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  استنادات قرآنی قیام امام حسین

*ناصررفيعیترکاالسالموالمسلميندحجت

مقدمه

 كریمارجمان و افسیر قرآن  و ائمۀ معصومین رمكعما و گفتار پیامبر ا
ْنَزْلنا ِإلَ »است:  رسول خدا كریمنخستین مفسر قرآن  است.

َ
ْكَر یَو أ َك الّذِ

َل ِإلَ یِلُتبَ  اِس ما ُنّزِ دل را در حدیث معروف ثقلین، ع   ایشان اها بیت 1«.ِهمیَن ِللّنَ
ناپذیر این دو  کی به قرآن و عتر ، بر رابطۀ اف کید بر امسكقرآن قرار داده و با اأ

 2به نظر بزرگان، در زمرۀ احادیث معتبر و متواار است. كهند؛ حدیای كردید كاأ
وجدود حجتدی  كدهاوان به ایدن حقیقدت دسدت یافدت  از حدیث ثقلین، می

ندار حدو  كدر  نار قرآن اا زمان ورود بر رسول خداكمعصوم، همواره در 
 وثر ضرور  است. ك

ته الزم است  ر این نكذ» فرماید: به ثقلین می کدر زمینۀ امس امام خمینی
                                                           

اسدالمی حدوزۀ علمیدۀ عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة و ازمبلغان نخبه دفتر ابلیغا   *
 قم.
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تب اها سدنت از صدحا  كحدیث ثقلین، متواار بین جمیع مسلمین است و  كه
، رمكرر از پیغمبر ا تب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد مكششگانه اا 

 ور متواار نقا شده است و این حدیث شری ، حجت قا ع است بر جمیدع  به
حجت بر آنان  كهو باید همۀ مسلمانان  ؛مذاهب مختل  ویژه مسلمانان   بشر؛ به

خبدر باشدد، بدر  گر عذری برای جداهالن بیگوی آن باشند و ا امام است، جواب
 1«علمای مذاهب نیست.

به دست ما  الم ائمهكصدها روایت افسیری و هزاران استشهاد قرآنی، از 
، قدرآن است. امامان معصوم قرآن و اها بیتبودن ن محور مبیّ  كهرسیده 

اندد:  فرمودهاند و به صدراحت  هكردرا معیار و اساس ارزیابی سخنان خود معرفی 
در ایدن میدان، « آن ه از احادیث ما مخال  قرآن است، زخرف و با ا اسدت.»

بده مدا رسدیده  ها و استشهادهای قرآنی از امدام حسدین ای از روایت مجموعه
در این نوشتار، انها به بررسی استنادا  قرآنی ایشان در حادثۀ عاشدورا  كهاست 

 پردازیم. شهاد  می از زمان امتنا  از بیعت با یزید اا لحظۀ
ی از اهددداف اصددلی قیددام خددود را دعددو  بدده قددرآن و سددنت  دد، یامددام

ْدُعوُكْم ِإَلةی الَلةِه َو ِإَلةی َنبِ  یِإنّ » ه است:كردر كذ پیامبر
َ
َِ َقةْد ّیةأ َّن الُسةَن ِِ ِه َفة

تاب خدا و سنت پیامبر؛ چدون سدنت پیدامبر كبه  كنم شما را دعو  می  2؛ َتتیُامِ 
 « مرده است.

هم نین، انگیزۀ مهلت خواسدتن شدب پایدانی حیدا  خدویر را، دوسدت 
نّ » :كند  ر میكداشتن نماز، قرائت قرآن، دعا و استغفار ذ

َ
ِحُ  الَصالَة  یأ

ُ
ُكْنُت َقْد أ

مدن در ایدن شدب،  كدهدرسدتی  به 3؛ْغَفارِ َلُه َو ِتاَلَوَة ِكَتاِبِه َو َكْثَرَة الةُدَعاِ  َو اَِلْسةِت 
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 «خواندن و دعا و استغفار  بسیار را دوست دارم. نمازگزاردن، قرآن
، اصحاب خویر را پس از نماز اهر روز عاشورا، امت قرآن خطاب امام

ُِ َفاطُلُبوها و هذه الّناُر َفاهَرُبوهةا» ه و فرمود:كرد َِ القرآِّن هذه الجّن ؛یا ُاّم
1
ای امدت  

 «نید و از جهنم بگریزید.كاین بهشت است، آن را  لب  کقرآن! این
. به كردصور  ویژه اجلیا  آن حضر ، روز عاشورا از قاریان و حامالن قرآن به

نَت فاضاًل كیا حبی  َلَقد  کلله َدُر » فرمود:« حبیب بن مظاهر»گواه ااریخ، بر بالین 
ٍِ واِحَدةٍ   َتْخِتُم  ؛اْلُقْرآّن فی َلیَل

2
 كدهخدا خیر  دهد ای حبیب! او مرد فاضلی بدودی  

 «ی.كرد شب ختم می کقرآن را در ی
، صور  خود را بر صدور  امام حسین كهبینیم  هم نین، در روایا  می

 ار، او راكدو قداری قدرآن بدود، نهداد و بدا ایدن  کغالمی ار كه« اسلم بن عمرو»
 3ستود.

قرآنیاستنادات

بیعدت بدا یزیدد ادا حماسدۀ عاشدورا، در شدرایط و ، از زمان امتندا  امام حسین
های مختل  و به فراخور مخا ب )اعم از دوست یا دشمن(، بده بخشدی از  صحنه

 شود.ر میكبه ارایب زمانی ذ كهاند  هكرداستناد  كریمآیا  قرآن 
 

 4«ِه راِجُعوَن یِإَّنا ِلَّلِه َو ِإَّنا ِإلَ » :. آيۀ استرجاع1
ولید بن عتبده خبدر مدرگ معاویده را بده امدام داد، حضدر  آیدۀ شدریفۀ  كههنگامی 

                                                           

 .362، ص 1، ج السبطین معالی. محمدمهدی حائری مازندرانی،  1
 .446، ص موسوعة کلمات االمام الحسین. گروه نویسندگان،  2

 .607، ص 6، ج ةاعیان الشیعمحسن امین،  . سید 3
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م بده حضدر  اوصدیه  مروان بن ح كههم نین هنگامی  1.كرداسترجا  را االو  
ربال نیدز، چندد كدامدام در  دی مسدیر  2، این آیه را خواند.كند اا با یزید بیعت  كرد

م بن عقیدا و هدانی بدن . هنگام شنیدن خبر شهاد  مسلكردمرابه این آیه را قرائت 
 4مقااا. وچ از قصر بنیكو هنگام بیدار شدن از خواب و موقع  3عروه
هِ  »تۀ تبلیغی: کن ا ِلّلَ ها ِإلَ »، اقرار به عبودیت و بنددگی و «ِإّنَ ، اقدرار بده «ِه راِجُعهوَ  یهِإّنَ

ارین درس اوحید و باور بده  ، عالی«استرجا »لمۀ ك 5بعث، معاد و رستاخیز است.
و دانسدته وابسته به خدا   هداند؛ بل لمه، خود را رها  نمیك. معتقد به این معاد است

 کانسدان هرگدز خدود را مالد كدههدفمند است. اأثیر اربیتی این دو اقرار، آن است 
ورزد. باور ایدن دو اقدرار،  یبایی می و همواره ش كند ها جز  نمی داند، بر فقدان نمی

اولیای الهی همواره، هنگام بروز مصائب، بده  دهد. انسان را اسلیم و راضی قرار می
چهار خصلت در هدر »فرماید:  می پرداختند. رسول خدا ر آیۀ استرجا  میكذ

صةاَبْتُه » :كدهاسدت  ایدناز آنهدا ی  الله قرار دارد؛ یاعظم باشد، در نور  كسی
َ
ِإذا أ

ًِ یُمص از این آیه، در شرایط  امام حسین كردیاد 6«ِه راِدُتوَّن!یقال ِإَنا ِلَلِه َو ِإَنا ِإلَ  َب
 ا قوی ایشان است.كهای سخت، نشانۀ وارستگی امام و او و بحران

 
  7«اا ریَطِّهَرُكْم َتْطّهیِت َو یْذِهَب َعْنُكُم الِرْجَس َأْهَل اْلبَ یُد الَّلُه لِ یریِإَّنما »:. آيۀ تطهیر2

 َك یةإلَ  َك َلةیَو »فرمود:  بعد از اهدید مروان و اصرار بر بیعت با یزید، امام حسین
                                                           

 .140، ص 8، ج ةالبدایة والنهایكایر،  . ابن1

 .326، ص 44، ج بحار األنوار. مجلسی،  2

 . 372. همان، ص  3
 .380. همان، ص  4
 .39، ص 2، ج التبیان. شیخ  وسی،  5
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  یذالَ  ةِ هاَر الَّط   ِت یْ بَ  إّنا أهَل  َو   ٌس ْد رِ   ِّنَك   فَ ینّ َع 
َ
ْذِهَ  یةُد الَلةُه لِ یِر ینا: ِإَنما یفِ  الّلهُ  َل َز نْ أ

ْهَل اْلَب 
َ
1؛ اً ریَّطّهَرُكْم َتّْطِه یِت َو یَعْنُكُم الّرْدَس أ

وای بر او مروان! از مدن دور شدو. ادو  
دربارۀ آنها، آیۀ اطهیر  كههستیم؛ همان خاندانی  کای و ما از خاندان پا آلودهپلید و 

 .«..كردرا خدا بر پیامبرش نازل 

شدده )مفید حصر( آغداز « إنما»با  كهر است ك: خطاب آیه جمع مذتۀ تبلیغییکن
وینی است نه اشریعی و مصداق انحصاری آیه،  . در اینجا، ارادۀ الهی، ارادۀ ااست

هستند. در ایدن بداره،  و حسین ، حسن، فا مه، علیرسول خدا
 2سنت رسیده است! بیر از هفتاد روایت، فقط از  ری  اها

امیده  با استناد به این آیه، موقعیت و جایگاه خدود را در برابدر بنی امام حسین
الم امدام ایدن كدح  و با ا است. معندای  کدر حقیقت، بیان مال كه كند بیان می

ومت اها رجس و بیعت بدا آنهدا، با دا و حدرام اسدت. در  پیروی از ح كهاست 
 ان، بر همگان واجب و الزم است. امدام سدجادكمقابا، پیروی از اها ح  و پا

 3ند.كردنیز، در برابر شماات پیرمرد شامی به همین آیه استناد 
 

 4«َتَرَّقُب یخاِئفًا » :. آيۀ3
هجری، همراه خانواده و  60رجب سال  28شنبه،  در شب ی امام حسین

َفَخَرَج ِمْنها : »كرد این آیه را االو  می كهشد؛ در حالی ، از مدینه خارج ریاران
                                                           

، 2 ، ج (تسلیة المجالس و زینة المجالس )مقتل الحسینحسینی موسوی،    الب . محمد بن أبی1
 .153ص 

 .146، ص 16ج ، المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین  با بایی،  . سید2
 .146، ص 45، ج بحار األنوار. مجلسی، 3
 .21آیۀ  :. قصص4
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نیخاِئفًا  ُب قاَل َرّبِ َنّجِ
اِلم  یَتَرّقَ )موسی( از شهر خارج شد، در  1؛َن یِمَن اْلَقْوِم الّظَ

پروردگارا! مرا از قوم  :گفتبود، ای  ارسان و هر لحظه در انتظار حادثه كهحالی 
 «ستمگر رهایی بخر.

فرعونیدان قصدد  كدهخبدر دادندد  به حضر  موسدی كههنگامی  تۀ تبلیغی:کن
َرِب : »كدرد دعدا مدی كهشتن او را دارند، با ارس از مصر به مدین رفت؛ در حالی ك

م  یَنِجن َن اْلَقْوم  الَظال  ، ارسدیم خدط امام حسدیناستناد به این آیه از سوی !« نیم 
همان خط انبیاست. مقابلۀ امام با یزید، مانندد مقابلدۀ موسدای  كهری امام است  ف
ت خود را هجرای موسوی و پیامبرگونده و اقابدا ك، حرلیم با فرعون است. امامك

 كدهداند. در حقیقت، پیام آیه این است  ر فرعونی می خود را با یزیدیان، اقابا با اف
در  ول اداریخ، همدواره   هو فرعون، منحصر به زمان آن دو نیست؛ بلاقابا موسی 

اراشی بدرای اولیدای  ار شده و سعی در مانع های گوناگون آش هایی در قالب فرعون
ه و در برابدر كدردلی  خود عمدا  خدا خواهند داشت. پیروان ح  نیز، همواره به ا

 .كردفرعونیان ایستادگی خواهند
 
  2«َن یَجَه ِتّْلقاَء َمْد َلَما َتَو » :. آيۀ4

َه ِتْلقاَء َمْد »رسید، آیۀ شریفۀ   ه، وقتی به شهر مامام حسین ا َتَوّجَ َن قاَل یَو َلّمَ
ّ   َعسی

ّ ْ   یَرب
َ
ب  ینیْهِد یأ ؛ چون موسی به سوی مدین روی نهاد، گفت امید ِل یَسواَء الّسَ

 را خواند.« پروردگارم مرا به راه راست هدایت فرماید. كهاست 
موسی از مصر بیرون آمد، بده شدهر مددین )شدهری در  كههنگامی  تۀ تبلیغیی:کن

ومت فرعون بوده  آن زمان در قلمرو ح كه کابو کجنوب شام و شمال حجاز، نزدی
برای فرار از الدم و  كهاست  است( رسید. این نخستین هجر  حضر  موسی

                                                           

 . همان.1

 .22آیۀ  :. قصص2
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و قرائت این آیده،  نیز با استمداد از خدای متعال فر صور  گرفت. امام حسینك
 ، حرم امن الهی شد. هوارد شهر م

 
 1«َبنا ِإّاَل ما َكَتَب الَّلُه َلنایصیَلْن » :. آيۀ5

از عراق  كهراه افتاد، عبدالله بن مطیع « مهبطن الَر »از منزلگاه  امام كههنگامی 
پدرم و مادرم بفدایت! چه چیزی باعث شده »و پرسید:  كردآمد، با ایشان دیدار  می

« اند. هكردوفیان مرا دعو  ك»حضر  فرمود: « از حرم جّد  خارج شوی؟
و « شت.كحتماا او را خواهند  كهوفه نرو كاو را به خدا! به : »كردمطیع اصرار  ابن

؛ مصیبتی بر ما اُ  َلنَبنا ِإلّاَ ما َكَتَب اللَّ یصیَلْن »امام، این آیه را االو  فرمودند: 
  2«رسد، مگر آن ه خداوند نوشته است! نمی
ندازل شدد. منافقدان  کدربارۀ نبدرد ابدو كهاین آیه، ادامۀ آیاای است  تۀ تبلیغی:کن

مان به دختران رومی بیفتد و گنداه  ن است چشم بیاییم، مم کاگر ما به ابو»گفتند: 
ای بدر مدا رخ  بده آنهدا بگدو، هدید حادثده: » كدردو خداوند بر پیامبر وحی  3«نیم.ك

 «ه است.كرددهد؛ مگر آن ه خداوند مقرر  نمی
والیت، ادبیر و اختیار امدور مدا، فقدط بده دسدت » نویسد: عالمه  با بایی می

از اسدباب  کخداوند است و این اختیار، نه به دست ماست و نه به دسدت هدید ید
و خداوندد سرنوشدتی حقیقدی از حقیقت امر انها به دست خداست   هااهری؛ بل

دانیم، چدرا  این مطلب را مدی كهه است. هنگامی كردس اعیین كخیر و شر، برای هر
نیم و در راه خدا جهداد  نیم و در راه احیای امر او سعی و االش ن امر او را امتاال ن

 كدهو آن ده را از خدوبی یدا بددی  كند  نیم. خداوند نیز، خواستۀ خود را اجرا می ن
                                                           

 .51آیۀ  :. اوبه1
 .185، ص خبار الطوالاأل. ابن قتیبه الدینوری، 2
 .56، ص 5 ، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن برسی، فضا بن حسن . 3
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 1«رساند. هد، به ما میبخوا
مدا مدأمور بده  كدهند، این اسدت كردبه آن استشهاد  امام حسین كهمفهوم آیه 

اشدخیص دادیدم  كدهای  نیم و به وایفهك لیفیم نه ضامن نتیجه! جهاد و االش می ا
 نیم؛ اما مقدرا  دست خداست.ك درست است و معصیت نیست، عما می

ا همدین اسدت! امدام كدخواهدد؛ معندای او نمیاش بد  خداوند هرگز برای بنده
بدا  ندد. امدام حسدینكردهم در برابر یزید ملعون، به همین آیه اسدتناد  سجاد

دام باشدد بدرای مدا كدپیروزی یا شهاد ، هر  كهفرماید  به این آیه، گویا می کامس
ای شدرعی، دیندی و  گواراست! قائا به جبر نیستیم؛ اما وقتی اشخیص دادیم وایفده

 دهیم و نگران نیستیم!   عقا است، انجام میمطاب
 

 2« َّنْفِسه  ْنُكُث َعّلىیَفَمْن َّنَكَث َفِإَّنما »: . آيۀ 6
رو شد. حضر ، در جمع یاران حر  ، با حر روبه«البیضه»در منطقۀ  امام حسین

   َو ابُن فاِطَمةِیُن بُن علیَفثَنا الحس» و در بخشی از سخنانر فرمود: كردسخنرانی 
ََ   ی  َنْفسِبنِت َرُسوِل الّلِه  ََ أهل یَو أهل  أْنُفِسُكم  َم ؛ مدن ُاسةَوة یُكم  َفَلُكم فِ یَم

حسین بن علی، فرزند فا مه هستم. خودم و خاندانم با شدماییم و مدن بدرای شدما 
 «الگو هستم.

وفیان كهای  حضر  در ادامه، آنها را به وفاداری و بیعت فراخواند، سخن از نامه
ما : »كرددر پایان این آیه را قرائت  گفت و س ك؛ هر ِه َنْفس  ْنُكُث َعلییَفَمْن َنَكَث َفِإّنَ

 «سته است. ، انها به زیان خود پیمان شكند نی  ش پیمان
ستن عهد است.  ن، نقض و شكرددر این آیه، به معنای باز« ث ن» تۀ تبلیغی:کن  

 ستند. بیعت خود را ش كهگویند « اینكنا»اصحاب جما را بدین علت 
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صدلم »در  كدهندازل شدده اسدت؛ دربدارۀ افدرادی « رضدوان»این آیه در بیعت 
ندد. كرداا مرز جانبازی و عدم فرار، بیعت  زیر درخت با رسول خدا« حدیبیه

، ن اسدتیدگر ا انیبخواند و استناد امام به آن  نی می نی را خودش ش این آیه، پیمان
پیدامبر  كدهامیه برگزیده، همان راهی است  ی با بنیدر رویارویآن حضر   كهراهی 

بیعدت بدا پیدامبر  كده ور  ان برگزیده بدود و همدانكدر رویارویی با مشر رمكا
نیدز بیعدت بدا خداسدت. بده  بیعت با خداست، بیعت با امام حسین رمكا

ناپسددند اسددت،  سددتن بیعددت بددا پیددامبر ش كددهگوندده  همددین ارایددب، همان
، نقدض او نیز، مذموم است. نقض بیعدت بدا امدام حسدین نی با فرزند ش پیمان

در شدب  امدام حسدین كهی از اوصافی  ن ایمان است. یكرد بیعت با خدا و اباه
نّ » عاشورا، یارانر را به آن ستود، وفاداری است: ِِ ْوَفی ََل  یَف

َ
ْصَحابًا أ

َ
ْعَلُم أ

َ
رًا یَو َل َخ   أ

ْصَحابِ 
َ
1؛یِمْن أ

  « شناسم! تر از یاران خویر نمیمن یارانی باوفاار و به 

ای  گونه زند؛ به ربال موج میكو شهدای  وفاداری در زندگی یاران امام حسین
، حاضر به نوشیدن آب از شریعه، بده یداد اشدنگی العباس حضر  ابوالفضا كه

نامه عمدوی خدود، او را بدا ایدن  در زیار  شود و امام صادق نمی امام حسین
 » وص  ستوده است:

َ
ِِ یَو اْلَوَفةاِ  َو الَنِصة  ِق یِم َو الَتْصةِد یْشَهُد َلَك ِبالَتْسلِ أ ِِ ِلَخَلة َح

اسلیم )امر ح ( هستی، صداقت و   هدهم برای اوبه این گواهی می؛ اْلُمْرَسل یالَنبِ 
2.« وفا داری و برای فرزندان حضر  رسول خیرخواه هستی

 

ْخِبْرِنة» گفتده شدد: به امام سجاد كهدر روایتی آمده است 
َ
َِ یةِبَجِم  یأ َِ َشةَراِئ

گاه ؛ ِن یالّد    َقةْوُل اْلَحةّق َو اْلُحْكةُم »حضدر  فرمدود: « ن.كدمرا از همۀ شرایع دین آ
 «گویی، داوری عادالنه و وفای به عهد. ح  3؛َو اْلَوَفاُ  ِباْلَتْهد  ِباْلَتْدِل 

                                                           

 . 91، ص 2، ج االرشاد. شیخ مفید، 1

 .256، ص الزیارات کاملقولویه،  . ابن2

 .79، ص 3، ج تفسیر نورالثقلین،  . عبدعلی حویزی3



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 44

 1«َعُضداً َن یَما ُكْنُت ُمَتِخَذ اْلُمِضّلِ » :. آيۀ7
مقاادا رسدید،  به قصر بنی وقتی امام حسین كه كند مرحوم شیخ صدوق نقا می

مردی به نام عبیدالله حر جعفی، بود. امدام او را بده همراهدی از آن   كهای دید خیمه
ندی كاری كدخواهی ای؛ آیا میب شده او گناهان زیادی مرا»و فرمود:  كرددعو  

با یداری فرزندد دختدر »امام فرمود: « چگونه؟»فت: گ« گناهانت را از بین ببرم؟ كه
« ار معاف دار.كدهم؛ اما مرا از این شمشیر و اسبم را می»گفت: .« رسول خدا

َِ َلَنةا فِ » امام فرمود: 2؛ َفَرِسةك  یَك َو ََل ِفةیةَل َحاَدة
)وقتدی جاندت را از مدا درید   

 «نی،( ما را به مال و اسب او نیازی نیست!ك می

ِخَذ اْلُمِضّلِ : »كرداین آیه را االو   سپس امام من  3؛ َن َعُضًدایَو َما ُكْنُت ُمّتَ
 «دهم. گان را دستیار خود قرار نمیكنند گاه گمراه هید
این آیه، پس از آیاای دربارۀ سرپی ی شیطان از سجده بدر حضدر   تۀ تبلیغیی:کن

ها و  مدن هرگدز هنگدام آفدرینر آسدمان»فرماید:  خداوند می كهآمده است  آدم
 « لبم. گان را به یاری نمیكنند زمین، ابلیس و فرزندانر را شاهد نگرفتم و گمراه

ان در اثرگذاری شیا ین بدر كاین آیه، داللت بر اوحید افعالی و نفی ادعای مشر
 ارد:ته د آفرینر دارد. استناد امام به این آیه، اشاره به چند ن

ارین افدراد  ارین و الید  ان، صالحان و از خالصكباید از پا . اصحاب امام1
گرفت؛  ان قرار میك، مانند حر در زمرۀ پاكرد باشند. اگر عبیدالله حر جعفی اوبه می

 کمدكنازد و بخا در همراهی امام دارد، حضر  از او  به مال خود می كهنون كاما ا
 گیرد. نمی

ت افراد و ایجاد اغییر است؛ حتی از بدارین افراد هم نباید . نقر امام در هدای2
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 ناامید شد!

 . ضرور  یاری امام و بازو بودن برای دین است. 3
 

  1«َو َماَظَّلُموَّنا» :. آيۀ8
منزلت جد، مادر و برادر  را به : »كردعر   لاوم به امام حسینك ام كههنگامی 

م؛ امدا نپذیرفتندد. آندان را كدردبه آنان یادآوری »، امام فرمود: «نكاین قوم یادآوری 
ارساز نبود و سخنم را نشنیدند. آنها اصدمیمی جدز كاندرز دادم؛ اما اندرزم در آنان 

وص» ببینید. کشما مرا بر این خا  های نیست جز این شتن من ندارند و چارهك
ُ
ُكَن یأ

ُِ یْبِر َعَلی اْلَبلِ ِِ  َوالَص یِبَتْقَوی اللِه َرّب اْلَبِر  2؛ِِ یِِ  َو َكّْظِم ُنُزوِل الَر
شدما را بده اقدوای  

ن ندزول بدال اوصدیه كدرد یبایی بر بالیا و پنهدان دگار خالی  است، شرپرو كهالهی 
 .«كنم می

ساعتی گریستیم و حضر  این آیه را  كهگوید  می ی از دختران امام حسین ی
ْنُفَسُهْم »  قرائت فرمود:

َ
ند،  ردآنان به ما الم ن؛ ْظِلُموَ  یَو َماَظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا أ

 «بر خودشان ستم روا داشتند.  هبل
بده علدت ناسپاسدی خداوندد و  كدهاین آیه، دربارۀ یهودیدانی اسدت  تۀ تبلیغی:کن

ها آواره گردیدند  ، چها سال در بیابانمخالفت با دستورهای او و حضر  موسی
پشیمان شدند، مشمول رحمت الهی قرار گرفتند. در ادامدۀ آیده  كهو گروهی از آنان 

 «بر خویر ستم روا داشتند.  هند، بل ردآنان به ما ستم ن»فرماید:  می
زیداد،  با استناد به این آیده، ضدمن یدادآوری ناسپاسدی سدپاه ابن امام حسین

 «گیر خودشان خواهد شد. این الم سرانجام دامن»فرمایند:  می
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 اعت مطیع و نافرمانی عاصی، هر دو سود و زیانر بدرای خدود آندان اسدت. 
 كدهلی اسدت كقاعده  کو اعالی د نیاز به  اعت و یاری ندارد. این ی کخدای د ابار

را شهید  امام حسین كهگردد. افرادی  هر ستمی به االم و هر نفعی به مطیع برمی
ابوالعبداس »امیده را  اجسداد بنی كدهای  گونده ند، دچار خواری شدید شددند؛ بهكرد

فرجام سدتم، ابداهی و  كهاز قبر بیرون آورد و آار زد. این وعدۀ الهی است « سفا 
 سقوط است.

 
 1«َلُّهْم... ىَن َكَفُروا أَّنَما ُّنْمّلِ یْحَسَبَن اَلذِ یَو ّال» :. آيۀ امالء9
 :كرداین آیۀ شریفه را قرائت  شب عاشورا، امام حسین كه كند بومخن  نقا میا

ِذ یَو لا»
َ
َما ُنْملِ یْحَسَبّنَ اّل ّنَ

َ
َما ُنْملِ یَلُهْم َخ  یَن َكَفُروا أ ْزَداُدوا ِإْثًما َو یَلُهْم لِ  یٌر ِلَأْنُفِسِهْم ِإّنَ

برای سود رساندن به  كه  نندورزند، گمان ن فر میك كهسانی ك؛ ٌن یَلُهْم َعَذاٌب ُمِه 
بر گناه و عذاب  كهدهیم  دهیم؛ به آنان فرصت می خودشان به آنان فرصت می

 «خویر بیفزایند.
یعنی مهلت دادن و بده ادأخیر اندداختن. ایدن آیده دربدارۀ  ،«امالء» تۀ تبلیغیی:کن
گویدد،  اگر محمد راست می»گفتند:  می به ابو الب كهان نازل شده است كمشر

افر اسدت. اگدر دیددیم درسدت كد کی دامكداز ما مدؤمن و  کی دامكهد به ما خبر د
 این سدخنان را بده رسدول خددا ابو الب« آوریم. گوید، به او ایمان می می

 2رساند و این آیه نازل شد.
ران ك های بی افران از نعمتكای از  چرا عده كهآیه باال، پاسخ به این سؤال است 

سدازد.  ها محروم نمی فرشان، از نعمتكالهی برخوردارند و خداوند آنان را به سبب 
افران، بدرای پرشددن پیماندۀ آندان و افدزایر كدمهلت دادن بده  كهدهد  آیه پاسخ می

                                                           

 .178آیۀ  :عمران . آل 1

 .456 ، ص2 ، جفی تفسیر القرآن مجمع البیان برسی، فضا بن حسن .  2



  47 )ع(نیامام حس امیق یاستنادات قرآن

   

 

گناهانشان است اا به عذاب دائم الهی مبتال شوند. در حقیقدت ایدن مهلدت دادن، 
سدازد. ایدن همدان سدنت اسدتدراج و  راهم میزمینۀ سقوط قطعی آنان را به ادریج ف

افران كدیفر است. خداوند به كهای خداوند پیر از  ی از سنت ی كهاستمهال است 
دهد اا از آزادی و اختیار خدود بیشدترین بهدره را ببرندد و اگدر  و گمراهان مهلت می

شدود بده بداالارین سدق  گنداه رسدیده و بده  متنبه نشدند، ایدن مهلدت موجدب می
 یفر مبتال شوند.كن نو  شدیداری

بدا ایدن سدتم،  كدهه كردافران و گمراهان اشبیه ك، سپاه یزید را به امام حسین
 این دولت همیشه ادامه پیددا  كهو چنین نیست  كنند ار می پیمانۀ گناه خود را سنگین

نیدز،  . براری ااهری امروز، دلیا بر حقانیت آنان نیسدت. حضدر  زیندبكند
دشمنان  كه. امام با االو  این آیه كردهمین آیه را خطاب به یزید بن معاویه االو  

امیدد هددایت در آندان هسدت،  كدهسدانی كری بدهند اا كنیز شنیدند، خواستند اذ
 هوشیار شده و بازگردند.

 
  1«َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُكْم َو ُشَركاَءُكْم » :. آيۀ10

 کنزدید ر امام حسین و به لش كردت كسعد حر سپاه ابن كهروز عاشورا هنگامی 
همگدان شدنیدند،  كدهب خویر سوار شد و بدا صددای بلندد كشد، حضر  بر مر

 » فرمود:
َ
ِعَّظُكْم ِبما ِلَحّق َلُكْم َعَلَی  َو  ی  َو َلَتْتَجُلونیَها الّناُس! إْسَمُتوا َقْولیأ

َ
َحّتی أ

ْعَتةِذَر ِإَلة
َ
ّْن َقِبْلةُتْم ُعةْذریَعَلة یَدمُكْم ِمةْن َمْقةیَحّتی أ ِِ   َو یَو َصةَدْقُتْم َقةْول یُكْم  َفة

ْعَّط 
َ
ْسَتَد  َو َلْم  یُتُمونیأ

َ
َِ ُكْنُتْم ِبذِلَك أ ٌل  َو ِإّْن َلةْم َتْقَبُلةوا یُكْن َلُكْم َعَلةَی َسةبیالَنْص

ْنُفِسُكْم  یِمنّ 
َ
َِ ِمْن أ ْدِمُتواْ »اْلُتْذَر  َو َلم ُتْتُّطوا الَنْص

َ
ْمَرُكْم َو ُشةَركاَ ُكْم ُرةَم َل َفث

َ
ُكةْن یأ

ْمُرُكْم َعلَ 
َ
ًِ ُرَم اْقُضوْا ِإَلَی َو َلُتنِّظُروِّن یأ َنَزَل اْلِكَتَ  َو ُهَو  یاللُه اَلِذ  ییِإَّن َولِ »  «ُكْم ُغَم
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1«نیَتَوَلی الَصاِلِح ی
ار بدا مدن  ددهیدد و بدرای پی ای مردم! به سخن من گوش فدرا؛ 

. كدنمشما را به ح  موعظه و علت آمدنم را به سوی شما بیدان   هاین نید اا نشتاب 
نیدد( و اگدر عدذر مدرا كاگر عذر دلیلم را پذیرفتید و سخن مرا درست دیدید )قبدول 

نیدد، كایتان را جمع ه کار و شریكپس »نپذیرفتید و با من از در انصاف درنیامدید، 
حیا  من پایان دهید و مرا مهلدت  هید چیز بر شما پوشیده نماند. آنگاه به كه چنان

قدرآن را فروفرسدتاده و او  كدهسرپرسدت مدن خددایی اسدت  كهراستی  به»، «ندهید
  2«.كند شایستگان را سرپرستی می

اند. آیۀ نخست دربارۀ حضر   هكرددر اینجا به دو آیه استناد  امام تۀ تبلیغی:کن
مداجرای خطداب آن  كهدهد  فرمان می است. خداوند به پیامبر اسالم نو 

گفدت:  . حضدر  ندو كندد گانر را برای قریر بازگو كنند ذیب حضر  به ا
انتان و  ام. شما شری هكردا كاگر ماندن من بر شما سنگین است، بدانید بر خدا او»
در واقع « ار گیرید و مهلتم ندهید.ك نید و آن ه در اوان دارید، بهكارشان را جمع  اف

ا به خدا، ایمان به او و استقامت، به مبارزه كد را با او، مخالفان خوحضر  نو 
  لبیده و آنها را پوچ پنداشت.

رسدالت او در راسدتای انگر آن است كده یببه این آیه نیز،  استناد امام حسین
و  کهمدان مبدارزه بدا شدر كدهاسدت  االنبیا، حضدر  ندو  رسالت انبیا و شدیخ

ار والیت، دور  با ان كهداند  انی میكشرر دشمن را م پرستی است. گویا امام لش بت
از  ری  والیت و امامت امام معصوم  كهچرخند و از اوحید  زیاد می بت یزید و ابن

 اند! شود، غافا شده ار می آش
سرپرست »ان فرمود: كدر برابر مشر كهاست  رمكآیۀ دوم نیز دربارۀ پیامبر ا

به ایدن آیده  ناد امام حسیناست.« كند  من خداست و او صالحان را سرپرستی می
                                                           

 . 20آیۀ  :. دخان 1
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ا باالی امام و ایمان به هدف دارد. در واقع، آن حضر  با اصریم كهم، نشان از او
جدزء فاسدقان  كدهبه والیت الهی برای صالحان، به جایگاه عمرسعد و سدپاهیانر 

 هستند، اشاره دارد.
 

 1«ْنَتِظُر یَو ِمْنُّهْم َمْن َّقَضى َّنْحَبُه َو ِمْنُّهْم َمْن » :. آيۀ11
َو ِمْنُهْم َمْن َقَضی »به آیۀ شریفۀ بارها ربال و روز عاشورا، كدر مسیر  امام حسین

قیس بن »ند؛ از جمله وقتی خبر شهاد  كرداستشهاد « ْنَتِظُر یَنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن 
 2را شنیدند.« وفیان(كامام به  کمسهر صیداوی )پی

هنگدام  3ندد.كرداین آیه را قرائدت  امامهنگام شهاد  مسلم بن عوسجه نیز، 
 خواندند. از اصحاب نیز، آیۀ فوق را می کخداحافظی هر ی

در راه خددا شدهید  كدهسدانی كه است؛ كرداین آیه، افراد را دو قسم  تۀ تبلیغیی:کن
منتظدر هسدتند ادا شدهاد   كدهد هستند و گروه دوم ح  شدند و مراد شهدای بدر و ا  

هدای  ، با اسدتناد بده ایدن آیده در موقعیتدالشهداحضر  سی 4نصیب آنها شود.
در انتظدار  كدهداندد  می مختل ، یاران خود را مانند اصحاب راسدتین پیدامبر

گاهی امام  کهر ی كهبرند. این به معنای آن است  شهاد  به سر می از یاران امام با آ
گاهی از فرجام   .دنكن ار مبارزه میكبه این میدان قدم گذاشته و با آ

 
 5«.إَن الّلَه اصَطَفى آَدَم و..» :. آيۀ اصطفاء12

رهسپار میدان شد،  بركا روز عاشورا، وقتی فرزند دلبندش، علی امام حسین
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َدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإْبَراِه إ» :كردپشت سر او این آیه را االو  
َ
َ  اْصَطَفى آ َم َو آَل یّ َ الّلَ

ُ  َسِم ًة یَن ُذّرِ یِعْمَراَ  َعَلی اْلَعاَلِم   « ٌم.یٌع َعِل یَبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوالّلَ
چده خویشدی بدین ادو و »گفدت:  كده« محمد بدن اشدعث»هم نین در پاسخ 

 1.كرداین آیه را االو  « است؟ محمد
این آیه، به برادری و برگزیددگی آدم، ندو ، آل ابدراهیم و آل عمدران  تۀ تبلیغی:کن 

 اشاره دارد. مراد از آل ابراهیم، اوالد او هستند؛ یعنی موسی و هارون.
و اها بیدت او، داخدا  پیامبر اسالم»نویسد:  اشانی ذیا آیه میكفیض 

اهدا  كدهرد آید، داللت بر ایدن معندا دا آن ه از آثار افسیری برمی  2«آیه هستند.
 این آیه، دلیا بر عصمت اها بیت 3، داخا در عموم این آیه هستند.بیت

 است. روایا  متعددی در این زمینه رسیده است.
آیا خداوندد عتدر  را بدر دیگدر مدردم »پرسید:  كهدر پاسخ مأمون  امام رضا

 ِم َكةْح مُ  فِی  اِس النّ  ِر لی سائِ َع  ةَ َر ْت الِت  َل ْض فَ  باَّن إَّن اللَه اَ »فرمودند:« براری داده است؟
 «جاست؟كاین آیه »مأمون پرسید: .« هتابِ كِ 

 4، همین آیۀ اصطفاء را قرائت فرمود.و امام رضا
با استناد به این آیه، خویشاوندی خود با پیدامبر و جایگداهر را  امام حسین
، بدا شد، اا دشمنان بدانند با ندام اسدالم و پیدامبرادآور ی نزد رسول خدا

 جنگند. برگزیدگان خاندان او می
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