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 .1طرح مسأله
یحییبن یعمر (م129ق) ،از پیشگامان مباحتث علتوم قرآنتی و علتم قرائتت و از شتیعیان
علی بن ابی طالب(ه) است .در روایتتی از حتاکم نیشتابوری ،پیرامتون فتتایل امتام حستین
(ه) بتته گفتتتوگتتوی بتتین ّ
حجتتاج بتتن یوستتف و یحیتتییتتن یعمتتر ،در مجلتتس حجتتاج اشتتاره

گردیتتده استتت .در ایتتن جلستتهّ ،
حجتتاج ،جهتتت پتتایین آوردن مقامتتات امتتام حستتین (ه) ،بتتا

ط تترح ش تتبههای نس تتبت مس تتتقیم ایش تتان ب تته رس تتول خ تتدا(ص) را نف تتی نم تتود .ای تتن ش تتبهه
بالفاصله ،با پاسخ محکم و قانعکننده یحییبن یعمر ،که به آیات کالم وحی استتناد کترد،
مواجه شد .بررسی و تبیتین پاستخ قرآنتی یحیتیبتن یعمتر و همچنتین دیگتر مت یتدات قرآنتی و
روایی در پاستخ بته شتبهه ّذر یته نبتودن امتام حستین (ه) موضتوعی ضتروری در حتوزه امامتت
اهلبیت (ه) است .زیرا اوال شیعیان همواره امام حسین (ه) را نوادهی رسول ختدا (ص) و
از نس تتل ایش تتان م تتیدانن تتد و ای تتن مطل تتب را فت تتیلتی منحص تتر بتته ف تترد ب تترای حس تتنین (ه)
میشمارند؛ ثانیا نسل امامتت از طر یتق امتام حستین (ه) تتداوم یافتته استت و بتا اثبتات ایتن
مطلتب کتته امتام حستتین (ه) از نستل پیتتامبر (ص) استتتّ ،ذر یته نبتتی (ص) بتودن ستتایر ائمتته
معصومین (ه) نیز اثبات میگردد .با ّ
توجه به آنچه بیان گردید پرسش زیر مطرح میشود:
استنادات قرآنی یحییبن یعمر در اثبات ّذر یته بتودن امتام حستین (ه) و همچنتین دیگتر

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

ّ
متیدات قرآنی و روایی در این زمینه چیست؟

سامان یافته است.
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 . 2اصل مناظره به روایت حاکم نیشابوری

این پتژوهش در راستتای پاستخگتویی بته پرستش متذکور ،و اثبتات ّ
ذریته رستول ختدا (ص)

بت تتودن امت تتام حست تتین(ه) مست تتتند بت تته آیت تتات و روایت تتات و بت تتا محور ی ت تت منت تتاظره منت تتدرج در
کتت تتا «مست تتتدرک علت تتی الصت تتحیحین» حت تتاکم نیشت تتابوری بتتتا روش توصتتتیفی -تحلیلت تتی

ح تتاکم نیش تتابوری در مس تتتدرک عل تتی الص تتحیحین ،ای تتن من تتاظره را ب تتا دو س تتند و ی تتک
متمون ،اینگونه آورده است:
دثهب انوهللنل امحد نا حمود نا ع داهلل نا ز یبد ا هیوی ن غداد ثهب َعخ؟ نا حمود نیلا

َب ک؟ ثهب هش؟ نا من؟ان ثهب َهی یک عا ع یلداولک نیلا عم یل؟ یلبیل دسیلل یلع نیلا یعمیل؟

ع ال بج

دثهب إهللیبق نا حمویلد نیلا عیل نیلا سب یلد ا یلبکص هب نو یلهن ثهیلب امحیلد نیلا میلو

إهللیبق ا ام مص ثهب حمود نا ع د ا هیبظ ثهب عب نیلا میلو
نا اد هن بیل

« اَامعوا عهیلد ال یلبج یلذک؟ الییلی نیلا عیل

نیلا

ا قلییلص ثهیلب عبعیلم

قیلبیل ال یلبج ینیلا میلا ذ ییلهن ا هیل

ع اهلل عل آ یل هللیللم عهیلده یلع نیلا یعمیل؟ قیلبیل یل کیلذه انیلب الم یل؟ قیلبیل
ُ
اأت ین ع مب ل ن ههن م داق ما کعیلبَ اهلل عیلز َیلل ا ل الهیلک یلاهب قیلبیل
َ
وَ َ ِک ِوهلل َ َ ِمو َ _ إیل وم عز َیلل _ َ َز َکهی َکیلب َ
َ َما ِذر َک َا َ َدا ِ َد َ ِهلل َل ْس َو َا َ أ ِک َ
َ
َ
َ َ ْ
ْ
َ
َ َع َ َع س َ سبظ (انعیلب )85 -84 /یلأس ؟اهلل عز َیلل ان ع سیل میلا ذ ییلهن آد/

هأم

الیی نا ع ما ذ کهن حمود ع اهلل عل

آ

هلللم هأم یلبیل عیلد

در اجتماعی نزد حجاجبن یوسف ،از حستینبتن علتی(ه) یتاد شتد .پتس حجتاج

گفت :ایشان از ذریه و نستل پیتامبر (ص) نیستت .در مجلتس حجتاج ،یحیتیبتن
یعمتتر نیتتز حتتتور داشتتت .پتتس خطتتا بتته ّ
حجتتاج گفتتت :دروغ گفتتتی ای امیتتر!

ّ
حجتتاج بتته وی گفتتت :یتتا دلیتتل آنچتته گفتتتی و مصتتداق آنرا از کتتتا

ختتدا بتترایم

روشن میکنی؛ یا تو را به قتل میرسانم .پس بترای وی ایتن آیته را شتاهد آورد« :و از
فرزندان او ،داوود و سلیمان و ا ّیو و یوسف و موسی _ تا گفتهی خداوند متعال

_ و (همچنین) زکر ّیا و یحیتی و عیستی و الیتاس را» در ایتن آیته خداونتد خبتر داده
است که عیسی (ه) از ّذر یه آدم ،بته واستطهی متادرش استت؛ و حستین بتن علتی

(ه) نیتتز از ذریتته و نستتل ّ
محمتتد (ص) بتتهواستتطهی متتادرش استتت .گفتتت :راستتت
گفتی .ولی با چه جرأتی مرا در مجلسم تکذیب نمتودی؟ گفتت :بتهواستطه آنچته
خداوند از انبیا عهد گرفت که برای مردم معنای آنرا روشتن ستازند و آنرا کتمتان
ّ ّ
عزوجتل فرمتود« :ولتی آنهتا ،آن را پشتت ستر افکندنتد؛ و بته بهتتاح
نکننتد .خداونتد
کمی فروختند؛ و چه بد متاعی میخرند؟!»

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

مفب محلک ع تنذک یف جحملسق یلبیل میلب اسیلذ اهلل عیل ال ن یلبء ههیل لهیلبظ ال
ْ
َ ُ
ْ
َََ ِ ِ ََ َ ِ ِ
یلوا ِو ْم َ اَ یل َیلاو ْ َ َنیل یل َ َ ُه یلیلب َلیل یل هب (آیل
ینعمونیل یل یلیلیلبیل اهلل عز َ یلیلل هد یلیلذ ه َساء مِ یل َ
عم؟ان 187؛ ب کم ن شبنو یا 1417ق ج195 3ا ح)4837
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شتبیه ایتن روایتتت بترای حتتاکم بتا انتتدکی اختتال در متتتمون ،جتالل التتدین ستیوطی بتته
اینصورت نقل میکند:
«روزی حجتتاج ،بتته دنبتتال «یحتتیبتتن یعمتتر» فرستتتاد و بته وی گفتتت :بتترایم گتتزارش
دادهانتتد کتته تتتو متتیپنتتداری حستتن و حستتین (ه) ،فرزنتتدان و ّذر یتته پیامبرنتتد و ایتتن
ستخن را در کتتا

ختدا (قترآن) یافتتهای ،در حتتالیکته متن از آغتاز تتا پایتان قتترآن را

خواندهام و این سخن را نیافتم««.یحییبن یعمر» گفت :آیا این آیه از سوره انعام را
ُ
نخوانده ای که میفرمایدِ :من ذ ّ ِر ّی ِت ِه د ُاوود و ُسل ْیمان ...تا آنجا که میفرماید «و
یحیی و عیسی»؟ گفت :چرا ،خواندهام.
یحیتتی گفتتت :آیتتا در ایتتن ستتخن قتترآن ،حتتترت عیستتی بتته عنتتوان ّذر یتته ابتتراهیم
ب تته ش تتمار نرفت تته اس تتت ،در ح تتالیک تته ب تترای او پ تتدری نب تتود [و از طر ی تتق م تتادر ب تته
ابتتراهیم متتی رستتد؟ه حجتتاج پاستتخ داد :ستتخن تتتو ،درستتت استتت( ».ستتیوطی،
1428ق :ج.)28 :3

 .3تبیین دلیل قرآنی یحییبن یعمر

همانگونه که مالحظه گردید ،یحییبن یعمر در پاسخ ّ
حجاجبتن یوستف بته آیتات  84و

 85ستتوره انعتتام استتتناد نمتتود .در ایتتن آیتتات ،عیستتیبتتن متتریم (ه) ،بتتا وجتتود ایتتنکتته پتتدری
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395

32

نداشت ،ولی از سوی متادر ،بته حتترت نتوح (ه) و ابتراهیم (ه) منتستب شتد .طبتق قاعتده

ج تتری و تطبی تتق و ع تتدم انحص تتار آی تتات ق تترآن ک تتریم ب تته زمتتان ی تتا افتترادی ختتاص ،متتیت تتوان
ایشتتان بتتهواستتطه

ایتتن موضتتوه را بتترای امتتام حستتین (ه) نیتتز بتته اثبتتات رستتانید و انتستتا
حتترت فاطمتته (س) بتته رستتول ختتدا (ص) را نیتتز دلیلتی بتتر ّذر یتته پیتتامبر (ص) بتتودن ایشتتان
عنوان کرد .این تحلیل در کالم بسیاری از مفسران و بزرگان فریقین نیتز بته چشتم متیختورد.

بهعنوان نمونه از مفسران شیعه ،شیخ طوسی آیه را داللتی بتر ایتن مطلتب متیدانتد کته امتام
حستتن (ه) و امتتام حستتین (ه) از اوالد رستتول ختتدا (ص) هستتتند ،و دلیتتل ختتود را ایتتنگونتته

تشری میکند:

« یف اخیهن دال هن ع ان الیا الییلی میلا یلد اهللیلویل اهلل (ل)ا لن ع سیل َعلیل

اهلل ما ذ یهن ان؟اومی ا نو،ا إامب کبن ام ما ذ یْمب(».لو ا طتب ج.)194 4

در آیه داللتی است که حسن و حسین (ه) از فرزندان رسول ختدا (ص) هستتند،
ز یتترا خداونتتد ،عیستتی (ه) را از ّذر یتته و نستتل ابتتراهیم (ه) یتتا نتتوح (ه) قتترار داد ،در

حالیکه مادرش از ّذر یه ایشان بود.

طبرسی نیز قریب به این دیدگاه را در «مجمعالبیان» نقل میکند و مینویسد:
«خداونتتد متعتتال عیستتی را کتته پستتر متتر یم استتت ،از ّذر ی ته ابتتراهیم (ه) ی تا نتتوح (ه)
شتتمرده استتت و از اینجتتا استتتفاده م تیشتتود کتته حستتنین (ه) و اوالدشتتان از ّذر ی ته
پیامبر خدا هستند و حسن (ه) و حسین (ه) پسران پیامبرنتد( ».طبرستی:1360 ،
ج.)171 :8

ابوالفت تتوح رازی نی تتز پ تتس از تعج تتبآمی تتز قلم تتداد ک تتردن س تتخن نواصتتب پیرام تتون ع تتدم

(ه) استت .حتال چگونتته ممکتن استت حستتنین (ه) بته یتک واستتطه یعنتی حتترت فاطمتته

(س) از اوالد پیامبر (ص) نباشند؟» (ابوالفتوح رازی1408 ،ق :ج.)365 :7
ّامتتا عالمتته طباطبتتایی نیتتز ذیتتل آیتتات شتتریفه  84و  85انعتتام ،گفتتتاری طتتوالنی دارد؛ از

جمله مینویسد:

«از اینکه قرآن کر یم عیسی را در بین نامبردگان از ّذر یه نوح میشمارد ،میتوان به
دست آورد که قرآن کر یم دخترزادگان را هم اوالد و ّذر یه حقیقی میداند ،چون اگر
غی تر ایتتن بتتود عیستتی را کتتته از طتتر

متتتادر بتته نتتوح ّمتصتتل متتیشتتودّ ،ذر یتته نتتوح

نمیخواند( ».طباطبایی :1374 ،ج.)7:338

سپس در بحث روایی ،کالم آلوسی را پیرامون این آیات ،اینگونه نقل میکند:
«آلوسی در تفسیر روح المعانی در ذیل جمله « و عیسی » ...میگو ید :اینکه قرآن
کر یم عیسی (ه) را در شمار ّذر یه ابراهیم (ه) شمرده ،خود دلیل بتر ایتن استت کته
ّذر یه شامل دختر زادهها نیز میشود ،براح اینکه عیسی (ه) تنها از طر
ابتتراهیم (ه) ّمتصتتل و منتستتب متتیشتتود .و ا گتتر کستتی اشتتکال کنتتد کتته ای تن معنتتا
داللت ندارد بر اینکته هتر دختتر زادهاح ذ ّر یته استت ،بتراح ایتنکته عیستی (ه) پتدر
مادر بته

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

انتسا حسنین (ه) به پیامبر (ص) به این آیه اشاره مینماید و بیتان متیکنتد کته بتا وجتود
فاصله چندین هتزار ستاله میتان عیستی(ه) و نتوح (ه) ،بته تصتری قترآن ایشتان از ّذر یته نتوح
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نداشت تا از راه پدر به ابراهیم (ه) نسبت پیدا کند .و از این جهت بوده که قرآن
او را ّذر ی ته ابتتراهی م (ه) خوانتتده ،جتتوابش ختتو روشتتن استتت ،البتتته مستتأله متتورد
اختال

است ،و لیکن هر کسی که ّذر یه را شامل دختر زاده نیز دانسته به همین

آیه استدالل کرده ،از آن جمله امام موسی کاظم (ه) که بنا به بعتی از روایات در
پاسخ هارون الرشید به این آیه تمسك نموده است( ».همان ،ج365 :7؛ آلوسی،
1415ق :ج.)213 :7

نظتتر بعتتدی کتته عالمتته طباطبتتایی بتته آن اشتتاره نمتتوده ،دیتتدگاه فختتر رازی در ایتتن زمینتته
استتت .فختتر رازی نیتتز منتتاظره امتتام موستتیبتتن جعفتتر (ه) در مجلتتس ّ
حجتتاج را کتته طتتی آن
حتتترت جه تتت اثب تتات ّذر یتته ب تتودن ام تتام حستتن (ه) و ام تتام حس تتین (ه) بتته ای تتن آی تتات و

همچنین آیه مباهله استدالل کرده اند؛ نقل نموده است .نتیجته حاصتل فختر رازی در ایتن
زمینه در بیان عالمه طباطبایی اینچنین آمده است:

«آنچتته در نظتتر متتن قتتویتتتر استتت ایتتن استتت کتته دختتتر زادگتتان نیتتز داختتل در ّذر یتته
هستند( ».همان ،ج365 :7؛ فخر رازی :1420 ،ج.)453 :13

صتتاحب تفستتیر نمونتته نیتتز ،پتتس ازآنکتته انتقتتال نستتب از طر یتتق پتتدر را ارجتتاه بتته دوران

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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جاهلیتتت متتیدهتتد ،انکتتار انتستتا حستتنین (ه) بتته رستتول ختتدا (ص) را شتتیوه دشتتمنان
اهلبیت (ه) جهت کمرنی نشان دادن فتایل ایشان ّ
معرفی میکند .وی پس از آنکته بته
احادیث ائمته اطهتار (ه) و نظترات برختی علمتای اهتلستنت در ایتن زمینته اشتاره متیکنتد،

نتیجه بحث خود را اینگونه بیان میدارد:

ّ
«شکی نیست که فرزندزادههتا از طتر

دختتر و پستر هتر دو فرزنتد انستان محستو

میشوند و هیچگونه تفاوتی در این زمینه نیست ،و نته ایتن موضتوه از مختصتات

پیغمبتتر ماستتت و مخالفتتت بتتا ای تن مستتأله ستتر چشتتمهاح جتتز تعصتتب و ی تا افکتتار
جتتاهلی نتتدارد ،و لتتذا در تمتتام احکتتام استتالمی از قبی تل ازدواج و ارث و ماننتتد آن
هیچگونه تفاوتی میان ایندو نیست( ».مکارم شیرازی :1374 ،ج.)329 :5

ّاما از مفسران اهلسنت ،عالوه بر دیدگاه هایی که از فخر رازی و آلوسی به نقل از عالمته
طباطبتتایی مطتترح گردیتتد ،صتتاحبان تفاستتیری هتتمچتتون انتتوار التنز یتتل (بیتتتاوی1418 ،ق:

ج ،)171 :2محت ّترر التتوجیز (ابتتنعطیتته :1422 ،ج ،)317 :2جتتامع اِلحکتتام القتترآن (قرطبتتی،
1364ش :ج ،)31 :7م تتدارکالتنز یتتتل (نس تتفی :1416 ،ج )32 :2و ....طبتتتق آیتتته  84و 85
سوره انعام ،حسنین (ه) را از ّذر یه و نسل پیامبر اکرم (ص) ّ
معرفی کردهاند.
در نتیجتته بنتتابر استتتدالل یحیتتیبتتن یعمتتر بتتر آیتتات  84و  85ستتوره انعتتام و طبتتق نظتترات
مفسران فریقین ،داللت آیه بر ّذر یه بودن حسنین (ه) واض است.

 .4دیگر مؤیدات قرآنی و روایی در اثبات ّ
ذر یه بودن امام حسین (ع)
عالوه بر آیه مورد استناد یحیتیبتن یعمتر ،متیتتوان در جهتت اثبتات ایتن مطلتب کته امتام
حسین(ه) ّذر یه و فرزند رسول خدا (ص) است ،بته مت یتدات دیگتر قرآنتی ،روایتی و تتاریخی
 .1.4آیه مباهله

در آیه  61سوره مبارکه آلعمران ،که به آیه مباهله مشهور است ،از حسنین (ه) با عنوان
پسران رسول خدا (ص) یاد شده است:

َ
َ
ََ ْ َ َ َ
یلبء ِکم َ
یلبء َك َمیل َیلا ا ْ َع ْل َیلم َ ِقیل ْیلل َت َعیلب َ ْو َْ َنیل ْیلد ِ أ ْن َه َبء َنیلب َ أ ْن َهیل َ
یلك َ یل َ َمیلیلا َن ْع َیلد َمیلیلب ََ َ
َفیلا بَیل
ِ َ َ ِ َ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ َ
َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
اهلل ع ا ن َذ َنی
َن َی َبءنب َ َن َیبءکم أنخیهب أنخینم مث ند َْل ه عل عه
َ

( هر گاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسی ) به تو رسیده( ،باز) کسانی با تو به
ّ
محاجه و ستیز برخیزنتد ،بته آنهتا بگتو« :بیاییتد متا فرزنتدان ختود را دعتوت کنتیم،
شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خو یش را دعوت نماییم ،شما هم زنان خود را؛ ما
از نفوس خود دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت

خدا را بر دروغگو یان قرار دهیم( ).آلعمران.)61/

ایتتن آیتته در استتتداللهتتای ائمتته اطهتتار (ه) در جهتتت اثبتتات ّذر یتته بتتودن حستتنین (ه) در
منتتاظراتی کتته بتتا مخالفتتان انجتتام دادهانتتد ،متتورد استتتناد قتترار گرفتتته استتت .بتتهعنتتوان نمونتته
متتیتتتوان بتته منتتاظره امتتام کتتاظم (ه) در مجلتتس ّ
حجتتاج اشتتاره نمتتود ،کتته فختتر رازی آن را در
تفسیر کبیر خود نقل نموده است .امتام (ه) فرمتایش هتا و ستخنان ختود را در جهتت اثبتات
این مطلب که حسن و حسین (ه) از نسل رسول خدا (ص) هستند ،مستند به آیتات قترآن

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

اشاره کرد .این متیدات عبارتاند از:
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کریم -از جمله آیه مباهله -نمودند و سپس فرمودند:
«بعد از آن که آیه مباهله نازل شتد ،رستول ختدا (ص) حستن و حستین (ه) را بترای
شرکت در میاهله دعوت فرمود و به نصارا نیز فرمتود« :بیاییتد متا فرزنتدان ختود را و
شتما هتم فرزنتدان ختویش را دعتتوت نمتوده و مباهلته کنتیم( ».فختتر رازی1420 ،ق:

ج.)453 :13

ابوالفتوح رازی در تفسیر خود ،در اثبات این مطلب که دخترزادگان نیز در مال وقفی که
ّ
پتدر بترای فرزنتتدان در نظتر گرفتته ،بتتا فرزنتدان پستر شتتریکانتد ،و از آن متال بتته آنهتا نیتز تعلتتق
ُ ْ
متتیگیتترد ،بتته قتتول شتتافعی ّ
تمستتک متتیکنتتد کتته وی بتته قستتمتی از آیتته کریمتته مباهلتته :فقتتل
تعال ْو ْا ن ْد ُه أ ْبناءنا و أ ْبناء ُ
کم استدالل نموده و این قول را با واقعیت سازگار ،و موافق دیدگاه
شیعیان میداند .همچنتین در ادامته بته گفتتوگتویی میتان متأمون ّ
عباستی و امتام رضتا (ه)
اشتتاره متتینمایتتد کتته حتتترت در جتتوا پرستتش متتأمون کتته دلیلتتی قرآنتتی مبنتتی بتتر انتستتا

مستتتقیم امتتام (ه) بتته رستتول ختتدا (ص) خواستتته بتتود ،بتته ایتتن قستتمت از آیتته کریمتته مباهلتته

استناد نمودند( .ابوالفتوح رازی1408 ،ق :ج.)365 :7
ّامتتا در اثبتتات ای تن مطلتتب کتته مقصتتود از «أبناءنتتا» در آیتته شتتریفه مباهلتته ،حستتنین (ه)

هستند ،می توان به سبب نزول این آیه که در منابع معتبر فریقین نقتل شتده استت ،مراجعته

نمود .بهعنوان نمونه دو شاهد در این زمینه از منابع فریقین نقل میشود.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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از منابع شیعه ،در تفسیر عیاشی آمده است:

«امام صادق (ه) نقل میکننتد کته از امیرالمتؤمنین (ه) ،در بتاره فتایلشتان ستؤال
شد .آن حترت ،قسمتی از فتایل خود را برای آنها بازگو نمود .گفتند :یا علی!
باز هم بگو .حترت فرمود« :نزد پیامبر(ص) دو نفر از احبتار نصتارا از اهتل نجتران

آمدند و درباره عیسی (ه) به مباحثه پرداختند .خداوند متعال هم آیات مباهلته
را نتتازل فرمتتود .پتتس از ایتتن پیتتامبر (ص) دستتت متتن ،حستتن و حستتین و فاطمتته
(علیهم ّ
السالم) را گرفت و کف دست خود را بهستوی آستمان گشتود و آنهتا را بته
مباهله فراخواند( ».عیاشی)177 :1380 ،

1

 . 1برای مشاهده ستایر روایتات شتیعه پیرامتون نتزول آیته مباهلته در شتأن اهلبیتت (ه) ،ر.ک :قمتی :1363 ،ج،1
ص106 -105؛ فت تترات کت تتوفی1410 ،ق :ج ،1ص 86؛ یعقت تتوبی1415 ،ق :ج ،2ص 83-82؛ مفیت تتد1414 ،ق:



از علمای اهلسنت نیز حاکم نیشابوری ،در «معرفة علوم الحدیث» ،مینویسد:

«از ابتنعبتاس نقتل شتده :آیته ف ُق ْتل تعتال ْو ْا ن ْتد ُه أ ْبناءنتا و أ ْبنتاء ُ
کم و .....بتر پیتتامبر
(ص) ن تتازل ش تتد .منظ تتور از نف تتس پی تتامبر (ص) ،عل تتی (ه) ،منظ تتور از «نس تتاءنا و

نستتاءکم» فاطمتته (س) و منظتتور از «أبناءنتتا و أبنتتاءکم» حستتن و حستتین (ه) بتتوده و
درخواست عذا در ّ
حق دروغگو یتان در بتاره عاقتبّ ،
ستید ،عبدالمستی و یتاران
آنها بوده است( ».حاکم نیشابوری1400 ،ق)50- 49 :

1

طب تتق ای تتن روای تتات ،ام تتام حس تتن و ام تتام حس تتین (ه) مص تتداق «أبناءن تتا» در آی تته کریم تته

میباشند و از آن ها با عنوان فرزندان رسول خدا (ص) یاد شده است.
 .2.4آیه 23سوره نساء

استناد نمتود ،آیته  23ستوره مبارکته نستاء استت .ایتن آیته محکمتهاح استت کته محرمتات در
بتتا ازدواج و آنچتته را کتته در ایتن بتتا حتتالل استتت بتتر متتیشتتمارد(طباطبایی1374 ،ش:
ُ ُ
ُ
ُ
ج .)416 :4در قستتمتی از آیتته شتتریفه آمتتده استتتُ :ح ّرمت ْ
تت علت ْیک ْم أ ّمهت ُتاتک ْم و بنت ُتاتک ْم ...و
ِ
ُ ّ
ُ
ُ
حلئتتل أ ْبنتتائک ُم الت ِتذین ِمت ْتن أ ْصتتال ِبکم (حتترام شتتده استتت بتتر شتتما مادرانتتتان و دختتتران ...و
(همچنین) همسرهاح پسرانتان که از نسل شما هستند).
در ایتن آیتته ،ازدواج بتتا همستتران پستتران مستلمین کتته از نستتل ایشتتان هستتتند ،از مصتتادیق
ص116 -115؛ طوس تتی ،بیت تتا :ج ،2ص 485؛ طبرس تتی1360 ،ش :ج ،4ص 102؛ ابوالفت تتوح رازی1408 ،ق:
ج ،4ص 360؛ ابنشهرآشو 1412 ،ق :ج ،3ص 420؛ حسینی استرآبادی1409 ،ق :ج ،1ص 118؛ گنبادی،
1408ق :ج ،1ص 269؛ عروسی حویزی1415 ،ق :ج ،1ص  351-346؛ مجلسی1983 ،م :ج  ،21ص 323
و.....
 .1سایر منابع تفسیری و روایی اهلسنت کته آیته مباهلته را در شتأن اهلبیتت (ه) و اصتحا کستاء میداننتد،
عبارتانتتد از :ابنحنبتتل1408 ،ق :ج ،1ص 185؛ نیشتتابوری ،بیتتتا :ج ،7ص 120؛ ترمتتذی ،بیتتتا :ج ،5ص
659؛ طب تتری1988 ،م :ج ،3ص 213 -212؛ زمخش تتری1407 ،ق :ج،1ص 369 -368؛ ح تتاکم نیش تتابوری،
1417ق :ج ،3ص 176؛ ثعلبی1422 ،ق :ج ،3ص 85؛ حسکانی1411 ،ق :ج ،1ص 126؛ ابنعطیه:1422 ،
ج ،1ص 447؛ قرطب تتی1364 ،ش :ج ،4ص 104؛ ابنالج تتوزی1422 ،ق :ج ،1ص289؛ میب تتدی1371 ،ش:
ج ،2ص 147؛ ابنعس تتاکر1418 ،ق :ج ،3ص 90؛ هیثم تتی :1387 ،ص 239؛ س تتیوطی1404 ،ق :ج ،2ص
38و.....

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

از دیگر آیات کالم ختدا کته متیتتوان در جهتت اثبتات ّذر یته بتودن امتام حستین (ه) بته آن
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ازدواج حتترام شتتمرده شتتده استتتّ .امتتا پیرامتتون داللتتت ایتتن آیتته بتتر ّذر یتته بتتودن حستتنین (ه)
م تتی ت تتوان ب تته روایت تتی از ام تتام ب تتاقر(ه) اش تتاره نم تتود .ای تتن روایتتت را کلین تتی ب تته س تتند خ تتود از
عبدالصتتمد بتتن بشتتیر از ابتتیالجتتارود روایتتت کتترده استتت .در ایتتن روایتتت ،حتتترت جهتتت
اثبات ّذر یه بودن حسنین (ه) عالوه بر آیات  84و  85سوره انعام و  61سوره آلعمتران _ کته
توضیحاتشان از نظر گذشت -به آیه کریمه  23سوره نساء استدالل متیفرماینتد .حتترت،
ُ ّ
ُ
ُ
هنگامیکه به این قسمت از آیته شتریفه متیرستند« :و حلئتل أ ْبنتائک ُم ال ِتذین ِم ْتن أ ْصتال ِبکم»
خطا به ابوالجارود میفرمایند:
«آیتتا رستتول ختتدا (ص) متتی توانستتت بتتا همستتران حستتن و حستتین (ه) ازدواج کنتتد؟ ا گتتر
مخالفین بگویند آری میتوانست ،قطعا دروغ گفتته و فاستق شتدهانتد ،و ا گتر اعتترا
به اینکه نمیتوانست ،پس اعترا

کننتد

کردهاند به اینکه حسن و حستین (ه) از صتلب پیتامبر

اکرم (ص) هستند( ».کلینی :1363 ،ج317 :8؛ عروسی حویزی1415 ،ق :ج.)461 :1
امتتام رضتتا (ه) نیتتز طتتی منتتاظرهای بتتا علمتتای متترو در مجلستتی کتته متتأمون ّ
عباستتی تتتدارک

دیتتده بتتود ،در توضتتی تفتتاوت میتتان «عتتترت» پیتتامبر (ص) و « ّامتتت» و ذکتتر دهمتتین شتتاهد

قرآنتتی در معن تای «اصتتطفاء» و برگز یتتدگی خانتتدان پیتتامبر (ص) ،بتته ایتتن قستتمت از آیتته 23
سوره نساء استناد نموده و خطا
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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به علمای حاضر فرمودند:

« آیا اگر رسول خدا (ص) در قید حیات بودنتد ،دختتر متن و دختتر پسترم و ستایر دخترانتی
که از نسل من هستند ،برایشان حالل بودند؟ گفتند :خیر ،حترت فرمودند :حتال بگوییتد
آیتتا دختتتران شتتما -بتتر فتترض ایتتنکتته رستتول ختتدا (ص) در قیتتد حیتتات باشتتند -بتتر ایشتتان
حتتاللانتتد؟ گفتنتتد :بلتته ،حتتترت فرمودنتتد :ایتتن ختتود دلیتتل استتت بتتر ایتتنکتته متتن از آل آن
حترت هستم و شما از آل او نیستید و اگر شتما از آل او بودیتد ،دخترانتتان بتر ایشتان حترام
بود .همانطور که دختران من بر ایشان حرامانتد ،چتون متن از آل او هستتم و شتما از ّامتت او
هستید (ابنبابویه :1373،ج.)494 :1

در نتیجه ،طبق این آیه شتریفه ،حستنین (ه) و فرزنتدان ایشتان از ّذر یته نبتی مک ّترم (ص)

هستند .چرا که زنان ایشان بتر رستول ختدا (ص) محترمانتد و ازدواج بتا ایشتان بتر رستول ختدا
(ص) حالل نیست.

 .3.4احادیث نبوی (ص)

در بسیاری از احادیث و روایاتی که از نبی ّ
مکرم (ص) در فتایل امتام حستین (ه) نقتل

گردیده است ،پیامبر(ص) از حترت با عناوینی همچون «إبن»« ،سب » و ...یاد نمودند.
بتته عنتتوان نمونتته حتتاکم نیشتتابوری در دو روایتتت از مستتتدرک ختتود ،پیرامتتون فتتتایل امتتام
حسین (ه) ،از یعلیالعامری و ابوهریره نقل میکند که پیامبر (ص) فرمودند:
أحب حستینا ،حس ٌ
أحب اهلل من ّ
«حسین ّمنی و أنا من حسینّ ،
تین ستب ٌ متن اِلستبا »
حسین (ه) از من است و من هم از حستینم ،هتر کتس حستین (ه)را دوستت بتدارد خداونتد
دوستتت او بتتاد ،حستتین (ه) فرزنتتد زادهای اس تتت از فرزنتتدزادگان انبیتتا (حتتاکم نیشتتابوری،
1417ق :ج ،211 :3ح 4886و .)4887
حدیث صحی اِلسناد و لم یخرجاه» (همان) ایندو حدیث از نظر سند صحی اند ،ولی
بخاری و مسلم آنها را نقل نکردهاند.

همانگونه که مالحظه گردید ،در این دو حدیث ،نبی ّ
مکرم (ص) از امام حسین (ه) بتا

لفا «سب » یا نواده و فرزند خویش یاد نموده است .عالوه بر مستدرک حاکم ،این حتدیث
در بستتیاری از منبتتع اهتتلستتنت از جملتته المصت ّتنف (ابتتنابتتی شتتیبه1409 ،ق :ج،)380 :6

حبان (ابن ّ
سنن ترمذی (ترمذی ،بیتا :ج ،)658 :5صحی ابن ّ
حبان ،بتیتتا :ج)427 :15
و ...نقتل شتده استت .احمتد بتتن ابتوبکر کنتانی ،پتس از نقتل ایتتن حتدیث ،بته «حستن» بتتودن
ستند و توثیتق رجتال آن تصتری کترده استت( .کنتانی ،بتیتتا :ج )22 :1هیثمتی نیتز ستند ایتتن

روایات را حسن دانسته است( .هیثمی1408 ،ق :ج )181 :9در منابع شیعه نیز این روایتت
از طر یتتق یعلتتی بتتن مت ّتره عتتامری بتتهصتتورت مختصتتر و مفصتتل نقتتل شتتده استتت (ابتتنقولو یتته،

 :1356ص117؛ مفید1414 ،ق :ج.)127 :2
ْ
در برختتی دیگتتر از روایتتات وارد شتتده ک تته حتتترت فرمودنتتد« :الولت ُتد ر ْیحانت ٌتة و ر ْیحتتان ّ
تی
الحس ُن و ُ
الحسی ُن»(بخاری1407 ،ق :ج188 :2؛ ترمذی ،بتیتتا :ج )13:193فرزنتد ر یحانته
ّ
استتت و دو ر یحانتته متتن حستتن و حس تینانتتد .همچن تین در حتتدیث دیگتتر فرمتتود« :ان ْابنت ّتی
ُّ
هذ ْی ِن ر ْیحانتاح ِمن الدنیا» این دو پسر من ،دو ر یحانه متن از دنیتا هستتند( .همتان منتابع)

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

ختتاطر نشتتان متتیگتتردد ،حتتاکم پتتس از نقتتل هتتر یتتک از ایتتن دو حتتدیث متتینویستتد« :هتتذا
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خطا

رسول خدا (ص) به «إبن» در این احادیث شریف ،بته وضتوح داللتت بتر ّذر یته بتودن

حسنین (ه) دارد.
و نیت تز در من تتابع اه تتلس تتنت ست تیوطی از بغ تتوح و اب تتن الس تتکن و ب تتاوردح و اب تتن من تتده و
ابن عساکر از انس بن حارث روایتت کتردهانتد کته پیتامبر (ص) خطتا بته امتام حستین (ه)
ْ
ُ
ّ ْ
ُْ ُ ْ
تراق ُیقت تتال لهتتتا کت ت ْتربال فمتت ْتن شت ت ِتهد ذلت تتک
ض ِم ت تن ال ِعتت ِ
فرمودنت تتد« :ان ابنت تتی هت تتذا یقتت تتل ِبتتتار ٍ
ِم ْتن ُهم ف ْلی ُ
نص ْتر ُه ».بتته درستتیکته ایتن پسترم در زمینتی از عتتراق کته بته آن کتتربال گفتته متیشتتود
کشته میشود؛ پس هر کس شاهد بر آن باشد باید او را یتارح کنتدّ .
(متقتی هنتدی1419 ،ق:
ج.)223 :6

همچنین در روایات شیعه نیز احادیثی در این زمینه وارد شده استت .از جملته طبرستی

در مجمتتعالبیتتان ،حتتدیثی ص تتحی از رستتول ختتدا (ص) را عنتتوان متتیکنتتد کتته حتتترت
خطتتا

بتته حستتنین (ه) فرمودنتتد« :ایتتن دو پستترم امتتامانتتد ،قیتتام کننتتد یتتا قیتتام نکننتتد».

(طبرسی :1360 ،ج.)171 :8

احادیث از پیامبر ا کترم (ص) در ایتن زمینته بستیار استت کته جهتت نمونته بته چنتد متورد

اشاره گردید .داللت تمامی این روایات با اختالفتات ستندی و متتمونی ،بتر ایتن استت کته

امتتام حستتین (ه) فرزنتتد و نتتوادهی رستتول ختتدا (ص) استتت و شتتبهه عتتدم انتستتا مستتتقیم
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حترت به پیامبر (ص) با این احادیث و روایات مشابه آن برطر میشود.
 .4.4سیره اصحاب رسول خدا (ص)

در دوران صتحابه ،اصتتطالح «ابتن رستتول اهلل» معمتوال در بتتاره نستل حتتترت فاطمتته (س)

بتتهکتتار بتترده م تی شتتد ،و در بتتا دیگتتر نوادگتتان حتتترت زهتترا (س) نمونتتهای در کتتاربرد ایتتن
اصطالح درباره فرد یا افراد دیگر مشاهده نشده است.

مردم تنها امام حسن و امام حسین (ه) را فرزندان رسول خدا (ص) میدانستند و لذا به

ایشان «یتابن رستولاهلل» متیگفتنتد و بعتدها هتم بته امامتان از نستل امتام حستین «یتابن رستول

اهلل» گفتنتد .امتا در دیگتر متتوارد هرگتز چنتین اتفتتاقی نیفتتاد .ناگفتته نمانتتد اهتل بیتت (ه) نیتز
خود را فرزندان حترت رسول (ص) خطا میکردند و این موارد شاهدی است بتر ایتنکته
حسنین (ه) از ّذر یه و نسل پیامبر (ص) هستند (همان ،ج.)171 :8

 .5نتیجه
پرستش کلیتدی ایتتن پتژوهش ،استتنادات قرآنتتی یحیتیبتن یعمتتر و دیگتر مت یتدات قرآنتتی و
روایتتی پیرامتتون اثبتتات ّذر یتته بتتودن امتتام حستتین (ه) استتت .ایتتن پتتژوهش ،ارائتته مستتتندات
قرآنتتی ،تفستتیری ،روایتتی و ...را رهیتتافتی مناستتب بتتهستتوی پاستتخ بتته ایتتن پرستتش متتیدانتتد و
نشان میدهد:
 .1در آیتتات  84و  85ستتوره انعتتام کتته متتورد استتتناد یحیتتیبتتن یعمتتر در پاستتخ بتته شتتبهه
ّ
حجاج قرار گرفتته استت ،داللتت واضتحی بتر ّذر یته بتودن امتام حستین(ه) وجتود دارد .طبتق
این آیات ،حترت عیسی (ه) با وجود اینکه از طریق متادر بته ابتراهیم و نتوح (ه) منتستب
است ،ولی از ّذر یه ایشان محسو متیشتود .در نتیجته شتبهه عتدم انتستا مستتقیم امتام
 .2عالوه بر آیات  84و  85سوره انعام ،میتوان در جهت اثبات ّذر یه بتودن امتام حستین

(ه) بتته آیتته  61ستتوره آلعمتتران (آیتته مباهلتته) نیتتز اشتتاره نمتتود .طبتتق دیتتدگاه غالتتب مفستتران
فریقین و همچنین بر اساس روایات متواتر ،این آیه در شأن اهلبیت (ه) نازل شتده استت.
در قسمتی از آیه از پیامبر (ص) خواسته شده که جهت انجام مباهله فرزندان خود ،یعنتی
امام حسن و امام حسین (ه) را بیاورد .در نتیجه امام حستین (ه) طبتق ایتن آیته از فرزنتدان
رسول خدا (ص) محسو

میشود.

 .3در آیه  23سوره نساء ،ازدواج با همسران پسران مستلمین کته از نستل ایشتان هستتند،
از مصادیق ازدواج حترام شتمرده شتده استت .قطعتا ا گتر پیتامبر (ص) در دوران امتام حستین
(ه) در قیتد حیتات بودنتد ،نمتی توانستتند بتا همستر ایشتان پیونتد زناشتویی برقترار نماینتتد .در
نتیجه طبق این آیه ،امام حسین (ه) از نسل و ّذر یه پیامبر (ص) محسو میشوند.
 . 4در بسیاری از احادیث نبتوی (ص) ،از امتام حستین (ه) بتا عنتاوینی همچتون «ابتن»،
«ولد»« ،سب من اِلسبا » و ...یاد شتده استت .در نتیجته ،پیتامبر (ص) امتام حستین (ه)
را فرزند خویش خوانده اند و شبهه عتدم انتستا
روایات باطل میشود.

حتترت بته رستول ختدا (ص) ،طبتق ایتن

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

حسین (ه) به رسول خدا (ص) با استناد به این آیه مردود است.
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 . 5از ایتتن مطلتتب کتته اصتتحا

رستتول ختتدا (ص) در زمتتان حیتتات پیتتامبر (ص) و پتتس

از رحل تتت ایش تتان ،از ام تتام حس تتن و ام تتام حس تتین(ه) ب تتا لف تتا «ی تتابن رس تتولاهلل (ص)» ی تتاد
نمتودهانتتد ،متیتتتوان نتیجته گرفتتت کته صتتحابه آ گتاه بودنتتد کته ایشتتان از ّذر یته و نستتل پیتتامبر
اسالم (ص) است.
 .6از مجمتتوه مطال تتب بی تتانش تتده ای تتن نتیج تته حاصتتل متتیشتتود کتته بتتا طتترح شتتبهات
بیاساس نمتیتتوان فتتیلت ّذر یته و نستل پیتامبر (ص) بتودن امتام حستین (ه) را ز یتر ستؤال
برد .زیرا شواهد قرآنی ،تفسیری و روایی بسیاری در اثبات این مطلب وجود دارد.

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1395
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منابع
 .1قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
ّ
المصنف فی االحادیث و اآلثار .ریاض :مکتبة ّ
الرشد.
 .2ابن ابی شیبه ،ابوبکر1409( .ق).
 .3ابنبابویهّ ،
محمد بن علی .)1373( .عیان أخبار الرضا ع د .ترجمه حمیدرضا مستتفید؛
علیاکبر غفاری ،تهران :نشر صدوق.

 .4ابتتن حبتتان ،عتتالء التتدین علتتی بتتن بلبتتان( .بتتیتتتا) .صااحیا ابااج حبااان .بیتتروت :مؤسستتة
الرسالة.

 .5ابن حجر هیثمتی ،احمتد بتن ّ
محمتد .)1387( .صاواعق المحرقا  .قتم :مؤسسته فرهنگتی
 .6ابنحنبل ،احمد بن ّ
محمد1408( .ق) .مسند احمد بج حنبل .بیتروت :مؤسستة الکتتا
الثقافیة.

 .7ابت تتنشهرآشت تتو ّ ،
محمت تتد بت تتن علت تتی1412( .ق) .مناق ا ا آی أبا اای طال ا ا ع د .بیت تتروت:
داراِلضواء.

 .8اب تتن عس تتاکر ،ابوالقاس تتم عل تتی ب تتن الحس تتن1418( .ق) .ت ااارید مدین ااه دمش ااق .بی تتروت:
دارالفکر.

 .9ابت تتنعطیت تته آندلست تتی ،عبت تتدالحق بت تتن غالت تتب1422( .ق) .المحا ا ّارر الا ااوجیر فا اای تفسا اایر

الک ا العزیر .بیروت :دارالکتبالعلمیة.
 .10ابن قولویه ،جعفر بن ّ
محمد .)1356( .کامل الزیارات .قم :کتا فروشی وجدانی.

 .11ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی1408( .ق) .روض الجنان و روحالجنان فی تفسایر القارآن.
مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.

 .12آلوستتی ،ستتید محمتتود1415( .ق) .روح المعااانی فاای تفساایر القاارآنالعظاایم و ساابع المثااانی.
بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .13بخاریّ ،
محمد بن اسماعیل1407( .ق) .صحیاالبخاری .بیروت :دار إبن ک یر.

 .14بیتتتاوی ،عبتتداهلل بتتن عمتتر1418( .ق) .أنوارالتنز یاال و أساارار الت و یاال .بیتتروت :دار إحیتتاء

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف
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التراثالعربی.

 .15ترمذی ،ابوعیسی ّ
محمد بن عیسی( .بیتا) .سنج ترمذی .بیروت :دار إحیاء التراث.

 .16ثعلب تتی ،احم تتد ب تتن اب تتراهیم1422( .ق) .الکش ااف و البی ااان ف اای تفس اایر الق اارآن .بی تتروت:
دار إحیاء التراثالعربی.
 .17حتتاکم نیشتتابوریّ ،
محمتتد بتتن عبتتداهلل1417( .ق) .المسااتدرع علاای الصااحیحیج .مصتتر:
دارالحرمین للطباعة و النشر.

 .18همو1400( ،ق) .معرف علوت الحدیث .بیروت :داراآلفاق الجدیده.

 .19حستتتکانی ،عبیت تتداهلل بت تتن احمت تتد1411( .ق) .شا ااواهدالتنزیل .تهتتتران :ستتتازمان چتتتاپ و
انتشارات وزارت ارشاد.

 .20حسینی استرآبادی ،شر الدین علی1409( .ق) .ت ویلاآلیاتالظاهرة فای فااا ل العتارة
الطاهرة .قم :مؤسسة النشر اِلسالمی.

 .21زمخشتتری ،جتتاراهلل محمتتود بتتن عمتتر1407( .ق) .الکشاااع عااج حقااا ق .ااوامل التنز یاال.
بیروت :دارالکتب العلمیه.

 .22س تتیوطی ،ج تتاللال تتدین عب تتدالرحمن1404( .ق) .ال اادرالمنثار ف اای تفس اایر الما ا ثار .ق تتم:
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کتا خانه آیتاهلل مرعشی.
سید ّ
 .23طباطباییّ ،
محمد حسین .)1374( .المیران فی تفسیر القرآن .قم :دفتتر انتشتارات
جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 .24طبرستتی ،فت تتلبتتن حس تتن .)1360( .مجمااعالبی ااان فاای تفس اایرالقرآن .تهتتران :انتشتتارات
فراهانی.

 .25طبری ،ابوجعفر ّ
محمد بن جریر .جامع البیان عج ت ویل آی القرآن .بیروت :دارالفکر.
 .26طوسیّ ،
محمتد بتن الحستن( .بتیتتا) .التبیاان فای تفسایرالقرآن .بیتروت :دار إحیتاءالتراث
العربی.

 .27عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه1415( .ق) .تفسیر نارالثقلیج .قم :اسماعیلیان.
 .28عیاشیّ ،
محمد بن مسعود .)1380( .تفسیر العیاشی .تهران :چاپخانه علمیه.

 .29فخر رازی ،محمود بن عمر1420( .ق) .تفسیر الکبیار أو مفااتیاالغیا  .بیتروت :دار إحیتاء

التراث العربی.

 .30فرات کتوفی ،فترات بتن ابتراهیم1990( .م) .تفسایر فارات الکاوفی .تهتران :مؤسسته الطبتع و
النشر لوزارد الثقافه و االرشاد االسالمی.
 .31قرطبتیّ ،
محمتتد بتتن احمتتد1364( .ش) .الجااامع کحکااتالقاارآن .تهتتران :انتشتتارات ناصتتر
خسرو.

 .32قمی ،علی بن ابراهیم1363( .ش) .تفسیر القمی .قم :دارالکتا .
 .33کلینت تتیّ ،
محمت تتد بت تتن یعقت تتو 1363( .ق).الروضاا ا مج الکا ااافی .تهت تتران :دارالکتت تتب
اِلسالمیه.

اِلعلمی.

 .36متقتی الهنتدی ،عتالء ال ّتدین علتی1419( .ق) .کنار ّ
العماای فای سانج و اک قاوای و اکفعاای.
بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .37مجلسیّ ،
محمد باقر1983( .م) .بحاراکنوار .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

محمتتد بتتن ّ
 .38مفیتتدّ ،
محمتتد1414( .ق) .اإلرشاااد ف اای معرفاا حجااااهلل عل اای العباااد .قتتم:
دارالمفید.

 .39مکارم شیرازی ،ناصر .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .40میبتتدی ،احمتتد بتتن ّ
محمتتد1371( .ش) .کشاافاکساارار و عاادة اکباارار .تهتتران :انتشتتارات
امیرکبیر.

 .41نست تتفی ،عبت تتداهلل ب ت تتن احمت تتد1416( .ق) .م ا اادارعالتنز یا اال و حق ا ااایقالت و یا اال .بیت تتروت:
دارالنفائس.

 .42نیشابوری ،مسلم بن ّ
حجاج( .بیتا) .صحیا مسلم .بیروت :دارالفکر.

 .43هیثمی ،علتی بتن ابتی بکتر1408( .ق) .مجماعالزوا اد و منباعالفوا اد .بیتروت :دارالکتتب
العلمیه.

 .44یعقوبی ،احمد بن ابی یعقو 1415( .ق) .تارید یعقابی .بیروت :دارصادر.

ّ
ادله قرآنی و روایی ّذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحییبن یعمر با ّ
حجاجبن یوسف

 .34کنانی ،احمد بن ابی بکر( .بیتا) .مصباح الرجاجه .بیجا :بی نا.
 .35گنابادی ،سلطان ّ
محمد1408( .ق) .بیانالسعادة فی مقاماتالعباادة .بیتروت :مؤسستة
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