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مقدمه
رستتول ا کتترم(ص) در حتتدیث شتتریف ثقلتتین دو چیتتز گتترانبهتتا را میتتان متتردم بتته ودیعتته
گذاشتند :یکی قرآن و دیگری اهلبیت عصمت و طهارت(علیهمالسالم) که به قرآن ،ثقل
اکبر و به اهل بیتت ،ثقتل اصتغر اطتالق شتده استت .امتام حستین(ع) کته یکتی از اهلبیتت و
پنجمتتین آل عبا(علیهمالستتالم) استتت ،بتته جهتتت ویژگتتی خاصتتی کتته بتتین دیگتتر بگرگتتان
معصوم دارند و مورد توجه رسول اکرم(ص) و ائمه (علیهمالسالم) و مسلمانان بوده و آیاتی
درشان و منزلت آن حضرت نازلشده است که مورد توجه اهل سنت قرار گرفته استت .بنتا
بر این به دلیل اهمیت معرفی امام حسین(علیهالسالم) ،مفسرین اهل سنت از این مسأل
مهتم غافتتل نبتتوده انتد و روایتتاتی را کتته در تفستیر برختتی آیتتات مر بتوط بتته آن حضتترت نقلشتتده
است ،در تفاسیر خود ذیل آیات مربوطه بیان کردهاند.

 -1زندگی و شخصیت امام حسین(ع)
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در باب والدت امام حسین(ع) اقوال مختلفی وجود دارد .برختی از متورخین آن را در روز
سهشنبه یا پنج شنبه سوم یا پنجم ماه شعبان و گروهی آن را در آخترین روز ربیتعاالول ستال
سوم هجری نقل کردهاند (طبرسی .) 307 :1376 ،برخی دیگر والدت آن حضترت را در روز
ستتوم یتتا پتتنجم متتاه شتتعبان ستتال چهتتارم هجتتری (شوشتتتری4 :1409 ،؛ عکبتتری بغتتدادی،
27 :1426؛ حموی95 :1363 ،؛ مجلسی )201 :1403 ،و کستانی آن را بیستتوپنج شتعبان
ذکتتر کردهانتتد (طبتتری .)166 :1376 ،بعضتتی نویستتندگان بتتدون ذکتتر روز ،آن را متتاه شتتعبان
سال چهارم هجری آوردهاند (بالذری.)404 :1417 ،
روایات زیادی از پیتامبر در ایتن بتاب در مجتامع حتدی ی اهتل ستنت واردشتده استت کته
همت آنهتتا عظمتتت و شخصتیت واالی امتتام حستتین(ع) را میرستتاند و این کتته آن حضتترت

همواره مورد توجه رستول گرامتی استالم(ص) بتوده تتا جتایی کته متیفرمایتد« :الوالتد ریحانتة و
ریحانتتتای الحستتن و الحستتین(علیهماالستتالم)؛ «فرزنتتد دلبنتتد استتت و حستتن و حستتین دو
دلبنتد متنانتد» (التلیتدی المغر بتتی163 :1388 ،؛ تلمستانی43 :1402 ،؛ محمتد بتن طولتتون
شمس الدین ،بیتا27 :؛ الجگری ،بیتا 170 :و 198؛ قندوزی ،بیتا.)185/4 :
این توجهات تنها به دلیل ارتباط نسبی نیست ،بلکه بیشتر به دلیل اثرگذاری در دین و
نقتش هتدایتگتری ایتن بگرگتواران در بتین مستتلمین و حفتظ دیتن نتاب استت و در ایتن میتتان
نقش تفسیری این امام همام را بتهعنوان مهتمتترین منبتع وحیتانی نمتیتتوان نادیتده گرفتت و
این نقش بیبدیل را میتوان در حتدیث ثقلتین (کاتت

واقتدی17 :1418 ،؛ نستائی:1382 ،

90؛ سید بن طاووس272 :1400 ،؛ مسعودی )146 :1426 ،مشاهده کرد.
ایتتن امتتام مظلتتوم کتته هم ت هستتتی ختتود را در راه ختتدا و بتترای احیتتای دیتتن ختتدا فتتدا کتترد
و بت تتا کت تتالم نت تتورانی «وار یت تتد أن آمت تتر بت تتالمعروف و انهت تتی عت تتن المنکتتتر( »...کت تتوفی)21 :1411 ،
بته عتالم هستتی فهمانتد ،وارث علتم نبتی(ص) ،عتتالم بته بطتون قترآن و در علتم تفستیر فتتردی
بینظیر است.

با توجه به شخصیت واالی امام حسین(ع) و نقش هدایتگتری وی آیتاتی از قترآن بته آن

حضرت تفسیر شده است کته اهتل ستنت نیتز در تفاستیر ختود از آن چشمپوشتی نکردهانتد و

ما در این مقاله آن آیات را بررسی میکنیم .ناگفته نماند که چتون در بیشتتر  -بلکته نزدیتک

بت تتهتمامی  -روایت تتاتی کت تته از امت تتام حست تتین(ع) یت تتاد شت تتده ،نت تتام آن بگرگت تتوار در کنت تتار ست تتایر
اهلبیت(علیهمالسالم) آمده است.

. 1-2آیاتیکهدرتفا یراهل نتبهامامحسین(ع)تفسیرشدها ت :
َ َ َّ
َ َ َ
َّ ُ ُ َ َّ
َ
الت ت َّتو ُ
اب التت َّترحیم)؛ «آدم از
تاب َعلی تته ان تته هتتتو
تات فتتت
( .1-1-2ف َتلق تتی آد ُم ِم ت ْتن َر ّ ِبتت ِته ِکلم ت ٍ

پروردگتارش کلمتهای چنتد فراگرفتت .پتس ختتدا توبت او را بپتذیرفت ،ز یترا توبهپتذیر و مهربتتان
است» (بقره)37 :؛
در بتار کلمتتاتی کته حضتترت آدم(ع) از خداونتتد فراگرفتته استتت ،ابتتن نجتار از ابتتن عبتتاس
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روایت کرده استت کته :از رستول ختدا(ص) پرستیدم آن کلمتات کته آدم بتا تمستک بته آنهتا
َ ْ
ََ
َ
َ
َ
ّ
اط َمتة َو ال َح َس ِتن َو
توبه کرد چیست؟ رسول اکرم(ص) فرمودَ « :ستأل ِب َح ِتق ُم َح ّم ٍتد َو ع ِلتی َو ف ِ
ََ َ َ
َّ ُ ْ َ َ
ْ ُ َ
تاب َعلیتته» (حستتکانی102-101 :1411 ،؛ ستتیوطی ،بیتتتا)61 ،؛
تت َعلتتی .فتت
تین ِإال تبت
الحست ِ
رستتول ا کتترم(ص) ،کتته از منبتتع وحتتی ستتخن متتیگو یتتد ،در تفستتیر ایتتن آیتته ،آن را بتته استتما
پ تتنجتن آل عبا(علیهمالس تتالم)  -ک تته یک تتی از آن تتان ه تتم ام تتام حس تتین(ع) اس تتت  -تفس تتیر
فرمودند .این مطل

بیانگر آبروی صاحبان اسمهای شریف نزد خداوند است .بتا توجته بته

اهمیت توب آدم(ع) و نقش آن در نظام این عالم ،ویژگی کلمات الهتی تلقتی شتده از ستوی
آدم(ع) ،مضمون این حدیث شریف میتواند گویای مقام واالی اهلبیت(ع) بسیار باشد.
َ
َ
َ َ ْ َ َّ
فیه ِم ْن َب ْع ِد ما جا َ ک ِم َن ْال ِع ْل ِم َف ُق ْل َتع َتال ْوا َن ْتد ُع أ ْبنا َ نتا َو أ ْبنتا َ ْ
کم
( .2-1-2فمن ح
اجک ِ
َ
َ
ََ ْ
تکم ُثت َّتم َن ْب َته ت ْتل َف َن ْج َعت ْتل َل ْع َن ت َ
کم َو أ ْن ُف َستتنا َو أ ْن ُف َس ت ْ
َو ِنستتا َ نا َو ِنس تتا َ ْ
تاذبین)؛
اهلل علتتی الک ت ِ
تت ِ
ِ
«ازآنپس که به آ گاهی رستیدهای ،هتر کتس کته در بتار او بتا تتو مجادلته کنتد ،بگتو :بیاییتد تتا
حاضر آوریم ،ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را ،ما زنان خود را و شما زنان خود را ،متا
برادران خود را و شما برادران خود را .آنگاه دعا و تضرع کنیم و لعنتت ختدا را بتر درو گو یتان
بفرستیم» (آلعمران.)61 :
َ
در تفست تتیر آیت تته ،مفست تتران اهت تتل ست تتنت گفتهانت تتد منظت تتور از «أ ْبنا َ نت تتا» حست تتن و حست تتین
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(علیهماالسالم) است و روایت کردهاند هنگامیکه رسول اکرم(ص) برای مباهلته متیآمتد،
دستتت حستتن و حسین(علیهماالستتالم) را گرفتتته بتتود و حضتترت فاطمتته(س) پشتتت ستتر آن
بگرگوار و علی(ع) نیز پشت سر حضرت زهرا(س) حرکت می کرد .اسقف نجران گفتت « :یتا
معشتتر النصتتاری إنتتی ْلری وجوهتتا لتتو ستتألوا اهلل تعتتالی أن یگ یتتل جتتبال متتن مکانتته ْلزالتته فتتال
تباهلوا فتهلکوا ،فأذعنوا» (بیضاوی20 :1418 ،؛ ثعلبی85 :1422 ،؛ طبری.)211 :1412 ،
آی ت فتتوق داللتتت می کنتتد کتته حستتن و حسین(علیهماالستتالم) فرزنتتدان پیتتامبر هستتتند و
داو َد َو ُست َتلیمانی َو َزکر یتتا َو ْ
بتترای تأ کیتتد ایتتن قتتول آیت َ(و ِمت ْتن ُذ ّر ِیتت ِته ُ
یحیتتی َو عیستتی) (انعتتام:
ِ
ِ
 )85-84را آورده ان تتد .ب تتا اس تتتناد ب تته ای تتن آی تتات حض تترت عیس تتی(ع) از جه تتت م تتادر ب تته
ابراهیم(ع) میرستد و او را ذر یت ابتراهیم(ع) معرفتی متیکنتد .پتس ثابتت متیشتود کته بته پستر
دخت تتر ه تتم «ابن تتا » م تتیگوین تتد (فخ تتر رازی .)248 :1420 ،این ک تته امیرالم تتؤمنین(ع) نف تتس

َ
پیامبر(ص) شمردهشده و فرزندان بیواسط پیامبر «أ ْبنا َ نا» خوانده شوند ،درواقع واالترین
مقام در سنج خداوندی برای آن بگرگواران به شمار میآید و هیچ کس در جهان خلقت به
چنین مقامی مقدور و مقرر نگشته است.
َ ْ ُ َْ ُ
(َ .3-1-2و ال تق ُتلوا أنف َسکم« :)...و خودتان را مکشید» (نسا .)29 :
ابتتنعبتتاس در تفستتیر ایتتن آیتته گفتتت یعنتتی « :التقتلتتوا اهلبیتتت نبتتیکم» و ایشتتان بتته آی ت
مباهلته استتتناد کردهانتد کتته منظتور از «انفستتکم» اهلبیت(علیهمالستالم) استتت کته شتتامل
خود رسول اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین(علیهمالسالم) میشود« .کتان ابنتا هتذه
اْلمة الحسن و الحستین و کتان نستا ها فاطمتة و انفستهم النبتی و علتی» (حستکانی:1411 ،
.)182-181
بنا بر تفسیر ابنعباس خداونتد از قتتل اهلبیت(علیهمالستالم)  -کته یکتی از آنهتا امتام
حسین(ع) است  -نهی فرموده است .درحالی کته اهلبیتت یکتی پتس از دیگتری بته دستت
بعضتتی از همتتین متتردم بتته شتتهادت رستتیدهاند و شتتهادت حضتترت سیدالشتتهدا(ع) در روز
عاشورا به حتدی مظلومانته بتود کته شتهادت همت اهلبیت(علیهمالستالم) را تحتالشتعاع
قرارداد و عجی

اینجاست که آن ظالمان این آیات را میخواندند و بعضتی از آنتان تفستیر

همراه با کسانی خواهد بود که خدا نعمتشان داده است ،چون انبیتا و صتدیقان و شتهیدان

و صالحان .و اینان چه نیکو رفیقاناند» (نسا .)69 :
در تفسیر این آیه روایات زیادی به این مضمون از راویان مختلفی در تفاستیر اهتل ستنت
نقلشده است .عبداهلل بن عباس در تفسیر آیه می گوید:
اهلل َو َّ
« َو َمت ْتن ِیطتتع َ
الر ُستتول» یعنتتی در واجبتتات بایتتد از خداونتتد اطاعتتت کتترد و از ستتنت
ِ
پی تتامبر(ص) تبعی تتت نم تتود و آنه تتا کس تتانی هس تتتند ک تته خداون تتد ب تترای آنه تتا از پی تتامبران
محمتتد(ص) را عطتتا کتترد و «صتتدیقان» یعنتتی علتتی(ع) را ،کتته اولتتین تصتتدیق کنند نبتتی
ا ک ت تترم(ص) اس ت تتت ،ش ت تتامل میش ت تتود و ش ت تتهدا یعن ت تتی عل ت تتی ،جعف ت تتر ،حم ت تتزه ،حس ت تتن و
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آن را به طور مستقیم از ابن عباس شنیده بودند و قتل آن مظلوم را مبال میدانستند.
َ َ َُ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ
تین َو ِ ّ
َ(و َم ْن ِیطع َ
الصت ّ ِد َ
النبی َ
اهلل َو ّ
یقین َو
تن
م
م
تیه
ل
ع
اهلل
تم
ع
ن
أ
تذین
ال
تع
م
تک
ولئ
أ
الر ُستول ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ
ُّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ولئتک رفیقتا)؛ «و هتر کته از ختدا و پیتامبرش اطاعتت کنتتد،
الش َتهدا ِ و الصتا ِلحین و حستن أ ِ
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حسین(علیهمالستتالم) را ،کتته ستتادات شتتهدا هستتتند ،شتتامل میشتتود و صتتالحین یعنتتی
ستتتلمان ،ابت تتاذر ،صت تتهی  ،بتتتالل ،خبت تتاب و عمت تتار و «حستتتن اولئتتتک» یعنتتتی یتتتازده امتتتام
معصوم(علیهم اسالم) و «رفیقا» را به بهشتی که در آن علی(ع) و فاطمه(س) و امام حسن
و حسین(علیهماالسالم) در یک منتزل کته رستول ختدا(ص) هتم در آن منتزل استت ،تفستیر
کردهاند( 1حسکانی.)197 -196 :1411 ،
در بخ تتش اول ک تته مر ب تتوط ب تته ش تتهدا اس تتت معص تتومین را ،ک تته یک تتی از آن تتان ه تتم ام تتام
حسین(ع) است ،در کنار دیگر شهدای غیر معصوم آورده و طوری بیان کرده که همت آنتان
در یک درجه هستند ولتی از بختش آختر روایتت در بتار واژ «رفیقتا» معلتوم میشتود کته مقتام
ً
شهدای معصوم ازجمله امام حسین(ع) با دیگر شهدا کامال متمتایز استت ،چتون در تفستیر
این بخش از آیه ،خداوند حضرت را ،در بهشت در منزلی که خود رسول اکرم(ص) و علتی
و فاطمه و حسن(علیهمالسالم) در آنجا هستند ،توصیف می کند .کته میتتوان گفتت ایتن
امر نشتان گتر جایگتاه واالی سترور و ستاالر شتهیدان ،اباعبتداهلل الحستین(ع) ،در تفاستیر اهتل
سنت است.

در روایتی از داوود بن سلیمان نقل می کند و او از امام رضا(ع) و امام از اجداد کرام خود

روایت کردهاست که:
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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َ
َُ
سهَّلل َع َلهی أما َت َْلمؤ َ س( دَ ب َخ ُ َ
و(َق َ َ دَس( ِءو َ ِب أ َ) َم ُ
می ََ دَّْلَ ،و ِ
ِ
قفأ ِ
ِ
ِ
َ
َ أ َ ُ َ َ دَ
دُ َ
سَ َ ن ُ َو أ ُ
نْلَ خَی أ َ
سَ َ
ْلسم ْحن ة ،و ِ ن
س(ص ِ ِ
ِب ِ َط ِْلل حبَ ،و ِ َ س(شنْ ِ
َأ ً
َ ً
ُ
مقْل َت َْلمؤ أس( َق ِ ُ
ْلِئ ِ أ ِآم ََ دََّ حْلقْال (یظْل َس َو ًسم؛
رف

َ ِد
س(ص د ِْل ِیق َخی َع ِک أَ ُ
ُ
ُخ
و(َنق
نی َو َح ُ ن َ ِب ِ

پیتتامبر(ص) در تفستتیر آیتته فرمتتود :تبیتتین یعنتتی محمتتد(ص) و صتتدیقین یعنتتی
علتتی(ع) و منظتتور از شتتهدا حمتتزه استتت و از صتتالحین حستتن و حستتین(ع) اراده

َ َُ
َ
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ
َ .1و َم ْتن ِیطتع َ
النبی َ
تین ْیع ِنتتی
اهلل ْیع ِنتتی ِفتی ف َرا ِئ ِضت ِته َو َ َّالر ُستول ِفتتی ُس ّتن ِت ِه َفأ ِ
تیهم ِمتتن ِ
ولئتک مت َتع ال ِتذین أنعتتم اهلل عل ِ
ُ
ُ َ َّ ً َ ِ ّ ّ
کان أ َّول َم ْن َص ّد َق ب َر ُسول اهلل ص َو ّ
ین ْیعنی َعلی ْب َن أبی َطال َو َ
الش َهدا ِ ْیع ِنی َع ِلی ْب َتن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الص ِد ِیق َ ِ
َمحمدا و ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُّ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ
الشت ت َه َدا ِ وَ
أ ِبتتی َطا ِلتت ٍ و جعفتتر الطیتتار ،و حمتتز بتتن عبت ِتد المط ِلتت ِ و الحستتن و الحستتین ،هتتؤال ِ ستتادات
ُ
َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً
َ ً َ َ ً َ َ ً
ْ َ َ َ
َّ
الصا ِل ِح َ
ولئک أی اْل ِئمة اْلحد عشر ر ِفیقا
ین ْیع ِنی َسل َمان َو أ َبا ذ ّ ٍر َو ُص َهی َ َو ِبالال َو خ ّبابا َو ع ّمارا َو َح ُس َن أ ِ
َ
َ ً
َْ ْ ُ
ْ َ
یما إ َّن َم ْنتز َل َع ِلتی َو َف ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
تین َو َم ْن ِتزل
اهلل َو کفی ِب ِ
ْیع ِنی ِفی ال َج ّن ِة ذ ِلک الفضل ِم َن ِ
ِ
اهلل ع ِل ِ
اطمتة و الحس ِتن و الحس ِ
ْ َ
اهلل َو ُه ْم ِفی ال َج ّن ِة َو ِاحد.
ول ِ
َر ُس ِ

شتتتده و منظتتتور از (حستتتن اولئتتتک رفیقتتتا) قتتتائم آل محمتتتد(عج) استتتت و م تتتل
ایتتن روای تتت از اص تتبی ب تتن نبات تته از اب تتن عب تتاس نی تتز نقلش تتده اس تتت (حس تتکانی،

.)199- 197 :1411

َ َ
َ َّ
ُ َ ْ
ََ
ُ
تذین َآم ُنتوا َّات ُقتوا َ
( .4-1-2یا أ َیها ّال َ
تبیل ِه ل َعلک ْتم
جاهتدوا فتی َس ِ
اهلل َو ْاب َتغتوا ِإلی ِته ال َوستیلة َو ِ
ُْ
تف ِل ُحون)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید ،از خدا بترستید و بته او تقترب جوییتد و در راهتش
جهاد کنید .باشد که رستگار گردید» (مائده.)35 :

در تفسیر این آیه روایات متعددی نقلشده است ،که بعضی از آنها عبارتاند از:
 .1-4-1-2ابوهریره از پیامبر(ص) نقل کرده است« :صتلوا علتی صتالتکم و ستلوا اهلل لتی
الوسیلة» فسالوه ،أو أخبر هم أن الوسیله درجه فی الجنه لیس ینالها اال رجل واحد ،و أرجو
أن أ کون أنا».

در این روایت فقط شخص پیامبر(ص) را بهعنوان وسیله معرفی می کند ،که هتیچ کس

به آن مقام نمیرسد مگر یک مرد که امید دارم آن مرد من باشم (ثعلبی.)95 :1387 ،
 .2-4-1-2ابن عباس از رسول اکرم(ص) نقل می کند که :قتال رستولاهلل(ص) «ستلو اهلل
ً
لی الوسیله ،فإنه لم یسالها لی عبد فی الدنیا إال کنت له شهیدا أو شفیعا یوم القیامتة»؛ «از
نفع او شهادت میدهم و یا در روز قیامت از او شفاعت می کنم» (ابن کثیر.)95 :1419 ،
 . 3-4-1-2ابتن مردو یتته بته استتناد ختتود از علتی(ع) روایتتتی را نقتتل کترده کتته :پیتتامبر(ص)
فرمود :در بهشت درجهای است که با وسیله به دست میآید پس ا گتر آن را از ختدا مستألت
کردید ،مرا وسیله درسیدن به آن درجه قرار دهیتد .گفتنتد یتا رستولاهللل چته کستانی بتا تتو در
آن مقتتام هستتتند؟ فرمتتود :علتتی ،فاطمتته ،حستتن و حسین(علیهمالستتالم) بتتا متتن هستتتند.
یعنی اینان هم م ل من وسیل رسیدن به بهشت هستند( 1ابن کثیر.)95 :1419 ،
 .4-4-1-2ابتتن ابتتیحتتاتم بتته استتناد ختتود از ستتالم بتتن ثوبتتان نقتتل کتترده کتته :شتتنیدم از
 .1فی الجنة درجة تدعی الوسیلة ،فإذا سألتم اهلل فسلوا لی الوسیلة ؛ قالوا :یا رسول اهلل ،من یسکن معک؟ قال:
«علی و فاطمة و الحسن و الحسین».

جایگاه امام حسین(ع) در تفاسیر دانشمندان اهل سنت

خدا با وسیله قرار دادن من سؤال کنید چراکه هر کس در دنیتا مترا وستیله قترار دهتد ،متن بته
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علتتی(ع) کتته در بتتاالی منبتتر کوفتته میفرمتتود :ای متتردم در بهشتتت دو لؤلتتؤ وجتتود دارد :یکتتی
ستتفید و دیگتتری زردرنتتگ استتت .ستتفید تتتا عتترش خداونتتد کشتتیده شتتده و آن مقتتام محمتتود
اس تتت ک تته از آن هفت تتاد ه تتزار غرف تته ،ک تته ه تتر ی تتک از خان تتههای آن ستته میتتل وس تتعت دارد و
غرفت تته های آن و درهت تتای آن از یت تتک عت تترق هست تتتند کت تته است تتم آن وست تتیله است تتت و آن بت تترای
محمت تتد(ص) و اهلبیت(علیهمالست تتالم) اوست تتت و زردرنتتتگ هتتتم م تتتل آن استتتت و بت تترای
ابراهیم(ع) و اهلبیت اوست( 1ثعلبی59 :1422 ،؛ ابن کثیر.)95 :1419 ،
ُ
َ
ْ
َ
ون ْیب َت ُغ َ
ذین ْید ُع َ
ولئک ّال َ
ون ِإلتی َر ّ ِب ِه ُتم ال َوستیلة) (استرا  )57 :گفتت:
عکرمه دربار آی (أ ِ
َ
ُ ُ َّ
َ
اط َم ُة َو ْال َح َس ُن َو ْال ُح َس ُ
ین(علیهمالسالم) (حسکانی.)446 :1411 ،
هم
الن ِبی َو ع ِلی َو ف ِ
ً
در روایت ابوهریره اجماال وجود وسیله را پذیرفتهاند ولتی آن را فقتط بته رستول ختدا(ص)
اختصاص دادهاند ،پس اصل وجود وسیله و بهتبع آن شتفاعت ،خدشتهناپذیر استت ،و در
روایتتت ابتتن عبتتاس بتته آن تصتتری کتترده استتت .در روایتتت ستتوم عتتالوه بتتر تصتتری بتته وجتتود
وسیله ،مصادیق را هم متذکر شده است و آن را به اهلبیت(ع) اختصاص دادهاست و در
روایت ابن ابیحاتم بهطور مطلق آورده است که اهلبیت(علیهمالسالم) وسیلهاند.

از ایتتن روایتتات نتیجتته می گیتتریم کتته تمستتک بتته اهلبیت(علیهمالستتالم)  -کتته یکتتی از

آن ها امام حسین(ع) است ،همان سفارش ثقتل اکبتر استت تتا از ثقتل اصتغر غافتل نباشتیم.
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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چراکه توجه به آنها خود موج هدایت بشر است.
َ
ََ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُ
ٌ َ
تت َو ف ْر ُعهتا ِفتی
ثاب
ها
ل
( .5-1-2ألم تر کیف ضرب اهلل م ال ِکلمة طیبة کشجر ٍ طیب ٍة أص
ِ
َّ
السما ِ )؛ «آیا ندیده ای کته ختدا چگونته م تل زد؟ ستخن پتاک چتون درختتی پتاک استت کته
ریشهاش در زمین استوار و شاخههایش در آسمان است» (ابراهیم.)24 :

سالم می گو یتد ختدمت امتام بتاقر(ع) رستیدم و عترض کتردم یتا بتن رستولاهلل منظتور از آیت
تت َو َف ْر ُعهتتا فتتی َّ
َ(أ ْص ُتلها ثابت ٌ
الستما ) در قتترآن را بتته متتن بیتان کتتن .حضتترت فرمتتود« :ای ستتالم
ِ
ِ
 .1سمعت علی بن أبی طال ینادی علی منبر الکوفة :یا أیها الناس إن فی الجنة لؤلؤتین :إحداهما بیضا  ،و
اْلخری صفرا  ،أمتا البیضتا فإنهتا إلتی بطنتان العترش ،و المقتام المحمتود متن اللؤلتؤ البیضتا ستبعون ألتف
غرفة ،کل بیت منها ثالثة أمیال ،و غرفها و أبوابها و أسرتها و سکانها من عترق واحتد ،و استمها الوستیلة ،هتی
ّ
ّ
لمحمد صلی اهلل علیه و سلم و أهل بیته ،و الصفرا فیها م ل ذلک هی إلبراهیم علیه السالم و أهل بیته.

منظت ت ت تتور از « َ
الشت ت ت ت َتج َر ٍ »  ،محمت ت ت تتد(ص) و فت ت ت تترع علت ت ت تتی(ع) است ت ت تتت و ثمت ت ت تتر آن حست ت ت تتن و
حسین(علیهماالسالم) است و شتاخ آن فاطمته(س) و شتع

آن شتاخه ،ائمته از فرزنتدان

اوست و برک آن شیعیان و محبین ما اهلبیت هستند.
در روایت دیگری ابوالقاسم قرشی به اسناد خود از مینا مولی عبدالرحمن نقل کترده کته:
روزی عبدالرحمن بن عوف به من گفت :یتا مینتا قبتل از آن کته احادیتث بتا اباطیتل مخلتوط
َ َ
شود ،حدی ی به تو می گویم .از رسول ختدا(ص) شتنیدم کته همتواره میفرمتود« :أ َنتا ش َتج َر ٌ َو
ُ ُ َ َ
َ
َُ
تین َث َم ُر َهتاَ ،و ُم ِح ُّب ُ
اط َم ُة َف ْر ُع َها َو َع ِلی ِل َق ُ
اح َهتاَ ،و َح َس ٌتن َو ُح َس ٌ
توه ْم ِم ْتن أ ّم ِتتی َو َرق َهتا ث َّتم قتال:
ف ِ
َّ
ْ
َ
ْ
ُه ت ْتم ِفتتتی َج ّنتت ِتة َع تتد ٍن َو التت ِتذی َب َع َ ِنتتتی ِب تتال َح ّ ِق» .ابوع متتتان الحیتتتری ه تتم ایتتتن روایتتتت را از
عبدالرحمن به همین صورت نقل کرده است (حسکانی.)409-406 :1411 ،
ُ
الم َع َل ِیه ی ْتو َم ُو ِل َتد َو ی ْتو َم ُیم ُ
(َ .6-1-2و َس ٌ
توت َو ی ْتو َم ْیب َعتث َحیتا)؛ «ستالم بتر او ،آن روز کته
ّ
تولد یافت ،و آن روز که میمیرد ،و آن روز که زنده برانگیخته میشود» (مریم.)15 :
َْ ُ
کت َّ
الس َما ُ َو اْل ْرض
در تفسیر آیه ابن عساکر از قره بن خالد روایت کرده است کهَ « :ما َب ِ
َ
إ ّال َع َلتی ْ
یحیتتی ْبتتن َزکر یتتا َو ْال ُح َ
تین ْبت ِتن َع ِلتتی َو َح َمرتهتتا بکا هتتا :آستتمان بتته احتتدی از متتردم
ت
س
ِ ِ
ِ
ِ
گریه نکرده به جز یحیی بتن زکر یتا و حستین بتن علی(علیهمالستالم) ،آنقتدر گر یته کترد کته
این به جهت مظلومیت آن دو بگرگوار است چراکه هتر دو بته دستت بتدترین و شتقیترین
افتتراد روی زمتتین بتته شتتهادت رستتیدند .ایتتن از جایگتتاه واالی امتتام حستتین(ع) در نتتزد اهتتل
س تتنت استتتت ،ک تته امتتتام را از مصتتتادیق آی تته ،کتتته خداون تتد در روز شتتتهادتش ستتتالم و درود
میفرستد ،شمرده و در تفاسیر خود آورده است.
َ
ْ
َ
ْ
( .7-1-2إ َّنمتتا یر یت ُتد ُ
تت َو َیط ّهت َتر ْ
اهلل ِلیت ْتذ ِه َ َعت ْتن ُ
کم َت ْطهیتترا)؛ «ای
کم الت ّ ِتر ْج َس أهتتل ال َبیت ِ
ِ
ِ
اهلبیت ،خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاک دارد».

در تفستتیر ایتتن آیتته روایتتات بستتیار ز یتتادی از اهتتل ستتنت بتتهطور متتتواتر واردشتتده استتت،
کت تته آوردن همت تته آنهت تتا در اینجت تتا میست تتر نیست تتت و مت تتا در ایت تتن مقالت تته بت تته برخت تتی از آنهت تتا
اشارهای می کنیم.
ترمتتذی ،ابتتن جر یتتر ،ابتتن منتتذر ،حتتاکم ،ابتتن مردو یتته و بیهقتتی بتته استتناد خودشتتان از ام
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آسمان سرخ شد» (قرطبی220 :1364 ،؛ سیوطی ،بیتا.)264 ،
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ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ّ ْ َ َْ َ ْ
َّ
َ
تت) و
ی
ب
ال
یر ید اهلل ِلیتذ ِه عتنکم ال ِترجس أهتل
ِ
السلمه نقل کردهاند« :فی بیتی نزلت ِ(إنما ِ

فی البیت فاطمة و علی و الحسن و الحسین فجللهم رسولاهلل(ص) بکسا کتان علیته ثتم
قتتتال هتتتؤال اهتتتلبیتی فاذهت ت

عتتتنهم التتترجس و طهتتترهم تطهیتتترا» (آلوستتتی195 :1415 ،؛

پانیپتی.)340 :1412 ،
در تفسیر آی تطهیر ،ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی از سعید خدری روایت کردهانتد،
کت ت تته :رست ت تتول خت ت تتدا(ص) فرمت ت تتود :ایت ت تتن آیت ت تته در حت ت تتق مت ت تتن ،علت ت تتی ،فاطمت ت تته ،حست ت تتن و
حسین(علیهم السالم) نازل شد .ابن ابی شبیه ،احمد ،مسلم ،ابتن جر یتر ،ابتن ابتی حتاتم و
حاکم از عایشه روایتی را شتبیه ایتن روایتت نقتل کردهانتد ،عایشته گفتت :ز یتر لبتاس پشتمین
(عبتا) جمتع شتدند و رستول ختدا(ص) آیت تطهیتر را خوانتد (ابتن کثیتتر368 -367 :1419 ،؛
بغوی637 :1420 ،؛ ابن جوزی.)462 :1422 ،
فخت تتر رازی می گو یت تتد :آل محمت تتد(ص) آنهت تتایی هست تتتند کت تته تأو یت تتل امت تتور آنهت تتا بت تته
محمد(ص) و هر یک از آنان به پیامبر(ص) نزدیکتر باشد اطالق آل بته او کامتلتر استت و
شتکی نیستت کته فاطمته ،علتتی ،حستن و حسین(علیهمالستالم) شتدیدترین تعلقتات را بتته
پیتتامبر دارن تتد و ای تتن مطلت ت

ب تتا نق تتل مت تتواتر ثابتتت اس تتت .پتتس واجتت

استتت کتته آنتتان آل

محمد(ص) باشند (فخر رازی.)595 :1420 ،
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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ْ َ َ ُ َ
ایع ِم ْ له»( .ابن طاوس.)50 :1348 ،
ِم ِلی ال یب
مقام واالی عصمت کجا و شریران پست و بیمقدار کجا؟ بسی جای تأسف استت کته
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آنانی که آن امام همام را به شهادت رساندند ،این آیات را نخوانده بودند؟
َّ
َ
ً
( .8-1-2کت ت ُتانوا قلت تتیال ِمت ت َتن اللیت ت ِتل مت تتا ْیه َج ُعت تتون)؛ «انت تتدکی از شتت ت را میخوابیدنت تتد»
(الذاریات.)17 :
ابوبکر بن مؤمن به اسناد خود از عبداهللبن عباس در تفسیر آیه نقل می کند که:

َ
َ أَ َ َ أُ َ خ َ
َ
َََ أ
َ
ْلط ََّ َنةقعلهیمس( ننماَ ،و ک َ
نْلن َع ِنک
نی َو ف ِ
(َ ِی ع ِک أَ ِ ِب ِ ط ِْلل حنب و سَ ن ِ و سَ ِ
َ َ ُ دُ ُ َ أ َ
َ د ُ ُ َ دَ أ َ
َ
أَ
سْل دَو َمَ ،فننإ َوس ک َ
نْلن س( دَ ن َنح ُ َجلن َ ِی ِسَل أسن ِنًغی ِْلر َو
یص ِنک ثلن س(لمن ِنل سْل ِخم ِنر ،و ی ننْلم س(ثلنِف
ِ
د َ َ
أُ
ً َ
دُ َ َ َ أ ُ ُ
کل (مل حة َس أب ِ) خَی َر َک)ة خ َ َُ ِف َهیْل س(ق أ َآن؛
س(ْلع ِْلم ،و کْلن ِور ه ِی ِ

ایتن آیته درشتتان علتی ،فاطمته ،حستتن و حسین(علیهمالستالم) نازلشتده استتت و

علتتی(ع) یکستتوم ش ت

را میخوابیتتد و دوستتوم بعتتدی را بتته نمتتاز میایستتتاد و در

وقتتت ستتحر بتته دعتتا و استتتغفار ستتپری متتیکتترد و در هتتر ش ت

هفتتتاد رکعتتت نمتتاز

میخواند که در آن قرآن را ختم میفرمود (حسکانی.)268 :1411 ،

اگرچه در این روایت عبداهلل بن عبتاس عبتادت امیرالمتؤمنین(ع) را متتذکر میشتود ولتی

با توجه به اینکه آیه دربار هر چهار بگرگوار نازلشده است ،پس باید عبادت را هتم بته همت

آن ها تعمیم داد .چون سیاق آیه کلی است و نمیتوان آن را بدون قرینه تخصیص داد.

عبتتادت علتتی(ع) در هتتر شتتبانهروز بتته هتتزار رکعتتت مشتتهور استتت (بستتتی سجستتتانی،

 ) 61 :1379ولی عبادت دیگر امامان و فاطمته ستالم اهلل علیهتا نیتز کتم نبتود ،و ایتن را تتاریخ

شهادت میدهد .همانطور که امتام حستین(ع) شت
آن ش

عاشتورا در کتربال ،مهلتت می گیترد تتا

را به نماز و دعا و تالوت قرآن بگذراند و میفرماید خدا میدانتد چقتدر نمتاز و قترآن

ایمتتان آوردنتتد و فرزندانشتتان در ایمتتان ،پیرویشتتان کردنتتد .فرزندانشتتان را بتته آنهتتا ملحتتق

می کنیم» (الطور.)21 :
َ َّ
در تفستیر آیتته محمتدبن عبتتداهلل بتته استناد ختتود از ابتن عبتتاس روایتتت کترده :آیت (و الت َ
تذین
َ
ُ
َآم ُن ت ت ت تتوا َو ّات َب َع ت ت ت ت ْتت ُه ْم ذ ّ ِر ی ت ت ت ت ُتت ُه ْم) در ح ت ت ت تتق پی ت ت ت تتامبر(ص) و عل ت ت ت تتی ،فاطم ت ت ت تته ،حس ت ت ت تتن و
حسین(علیهمالسالم) نازلشده است (حسکانی.)270 :1411 ،
ً
عبتتدالعگیز بتتن یحیتتی نیتتز همتتین روایتتت را عینتتا از ابتتن عبتتاس نقتتل کتترده استتت کتته:
النب َّتی(ص) َو عل ُّتی َو َ َ
«اآلیهِ ،فتی َ
َ َ َ ُ َ
ین(علیهمالستالم)» (حستکانی،
ِ
فاطمته و الحس ِتن و الحس ِ
.)271 :1411
با توجه به روایات ذکرشده میتوان به نکات زیردست یافت:
ً
اوال در تفستتیر آیتته ،اهل بیتتت را از ذر ی ت پیتتامبر(ص) شتتمرده استتت و ایتتن ذر یتته بتته معنتتای
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و دعا را دوست دارم (اسماعیلبن کثیر ،بیتا.)176 :
َ َّ
َْ
ُ
ْ
ذین َآم ُنوا َو َّات َب َع ْت ُه ْم ُذ ّر ُیت ُ
َ
ْ
إیمان أل َحقنا ِب ِه ْم ذ ّ ِر ی َتت ُهم)؛ «کستانی کته ختود
ب
م
ه
ال
( .9-1-2و
ِ ٍ
ِ
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ً
ذر یت معمتتول نیستتت چرا کتته ا گتتر در معنتتای معمتتول بتته کتتار میرفتتت قاعتتدتا دیگتتر بچتتههای
پیتامبر را هتم شتامل میشتد؛ درحالی کته گفتهانتتد ،فقتط در حتق ایتن افتراد ختاص نازلشتتده
است و این شأنی است که دیگر ذریه را شامل نمیشود.
ً
ثانیا در ادام آیه میفرماید :فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق خواهیم کترد ،معلتوم
میشود که درج آن ها (فرزندان) در بهشت بسیار باال و عالی استت چرا کته بتا پیتامبر(ص)
ً
خواهنتتد بتتود و ایتتن درجتته از بهشتتت قطعتتا بتترای معصتتومین خواهتتد بتتود و از ایتتن بختتش آیتته
میتوان فهمید که آنان معصوماند و دارای جایگاهی ویژه هستند.
ََ
( .10-1-2و وا ِل ٍد َو ما َولد)؛ «و قسم به پدر و فرزندانی که پدید آورد» (البلد.)3 :

در تفسیر آیه ،روایتی از ابوالنضر به اسناد خود از ابی یعفور و او هم از بعضی اصحابش از
َ َ
امت تتام بت تتاقر(ع) نقت تتل کت تترده ،کت تته ابت تتیجعفت تتر در تفست تتیر (و وا ِلت ت ٍتد َو مت تتا َولت تتد) فرمت تتود :والت تتد
ََ
امیرالمتؤمنین(ع) استتَ « .و متتا َولتد» منظتور حستتن و حسین(علیهماالستالم) استت .همتتین
روایت را نیز اسحاق از جابر نقل کرده است (حسکانی.)430 :1411 ،
شأن این بگرگواران را چگونه میتوان بیان کرد؟ کته خداونتد بته آنتان قستم یتاد می کنتد .بتا
ً
توجه به این که برای قسم یاد کردن الزم است ،حتما در آن مورد قسم قداست و مقام بستیار
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واالیی داشته باشد تتا بته آن قستم بختورد .آنهتم ختدای _ تعتالی _ بته چیتزی قستم یتاد کنتد.
ً
قطعتتتا آن چیتتتز جایگتتتاهی ختتتاص پیتتتدا می کنت تتد و در ایتتتن آیتتته ختتتدا بتتته علتتتی ،حست تتن و
حسین(علیهمالسالم) قسم یاد می کند تتا شتأن و عظمتت ایتن عگ یتزان را ،کته یکتی از آنهتا
امام حسین(ع) است ،بیان فرماید.

نتیجهگیری
بتتا توجتته پتتژوهش انجامشتتده ،نتتام و یتتاد و شخصتتیت و نقتتش سیدالشتتهدا(ع) در متتتون
تفسیری اهل سنت جایگاه و نقش بسیار برجستهای دارد.
نام و یاد آن بگرگوار در زمان حیات رسول خدا(ص) ،به اذعان مفسرین ستنی ،توستط آن
حضرت زنده نگه داشته شده و در مواقع مختلف ،پیامبر ستفارش آن بگرگتوار را بته عنتاوین
مختلف مینمودند ،یا مقام و عظمت او را به مردم گوشزد میفرمتود و بتا بیانتات مختلتف

نقش پررنگ ایشان را در سعادت بشری یادآور میشد .یا بته فراختور موضتوع ،آیتاتی را کته در
شتتأن اهلبیت(علیهمالستتالم) نازلشتتدهاستتت ،کتته ازجمل ت آنتتان امتتام حستتین(ع) استتت،
تفسیر یا تطبیق میفرمود ،تا همه به عظمت امام حسین(ع) پی ببرند.
بنا بر این شخصیت و مقام امام حسین(ع) به حدی در جامع آن زمان آشکار شده کته
مفسرین سنی در تفاسیر ختود ،آیتات مگ بتور را آوردهانتد و بته اهلبیت(علیهمالستالم) تفستیر
کرده اند و روایات مربوط به آیه را از طرق مختلف نقل کردهاند که بخش عظیمی از آن را بته
تواتر یا نزدیک بته تتواتر رستاندهاند .بهطوری کته بتا تمتام اختالفتاتی کته در برختی تفاستیر اهتل
ستتنت وجتتود دارد ،از جهتتت مضتتمون روایتتات اختتتالف چنتتدانی وجتتود نتتدارد .کتته ایتتن امتتر
حاکی از نقش برجست حضرت سیدالشهدا(ع) در متون تفسیری است.
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 سیدبن طاووس .)1400( .الطرائف فی معرفة مذاه الطوائف ،قم :انتشارات خیام؛ ستتیوطی ،جتتالل التتدین( .بیتتتا) .التتدر الم تتور ،قتتم :کتابخان ت عمتتومی حضتترت آیتتت اهللالعظمی مرعشی نجفی؛
 شوشتری ،نوراهلل .)1409( .احقاق الحق ،قم :کتابخان عمومی حضرت آیتت اهلل العظمتیمرعشی نجفی؛
 طبرسی ،فضتلبتن حستن .)1376( .اعتالم التوری ،قتم :مؤسستة آل البیت(علیهمالستالم)الحیا التراث؛
 طبری ،عمادالدین حسنبن علی .)1376( .تحفة اْلبرار ،تهران :میراث مکتوب؛ طبری ،محمدبن جریر .)1412( .جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفة؛ -العروستتی حتتویزی (یتتا ُهت ِتو یزی) ،عبتتد علتتی بتتن جمعتتة .)1383( .تفستتیر نتتور ال قلتتین ،قتتم:

جایگاه امام حسین(ع) در تفاسیر دانشمندان اهل سنت

 -سمرقندی ،نصربن محمدبن احمد( .بیتا) .بحرالعلوم ،بیروت :دارالفکر؛
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دارالتفسیر؛
 عکب تتری بغ تتدادی ،محم تتدبن محم تتدبن نعم تتان (ش تتیخ مفی تتد) .)1426( .االرش تتاد ،ق تتم:انتشارات محبین؛
 فخر رازی ،ابوعبداهلل محمدبن عمر .)1420( .مفاتی الغیت  ،بیتروت :داراالحیتا التتراثالعربی؛
 -فتتتیض کاشت تتانی ،محمت تتدبن شت تتاه مرتضتتتی .)1406( .الت تتوافی ،اصتتتفهان :مکتت ت

االمتتتام

االمیرالمؤمنین علی(ع) العامه؛
 قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع الحکام ،تهران :ناصرخسرو؛ قمی ،ابن قولویه .)1384( .کامل الگیارات( ،مترجم :ذهنی تهرانتی ،محمتدجواد) ،تهتران:پیام حق؛
 قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم( .بیتا) .ینابیع المود لذویالقربی ،قم :اسوه؛ -کات

واقدی ،ابن سعد .)1418( .طبقات الکبری ،بیروت :دارالکت

العلمیة؛

 کلین تتی ،محم تتدبن یعق تتوبب تتن اس تتحاق .)1369( .الک تتافی ،تهتتران :کتابفروش تتی علمی تتهاسالمی؛
 کوفی ،ابن ع م .)1411( .الفتول ،بیروت :داراْلضوا ؛سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396

 مجلسی ،محمدباقر .)1382( .جال العیون ،قم :نشر سرور؛ مجلسی ،محمدباقر .)1403( .بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسةالوفا ؛ محمدبن طولون شمسالدین( .بیتا) .ائمة اْلثنی عشر ،قم :نشر رضی؛ مس تتعودی ،عل تتی ب تتن حس تتین .)1426( .اثب تتات الوص تتیة للم تتام عل تتیب تتن أب تتیطالت ت  ،ق تتم:انصاریان؛
 -مشهدی ،میرزا محمد .)1423( .تفسیر کنزالدقائق ،قم :دار الغدیر؛
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 میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین .)1371( .کشف االسرار ،تهران :امیرکبیر؛ نسائی ،احمدبن شعی  .)1382( .خصائص أمیرالمؤمنین ،قم :بوستان کتاب؛ -یزدی حائری ،علیبن زینالعابدین .)1422( .الزام الناص  ،بیروت :مؤسسة اْلعلمی؛

