بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی
َ ُ ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
حس
دکتر محمد رنجبر حسینی
ماجده حائری

تاریخ دریافت98/2/21 :

چکیده

پی ااامبر ا ک اار

1
2

تاریخ پذیرش98/5/28 :

احادیا ا بس اایاری را در م ااد ام ااا حس ااین

و

فضایل ایشان بیان فرموده است .از معروفترین آنها کاه بار درب
ورودی حر اما حسین نقش بسته ،حدی « ُحسین ِم ِنی و أنا
من ُحسین أحب ُ
اَّلل مان أحاب ُحساینا ُحساین ِساب ِمان اْلسابا ِ »
ِ
اسا اات .نوشا ااتار پا اایش رو با ااا روش توصا اایفی  -تحلیلا اای و شا اایوه
کتابخان ااهای ب ااه بررس اای اعتب ااار و دال ل اات ای اان ح اادی پرداخت ااه و
دربارۀ آن چنین نتیجه گرفته است که در منابع معتبر شیعه و اهال

تسنن ذکر شده و از نظر محدثان اهال تسانن ،دارای اعتباار باوده و

حسن شمرده شده است.

مدلول حدی متضمن سه نکته است:

الا ااف) اشا اااره با ااه وحا اادت و یگا ااانگی روحا اای اما ااا حسا ااین

و

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ()ranjbarhosseini@gmail.com
 .2کارشتتناس ارشتتد رشتتته علتتوم حتتدیث گتترایش کتتالم و عقایتتد ،مرکتتز آمتتوزش مجتتازی دانشتتگاه قتترآن و حتتدیث
()mhaeri1267@yahoo.com

؛

پیامبر اکر

ب) محبا اات با ااه اما ااا حسا ااین

خداوند است؛

ج) امااا حسااین
پیامبر

موجا ااب محبا ااوب شا اادن ن ا ا د

خااود بااه تنهااایی ،امتاای اساات و نساال وصااایت

از ایشان امتداد مییابد.

کلیدددژوان ا  :پی ااامبر

حسااین  ،اه االبی اات
االسبا .

 ،حس ااین منااای و أن ااا م اان حس ااین ،اماااا

 ،محب اات ام ااا حسااین  ،سااب ماان

مقدمه

امام حسین

به عنوان سبط اصغر نبی اکرم

و با توجه بته مجموعته روایتاتی کته در

باب فضایل و مظلومیت وی در منابع اهل تسنن و شیعه امامیه آمتده از جایگتاه و یتژهای در
نتزد مستلمانان برختوردار استت .بترای شتناخت ویژگیهتا و اصتاف امتام حستین
منب تتع ک تتالم رس تتول خ تتدا

اس تتت؛ چرا ک تته ام تتام حس تتین

 ،بهتترین

در ک تتودکی در آغتتوش پی تتامبر

پرورش یافته و در خاندان وحی تربیت شده است .یکتی از احتادییی کته حکایتت
اکرم
دارد ،حتدیث معتروف «حستین ّمنتی
از جایگاه ویژه امام حسین در نزد پیامبر اعظم
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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و أنا متن حستین »...استت .ایتن روایتت در غالت
آمده است:

منتابع اهتل تستنن و شتیعه بته ایتن صتورت

یَ ِسنْ ن ََ ِمن ََاألسنْا ِ ََ.
اَّللَمن ََأحن ّ ََ ُحسنیَ ًناَ ُحسن نْ َ
یَأحن ّ ََ ُ َ
نَوأناَ ِمن ََ ُحسن ْن َ
یَ ِم ِ ّ َ
ُحسَ ْن َ
(ابن ماجه101 /1 ،؛ ابن قولویهَ )52 :1356 ،

از آنجایی که این حدیث بر سر در حرم امام حسین

نیز نگاشته شده ،ضرورت دارد

اعتبتتار و داللتتت آن وا کتتاویی شتتود تتتا زائتتران و دلتتدادگان حستتینی بتتا فلستتفه و چرایتتی نقتتش
بستن این حدیث بر ورودی حرم آشتنا شتوند .لتذا هتدف ایتن مقالته رستیدن بته ایتن مقصتود
است که با روش توصیفی و با شیوه کتابخانهای و اسنادی سامان خواهد یافت.
در باب پیشینه این تحقیق اگرچه در کتابهتایی بته صتورت متوردی و در حتد اشتاره بته
ایتتن حتتدیث پرداختتته شتتده؛ امتتا نوشتتتار مستتتقلی کتته یتتک پرونتتده علمتتی بتترای ایتتن حتتدیث

گشوده باشد ،یافت نشد.
.1بهرسیاعهبارحد ث 

یکی از راههای رسیدن به اعتبار یک حدیث ،بررسی اعتبتار مصتادر و منتابع آن حتدیث
استتت .در ایتتن راستتتا مصتتادر و منتتابع اهتتل تستتنن و شتتیعی حتتدیث «حستتین منتتی و انتتا متتن
حسین» بررسی خواهد شد.
.1-1مصادراهلسنت 
 .1-1-1کتاب المصنف ابن ابیشبیه

ق تتدیمیترین منبع تتی ک تته ح تتدیث «حس تتین من تتی و ان تتا متتن حس تتین» در آن آمتتده کت تتاب
َ َ
ّ
المصنف ابن ابیشیبه استِ .ا ْبن ابیش ْیبه ،ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابراهیم (ابوشیبه)
بتن عیمتان عیستتی کتوفی (235-159ق) استتت کته تقریبتتا تمتام رجالشناستتان اهتل تستتنن،
ابن ابیشیبه را «موثق» دانستهاند .ذهبی ،افزون بر توثیتق او ،وی را راستت گفتار نیتز دانستته
استتت( .ذهبتتی .)433/2 :1986،ابتتن ابیشتتیبه استتتاد حتتدیث بختتاری صتتاح

کتتتاب

ّ
بَر ِاش نندَ،
اَّللَبن ِ ََ ُعثمنانَ،عن ََسن َِی ِ َدَبن ِ ََأ ِ َ
ندَ ِ َ
ح ّدثناَعف ُانَ،قالََ:ح ّدثناَ ُوهَین ن َ،عن ََعْ ِ َ
ّ ّ
یَیَلَ ن ُ ََمنعََ
اَّللَإلََط نا نََد ُعنااَل ُنهَ،ف ِنَِاَ ُحسن ْن َ
ولَ ِ َ
یَ،أن ُ َهَخرجََمعََر ُس ِ َ
ع ََیَ لََال ِام َِر ِ َ
ُ
ًّ
ُ
فَ ّ
ثَبسن ََیند ُ َهَوط ِفنقََ ّ
الصن ِ ُّ ََیَفن ََُّهاهنناَمن ََ
الط َِر ی ِقَ،فاسنقبْ ََأمنا ََالبنا ََِ ّ َ
انَ ِ َ
ال ِغلم ِ َ
ُ ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ّ
ُ
اَّللَفج ن ََإحندَیَیَدَین ِ َهََتن ََ
نولَ ِ َ
ک َهَحن ََأخنَ َهَرس َ
ناح َ
اَّللَ َیض ِ َ
نولَ ِ َ
وه ُاهنناَ،وج ن ََرس َ
ُ
ُ
ُ
ناهَعنلََ َِفین ِهَ،فب ّْل ُنهَ،فبنالََ:
اَّللَفاضعََف ُ َ
ولَ ِ َ
ثَأقنعََرأس ُ َهَر ُس َ
َق ِن ِ َهَوَاألخرَ یََت ََقف ُاهَ ّ َ،
یَ ِسنْ ن ََ ِمن ََاألسنْا ِ ََ.
اَّللَم ََأح ّ ََ ُحسنیَ ًناُ َ،حسن ْن َ
یَ،أح ّ ََ ُ َ
نَوأناَ ِم ََ ُحسَ ْن َ
یَ ِم ِ ّ َ
ُحسَ ْن َ
(ابن أبی شیبةَ )380/6 :1990 ،
یعلی بن مره عامری میگو ید :همراه رستول ختدا
بتتود ،ختتار شتتدم .حس تین

خ تتدا

حستین

بته مهمتانی کته دعتوت شتده

همتتراه کودک تان در می تان راه بتتاز ی م تیک ترد .رستتول

جل تتوی آنه تتا ایس تتتاد و دس تتت خ تتود را گش تتود؛ ام تتا ایت تن کت تودک (ام تتام
) از ایتنطترف بته آنطترف فتترار متیکترد و رستول ختدا

او را بته خنتتده

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

حتتدییی صتتحیح بختتاری از صتتحا ستتته و م تتورد اعتمتتاد اهتتل تستتنن استتت .وی حتتدیث
«حسین ّمنی و أنا ِمن حسین» را این گونه نقل می کند:
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میآورد .تا اینکه حضرت او را گرفت یک دستتش را ز یتر چانته و دستت دیگتر را در
پیشتت گتتردنش قتترار داد ستسس ستترش را بتتاال گرفتتت و دهتانش را بتته دهتتان حستین
گذاشت و او را بوسید .پتس از آن فرمتود :حستین

خداوند دوست بدارد کسی را که حسین

از متن استت و متن از حستینم.

را دوست بدارد .حستین

نتوهای از

نوادگان است.

ایتن حتدیث در مستند احمتد بتن حنبتل (ابتن حنبتل ،)103 /29 :1421 ،ستنن ابتن ماجتته
(ابنماجه )101 /1 :1418 ،نیز با همین نقل آمده است .در کتاب صحیح ترمذی بعتد از نقتل
این حدیث ،این حدیث را حسن میداند (ترمذی.)475 /5 :1419 ،
حاکم نیشابوری صاح

کتاب المستدرک علی الصتحیحین هتم ایتن حتدیث را بتا نقتل

فتتوق ذکتتر می کنتتد و می گو یتتد :ایتتن حتتدیث صتتحیح استتت اگرچتته صتتحیح بختتاری و صتتحیح

مسلم آنرا ذکر نکردهاند (حاکم نیشابوری.)194 /3 :1411 ،
تقریبتا اکثتر منتابع اهتل تستتنن ایتن حتدیث را بتا همتین نقتتل ابتن ابیشتیبه در کتت
آوردهانتد .فقتتط هییمتی امتتام حستن

را در کنتتار امتام حستتین

ستبط پیتتامبر

ختتود
معرفتتی

می کند و اسناد این حدیث را حسن میشمارد (هییمی.)185 /9 :1414 ،
با توجه به نقل این حدیث در صحیح ترمذی و سنن ابن ماجه که از صتحا ستته و متورد
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398

10

قبول اهل تستنن هستتند و ستایر نقلهتایی کته از ایتن حتدیث در منتابع متقتدم و متتأخر اهتل
تسنن آمده و محدثان شاخص آنها این حدیث را حسن یتا صتحیح دانستتهاند ،اطمینتان
بته صتدور ایتن حتدیث از پیتتامبر

و معتبتر بتودن ایتن حتتدیث در نتزد محتدثان اهتل تستتنن

حاصل میشود.
.2-1مصادرشیعی 

حتتدیث «حستتین منتتی و انتتا متتن حستتین» در مصتتادر شتتیعی مختلفتتی ذک تر شتتده استتت.
اولین منبع حدییی که این حدیث را ذکر کرده کتاب کامل الزیارات ابن قولویه استت .ایشتان
این حدیث را چنین نقل میکند:

ُ
نلَبن ِ ََزَکَ َِر ّیناَ
بَسن َِی ن َدَاْلسن ِ ََبن ِ ََع ِ ِ ّ َ
یَعن ََأ ِ َ
اْلمَین َِر ُّ َ
نَُم ّم ُ َدَب ُ ََعْ ِ َدَ ِ َ
ح ّدث ِ َ
اَّللَبن ِ ََج فن نََ ِ

ُ
ّ
اَّلل]َبن ََ ّ
نادَال ُْن ِ ُّ ََقنالََح ّندثناَوهن ن ََعن ََ
ح نَ
یَالْص َِر ِ ّ َ
ال دَ َِو ِ ّ َ
یَقالََحدثناَعْ َدَاألعنلََ[ ِ َ ِ
ّ
نولَ
یَأن ُ َهَخرجََ ِم ََ ِعن ِ َدَر ُس ِ َ
بَر ِاش ن َدَع ََیَ لََال ِام َِر ِ َ
اَّللَب ِ ََ ُعثمانََع ََس ِ َی ِ َدَب ِ ََأ ِ َ
عْ ِ َدَ ِ َ
ی َیَل ن ُ ََمننعََ ِ ّ
انَفاسننقبْل ُ َهَ
الصننَْیَ ِ َ
َ َِإلََط ننا نََ ُد ِع نیََ ِإلَی ن ِ َهَفن ِنَِاَ ُهنناََ ِب ُحس ن ْن َ
َِ
اَّلل
ُّ
ُ ُ
ُ ًّ
ّ ُّ ُ ّ ً
نولَ
ثَبس ََیَدَیَ ِ َهَفطف ََالص ِ ََهاهناَم ََوََهاهناَم ََوََج ن ََرس َ
َأما ََالبا ََِ َ
ّالن ِ ُّ َ
ُ
ُ
نهَوََ
ک ُ َهَح ّ ََأخََ ُ َهَفج ََ ِإحدىَیَدَیَ ِ َهََت َََق ِن ِ َهَوََاألخن ىََتن ََقفا ِئ ِ َ
اح َ
َ َُیض ِ َ
َِ
اَّلل
ُ
ّ
ن
ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
ْ
ْ
ّ
اَّللَمن ََأحن ََ
یَأحن ََ َ
یَ ِمن ِننََوََأننناَ ِمن ََحسن ن َ
ثَقننالََحسن َ
نهَ َ
ناهَعننلََ َِفین ِ َهَوََقْلن َ
وضنعََفن َ
ً
یَ ِسْ ن ََ ِم ََاألسْا ِ َ؛َ(ابن قولویهَ )52 :1356 ،
ناَ ُحسَ نْ َ
ُحسَیَ َ
ّ
محمد بن عبداهلل بن جعفر حمیرى ،از ابیسعید حسن بن ّ
علی بن زکر یتا عتدوى
بصرى نقل کرده ،وى گفت :عبداالعلی بن حماد البرسی برایم نقل نمود که وه
از عبتتد اهلل بتتن عیمتتان ،از ستتعید بتتن ابتتیراشتتد از یعلتتی العتتامرى ،وى متتیگو ی تد :از
ّ
مدعو بودم حاضتر شتدم
بیرون آمده و به صرف طعامی که
محضر رسول خدا
در آن مجلتتس حضتترت حس تین
ا ک ترم
حس تین

را دی تدم ک ته بتتا اطفتتال بتتازى متتیک ترد ،پی تامبر

دو دستتت مبتتارک را بتتاز کتترده و او را بتته پ تیش خوانتتد .طفتتل (حضتترت
) شتتروع بتته پر ی تدن بتته ای تنطتترف و آنطتترف نمتتود و پی تامبر

از ای تن

حرکات میخندید تا باالخره او را گرفت .سسس یک دست مبارک را ز یر چانهاش
بوس تید و ستتسس فرمتتود :حس تین
کسی را که حسین

از متتن و متتن از حس تینم ،خداونتتد دوستتت دارد

را دوست دارد ،حسین

شیخ مفید نیز در کتاب االرشاد در باب فضایل و مناق
با نقل مختصر چنین گزارش میکند:

سبطی از اسباط است.

امام حستین

ایتن حتدیث را
ُ ُ
یَ ِم ِ ّننََوََ
َیَبنولََ ُحسن ْن َ

ُ
ُ
اَّللَ
ر و ىَس ِ َی َدَب ُ ََر ِاش ن َدَع ََیَ لََب ِ ََ ُم ّ ََقالََ َِس ن ََر ُسنولََ ِ
ً
یَ ِسنْ ن ََ ِمن ََاألسنْا ِ َ؛َ(مفیاد:1413،
ناَ ُحسن ْن َ
اَّللَمن ََأحن ّ ََ ُحسنیَ َ
یَأحن ّ ََ ُ َ
أناَ ِمن ََ ُحسن ْن َ
َ )172/2
شنیدم
سعید بن راشد از یعلی بن ّمره چنین روایت کرده است :از رسول خدا
که میفرمود :حسین
را که حسین

از من است و من از حسینم .خداوند دوست بدارد کستی

را دوست بدارد .حسین

نوهای از نوادگان است.

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

و دست دیگتر را پشتت سترش قترار داد و دهتان مبتارک را روى دهتانش گتذارد و او را
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ایتن حتدیث در منتابع بعتتدی محتدثان و متکلمتان شتتیعی بته صتورت نقتتل ابتن قولو یته یتتا
نقتتل شتتیخ مفیتتد آمتتده استتت (ستتید مرتضتتی220/1 :1415 ،؛ ابتتن شتتهر آشتتوب/4 :1379 ،
71؛طبرسی250 :1390 ،؛ ابن بطر یتق حلتی406 :1407 ،؛ اربلتی6 /2 :1381 ،؛ حلتی:1411 ،
305؛ مجلسی.)74 /37 :1404 ،
ایتتن حتتدیث را عالمتته مجلستتی بتته صتتورتی متفتتاوت بتتا نقتتل مرستتل در بحتتاراالنوار چنتتین
نقل میکند:

ُ ُ
فَب ننن ََ ُمؤ ّلف ننا ِ ََأص ننحابناَ ُم س نن ً ََعن ن ََب ن ن ََ ّ
الص ننحاب ِ ََقنننالََرأَین ن ُ ََ
نولَ ُر َِویََ ِ َ
أق ن َ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ُّ ّ ُ ُ ُّ ّ
ُ
صَ ُل ابََ ُ
نَوََأناَ
یَ ِم ِ ّ َ
ولُ «َ:حسَ ْن َ
ک ََوََ ُهاََیَب َ
الس َ
صَال ج ََ َ
یَکَماَیَ َ
اْلسَ ِْ َ
َیَ ّ َ
ّالن ِ ّ َ
ً
ً
یَ ِسنْ ن ََ
ناَ ُحسن ْن َ
اَّللَمن ََأبغن ََ ُحسنیَ َ
ناَوََأبغن ََ ُ َ
اَّللَم ََأحن ّ ََ ُحسنیَ َ
یَأح ّ ََ ُ َ
ِم ََ ُحسَ ْن َ
ُ
ُ
نَاَّللََققن ََ َِبیَحنیََبن ِ ََ
ندَ ِإ ّ َ
نه»َفننَ لََجْ َِئین َ َوََقنالََیناَُم ّم ُ َ
اَّللَقا ِتل ُ َ
ِم ََاألسْا ِ ََل ََ ُ َ
ْ ً
ْ ً
یَوََسنیَب ُق ُ ََبناب ََابن ِقنکََ ُ
فاَ ِم ََ ُ
یَ
یَألف َناَوََسنْ َِ ْ َ
یَسنْ َِ َ
اْلسن ِْ َ
اْلن ِاف َِب ْ َ
یَأل َ
زَکَ َِر َّیاَسْ ِ َ َ
ِ ِ
ً
ُ
ُ
نَقا ِتن ََ ُ
فاَ ِمن ََ ُ
ابَ
ونَعلَین ِ َهَ ِنصن ََعنَ ِ َ
فَت ُنابا ن ََ ِمن ََننا نََوََیَکن ُ َ
یَ ِ َ
اْلسن ِْ َ
ندی ََوََ ِإ ّ َ
اْل ق ِ َ
أل َ
ُ
ُ
ّ
ُ
فَق ن ََِ
نهَ ِ َ
سَعلََأ ّ ََِرأ ِس ِ َ
کن َ
أه ِ ََا ّلدنَیَاَوََقدََش ّد ََیَد ُ َاهَوََ ِ ج ُ َهَ ِبس ِس ََ ِم ََنا نََوََ ُهاََ ُمنَ َ
ُ ُ
یَلََ
ابَاأل ِلن ِ َ
نقَال نَ ِ َ
ندََا ِئ ُ َ
حَیَق ّا َََأه ََ ّالنا ََِ ِم ََ ِش ّد ِ ََنق ِِنناَوََ ُهناََ َِفیناَخ ِال ن َ
نَوََل ُ َهَ َِر ی ن َ
جه ّ َ
ن؛َ(مجلسیَ )314 /45 :1404 ،
ی َ جه ّ َ
ح َِ
َُیفَ ّق َُ َعن ُ َهَوََ َُیسقََ ِم ََ ِ َ
مؤلف میگو ید :در بعضی تألیفتات علمتای متا شتیعیان از بعضتی از صتحابه نقتل

میکند کته گفتت :پیغمبتر استالم
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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را دیتدم کته لعتاب دهتان امتام حستین

نظیر شکر میمکید و میفرمود« :حسین
دوست بدارد که حسین

را

از من و من از حسینم .خدا آن کسی را

را دوست داشته باشد .خدا بغض آن کسی را داشتته

باشتتد ک ته بغتتض حس تین را دارد .حس تین یک تی از سبطهاستتت .ختتدا قاتتتل
حسین را لعنت کند!» پس از این جر یان جبرئیل نازل شد و گفتت :یتا ّ
محمتد!
خ تتدا ب تتراى ش تتهید ش تتدن یحیت تی ب تتن زکر یت تا تع تتداد هفت تتادهزار نف تتر از من تتافقین و
بنتتیاس تترائیل را کش تتت .بتتهزودى خ تتدا ب تتراى شتتهید ش تتدن پس تتر دختتتر ت تتو؛ یعن تتی

حسین

حس تین

تعداد دو برابتر آن را از متجتاوز ین ایتن امتت خواهتد کشتت .جتاى قاتتل

در تتتابوتی از آتتتش استتت و ب تهقتتدر نصتتف عتتذاب اهتتل جهتتنم دچتتار او

خواهد شد .دست و پاى قاتل حسین

بهوسیله زنجیرهاى آتشین جهنم بسته

خواهد شد و او با سر خود در دوزخ آو یزان میشود .یتک بتوى بتدى از او متیوزد کته
اهل جهنم از آن معذب و ناراحت خواهند شد .وى دائما در جهنم است .عذاب
دردنا ک را میچشد و از آن جدا نخواهد شد و از آب جوش جهنم ستیراب خواهتد

شد.

از بتتین منتتابع نتتام بتترده ش تده ،کتتتاب کامتتل الز یتتارات نوشتتته ابتتن قولو یتته قمتتی ،کهنتتترین
منبعتتی استتت کتته ایتتن حتتدیث را نقتتل نمتتوده استتت .ایتتن کتتتاب از مهمتتترین منتتابع حتتدییی
شتتیعی بتته شتتمار متتیرود و متتورد رجتتوع علمتتا بتتوده استتت .عالمتته مجلستتی در بتتاره ایتتن کتتتاب
میگوید:
کتاب کامل الز یارات از اصول معتبر و مشهور میان فقهاى شتیعه استت( .مجلسای،
)27 :1 :1404

وی در بحاراالنوار روایت «حسین منتی» را بته همتین منبتع ارجتاع داده استت .نکتته قابتل
توجه این است که تقریبا تمامی منابع حدییی اهل تسنن و شتیعی ،ایتن حتدیث را از یعلتی
بن مرة العتامری از پیتامبر ا کترم

نقتل کتردهانتد و نقتل ایتن حتدیث در منتابع اهتل تستنن بتر

جایگاه ویژه این حدیث در نزد محتدثان اهتل تستنن دارد و چته بستا از منتابع آنهتا بته منتابع
حدییی شیعه راه پیدا کرده است.
در جمعبندی نهایی در باب اعتبار این حدیث باید گفت :با توجه به نقتل ایتن حتدیث
در منابع معتبر حدییی اهل تسنن و شیعه و تصریح به حسن یتا صتحیح بتودن ایتن حتدیث
از سوی بعضی از محدثان ،مقبول و معتبر بودن این حدیث در نزد محدثان فتریقین ،اثبتات
میشود.
.2بهرسی اللیومحهواییحد ث 

چنانکه بیان شد ،این حدیث در بسیاری از منابع تشیع و اهل تستنن ذکتر شتده استت.
فهم محتوا و داللتت حتدیث ،کمتک بستیاری بته شتناخت جایگتاه امتام حستین
پیامبر اکرم

از منظتر

که مورد قبول شیعه و اهل تسنن است ،مینمایتد .بتدین منظتور ،بته بررستی

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

منتتابع حتتدییی شتتیعی از لحتتاظ تتتاریخی متقتتدم استتت کتته ایتتن قتترائن و شتتواهد حکایتتت از
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محتوا و داللت حدیث میپردازیم .از آنجا کته حتدیث دارای سته بختش استت ،هتر بختش
به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
ّ
.1-2حسین ِمنیوأنا ِمنحسین 

در اولتین فتراز ایتن حتدیث پیتامبر ا کترم

متیفرمایتد« :حستین

از متن استت و متتن از

حسینم» .اگرچه در ابتدا به نظر میرسد منظور پیامبر از این جمله ،پیوند خویشاوندی امام
حسین

با او باشد اما با توجه به بخش دوم جمله که میفرماید« :من از حسینم» بعید بته

نظتتر متتیرستتد کتته ایتتنگونتته باشتتد .در واقتتع بلیغتتان عتترب وقتتتی متتیخواهنتتد شتتدت الفتتت و
محبت به کستی را نشتان دهنتد ،متیگوینتد «فال نتی از متن استت و متن از فال نتیام» .چنتانکته
وقتتتی متتیخواهنتتد نفتترت ختتود را نشتتان دهنتتد ،از ایتتن عبتتارت استتتفاده متتیکننتتد« :متتا از او
نیستیم و او از متا نیستت» .ایتن شتیوه در قترآن نیتز آمتده استت .خداونتد در جر یتان فرمانتدهی
طالوت برای بنیاسرائیل میفرماید:

ُ
ُ
طالا ُ ََب ج ُ
نَوََم ََ
کمََ ِبِن نَََف ََش ِ بََ ِمن ُ َهَفلَیَسََ ِم ِ ّ َ
نَاَّللََ ُمْقلی َ
اْل ُنادََقالََ ِإ ّ َ
فل ّماَفص ََ
ِ
ّ
لََیَط م ُ َهَف ِِن ُ َهَ ِم ِ ّنَ َ(بب هَ )249َ:
چ تتون ط تتالوت س تتساهش را ب تته راه ان تتداخت ،گف تتت :خ تتدا ش تتما را ب تته ج تتوى آب تتی
میآزماید :هر که از آن بخورد از من نیست و هر که از آن نخورد یا تنها کفی بیاشامد

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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در اینجا لشکر یان طالوت در برابر آزمون بزرگتی قترار گرفتنتد و آن مستئله مقاومتت شتدید

هنگامیکه طالوت به فرماندهی لشکر بنتیاسترائیل منصتوب شتد و ستساهیان را بتا ختود
بیرون برد ،به آنها گفت:

خداوند شما را با یک نهر آب امتحان میکند .آنها که از آن بنوشند از من نیستند

در برابتتر تشتتنگی و چنت تین آزمتتونی ب تتراى لشتتکر ط تتالوت _ بتته و یتتژه بتتا ستتابقه بتتدى کتته بتتراى
بنیاسرائیل در بعضی جنگها داشتند _ ضرورت داشت؛ چرا که پیروزى هر جمعیتت ،بته
مقتتدار انض تتباط و ق تتدرت ایمتتان و اس تتتقامت در مقاب تتل دشتتمن و اطاعتتت از دستتتور رهبتتر و

فرمانده بستگی دارد .طالوت میخواست بداند انبوه لشکر تا چه اندازه فرمان او را اطاعتت
میکنند؛ به و یژه اینکه آنها با تردید و دودلی و حتی اعتراض ،رهبترى او را پذیرفتته بودنتد.
گرچه در ظاهر تسلیم شده بودنتد ،ولتی شتاید هنتوز در بتاطن ،شتک و تردیتد بتر دلهتاى آنهتا
حکومت میکرد .از اینرو مأمور میشود آنها را امتحان کند که روشن شتود آیتا ایتن ستربازان
که میخواهند در برابر شمشیر آتشبتار دشتمن بایستتند ،توانتایی تحمتل مقتدارى تشتنگی را
دارند یا نه؟ (مکارم شیرازی)24/2 :1374،
ایتتن ستتبک در حتتدیث نیتتز معمتتول استتت .چنتتانکتته از پیتتامبر ا کتترم
علی

نقل شده است:
ََ

ْ

در بتتاره حضتترت

ْ

ه َو ِم ِّنی َو أنا ِم ْنه ح ّبه ِإی َمان َو بغضه کفر( .شیخ صدوق)15 :1376 ،

بنتتابراین متتیتتتوان گفتتت ایتتن جملتته بتته محبتتت شتتدید بتتین پیتتامبر و امتتام حستتین

،

وحدت هدف و روش ایشان و رسالت آنان در راه پاسداری از دین خداوند اشتاره دارد و ایتن
در راه اثبات و احیای شعائر دین جدش قیام کرد و شهید شتد (حستینی

که امام حسین

فیروزآبادی318 :1422 ،؛ رحمت.)106 :1392 ،
چراغ توحید و نبوت برای همیشه خاموش میشد .او از طریق شتهادت ،حلقته اتصتال بتین
توحید ،نبوت ،ارزشها و انسانهاست (انصاریان.)20 :1388 ،
بدین ترتی

مشخص میشود این محبت پیامبر به امام حسین

یک محبتت ستاده

پدر و فرزندی نیستت؛ بلکته حتاکی از یگتانگی عمیتق روحتی و اتصتال ناگسستتنی معنتوی و
راه و روش و ایتتنکتته وصتتایت و امامتتت امتتام حستتین

در امتتتداد نبتتوت ختتاتم انبیتتا

است.
احبحسینا 
احباهللمن ّ 
 ّ .2-2

ح

به معنای دوست داشتن است و محبت یعنی خواستن و تمایتل بته چیتزی کته آن

را خیتتر متتیپن تتداریم (شتتریعتمداری .)437 :1387 ،راغتت
محبتتت یعنتتی قل ت

در مف تتردات متتیگو یتتد :حتت

و

را در معتترض دوستتت داشتتتن کستتی قتترار دادن .در محبتتت ،اراده وجتتود

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

وقتی امام حسین

جان خود را در راه خدا داد ،دورانی بتود کته ا گتر او چنتین نمتیکترد،
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دارد .محبت خدا به بنده ،یعنی انعام و بخشش به او و محبت بنتده بته ختدا؛ یعنتی طلت
نزدیک شدن به خداوند( .راغ  ،بی تا.)214:
حت و بغتتض انستتان بایتتد در مستتیری کتته مطلتتوب خداونتتد استتت قتترار گیتترد .از ایتتنرو در
آیتتات و روایتتات بتته محبتتت و مت ّ
تودت اهتتل بیتتت و نداشتتتن بغتتض بتته ایشتتان اشتتاره شتتده
استتت .خداونتتد در آیتته معتتروف بتته مت ّ
تودت کتته فتتریقین اتفتتاق نظتتر دارنتتد در بتتاره اهتتل بیتتت

پیامبر

نازل شده ،میفرماید:

ّ
ّ
ُ ُ
ُ
ّ
نَی ََآم ُنننااَوع ِم ُلننااَ ّ
کمََعلَی ن ِ َهَ َ
الصن ِناْلا ِ ََق ن ََلََأسننل َل َ
اَّللَ ِعْنناد ُ َهَالن ِ َ
نَیَ َُیْ ِش ن ََُ ُ َ
َ ِلنکََالن ِ َ
ُ ن ُ
ّ
ً
ُ
ور ؛َ
ک نَ
نورَشن َ
نَاَّللََغف َ
نهَ َِفیناَ ُحس ًنناَ ِإ ّ َ
فَالبنر بََومن ََیَبقن ِ ََحسنن ََن ِنِدََل ُ َ
أج ً اَ ِإ َلَاْلناَ ّد ََ ِ َ
(شوریَ )23 :
ای تن همتتان [پاداشتتی استتت ک ته ختتدا بنتتدگان ختتود را ک ته ایمتتان آورده و کارهتتاى

شایسته کردهاند [بدان مژده داده است .بگو به ازاى آن [رسالت پاداشی از شتما
خواستار نیستم ،مگر دوستی در باره خو یشاوندان و هر کس نیکی به جتاى آورد [و
طاعتی اندوزد براى او در ثواب آن ختواهیم افتزود قطعتا ختدا آمرزنتده و قدرشتناس
است.

در این آیه« ،ذوی القربی» به اهل بیت

اشاره دارد ،کته دوستتی ایشتان در واقتع قبتول

والیت و رهبری آنان است که همان تداوم والیتت پیتامبر ا کترم
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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و خداونتد استت (مکتارم

شیرازی.)406 :20 :1374 ،
احادیث بسیاری نیز از پیامبر اکرم
حستتین

در مورد محبت اهل بیت

به خصوص امتام

وارد شتتده استتت .بتته عنتتوان نمونتته ،از ابتتوهریره نقتتل شتتده استتت کتته پیتتامبر

درباره حسنین

فرمود:

ّ ّ ُ
حبماَفا ِح ّبماَوَا ِح ّ ََم َ ُی ِح ُّبما؛َ(مسلمَ )129/7 :1405 ،
انَا ُ َ
اللهمَ َ
َ

خدایا! من آن دو را دوست می دارم .پس آنها را دوست بدار و هر کس که آنهتا را
دوست دارد ،دوست بدار.

نیز روایت شده است:
ُ
ّ
حب َهَی ؛َ(ابن حجر عسقالنیَ )63/2 :1404،
م َاحْنَفلی ِ

هر کس مرا دوست بدارد ،باید این دو را دوست بدارد.

در روایتتتی دیگتتر پیتتامبر
مینماید:

ح ت ّ و بغتتض نستتبت بتته حستتنین

را این گونتته ترستتیم

احْهَاَّللَادخلهَ ّ
حْهَاَّللَوَم َ ّ
اْلسیَاحْبقهَوَم َاحببقهَا ّ
جننا َ
َْ
م َاح ّ ََاْلس َوَ
ّالن یَ.وَم َابغضهماَاوَبغیَعلیماَابغضقهَوَم َابغضَقهَابغضهَاَّللَوَمن َابغضنهَ
جهنَوَلهَعَابَمبی؛َ(متقی هندیَ )120/12 :1405 ،
اَّللَادخلهَ ّ َ
هر کس حسن و حسین

را دوست دارد ،متن او را دوستت متیدارم و هتر کتس را

من دوست دارد ،خدا او را دوست میدارد .و هر کس که خدا او را دوست دارد ،او
را داخل بهشت میکند .و هر کس آنها را دشمن بدارد یا بر آنها ستم کند ،من او
را دشمن میدارم و هر کس را من دشمن متیدارم ،ختدا او را دشتمن متیدارد و او را
داخل جهنم سازد و از برای او عذاب جاودان است.

،

امام صادق

از پیامبر اکرم

چنین نقل میفرماید:

ُّ
اسَا ِْلس ََِ ُح ُّْناَأه ََالَْیَ ِ َ؛َ(تحف العقولَ )99 :1389 ،
اسَوََأس ُ َ
ک ِ ََشَ ن َءَأس ن َ
َِل َ

هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسالم محبت به ما خاندان است.

در واقتع استتالم ماننتتد خانتتهای استتت کتته پایته آن محبتتت اهتتل بیتتت

استتت .ا گتتر یتتک

خانته پایته محکمتی نداشتته باشتد ،بته زودی نتابود متتیگتردد .امتا بته چته علتت محبتت اهتتل
بیتتت

استتاس دیتتن دانستتته شتتده استتت؟ اساستتا دیتتن بتترای ایجتتاد رابطتته بتتین انستتان و

خداوند آمده است .دو عامل در شکلگیری این ارتباط دخیلاند :معرفت و محبتت .ابتتدا
انسان نسبت به آفریدگار هستی شناخت پیتدا متیکنتد و بعتد از ایتن محبتتی بته او در دلتش
شتکل متیگیتترد .و ایتن شتتناخت و محبتت زمینتتهستاز رابطتته انستان بتتا خداونتد متتیگتردد .امتتا
نکته اینجاست که این حد از شناخت و محبت برای اینکته انستان بتوانتد بتر استاس دیتن

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

در حتتدیث «حستتین منتتی و انتتا متتن حستتین» نتیجتته دوستتت داشتتتن امتتام حستتین
محبتتوب شتتدن در نتتزد خداونتتد استتت .ستتؤال ایتتن استتت کتته چتترا ّ
محبتتت اهتتل بیتتت بتته
ّ
محبت خداوند میانجامد؟

17

صحیح خداوند زندگی کند کافی نیست؛ چنانکته مشترکان نستبت بته خداونتد شتناخت و
محبتتت داشتتتند ،امتتا در پرستتتش او بتته بتتیراهتته رفتنتتد .بتتدین ترتیت

انستتان بتترای شتتناخت

چگتتونگی رستتیدن بتته خداونتتد نیتتاز بتته راهنمایتتانی دارد کتته در ایتتنجتتا مستتئله «نبتتوت» نمتتود
متتییاب تد .امتتا نبتتوت نیتتز بتته تنهتتایی کتتافی نیستتت و بستتیارند کستتانی کتته پیتترو پیتتامبران
هستتتند ،امتتا راه صتتحیح را نمتتیپیماینتتد .بنتتابراین ،پتتس از پیتتامبران
باید به راهنمایی مردم بپردازند .بدین ترتی

اهمیت وجود اهل بیت

جانشتتینان ایشتتان
و محبتت ایشتان

مشتخص متتیگتردد کتته ایتتن محبتت نهایتتتا منجتر بتته رستتیدن بته خداونتتد متیشتتود( .مصتتبا
یزدی)309-305 :1391 ،
اما نکته مهم درباره محبت به اهل بیت

 ،لزوم همراه شدن این محبت بتا پیتروی از

دستتتورات ایشتتان و در راستتتای اهتتداف آنهتتا قتتدم برداشتتتن استتت .خداونتتد در قتترآن کتتریم
خطاب به پیامبر

میفرماید:

ُ ُ ُ
ُ ُُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ی ؛َ
نورَر ِحن نَ
اَّللَغف نَ
کمََو َ
اَّللَوَ یَغ ِفن ََلَکنمَََننوبَ َ
ک ُ َمَ ُ َ
انَ َُیح ِبنَْ َ
تَ َِت ُّْونََاَّللََف ّنات ِب ُ ِ َ
ق ََ ِإنََ َکن َ
(آل عمرانَ )31 :
بگو :اگر خدا را دوست دار ید از من پیروى کنید تا ختدا دوستتتان بتدارد و گناهتان

شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است.
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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این آیه بته التتزام حت ّ و تبعیتت اشتاره متیکنتد .محبتت تنهتا یتک عالقته قلبتی نیستت؛
بلکه آثار آن در عمل انسان نیز باید مشخص باشد .یک محبتت واقعتی ،انستان را بته تتالش
در مستتیر خواستتتهتتای محبتتوب متتیکشتتاند .کستتی نیتتز کتته خداونتتد را دوستتت دارد ،بایتتد از
فرستاده او که پیامآور سخن اوست پیروی کند .در ادامته آیته ،بته نتیجته ایتن تبعیتت اشتاره
متتیکنتتد کتته آن محبتتت خداونتتد بتته بنتتده استتت کتته بتتروز آن ،غفتتران و رحمتتت از جانت

او بتته

بندگان است (مکارم شیرازی.)25/2 :1374،
بتتا توجتته بتته ایتتن توضتتیحات مشتتخص متتیشتتود کتته محبتتت امتتام حستتین
محبت خداوند میشود باید بتا تبعیتت از امتام حستین

کتته باعتتث

و پیتروی از اهتداف ایشتان همتراه

گتتردد .محبتتت صتترف ،بتتدون تبعیتتت از ایشتتان ستتود چنتتدانی نتتدارد .وقتتتی ایتتن محبتتت بتتا
تبعیتتت از امتتام معصتتوم همتتراه شتتد ،محبتتت خداونتتد نیتتز حاصتتل میشتتود و بنتتده مشتتمول

رحمت و مغفرت خداوند میگردد.
.3-2حسینسبطمناالسباط 

واژه « ِسبط» در لغت به معناى تیره و طایفه و جماعت فرزندزادگان استت( .ابتن منظتور،

)310/7 :2000

واژه «ستبط» استم جمتع استت بته معنتتاى نستل و فرزنتدزادگان (ختواه دختترى یتا پستترى)؛
زیرا آنها مایه امتداد و گسترش نسل فرد میشوند.
ْ
َ
َ
واژه اسباط پنج بار در قرآن تکرار شده است .در آیه  160سوره اعراف َو ق ّط ْعناهم اث َن َتت ْی
َ
َع ْشت َتر َة أ ْس تتباطا أ َمم تتا اس تتباط بهص تتورت نک تتره آم تتده اس تتت .م تتراد از آن تیرهه تتا و گروهه تتای
دوازده گانته قتتوم موستتی
یعقتوب

یتتا همتتان استتباط بنتتیاستترائیل کتته نوادگتتان دوازده فرزنتتد حضتترت

هستتند استتت .امتا در آیتات دیگتتر (بقتره136 :و140؛ آلعمتران84 :؛ نستتا )163 :

اسباط به صورت معرفه در کنار انبیای الهی و پیامبران اولوالعزم

آمده و از آنان به عنوان

دریافتکننتدگان وحتی یتاد میشتود کته حکایتت از جایگتاه و یتژه آنتان می کنتد .بترای اثبتات
ُ
ّ
یَ ِم ن ََب ن ِند َِهَوََأوحَیَننناَ ِإلََ ِإب ن اهیََوََ
ِإننناَأوحَیَننناَ ِإلَی نکََکَمنناَأوَحَیَننناَ ِإلََنننو ن ََوََ ّالن َِب ِّی ن ْ َ
ُ
ىسَوََأَ َُّیابََوََ َُی ُانسََوََ ُ
هار ونََوََ ُسنلَیَمانََوََ
ِإَساعی ََوََ ِإسحاقََوََیَ بابََوََاألسبا ِ ََوََعی َ
ً
آتَیَناَ ُ
داودََز ُبو َا ؛َ(نساءَ )163 :

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

مدعا تنها به ذکر یک آیه بسنده میشود:

پدر مشترک باشند و همه به او منتهی گردند .و سبطهاى بنیاسرائیل دوازده تیتره
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متتا بتته تتتو وحتتی فرستتتادیم ،همتتانگونتته ک ته بتته نتتو

و پی تامبران پتتس از او وحتتی

فرستتتادیم و [نیتز بتته ابتتراهیم و استتماعیل و استتحاق و یعقتتوب و استتباط و عیستتی و
ا ّیوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داو ود زبور دادیم.

عالمه طباطبایی در تفسیر واژه اسباط ذیل آیه  136سوره بقره مینویسد:

کلمتتته استتتباط جمتتتع ستتتبط (نتتتواده) استتتت و در بنیاستتترائیل معنتتتاى قبیلتتته در
بنیاسرائیل را میدهد و سبط مانند قبیلته بته معنتاى جمتاعتی استت کته در یتک
و امت بودند که هر تیره از آنان به یکی از دوازده فرزند یعقوب

منتهی میشدند

و از هر یک از آن دوازده فرزند ،امتی پدید آمده بود .حال اگر مراد بته استباط همتان

امتها و اقوام باشد ،در اینصورت اینکه نسبت نازل کردن کتاب را به همه آنان
داده از اینجهت بوده که همه آن دوازده تیره مشتمل بر پیغمبرانی بوده .و اگر مراد

به اسباط اشخاصی از انبیا باشد که بته ایشتان وحتی متیشتده ،در ایتنصتورت بتاز

منظتتور بتترادران یوستتف نیستتتند؛ چتتون ایشتتان از انبی تا نبودنتتد و نظی تر ای تن آی ته
َْ
َ
َ
َ
تحاق َو َی ْعق َ
تتباط َو
تماعیل َو ِإ ْست
تتوب َو اْل ْس ِ
تراهی َم َو ِإ ْست ِ
شتتر یفه آی ته َو أ ْو َح ْینتتا ِإلتتی ِإ ْبت ِ
ِعیستی (نستتا  )163 :استت کته در آن نیتز وحتی را بتته استباط نستتبت داده استتت.
(طباطبایی)471/1 :1374،

بر اساس مفاد روایات براى هر قومی امامی بوده که برخی آیات و احادیث از آنان ،گاه بته
َ
«اسباط» ،گاه به «ائمه» و گاه به «نقی » و «نقبا » تعبیر کردهاند .البته ایتن نقیبتان ،تمامتا از
تیتتره و تبتتار انبیتتا

بودهانتتد .ایتتن دستتته از آیتتات و احادیتتث ،متتراد از «ستتبط» و «استتباط»،

کستتانی هستتتند کتته عتتالوه بتتر ایتتنکتته از نستتل پیتتامبران الهیانتتد ،ختتود از امامتتان و نقیبتتانی
هستند که براى کار پیشوایی خلق برگزیده شدهاند و به نوعی با مبدأ وحی پیوند دارند (ری
شهری.)35 :1388 ،
در روایتی پیامبر اکرم

خود و امامان بعد خود را چنین معرفی میکند:

یَخین ََُاألسنبا ِ ََ.اْلسن ُ ََو ُ
أناَخین ََُ ّالنب ّی ْ
نیَ
اْلس ُْ َ
إنَ ِسنْط ّ َ
نیَخین ََُالا ِص ّنی ْیَ،و ّ َ
نیَ،وو ِص ّ َ
ِ
ُ ً
ُ
ُ
إنَّ
ُ
ّ
ّ
ندَی بننابَََ،وکننانااَاثنننََعَشن ََرجن َ،و َ
إنَاألسننبا ََکننانااَ ِمن َولن ِ َ
ِسنبطاَهن ِنَ ِ َهَالمن ِ َ،و َ

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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األ ِ ّئ ََب ِدىَاثناَعش ََ ِم َأه ِ ََبی ؛َ(خ از قمیَ )83 :1401 ،
ترین پیتتامبرانم و وصتتی متتن ،بهتتترین وصتتی استتت و ِستتبط متتن ،بهتتترین
متتن ،بهتت ِ
َ
استتباط استتت .حستتن و حستتین ،دو ستتبط ایتتن امتتت هستتتند و استتباط از فرزنتتدان
َ
یعقوب دوازده مرد بودند و امامان پس از من ،دوازده تن از خاندانم هستند.

در روایتت دیگتری ابتوذر از پیتامبر

در بتتاره عتدد امامتان پتس از ایشتان میپرستتد و آن را

عدد نقبای بنیاسرائیل معرفی مینماید:

ُ
ُ
ُ
نَ ِإسن ا َِئی َ(َ.صادوق:1404،
اءَب ِ َ
اَّللَفَکَ ِ َمَاأل ِ ّئ ََب دَکََقالََعددََنبْ ِ َ
قالََقل ُ ََیَاَر ُسولََ ِ َ
َ )50/1

با توجه به جمعبندی مفاد آیات و روایات میتوان گفت مراد از خطاب پیامبر اکرم

َ
سباط».
اْل
که فرمود« :ح َسین ِسبط ِم َن
ِ
مقصود این است که امام حسین

امام و وصی پیامبر ختاتم

توج تته ب تته روای تتت دیگ تتر ک تته پی تتامبر اس تتالم

فرم تتود« :ام تتام حس تتن

استت .همچنتین بتا
و ام تتام حس تتین

سیداالسباطند» (کلینی ،)134/1396:15،مشتخص متیشتود جایگتاه ایتن دو امتام در بتین
امامان ویژه است و این از آن روست که نسل پیامبر ا کترم
گستتترش پیتتدا می کنتتد .امتتام حستتین
پیامبر خاتم

و ستادات از اوالد ایتن دو امتام

هتتم بتته جهتتت ایتتنکتته نستتل ستتایر امامتتان و استتباط

از او ادامه پیدا متیکنتد از جایگتاهی ممتتاز و ختاص برختوردار استت کته در
حسنین

را ادامه نطفه پاک خود میدانتد و ایشتان را «ستبط» خطتاب

روایتی پیامبر

میکند که ذر یته رستول ا کترم

از ایشتان امتتداد متییابتد و نیتز مصتلح آخرالزمتان را از نستل

امام حسین
حسین

معرفی مینماید (مجلسی .)56/37 :1404 ،به ستب

پیامبر

همتین منزلتت امتام

در بارهاش میفرماید:

یَ ِسْ ن ََ ِم ََاألسْا ِ ََ .
اَّللَم ََأح ّ ََ ُحسَیَ ًناُ َ،حسَ نْ َ
یَ،أح ّ ََ ُ َ
نَوأناَ ِم ََ ُحسَ ْن َ
یَ ِم ِ ّ َ
ُحسَ ْن َ

ذکر شده است .در میان منابع اهل تسنن ،منابع معتبری مانند صتحا ستته (ستنن ترمتذی

و سنن ابن ماجه) نیز به چشم میخورند .البته قبل از این منابع از لحاظ تاریخی این روایت
در کتاب مسند احمتد بتن حنبتل و کتتاب المصتنف ابتن ابیشتیبه ،استتاد بختاری صتاح
کتاب صحیح بخاری ،آمده است .در مجموع اکثر محدثان اهل تسنن این روایتت را حستن
شمردهاند و در نزد آنها معتبر بوده است.
در منتابع حتدییی شتتیعه ایتن حتتدیث در کتتاب کامتل الز یتتارت ابتن قولو یتته و االرشتاد شتتیخ
مفید آمده و اکثر محدثان یا متکلمتان امامیته بعتد از ایشتان نقتل ایتن دو کتتاب و بعضتا نقتل
اهل تسنن را در کت

خود آوردهاند که حکایت از مقبول بتودن ایتن حتدیث در نتزد محتدثان

امامیه دارد.
مدلول حدیث چنان که بررسی شد ،متضمن سته نکتته و سته فتراز استت :اول :اشتاره بته

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

نهیجه 
ََ
حدیث معروف «ح َس ْین ِم ِّنتی َوأنتا ِم ْتن ح َست ْین» در بستیاری از منتابع شتیعه و اهتل تستنن
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وحدت و یگانگی روحی ،راه و روش و اهداف امام حسین

و پیامبر اکرم

در اعتتالی

منجتر بته محبتوب شتدن در

کلمه اهلل و حفظ دیتن الهتی دارد .دوم :محبتت امتام حستین
ن تتزد خداون تتد میش تتود مش تتروط ب تته این ک تته ای تتن حت ت ّ همتتراه ب تتا تبعیتتت از دس تتتورات ام تتام
کتته فرمتتود:

حستتین و پیتتروی از اهتتداف او باشتتد .ستتوم :متتراد از خطتتاب پیتتامبر ا کتترم
َ
سباط»؛ ایتن استت کته امتام حستین امتام و وصتی پیتامبر ختاتم
اْل
«ح َسین ِسبط ِم َن
ِ

استتت .از نگتتاهی دیگتتر بتته جهتتت این کتته نستتل ستتایر امامتتان و استتباط پیتتامبر ختتاتم از امتتام
حستتین

ادامتته پیتتدا می کنتتد او از جایگتتاه ممتتتاز و خاصتتی در بتتین امامتتان معصتتوم

برخوردار است.

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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م ابع 

_ ابن ابیشیبه ،ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابراهیم (1941م)ّ ،
المصنف ،استانبول.

_ ابن بطریق حلی ،یحیی بن حسن ( ،)1407العمده ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ اول.
_ ابن حجر عسقالنی ،احمد ( )1404االصابه ،بیروت ،دارالفکر.

_ ابن شعبه ،حسن بن علی ( ،)1389تحتف العقتول عتن آل الرستول

میرزایی ،قم ،صالحان ،چاپ اول.

 ،ترجمته :علیاکبتر

_ ابن شهر آشوب مازندرانی ( ،)1379محمد ،المناق  ،جلد  ،4قم ،انتشارات عالمه.
_ ابن قولویه ،جعفر بن محمد (1356ق) ،کامل الزیارات ،نجف ،مرتضویه.

_ ابن ماجه ،ابوعبداهلل محمتد بتن یز یتد قزوینتی (بتیتتا) ،ستنن ،جلتد ،1بتیجتا ،نشتر مکتبته
ابیالمعاطی.

_ اب تتن منظ تتور ،جمالال تتدین محم تتدبن مک تترم (2000م) ،لس تتان الع تترب ،دارص تتادر ،بی تتروت،
دارالمعرفه.

_ احمتتد بتتن حنبتتل ،ابوعبتتداهلل ( ،)1421مستتند االمتتام احمتتد بتتن حنبتتل ،بیتتروت ،مؤسستته
_ اربلی ،علی بن عیسی ( ،)1381کشف الغمه ،جلد  ،2تبریز ،مکتبه بنی هاشم.
_ امیناالسالم ،فضل بن حسن طبرسی (بی تا) ،اعالم الوری ،تهران ،دارالکت
_ انصاریان ،حسین ( ،)1388نگاهی به مقام امام حسین

 ،قم ،دارالعرفان.

االسالمیه.

_ ترمذی ،محمد بن عیستی ( ،)1419الجتامع الصتحیح و هتو ستنن الترمتذی ،جلتد ،5قتاهره،
دارالحدیث.

_ الحت تتاکم النیشت تتابوری ،ابوعبت تتداهلل (1411ق) ،المست تتتدرک علت تتی الصت تتحیحین ،بیت تتروت،
دارالکت

العلمیه.

_ حستتینی فیروزآبتتادی ،مرتضتتی ( ،)1428فضتتائل الخمستته متتن الصتتحا الستتته ،جلتتد،3
بیروت ،المجمع العالمی الهل البیت

.

_ حلی ،حسن بن یوسف ( ،)1411کشف الیقین ،تهران ،مؤسسه چاپ و انتشارات.
_ ّ
خزاز قمی ،ابوالقاسم علی بن محمد بن علی (1401ق) ،کفایته اْل ثتر فتی ال ّ
تنص علتی ّ
اْلئمته

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی

الرساله.
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 ،قم ،انتشارات بیدار.

اإل ثنی عشر

احمتد ارنتووط ،بیتروت،

_ ذهبی محمد1986( ،م) ،ستیر اعتالم النتبال  ،بته کوشتش :شتعی
دارالفکر.

_ راغ

اصفهانی ،حسین بن محمد (بی تا) ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،دارالشامیه.

_ رحمتتت ،حکمتتت ( ،)1392امامتتان اهتتل بیتتت

در کت ت

اهتتل ستتنت ،ترجمتته خزایتتی،

تهران ،مشعر.
_ شتتریعتمداری ،جعفتتر ( ،)1387شتتر و تفستتیر لغتتات قتترآن بتتر استتاس تفستتیر نمونتته ،مشتتهد،
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
_ طباطبایی ،محمدحسین (1374ش) ،المیزان ،جامعته مدرستین حتوزه علمیته قتم ،دفتتر
انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.
_ صتتافی ،لطتتفاهلل ( ،)1395پرتتتوی از عظمتتت امتتام حستتین

 ،قتتم ،دفتتتر تنظتتیم و نشتتر آثتتار

آیةاهلل العظمی صافی گلسایگانی.
_ صدوقّ ،
محمد بن علی ( ،)1418امالی ،بیروت ،دارالمعرفه ،چاپ دوم.
_ ______________________ ( ،)1376خصال ،تهران  ،کتابچی ،چاپ دوم.
_ قرشتتی ،بتتاقر شتتریف ( ،)1380زنتتدگانی حضتترت امتتام حستتین
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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 ،بررستتی و تحلیتتل ،جلتتد،1

ترجمه :حسین محفوظی موسوی ،قم ،بنیاد معارف اسالمی.
_ قرشی بنانی ،علیاکبر (بیتا) ،قاموس قرآن ،جلد  ،2تهران ،دارالکت

االسالمیه.

_ متقتتی هنتتدی ،عتتال التتدین علتتی بتتن حستتامالتتدین ( ،)1401کنتتز العمتتال فتتی ستتنن االقتتوال و

االفعال ،جلد ،12مؤسسه الرساله.
_ مجلستتتی ،محمتتتدباقر بتتتن محمتتتدتقی ( ،)1404بحتتتار االنتتتوار الجتتتامع لتتتدرر اخبتتتار االئمتتته
االطهار

 ،بیروت ،مؤسسة الوفا .

_ محمتتدی ریشتتهری ،محمتتد ( ،)1388دانشنامتته امتتام حستتین

بتتر پایتته قتترآن ،حتتدیث،

تاریخ ،ترجمه :عبدالهادی مسعودی ،قم ،دارالحدیث.
_ مصتتبا ی تزدی ،محمتتدتقی ( ،)1391پنتتدهای امتتام صتتادق

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

بتته رهجو ی تان صتتادق ،قتتم،

_ مفید ،محمد بن محمد ( ،)1413االرشاد ،جلد  ،2قم ،کنگره شیخ مفید.
_ مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت
_ کلینیّ ،
محمد بن یعقوب (1363ش) ،الکافی ،تهران ،دارالکت

اسالمیه.
االسالمیه.

_ نیشابوری ،مسلم بن حجا (1405ق) ،الصحیح ،بیروت ،دارالقلم.
_ هییمی ،نورالدین علی بن ابیبکتر ( ،)1414مجمتع الزوائتد و منبتع الفوائتد ،جلتد  ،9قتاهره،
مکتبه القدسی.

َح ُس ُ ّ
ین ِمنی ُو أنا ِمن ُح َسین
بررسی اعتبار و داللت حدیث نبوی
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