سیمای امام حسین

در قرآن و تفاسیر اهل سنت
دکتر سید مهدی نوری کیذقانی
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چکیده

برآن کریم که آخرین کتاب الهی است ،در کنار دسلتورات و احکلام
فقهی ،سیاسی و اجتماعی ،تابلوی زیبا از سیمای م منلان راسلتین

و مللردان الهللی اراللله مللیدهللد در بللرآن پیللامبران و اولیللالی ماننللد
نللو  ،ابللراهیم و لقمللان کلله ببللل از نبللی مکل ،لرم اسللالم زیسللتهانللد و

کس للانی کللله پللب از پیلللامبر

در عم للل ب لله بلللرآن پیشل لگام و الگ للو

بودناند ،بهعنلوان چراغلی بلرای هلدایت دیگلران معرفلی شلدنانلد

یکی از این شخصیتهای عملیم« ،چلرا هلدایت و کشلتی نجلات
امللت» حضللرت سیدالشللهدا

اسللت کلله بنللابر روایللات تفسللیری،

خداوند درآیات متعدد ،جایگان و رفتار ایشان را ستودن است نکتله

درخور توجله آنکله ایلن روایلات اختصلاا بله شلیعه نلدارد و علملا و
مفسرین اهل سنت نید به شأن ندول یا ارتبلا برخلی از آیلات بلرآن

به سیدالشهدا

اشارن کردناند این پژوهش بله شلیون توصلیفی-

تحلیلی ،آیات مربو به سیرن ،شخصیت و مقام امام حسلین
در تفاسیر روایی اهل سنت بازخوانی و تبیین کردن است

کلیاوه ها امام حسین  ،تفاسیر اهل سنت ،برآن

 .1استادیار گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری ( )seyyed1221@yahoo.com

را
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مقدمه 

پیامبر اکرم

فرمودند « ّإن للحسین فی بئواطن المئؤمنین معرفئة مکتومئة»( 1مجلسئی،
بئه عنئوان

بیتا272 /43 :؛ راوندی )842 /2 :1409 ،برای همین است که امئام حسئین

یکی از بزرگترین شخصیتهای تاریخ اسالم و بلکه تاریخ جهان ،افئزون بئر شئیعیان خئود،
َ
از آزادگئئان و اندیشئئمندان فراوانئئی دل بئئرده و عئئالمی را مجئئذو خئئود سئئاخته اسئئت و نئئور
عظمت ایشان بر دلهای اندیشمندان ،ادیبان و شئاعران فراوانئی از اهئل سئنت و مسئیحی
تابیئئده و آنهئئا را بئئه اظهئئار ارادت بئئه سئئاحت حضئئرت واداشئئته اسئئت (نئئک .زمیئئزم2012 ،م؛
الهی اسئت ،در کنئار

بارا2009 ،م؛ أنور هیفا2009 ،م) .از دیگر سو قرآن کریم که آخرین کتا

دستورات و احکام فقهی ،سیاسی و اجتماعی ،تصویری زیبا از سیمای مؤمنئان راسئتین و
مردان الهی ارائه میدهد .کسانی که خود در عمل به قرآن پیشگام و الگو بودهانئد و چراغئی
برای هدایت دیگران شدهاند .یکی از ایئن شخصئیتهئای عظئیم «چئراغ هئدایت و کشئتی
نجئئات امئئت» حضئئرت سیدالشئئهدا

اسئئت کئئه خداونئئد درآیئئات متعئئددی مقئئام و رفتئئار

ایشان را ستوده است.
بنئئابر نقئئل تفاسئئیر شئئیعه و اهئئل سئئنت آیئئات متعئئددی در قئئرآن در بئئاره امئئام حسئئین
وجئئود دارد .برخئئی ازآیئئات یئئاد شئئده ،آشئئکارا در بئئاره امئئام حسئئین
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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نئئازل شئئده و برخئئی بئئا

تفسیر و تأویل مفسران-البته به کمک روایات -برایشان تطبیق شدهاست کئه مئیتئوان آنهئا
را از جهات مختلفی در چند دسته آورد:
 .1آیاتی که بر اساس منابع تفسیری و روایی ،مربوط به امام حسین
 .2آیاتی که بر امام حسین

است.

تطبیق داده شدهاست.

 .3آیاتی که در شأن یا تطبیق امام حسن و امام حسین

باهم ،نازل شدهاست.

 .4آیاتی که مربوط به پن تن آل عبا یا یکی از آنئان اسئت و امئام حسئین
ایشان است.
 .5آیاتی که مربوط به دوازده امام یا چهارده معصوم است.
 .1به راستی که در دلهای مؤمنین معرفتی نهفته نسبت به حسین وجود دارد.

هئم یکئی از

.6آیئئاتی کئئه مر بئئوط بئئه امئئام علئئی ،حضئئرت زهر َ
ا،ح َسئئنین

و دیگرانئئی ماننئئد حمئئزه،

جعفر ،عقیل و حضرت خدیجه است (مرکز فرهنو و معارف قرآن.)94 :1385 ،
در این پژوهش ،آیاتی که بنابر نقل مفسران اهل سنت مر بئوط بئه امئام حسئین

اسئت

یا بر ایشان تطبیق دادهاند ،بازخوانی شدهاست .بنابراین ،برخی آیئات کئه حتئی در روایئات
شیعه به نام آیئات حسئینی شئناخته مئیشئود-مثئل آیئه  27سئوره فجئر -امئا در تفاسئیر اهئل
سنت به آنها اشاره نشده ،در این مجال نیامده است.
پیشییۀپژوهش 

در مورد امام حسین

و قرآن آثار متعددی نگاشئته شئدهاسئت کئه بیشئتر آنهئا نئاظر بئه

روایات شیعی است که از مهمترین آنها میتوان به الحسین فی القرآن (سید محمد واحدی
الهیجئی ،مشئهد1418 ،ق)؛ حسئئین نفئس مطمئنئئه (محمئد علئئی عئالمی ،تهئئران ،نشئر هئئاد،
1392ش)؛ الحسین و القرآن (محمد جواد مغنیه ،بیروت ،دارالثقافة)؛ قرآن و امام حسئین
(محسئئن قرائتئئی ،مرکئئز فرهنگئئی درسئئهایی از قئئرآن1380 ،ش)؛ امئئام حسئئین

فرهنو و معارف قرآن ،قئم1385 ،ش) اشئاره کئرد .بئا ایئن همئه کتئا
حسین

و قئئرآن (مرکئز

مسئتقل در بئاره امئام

در روایات اهل سنت منتشر نشدهاست.

در ادامه بئه بئارزترین آیئاتی کئه در منئابع تفسئیری اهئل سئنت بئه امئام حسئین

مر بئوط

.1دلیلپذیرشتوبهحضرتآدم 
َ َ َ َّ
خداونئد متعئئال در سئوره بقئئره و در جر یئان پئئذیرش توبئه حضئئرت آدم مئیفرمایئئد «فتلقئئی
َ
َ َ َ َ َ ْ َّ ب ب َ َّ
الت َّوا ب َّ
الئرحی بم»(1بقئره )37 :ارتبئاط ایئن آیئه بئا وجئود
َآد بم م ْن َر ّبه کل َمات فتا علیه إنه هو

مبار سیدالشهدا

آن است که در تفاسیر روایی میخوانیم که امئام حسئین

در زمئره

 .1پئئس آدم کلمئئاتی را [ماننئئد کلم ئه اسئئتغفار و ّ
ک ئه مایئئه توبئئه و بازگشئئت بئئود] از سئئوى
توسئئل بئئه اهئئل بیئئت
پروردگارش دریافت کرد و [پروردگار] توبهاش را پذیرفت زیرا او بسیار توبهپذیر و مهربان است.

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

میشود ،میپردازیم.

سیمای امام حسین

سیمایاما حسین

 رق آن رمیابعاهلسی
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را پذیرفت.

کسانی بود که به برکت ایشان خداوند توبه حضرت آدم

در تفاس ئئئیر اه ئئئل س ئئئنت از اب ئئئن عبئ ئئاس نق ئئئل ش ئئئده« :از پیئ ئئامبر خ ئئئدا
تفسئئئئیر کلمئ ئئاتی کئئئئه آدم از جانئئ ئ
پذیرفت ،سؤال کردم .پیامبر

راج ئئئع ب ئئئه

پروردگئئئئار خئئئئود دریافئ ئئت کئئئئرد و خداونئئئئد توبئئئئۀ او را

فرمود« :آدم به حق محمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسئین

از خئئدا درخواسئئت کئئرد کئئه توبئئهاش را بپئئذیرد ،پئئس خداونئئد توبئئه او را پئئذیرفت» (سئئیوطی،
.)61 /1 :1404

اندیشمند و محقق معاصر مسیحی «راجی انور هیفا» بعئد از اشئاره بئه ایئن آیئه و ارتبئاط
ّ
آن بئئا امئئام حسئئین مئئیگو یئئد« :علمئئای مشئئهور اهئئل سئ ّئنت ایئئن حئئدیث را کئئه متعلئئق بئئه
پذیرفتن توبه حضرت آدم از سوی خداوند سبحان و بلندمرتبه بئه لطئف و برکئت اهلبیئت

محمئئد

اسئئت ،در کتا هئئای خئئود آوردهانئئد .البتئئه علمئئا ،ایئئن حئئدیث را بئئا روشهئئا و

سبکهای گونا گون و به صورتهای مختلف بیئان کردهانئد ولئی روح ،جئوهر و غایئت ایئن
حدیث یکی است» (أنور هیفا.)79 :1399 ،

.2دردهنۀپیامبر درمیاهنمباهله 
َ
َ
ب
َ
َ َ ْ َ َّ َ
ْ ْ َب ْ َ َ َْ
اجك فیه م ْن َب ْعد ما جا َ ( م َن العلم فقل تعال ْوا ند بع أ ْبنا َ نئا َو أ ْبنئا َ ک ْم َو نسئا َ نا
«فمن ح
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْب ب ب َ ْ َ
ب
ْب
َو نسا َ ک ْم َو أنف َسنا َو أنف َسک ْم ث َّم ن ْب َتهل ف َن ْج َعل ل ْع َن َت اهلل َعلی الکاذبی َن»( 1آل عمران)61 :
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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ماجرای مباهله مسیحیان نجران با پیامبر اکرم
آن ،یک سند بزرج فضیلت برای اهل بیت

عالوه بر اهمیت تئاریخی و سیاسئی

و حضرت سئید الشئهدا

کئئه ایشئئان ایئئئن افتخئئار را داشئئته انئئد کئئه در کنئئار پیئئامبر
طاهره

و امام حسن

آیه به منزله فرزند پیامبر

مئیباشئد؛ چئرا

 ،حضئئرت امیئئر

 ،صئئئدیقه

به میئدان رو یئارویی حئق و باطئل گئام نهنئد و از دیگئر سئو در ایئن
معرفی شدهاند.

گرچئئه جئئدال و گفتگئئو در ایئئن مئئاجرا میئئان پیئئامبر

و مسئئیحیان بئئود امئئا پیئئامبر

از

 .1پس هر که با تو درباره او [عیسی] پس از آنکه بر تو [به واسطه وحی ،نسبت به احوال وى] علم و آ گئاهی آمئد،
مجادلئئه و سئئتیز ک نئئد ،بگئئو :بیاییئئد مئئا پسئئرانمان را و شئئما پسئئرانتان را ،و مئئا زنانمئئان را و شئئما زنانتئئان را ،و مئئا
نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت کنیم سپس یکدیگر را نفرین نماییم ،پئس لعنئت خئدا را بئر دروغگویئان
قرار دهیم.

ایئئن جهئئت دعئئوت را بئئه فرزنئئدان و عزیئئزان خ ئود کشئئاند کئئه اطمینئئان خئئویش را بئئه راسئئتی
ادعایش ثابئت نمایئد .چئرا کئه هئر انسئانی بئهطور طبیعئی خئانواده و فرزنئدان خئود را دوسئت
دارد و همواره میکوشد آنها را حفد نماید .پس ا گئر صئاح

ادعئایی خئانواده و عزیئزانش را

بئئه میئئدان مبئئارزه مئئیآورد ،البتئئه در اعتقئئاد خئئود ثابئئت قئئدم و اسئئتوار اسئئت (طباطبئئایی،
 223 /3 :1417با تلخیص) همچنین شایان توجه است که رسول خدا
تن

تنها ایئن چهئار

را همراه خویش ساخت ،زیرا جئز آنهئا کسئی شایسئتگی همراهئی او در ایئن میئدان را
اختصاا و انحصار است نئه نمونئه

نداشت .به عبارت دیگر احضار این چهار تن از با
(همان 226 :با تلخیص).

اما در خصوا ماجرای مباهله و نقش بئارز امئام حسئین

در آن ،تنهئا بئه یئک نقئل از

منئئابع اهئئل سئئنت اکتفئئا مئئیکنئئیم .از عمئئرو بئئن سئئعد بئئن معئئاذ روایئئت شئئده کئئه« :هیئئأت
نماینئئدگی نجئئران[ ،بئئه ریاسئئت] عاق ئ و س ئید وارد شئئدند و گفتنئئد :اى محمئئد
صئاح

مئئا را یئاد مئئیکنئئی؟ پیئامبر

مر یم .پیامبر

گفئئت :صئاح

گفت :او بنده خدا و پیئامبر

آی ئا تئئو

شئئما کیسئئت؟ گفتنئد :عیسئئی بئئن

او بئود .گفتنئد :در میئان مخلوقئات خئدا و

خدا او را از خا( آفر یئد»؛ آنئان دو بئاره برگشئتند و گفتنئد :اى محمئد آیئا ماننئد صئاح

مئا را
ایئن

اینان پسران و جانها و زنهاى ما هستند .آنان تصمیم گرفتند مباهلئه کننئد .امئا سئید بئه
عاق

گفت :تو را به مالعنه او چه کار؟ اگر دروغگو باشئد مالعنئه بئا او را چئه مئیکنئی و ا گئر

راستگو باشد ما هال( میشو یم و آنان با پیئامبر
هنگام پیامبر

بئه دادن جز یئه مصئالحه کردنئد .در ایئن

گفت« :سوگند به کسی که جانم در دست اوست ،اگر آنان با من مالعنئه

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

شنیدهاى؟ پیامبر گفت :آرى .گفتنئد :او کیسئت؟ گفئت :آدم .سئپس پیئامبر
َ َ
َ
َ ََ
َ
ب
آیه را قرائت کرد« :إ ّن َم َثل عیسی ع ْند اهلل ک َم َثل َآد َم خلق به م ْن ترا » آنئان گفتنئد :او چنئین
َ
َ َ َ ْ َ
ب
نبئئود کئئه تئئو مئئیگئئویی .پی ئامبر بئئه آنئئان گفئئت« :تعئئال ْوا نئئد بع أ ْبنا َ نئئا َو أ ْبنئئا َ ک ْم َو نسئئا َ نا َو
ب
نسا َ ک ْم  »...پس پیامبر دسئت علئی و فاطمئه و حسئن و حسئین را گرفئت و گفئت:
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در آنچه دیده و شئنیدهاى کسئی را بئه مئا نشئان بئده کئه ماننئد او باشئد .پیئامبر آن روز از
َ َ
َ
َ
آنئان روى برگردانیئد .سئپس جبرئیئل بئر وى ایئن آیئه را آورد« :إ ّن َم َثئئل عیسئی ع ْنئئد اهلل ک َم َثئئل
َ ََ
ب
َآد َم خلق به م ْن ترا » (آل عمران« .)59 :همانا َم َثل عیسی نزد خدا چئون َم َثئل آدم اسئت کئه
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میکردنئد کسئی از آنئان بئاقی نمئیمانئد» (حسئکانی حنفئی156 /1 :1411 ،؛ واحئدی:1411 ،
108؛ زمخشری368 /1 :1407 ،؛ قرطبی .)104 /4 :1364 ،الزم به ذکئر اسئت ،در خصئوا
آیه و مصئادیق آن شئبهاتی از طئرف برخئی وارد شئدهاسئت کئه همگئی پاسئخ داده شئده و از
مجال بحث ما خار است و خوانندگان میتوانند بئه کتئا

ارزشئمند نگئاهی بئه تفسئیر آیئه

مباهله از عالمه میالنی مراجعه بفرمایند.


.3گوههیبرعصمتهمامحسین
َ َ ْ
َّ َ ب ب ب ْ
ب
ب َ
اهلل ل بیئذه َ َعئئنک بم الئ ّئر ْج َس أ ْهئئل ال َب ْیئت َو بی َط ّهئ َئرک ْم ت ْطهیئرا»( 1احئئزا .)33 :
«إنمئئا یر یئد

این آیه مبارکه به روشنی بر عصمت و پا کی اهل بیت

گواهی میدهئد .در منئابع معتبئر

اهئئئل س ئئئنت آمئئئده ک ئئئه مص ئئئداق ایئئئن اهئئئل بی ئئئت ،اه ئئئل منئئئزل فاطمئئئه هسئئئتند ک ئئئه
َ َّ َّ
اهلل َع َل ْیئه َو َس َّئل َم َک َ
النبئ َّی َص َّئلی ب
ئان َی بم ّبئر ب َب ْیئت
سیدالشئهدا هئم یکئی از ایشئان اسئت« :أن
َ
َفاط َم َة س َّت َة َأ ْش بهر إ َذا َخ َر َ إ َلئی ْال َف ْجئر َف َی بق بئولَّ :
الص َئال َ َیئا أ ْه َئل ْال َب ْیئت! إ َّنمئا بیر یئ بد ب
اهلل ل بیئ ْذه َ
َ َ ْ
ب
ب َ
َع ْئئنک بم الئ ّئئر ْج َس أ ْهئئئل ال َب ْیئئت َو بی َط ّهئ َئئرک ْم ت ْطهیئئرا» (حسئئکانی حنفئئی( )22 /2 :1411 ،رسئئول

خدا تا شش ماه هنگئامی کئه بئرای نمئاز صئب بیئرون مئیرفئت بئر در خانئه فاطمئه عبئور
َّ ب ب ب ْ
اهلل ل بیذه َ .)...
میکرد و میفرمود :نماز ای اهل خانه! نماز ،إنما یر ید
غئئدا و علیئئه

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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در صئئحی مسئئلم نیشئئابوری آمئئده اسئئت« :قالئئت عائشئئة :خئئر النبئئی
ٌ
مرط ّ
مرح ٌل من َشعر أسود فجا الحسن بن علی فأدخلئه ّ
ثئم جئا الحسئین فئدخل معئه ،ثئم
َّ َ ب ب ب ب ْ َ َ ب
ٌّ
علئی فأدخلئه» ّ
ئنک بم ّ
الئر ْج َس
ثئم قئال« :إنمئا یر یئد اهلل لیئذه ع
جا فاطمة فأدخلها ّثم جئا
َ َ ْ
ب َ
أ ْهل ال َب ْیت َو بی َط ّه َرک ْم ت ْطهیئرا» (نیشئابوری ،بئیتئا130 /7 :؛ ترمئذی( )30 /5 :1983 ،عایشئه
گفتئئه :پیئئامبر

یئئک روز صئئب در حئئالی کئئه عبئئایی دارای نقئئش و نگئئار از پشئئم سئئیاه بئئر
یکئئی پئئس از دیگئئری

دوش داشئئت بیئئرون رفئئت .پئئس حسئئن و حسئئین و فاطمئئه و علئئی
آمدنئئد و آنهئئا را داخئئل عبئئا نمئئود و فرمئئود« :إ َّنمئئا بیر یئ بد ب
اهلل .)» ...ابئئن جئئوزی نیئئز از احمئئد بئئن
ٌ َ
حنبل روایتی شبیه این را نقل میکند و سپس میگوید :هذا الحئدیث مشئتمل علئی فضئل
 .1جز این نیست که همواره خدا میخواهد هرگونه پلیدى را از شما اهل بیئت [کئه بئه روایئت شئیعه و سئنی
ّ
محمئئد ،علئئی ،فاطمئئه ،حسئئن و حسئئیناند ] برطئئرف نمایئئد ،و شئئما را چنئئان کئه شایسئئته اسئئت [از همئئه
گناهان و معاصی] پا و پا کیزه گرداند.

الحسین و غیره (ابن جئوزی( )211 :1369 ،ایئن حئدیث مشئتمل بئر فضئیلت حسئین و غیئر

اوست).

فخئئر رازی از دانشئئمندان معئئروف و بئئزرج اهئئل سئئنت ایئئن روایئئت را در تفسئئیر خئئود نقئئل
کالمتفق علی ص ّئحتها بئین أهئل ّ
ّ
میکند و سپس میگویدَ « :و ْاع َل ْم ّأن هذه ّ
التفسئیر و
الروایة

الحدیث» (رازی( )247 /8 :1420 ،و بدان در میئان اهئل تفسئیر و حئدیث همئه بئر ّ
صئحت
این روایت اتفاق نظر دارند).

خوانندگان گرامی برای دیدن منابع بیشتر در این زمینه و پاسخ به پرسشهئا و شئبهات

مئئیتواننئئد بئئه کتئئا
مراجعه بفرمایند.

سئئودمند اهئئل بیئئت

درآیئئه تطهیئئر اثئئر عالمئئه جعفئئر مرتضئئی عئئاملی

.0اطعامیبینظی 

َ
خداونئئد در آیئئاتی از سئئوره دهئئر یئئا انسئئان چنئئین از ابئئرار و خوبئئان یئئاد مئئیکنئئد« :إ َّن ْاب ْبئ َ
ئرار
ئاد اهلل بی َف ّج بر َونهئئا َت ْفجیئرا ؛ بی بوفئ َ
ون مئ ْئن َکئ ْئأس کئ َ
َی ْش َئر بب َ
زاجهئئا کئ بافورا ؛ َع ْینئئا َی ْشئ َئر ب بهئئا عبئ ب
ئان م ب
ئون
َّ ْ َ َ ب
َ ب ْ ب َ َّ
َ َ
خئاف َ
الط َ
عئام َعلئی بح ّبئه م ْسئکینا َو َیتیمئا َو
کئان ش ّبئر به بم ْس َئتطیرا ؛ و یطعمئون
ون َی ْومئا
بالنذر و ی
َ
أسیرا»( 1انسان.)8-5 :

نازل شدهاست .در شأن نزول آیات اول این سوره آوردهاند« :امئام حسئن و امئام حسئین
بیمار شدند .رسول اکرم
براى بهبودى َ
حسنین نذر کند .حضرت علی

در پاسخ فرمود :هرگئاه خئداى تعئالی

این دو فرزند را بهبودى عطا فرمایئد ،سئه روز بئه شئکرانه بهبئودى آنئان ،روزه خئواهم گرفئت و
ّ
حضرت فاطمه زهرا هم ،چنین نذر کرد و فضئه نوبیئه هئم گفئت :هئر گئاه ایئن دو سئ ّید و
 .1همانئا نیکئان همئئواره از جئئامی مئئینوشئئند کئه نوشئیدنیاش آمیختئئه بئئه کئافور [آن مئئاده سئئرد ،سئئپید و معطئئر]
است .آن جام از چشمهاى است که همواره بنئدگان خئدا از آن مئینوشئند و آن را بئه دلخواهشئان هرگونئه کئه
بخواهنئئد جئئارى مئئینماینئئد[ .همانئئان ک ئه] همئئواره نذرشئئان را وفئئا مئئیکننئئد و از روزى ک ئه آسئئی و گزنئئدش
گسترده است ،میترسند و غذا را در عین دوست داشتنش به مسکین و یتیم و اسیر انفاق میکنند.

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

و گروهی از عر

به عیئادت آنئان رفتنئد و پیشئنهاد کردنئد کئه

سیمای امام حسین

از نظر تمام علمای شیعه و اغل علمای اهل سنت سئوره دهئر و بئه عبئارتی آیئات  5تئا
ّ
 22آن درباره حضرت علی ،حضرت زهرا ،امام حسن و امام حسین و خئادم آنهئا فضئه
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سئئرور م ئن ،از بیمئئارى بهبئئود پی ئدا کننئئد ،بئئه شئئکرانه بهبئئودى آنئئان ،روزه خئئواهم گرفئئت.

1

خداى تعالی نذر آنان را پذیرفت و لباس بهبئودى بئر انئدام آنئان راسئت آورد و ایئن در حئالی
بود که در خانه آل محمد هیچ چیزى ّ
حتی انئد( غئذائی هئم وجئود نداشئت .حضئرت
علی

براى ته ّیه افطارى به نزد «شمعون خیبرى» رفت و سه صاع جو قرض گرفئت و آنهئا

را به خانه آورد .حضئرت فاطمئه زهئرا
پخت .علی

یئك صئاع از آنهئا را دسئتاس کئرد و چنئد گئرده نئان

به مسجد رفتئه بئود پئس از آنکئه نمئاز مغئر

و عشئا را بئا پیغمبئر

بجئاى

آورد ،به خانه بازگشت .سئفره افطئارى گسئترده شئد و نئان جئوین در برابئر حضئرت علئی
گذاشئئته شئئد .هنئئوز انئئدکی از آن تنئئاول نفرمئئوده بئئود کئئه مسئئکین بینئئوائی در پشئئت در خانئئه
السئالم علئیکم اهئل بیئت ّ
توقف کرد و گفئتّ :
محمئد .بینئوائی از مسئلمان زادگئانم ،غئذائی
بدست نیاوردهام ،طعامی به من ارزانی دار ید تا خداى تعالی از مائدههئاى بهشئت بئه شئما
ارزانی فرماید .حضرت
بینئئوا دادنئئد و آن شئ

صداى بینوا را شنید .خود و حاضران ،نانهئاى خئو یش را بئه آن
را بئئا آشئئامیدن آ

داشئئتند ،روزه گرفتنئئد .حضئئرت زهئئرا
علئئی

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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نمئئاز مغئئر

افطئئار کردنئئد .فئئرداى آن شئ

را بنئئا بئئه نئئذرى کئئه

ی ئك صئئاع دیگئئر از آن جئئو را آرد کئئرد و نئئان پخئئت.

و عشئئا را بئئا پیغمبرا کئئرم

بجئئاى آورد و بئئه منئئزل بازگشئئت .سئئفره

افطارى گسترده شد .چند گرده نان جوین روى سفره گذاشتند .هنئوز انئدکی از آنهئا تنئاول
نشئده بئود کئه یتئیم بئیسرپرسئتی پشئئت در خانئه توقئف کئئرد و صئدا زدّ :
السئالمعلیکم اهئئل

ب ی ئت ّ
محمئئد .یتئیم بئئیسرپرسئئتی هسئئتم از فرزنئئدان مهئئاجران .پئئدرم در جنئئو بئئه شئئهادت
رس ئیده اسئئت ،غئئذائی نخئئوردهام ،از آنچئئه حاضئئر دار ی ئد بئئه مئئن کمئئك کنی ئد .ماننئئد ش ئ
گذشئئته حضئئرت و دیگئئران نانهئئاى خئئود را بئئه آن یتئیم ارزانئئی داشئئتند و خئئود بئئا آ
کردنئئد .روز سئئوم ،سئئومین صئئاع جئئو را حضئئرت زهئئراى مرض ئیه

افطئئار

آرد کئئرد و نئئان پخئئت.

حضرت از مسجد بازگشت ،نانهئائی کئه بئه کئف بئا کرامئت حضئرت زهئرا

پختئه شئده

بود ،در روى سفره گسترده براى افطار در برابر هر یك از حاضئران قئرار گرفئت .هنئوز مقئدارى
از آنهئا تنئئاول نشئئدهبئئود کئه اسئیرى پشئئت در خانئئه توقئئف کئرد و گفئئتّ :
السئئالم علئیکم اهئئل
 .1در بعضی روایات آمده که خود امام حسن و حسین

نیز نذر کردند.

بیت ّ
النبو  .و اضافه کرد :ما را اسیر میکنید و بر ما از هر جهت سخت میگیر ید و در عئین
حال هز ینه زندگی و خورا( ما را تئأمین نمئیکنیئد! اینئك گرسئنهام ،غئذائی بئه مئن بدهیئد.
حضرت و دیگران ،غذاى خود را هم بئه اسئیر اعطئا کردنئد و سئرانجام سئه شئبانه روز بئر آنهئا
گذشئئت کئئه چی ئزى جئئز آ

نیاشئئامیدند .روز چهئئارم کئئه پیغمبئئر

بئئه مالقئئات آنئئان آمئئد

مشاهده کرد از گرسنگی تا و توان ظاهرى را از دست دادهاند .همان لحظه آیئات شئر یفه
ْ َ
ْ
َّ
ب ب
ب ب ب
تی َع َ
« َهل أ َ
لی اال َنسان حی ٌن ّم َن الد ْهر» تا «ال نر ید م ْنک ْم َجزا َو ال شئکورا» نئازل شئد» (فیئروز
آبئ ئئادی420 /1 :1374 ،؛ نی ئئئز نئ ئئک :اب ئئئن اثیئ ئئر237 /6 :1409 ،؛ آلوس ئئئی173 /15 :1415 ،؛
سئئ ئئئیوطی29 /6 :1404 ،؛ حسئ ئ ئئئکانی حنفئئ ئئئی40 /2 :1411 ،؛ طبئ ئ ئئئرى1968 /7 :1356 ،؛
رازی746 /30 :1420،؛ زمخشری.)670 /4 :1407 ،

ماجرای مذکور و آیات سوره دهر از مقام واال و ایثئار مثئال زدنئی اهئل بیئت

کئه سئید

الشهدا هم در میان آنها است ،پرده برمیدارد و با این که سیدالشهدا کوچکترین فرد ایئن
خانواده الهی و قرآنی است در ایئن نئذر مبئار شئریک مئیشئود و در عئین گرسئنگی غئذای

خود را به نیازمندان میبخشد تا یکی از «ابراری» باشد که خداوند در کتا

یاد میکند و ایشان را میستاید.



اسئت آیئه مئودت اسئت:

یکی دیگر از آیاتی کئه مئرتبط بئا وجئود مبئار سئید الشئهدا
بْ َ ب ب َ َ
َّ ْ َ
ْب
«قل ال أ ْس َئلک ْم َعل ْیه أ ْجرا إال ال َم َو ّد َ فی الق ْر بی»( 1شوری .)23 :در این آیئه ،خداونئد در برابئر

داده چئئه کسئئانی هسئئتند؟ حضئئرت

فرمئئود :علئئی و فاطمئئه و فرزنئئدان آنهئئا» (حسئئکانی

حنفی189 /2 :1411 ،؛ نیز نک .سیوطی7 /6 :1404 ،؛ ابئن حجئر هیثمئی650 /2 :1997 ،؛
طبران ئئی )47 /3 :1404 ،و در برخ ئئی روای ئئات آم ئئده « :عل ئئی و فاطم ئئه و حس ئئن و حس ئئین»
 .1بگو :از شما [در برابر ابالغ رسالتم] هیچ پاداشی جز ّ
مودت نزدیکان [یعنی اهل بیتم] را نمیخواهم.

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

اب ئئالغ رس ئئالت پی ئئامبر ه ئئیچ م ئئزد و پاداش ئئی ج ئئز محب ئئت داش ئئتن نسئئئبت ب ئئه نزدیک ئئان
بْ َ ب ب َ
پیامبر نمیخواهد .از ابن عباس روایت شده که «هنگامی که آیه «قل ال أ ْس َئئلک ْم َعل ْیئه
َأ ْجئئرا» نئئازل شئئد ،گفتنئئد :ای رسئئول خئئدا ! اینئئان کئئه خداونئئد مئئا را بئئه مئ ّ
ئودت آنهئئا دسئئتور

سیمای امام حسین

ّ
ههمیتمودتهمامحسین
.5

خئویش از آنهئا
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(حسکانی حنفی.)196 /2 :1411 ،
اما به راستی آیا همه امت پیامبر

به این توصیه قرآنی عمل کردنئد و یئا اینکئه بئه قئول

شریف رضی در صحرای کربال:
َ
َجئ َ
ئئئئئئزروا َجئ َ
ئئئئئئزر ابضئئئئئئئاحی نسئئئئئئئله

َ
ب
َ
ّ
ثئئئئئم سئئئئئاقوا أهلئئئئئه َسئئئئئوق اإلمئئئئئئا!

1

(ابنشهرآشو )122 /4 :1379 ،

.6حسین

تجلیپیامبر



خداونئئد متعئئال در آیئئات اول سئئوره شئئمس بئئه خورشئئید ،مئئاه و روز و ش ئ

سئئوگند یئئاد

میکند:
َ
َ
َ َّ
ّ
ّ
َ َّ
َْ
ب
ْ
َ
2
الشئ ْ
النهئئئئار إذا َجالهئئئئا َو الل ْیئئئئل إذا َیغشئئئئاها»
ئئئمس َو ضئئئئحاها َو الق َمئئئئر إذا تالهئئئئا ،و
«و

(الشمس.)4-1 :

پوشئئیده نیسئئت کئئه خورشئئید و مئئاه و ش ئ

و روز و ش ئ

از جلئئوههئئای قئئدرت خداونئئد

هستند و «خداوند در این سوره به نشانههای قدرت و حکمت خویش سئوگند یئاد مئیکنئد
و به این وسیله عظمت ،اهمیت و کثئرت منئافع و فوایئد آنهئا را بئه اجمئال مئیفهمانئد و نیئز

لطف و عنایت خاا خود را نسبت به انسئان بیئان مئیفرمایئد» (شئریعتی.)428 :1384 ،
اما افزون بر این معنای ظاهری از طریق اهل بیت

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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ذکر شدهاست که جای بسی تأمل دارد.

هم تأویالتی درباره معنای ایئن آیئات

حا کم حسکانی حنفی در تفسیر خئویش بئه نقئل از فئرات بئن ابئراهیم و او بئه نقئل از ابئن
َ َّ
َْ
َ
الشئ ْئمس منظئئور پیئئامبر اسئئتَ .و الق َمئئر إذا تالهئئا مئئراد علئئی اسئئت َو
عبئئاس آورده :و
َ
َّ
ّ
ْ
َّ
النهئئار إذا َجالهئئا مقصئئود حسئئن و حس ئین اسئئت َو الل ْی ئل إذا َیغشئئاها منظئئور بنئئیامیئئه
میباشد (حسکانی حنفی.)432 /2 :1411 ،

بیتردید این تأو یئل کئه در روایئات اهئل بیئت

هئم بئه آن اشئاره شئده (نئک .بحرانئی،

 ،)670/5 :1416بئا واقعیئئت بیرونئئی هئم سئئازگار اسئئت .چنانکئئه پئس از خورشئئید عئئالمتئئا
 .1ذریه او را مثل قربانی ذب کردند و اهل بیتش را چون کنیزان به پیش راندند.
 .2سوگند به خورشید و گسئترش روشئنیاش و بئه مئاه هنگئامی کئه از پئی آن برآیئد و بئه روز ،چئون خورشئید را بئه
خوبی آشکار کند و به ش هنگامی که خورشید را فرو پوشد.

هدایت یعنی وجود مبار پیامبر

 ،حضرت علی

هدایتگر مردمان بود و در سلسئله

امامت پس از امیرمؤمنان ،حسنین قرار دارند که پرتوهایی از خورشید نبوت هستند و دیئن
حقیقئئی و اصئئیل توسئئط ایئئن بزرگئئواران بئئئه مئئردم نشئئان داده شئئد .چنانکئئه وجئئود مبئئار
سیدالشئئهدا بئئرای زدودن غبئئار جهئئل از آیئئین محمئئدی و برمال کئئردن چهئئره پنهئئان و پلیئئد
بنئئیامیئئه جئئان خئئویش را فئئدا کئئرد و در حقیقئئت روشئئنیبخئئش و احیئئا گر آیئئین جئئدش بئئود.
ش

ظلمانی که در آیه ذکر شده همان بنی امیه است که سئعی داشئتند نئور اسئالم را محئو

کنند و بپوشانند چنانکه یزید آشکارا آیین محمدی را به سخره میگرفت و میگفت:
1
ئئئئئئئر جئئئئئئئئا َ َو ال َوحئئئئئئئئ ٌی َنئ َ
ئئئئئئم ب
َلع َبئئئئئئئت هاشئ ب
َخبئ ٌ
ئئئئئئئزل!
بالملئئئئئئئک فئئئئئئئال
(ابن اعثم کوفی)915 :1372 ،

بنئئابراین «النهئئار» طبئئق روایئئات شئئیعه و سئئنی تئئأویلی از امئئام حسئئن و امئئام حسئئین

است که یکی با صل و یکئی بئا شئهادت خئویش ،خورشئید اسئالم را فئروزان نگئه داشئتند.
ٌ
حسین منئی و أنئا مئن حسئین» (الفسئوی )309 /1 :1981 ،کئه در منئابع اهئل
شاید حدیث «
سئئنت هئئم آمئئده ،تعبیئئری دیگئئر از همئئین تبلئئور وجئئود پیئئامبر

در امئئام حسئئین

باشئئد.

عالمه عالئلی از اندیشمندان و ادیبان معاصر اهل سنت درباره ایئن حئدیث مئیگو یئد« :در

پیئئامبر

گونئئهای از بیئئان اسئئت کئئه در کئئالم عئئر

إفئئاد وحئئدت و یکئئی شئئدن می کنئئد و

آسئئمان (از طئئرف خئئدا) آمئئده اسئئت و در ظهئئور ّدوم نمئئاد کسئئی اسئئت کئئه بئئه سئئوی آسئئمان

برمی گردد» (العالیلی.)68 :1986 ،

ُ .7د ّر دریاینبوتوهمامت 
َ َ
ْ
ب ب َّ
ْ
ْ
« َم َر َ ال َب ْح َر ْین َیل َتقیانَ ،ب ْی َن بهما َب ْر َز ٌخ ال َی ْبغیان ،فبأ ّی آال َر ّبکما تکذبانَ ،یخ بر ب م ْن به َمئا

 .1بنیهاشم با حکومت بازی کرد ،نه خبری [از جان

خدا] آمد و نه وحیی نازل شد!

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

گو یئئا حضئئرتش در امئئام حسئئین بئئه دو صئئورت ،حیئئات و ظهئئور یافتئئه اسئئت :یکئئی ظهئئور
پیامبرگونئئه و دیگئئری ظهئئور فئئردی مسئئلمان .ایشئئان در ظهئئور ّاول نمئئاد کسئئی اسئئت کئئه از

سیمای امام حسین

این حدیث معنایی نهفته است که نمیدانم چگونه آن را بیان کنم ولی شایسته اسئت کئه
در فهم آن به گونئهای عمئل کئنم کئه حئروف آن بیئانگر رنئو و بئوی ّ
نبئوت باشئد .ایئن سئخن

11

ّب
الل ْؤ بلئ بئؤ َو ْال َم ْرجئ ب
ئان»( 1الرحمئان .)22-19 :در منئئابع اهئئل سئئنت از ابئئن عبئئاس نقئئل شئئده کئئه:
ْ
ْ
«فی قولئه َم َئر َ ال َب ْح َئر ْین َیل َتقیئان قئال علئی و فاطمئة َب ْی َن بهمئا َب ْئر َز ٌخ ال َی ْبغیئان قئال النبئی
ّب
ْ
الل ْؤ بل بؤ َو ْال َم ْر ب
جان قئال الحسئن و الحسئین» (سئیوطی14 /6 :1404 ،؛ حسئکانی
َیخ بر ب م ْن به َما
حنفی.)284 /2 :1411 ،

شئئبیه همئئین تفسئئیر از قئئول امئئام صئئادق

نقئئل شئئده کئئه فرمودنئئد« :علئئی و فاطمئئه دو

دریای عمیقاند که هیچ یک بر دیگری تجاوز نمیکند و از این دو دریا لؤلؤ و مرجئان یعنئی
حسن و حسین بیرون آمدهاند» (قمی .)344 /2 :1367 ،البتئه بایئد گفئت کئه «آیئات قئرآن
ظاهر و باطنی دارند .به همین دلیل ممکن است یک آیه دارای چندین معنئا باشئد و آنچئه
در این روایات آمده از بطون قرآن است که از پیشوایان معصوم رسئیده و بئا معنئای ظئاهر آن

منافئئاتی نئئدارد» (مرکئئز فرهنئئو و معئئارف قئئرآن )112 :1385 ،چنانکئئه برخئئی در منئئابع اهئئل
سنت نیز ذکر شدهاست.
هیثاریکمنظیر 

.8
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خداوند متعال در قرآن کریم در ستایش و وصف ایثار و از خودگذشتگی برخئی مؤمنئان
َ ٌ
َ
ون َعلی َأ ْن بفسه ْم َو َل ْو َ
راستین میفرمایدَ « :و بی ْؤث بر َ
صاصة» (حشر.)9 :
کان به ْم خ
َْ ب
حا کم حسکانی از قول ابن عباس در مورد این آیئه آورده اسئتَ « :و بیئ ْؤث بر َ
ون َعلئی أنفسئه ْم
َ ٌ
َ
َو َلئ ْئو کئ َ
صاصئئة» در مئئورد عل ئی ،فاطمئئة ،حسئئن و حس ئین نئئازل شئئدهاسئئت»
ئان بهئ ْئم خ
(حسئئکانی حنفئئی .)332 /2 :1411 ،امئئا در مئئورد شئئرح ایئئئن ایثئئار و از خودگذشئئتگی هئئم
داستان زیر نقل شدهاست« :مردی نزد پیامبر

آمد و از گرسنگی شکوه نمود .پیئامبر

او را به خانه همسئرانش فرسئتاد .آنهئا گفتنئد :نئزد مئا جئز آ

کسی امش

فاطمه

این شخص را عهده دار میشود؟ علی

آمد و او را با خبر کرد .فاطمه

ولی ما آن را به مهمانمان مئیدهئیم .علئی

نیسئت! پیئامبر

فرمئود :چئه

گفت :من ای رسول خدا .پس نئزد

گفت :نزد ما جئز غئذاى بچئههئا چیئزى نیسئت،
گفئت :بچئههئا را بخوابئان و مئن چئراغ را بئراى

 .1دو دریاى [شیرین و شور] را روان ساخت در حالی که همواره بئاهم تالقئی و برخئورد دارنئد[ .ولئی] میئان آن دو
حایلی است که به هم تجئاوز نمئیکننئد [در نتیجئه بئاهم مخلئوط نمئیشئوند!] پئس کئدامیک از نعمتهئاى
پروردگارتان را انکار میکنید؟ از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون میآید.

مهمئان خئاموش مئئیکئنم .فاطمئئه

چنئین کئئرد و بئه مهمئان غئئذا دادنئد .چئئون صئب شئئد

خداوند درباره آنان این آیه را نازل کرد» (حسکانی حنفی.)331 /2 :1411 ،

آری شگفتا از این ایثار مقدس و شگفتا از این تعئالی روح و تئرجی دیگئران بئر خئود کئه

حتی کودکان خانواده را با پدر و مادر همراه میسئازد تئا حماسئۀ معنئوی عظیمئی بیافریننئد
کئئه خداونئئد متعئئال ایشئئان را بسئئتاید و همئئین امئئام عظیمئئی کئئه اینجئئا در کنئئار پئئدر و مئئادر،
غئئذای خئئویش را بئئه گرسئئنه مئئیخورانئئد فئئردا روز در صئئحرای کئئربال جئئان خئئویش را تق ئدیم
َّ َ َ
ََ َ بْ َ َ ب َ َ ْ َْ َ َ َ َ
ئاد( م َئن الضئاللة َو
میکند تا بندگان را به راه هدایت آورد« :بذل مهجتئه فیئك لیسئتنقذ عب
َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ّ
ْ َ
الشئئك َو اال ْرت َی ئا إلئئی َبئئا ال بهئئدى مئ َئن الئ َّئر َدى» (ابئئن قولو یئئه:1356 ،
الجهالئئة و العمئئی و
.)228

ّ
فرزنامقاس
.9
ََ
« َو والد َو ما َولد» .خداوند متعال در آیات اول سوره بلد به شهر مکه سوگند یئاد مئیکنئد

و از آیه بعد معلوم میگردد که این شهر به خاطر وجود مبار و پر فی ،پیئامبر

شایسئته

چنئئین تعظئئیم و بزرگداشئئتی شئئدهاسئئت (مکئئارم شئئیرازی .)8 /27 :1374 ،سئئپس در آیئئه
ََ
سوم میفرمایدَ « :و والد َو ما َولد» و به یک پئدر و فرزنئد بلندمرتبئهای سئوگند یئاد مئیکنئد .در
بحث ما خار است .آنچه در اینجا شایان ذکر است این که در تفاسئیر اهئل سئنت از قئول
ََ
ماولد (فرزنئدان)
امام باقر نقل شده که «منظور از والد (پدر) در اینجا امیرمؤمنان است و
بنابراین همانگونه که در آیه قبل با یاد پیامبر
از اوصئئئیا و جانش ئئینان پی ئئامبر
پیامبر

از ایشان تجلیل میکند در این آیئه نیئز

یعن ئئی ام ئئام عل ئئی

و ذر یئئئه او کئئئه در حقیق ئئت ذر یئئئه

هستند یاد میکند و به آنها سوگند میخورد .افزون بر این کئه امیرمؤمنئان

کئه

در اینجا بئه نئام «والئد» از ایشئان یئاد شئده در مواضئع دیگئر هئم از ز بئان مبئار پیئامبر

بئه

عنوان پدر معنوی امت معرفی شدهاست چنانکه حضرت
«أنا و أنت أبوا هذه ابمة» (اصفهانی.)57 :1412 ،

خطا

به امام علی فرمئود:

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

هم حسن و حسین هستند» (حسکانی حنفی.)430 /2 :1411 ،

سیمای امام حسین

این که مقصود از این پدر و پسر گرامی کیست ،اقوال گونا گونی ذکر شدهاست که از موضئع
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نتیجه 

بر اسئاس تفاسئیر اهئل سئنت ،آیئات متعئددی در شئأن و منزلئت امئام حسئین

وجئود

دارد .برخی از این آیات سیره عملی حضرت را میستاید ،مانند آیئاتی از سئوره دهئر و سئوره
حشر که به از خودگذشتگی و ایثار کمنظیر حضرت اشاره دارد؛ و برخئی نئاظر بئه علئو مقئام،
محبوبیئت حضئرت نئزد خداونئئد و عصئمت ایشئان مئئیباشئد ماننئد آیئئه تطهیئر ،آیئه پئئذیرش
توبئئه آدم و آیئئه مباهلئئه و برخئئی آیئئات هئئم بئئه شئئیو یکئئی از مصئئادیق آیئئه و در کنئئار نقئئلهئئای
دیگر به سید الشهدا
این دست میباشند.

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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مربوط است که آیاتی از سوره الرحمن ،سئوره شئمس و سئوره بلئد از

میابع 

_ قرآن کریم ،ترجمه استاد فوالدوند و انصاریان.

_ ابن اثیر ،عزالئدین ابوالحسئن علئی بئن محمئد بئن عبئدالکر یم ( 1409هئئ) ،أسئدالغابة ،بیئروت،
دار الفکر.

_ ابن جوزی ،یوسف (1369ق) ،تذکره خواا االمة ،نجف ،المطبعه العلمیه.
_ ابن شهر آشو  ،محمد بن علی (1379ق) ،مناق

آل أبی طال

 ،قم ،عالمه.

_ ابن قولویه ،ابوالقاسم جعفر بن محمئد بئن جعفئر بئن موسئی بئن مسئرور (1356ش) ،کامئل

الزیارات ،نجف ،دارالمرتضو یة.

_ أن ئئور هیف ئئا ،راج ئئی (2009م) ،فاجعئئئة ک ئئربال فئ ئی الض ئئمیر الع ئئالمی الح ئئدیث ،بی ئئروت،
دارالعلوم.

_ أنئئور هیفئئا ،راجئئی (1399ش) ،کئئربال در وجئئدان جهئئان معاصئئر ،ترجمئئه سئئید مهئئدی نئئوری
کیذقانی ،عباس گنجعلی و مریم فی ،عارفی ،مشهد ،ضری آفتا .

_ آلوسئئی ،ابوالفضئئل شئئها الدین محمئئود بنعبئئداهلل (1415ه ئئ) ،روح المعئئانی ف ئی تفس ئیر

القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ بحرانی ،سید هاشم (1416ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران ،بنیاد بعثت.

_ ترمذی ،ابوعیسی محمد بن عیسی (1983م) ،سنن الترمذی ،بیروت ،دار الفکر.
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.

_ رازی ،فخر الدین (1420هئ) ،مفاتی الغی  ،بیروت ،دار إحیا الترا
_ راغ ئ

العربی.

اصئئفهانی ،ابوالقاسئئم حسئئین بئئن محم ئد (1412ق) ،المفئئردات ف ئی غر ی ئ القئئرآن،

بیروت ،دارالعلم ،الدارالشامیة.

_ راوندی ،قط

الدین (1409هئ) ،الخرائ و الجرائ  ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی

.

_ زمخشئئری ،ابوالقاسئئم جئئار اهلل محمئئود بئئن عمئئر (1407ه ئئ) ،الکشئئاف عئئن حقئئائق غئئوام،

التنزیل ،بیروت ،دار الکتا

العربی.

در قرآن و تفاسیر اهل سنت

_ حسکانی حنفی ،حئافد ابوالقاسئم عبیئداهللبئن احمئد (1411هئئ) ،شئواهد التنزیئل ،تهئران،

سیمای امام حسین

_ بارا ،آنتوان (2009م) ،الحسین فی الفکر المسیحی ،بیروت ،دارالعلوم.
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_ زمیزم ،سعید رشید (2012م) ،الحسین فی الشعر المسیحی ،بیروت ،دارالجواد.

_ سیوطی ،جالل الدین عبئد الئرحمن بئن أبئی بکئر(1404ق) ،الئدرالمنثور فئی تفسئیر المئأثور،
قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.

_ شریعتی ،محمد تقی (1384ش) ،تفسیر نوین ،تهران ،مؤسسئه تحقیقئات و توسئعه علئوم
انسانی.

_ طباطبائی ،محمد حسین(1417ق) المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشئارات اسئالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

_ طبرانی ،حافد ابوالقاسم سلیمان بن محمئد(1404هئئ) ،المعجئم الکبیئر ،تحقیئق حمئدی
عبد المجید السلفی ،قاهر  ،مکتبة ابن تیمیة.

_ طبری ،محمد بن جریر(1356ش) ،ترجمه تفسیر طبری ،تهران ،توس.

_ العالیلی ،شیخ عبد اهلل (1986م) ،اإلمام الحسین ،بیروت ،مکتبة التربیة.
_ الفسوى ،أبویوسف یعقو

بن سفیان (1401ق1981/م) ،المعرفة و التئار یخ ،تحقیئق ا کئرم

ضیا العمرى ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.

_ فیروزآبادى ،سیدمرتضی (1374ش) ،فضائل پن تئن

ترجمه محمدباقر ساعدى ،قم ،فیروزآبادی.

درصئحاح ششئگانه اهئل سئنت،

_ قرطبئئی ،شئئمس الئئدین ابوعبئئداهلل محمئئد بئئن احمئئد (1364ش) ،الجئئامع بحکئئام القئئرآن،
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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تهران ،ناصر خسرو.

_ قمی ،علی بن ابراهیم (1367ش) ،تفسیر قمی ،قم ،دارالکتا .
َ
َ
_ کوفی ،احمد بن ا ْع َثم (1372ش) ،الفتئوح ،ترجمئه محمئد بئن احمئد مسئتوفی هئروى (ق
 ،)6تحقیق غالمرضا طباطبائی مجد ،تهران ،انتشارات وآموزش انقال

_ مجلسی ،محمد باقر (بیتا) ،بحار ابنوار ،تهران ،دار الکت

اإلسالمیه.

اسالمی.

_ مرکز فرهنو و معارف قرآن (1385ش) ،امام حسین و قرآن ،قم ،بوستان کتا .
_ مکارم شیرازی ،ناصر (1374ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت
_ نیشابوری ،مسلم (بیتا)  ،صحی مسلم ،بیروت ،دارالفکر.

اإلسالمیة.

_ الواحدی ،علی بن أحمد (1411هئ) ،أسبا النزول ،بیروت ،دارالکت

العلمیة.

_ هیثمی ،احمد ابن حجر (1997م) ،الصواعق المحرقة ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.

