م
ت
ن
ك
ِ
ص
الن
ی
ون
م
ِ ِ
م ّنی ْال ُت ْذ َر َو َلم ُت ْت ُّطوا َ
الن ْص َِ م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم « َف َث ْدم ُت ْوا َأ ْم َر ُك ْم َو ُش َةركا َ ُك ْم ُر َةم َلی ُكةنْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ً
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أم ُرك ْم علیك ْم غمِ ر َم اقضوا إل َ
نّظ ُ
وّن» « ِإّن و ِلیی الله ال ِذی نزل ال ِكت و ه َو
ر
َلت
و
ی
ِ
ِ
ِ
 . 1اعراف :آیۀ .196
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ی َت َو َلی َ
الص ِال ِحین»1؛ ای مردم! به سخن من گوش فدرا دهیدد و بدرای پی دار بدا مدن

شتاب ن نید اا این ه شما را به ح موعظه و علت آمدنم را به سوی شما بیدان كدنم.

اگر عذر دلیلم را پذیرفتید و سخن مرا درست دیدید (قبدول كنیدد) و اگدر عدذر مدرا
نپذیرفتید و با من از در انصاف درنیامدید« ،پس كار و شریکهایتان را جمع كنیدد،
چنانكه هید چیز بر شما پوشیده نماند .آنگاه به حیا من پایان دهید و مرا مهلدت
ندهید»« ،بهراستی كه سرپرسدت مدن خددایی اسدت كده قدرآن را فروفرسدتاده و او
شایستگان را سرپرستی میكند».
نکتۀ تبلیغی :امام
نو

2

در اینجا به دو آیه استناد كردهاند .آیۀ نخست دربارۀ حضر
فرمان میدهد كه مداجرای خطداب آن

است .خداوند به پیامبر اسالم

حضر به ا ذیبكنندگانر را برای قریر بازگو كندد .حضدر ندو

گفدت:

«اگر ماندن من بر شما سنگین است ،بدانید بر خدا اوكا كردهام .شما شری انتان و
اف ارشان را جمع كنید و آن ه در اوان دارید ،بهكار گیرید و مهلتم ندهید ».در واقع
حضر نو

 ،مخالفان خود را با اوكا به خدا ،ایمان به او و استقامت ،به مبارزه

لبیده و آنها را پوچ پنداشت.
استناد امام حسین

به این آیه نیز ،بیانگر آن است كده رسدالت او در راسدتای

رسالت انبیا و شدیخاالنبیا ،حضدر ندو

اسدت كده همدان مبدارزه بدا شدرک و

بتپرستی است .گویا امام لش ر دشمن را مشركانی میداند كه با ان ار والیت ،دور
بت یزید و ابنزیاد میچرخند و از اوحید كه از ری والیت و امامت امام معصوم
آش ار میشود ،غافا شدهاند!
آیۀ دوم نیز دربارۀ پیامبر اكرم

است كه در برابر مشركان فرمود« :سرپرست

من خداست و او صالحان را سرپرستی می كند ».استناد امام حسین
 . 1دخان :آیۀ .20
 .2گروهی از نویسندگان ،موسوعة کلمات االمام الحسین

 ،ص .507

به ایدن آیده

استنادات قرآنی قیام امام حسین(ع)

49

هم ،نشان از اوك ا باالی امام و ایمان به هدف دارد .در واقع ،آن حضر با اصریم
به والیت الهی برای صالحان ،به جایگاه عمرسعد و سدپاهیانر كده جدزء فاسدقان
هستند ،اشاره دارد.
َ

َ

 .11آيۀَ « :و ِم ْن ُّه ْم َم ْن ّق َضى ّن ْح َب ُه َو ِم ْن ُّه ْم َم ْن ی ْن َت ِظ ُر»

1

َ َ
امام حسین در مسیر كربال و روز عاشورا ،بارها به آیۀ شریفۀ « َو ِم ْن ُه ْم َم ْن قضی
ْ
َ
ن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ین َت ِظ ُر» استشهاد كردند؛ از جمله وقتی خبر شهاد «قیس بن

مسهر صیداوی (پیک امام به كوفیان)» را شنیدند.
هنگام شهاد مسلم بن عوسجه نیز ،امام

2

این آیه را قرائدت كردندد 3.هنگدام

خداحافظی هر یک از اصحاب نیز ،آیۀ فوق را میخواندند.
نکتۀ تبلیغیی :این آیه ،افراد را دو قسم كرده است؛ كسدانی كده در راه خددا شدهید
شدند و مراد شهدای بدر و احد هستند و گروه دوم كده منتظدر هسدتند ادا شدهاد

نصیب آنها شود 4.حضر سیدالشهدا  ،با اسدتناد بده ایدن آیده در موقعیتهدای
مختل  ،یاران خود را مانند اصحاب راسدتین پیدامبر

میداندد كده در انتظدار

شهاد به سر میبرند .این به معنای آن است كه هر یک از یاران امام با آگاهی امام
به این میدان قدم گذاشته و با آگاهی از فرجام كار مبارزه میكنند.
َ

َ
 .12آيۀ اصطفاءَ « :إن َ
اصطفى َآد َم و»...
الّله

امام حسین

5

روز عاشورا ،وقتی فرزند دلبندش ،علیاكبر

 .1احزاب :آیۀ .23
 .2سیدشهابالدین مرعشی نجفی  ،شرح احقاق الح  ،ج  ،1ص .605
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .25
 .4فضا بن حسن برسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص .145
 .5آلعمران :آیۀ  33و .34

رهسپار میدان شد،
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َ َ
َ
ُ ً َ
پشت سر او این آیه را االو كرد« :إ َّ ا َّلل َ ْ
اص َطفى آ َد َم َو نوحا َو آل ِإ ْب َر ِاهی َم َو آل
َ ْ َ
َ
ُ ً
ِع ْم َرا َ َعلی ال َعال ِمی َن ذ ّ ِریة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍض َوا ّلل ُ َس ِمی ٌع َع ِلی ٌم».

هم نین در پاسخ «محمد بدن اشدعث» كده گفدت« :چده خویشدی بدین ادو و

محمد

است؟» این آیه را االو كرد.

1

نکتۀ تبلیغی :این آیه ،به برادری و برگزیددگی آدم ،ندو  ،آل ابدراهیم و آل عمدران
اشاره دارد .مراد از آل ابراهیم ،اوالد او هستند؛ یعنی موسی و هارون.

فیض كاشانی ذیا آیه مینویسد« :پیامبر اسالم

و اها بیدت او ،داخدا

آیه هستند 2».آن ه از آثار افسیری برمیآید ،داللت بر ایدن معندا دارد كده اهدا
بیت

 ،داخا در عموم این آیه هستند 3.این آیه ،دلیا بر عصمت اها بیت

است .روایا متعددی در این زمینه رسیده است.
امام رضا در پاسخ مأمون كه پرسید« :آیا خداوندد عتدر را بدر دیگدر مدردم
َ
باّن َف ْض َل الت ْت َر َة َعلی سائر ّ
براری داده است؟» فرمودندَ «:إّن َ
الله َا َ
فی ُم ْحكة ِم
اس
الن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تابه ».مأمون پرسید« :این آیه كجاست؟»
ِك ِ
4
و امام رضا  ،همین آیۀ اصطفاء را قرائت فرمود.
امام حسین

با استناد به این آیه ،خویشاوندی خود با پیدامبر و جایگداهر را

نزد رسول خدا

 ،بدا

یادآور شد ،اا دشمنان بدانند با ندام اسدالم و پیدامبر

برگزیدگان خاندان او میجنگند.

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،45ص .302
 .2مالمحسن فیض كاشانی ،تفسیر صافی ،ج  ،1ص .328
 .3فضا بن حسن برسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،2ص .278
 .4شیخ صدوق ،عیون اخبارالرضا  ،ج  ،1ص .230

