
 
 
 
 
 

 شیعی تفاسیر در حسین امام جایگاه

 1هیل  عبدال محمداسماعیل دکتر
 2نیا کرمی محمد

چکیا 
کرم رسول بهه  مهردم میهان در را بهها گهران چیهز دو ، قلهین حدیث در ا
 امهام .طهارت و عصمت بیت اهل دیگری و قرآن یکی نهاد  هودعی

 بهایشان  .است عبا آلنفر از  پنجمین و بیت اهل از یکی حسین
 رسهههول توجههه مههورد ،دارد معصههوم بزرگههان دیگههر بههین کههه ویژگههی سههب 
کههرم کههریم  قههرآن در بسههیاری آیههات و بههوده مسههلمانان و ائمههه ،ا
 تها دیگهر برخهی و 128 را آیهات عدادت برخی .دارد وجود آن حضرت درباره
 امهههام دربهههاره آشهههکارا یادشهههده، آیهههات از برخهههی .انهههد کرده ذکهههر آیهههه 250

 بهه البتههو  _ مفسهران تأویهل و تفسهیر بها برخی و ندا شده نازل حسین
 ایههن بههه حاضههر پههژوهش .اسههت شههده تطبیهه  ایشههان بههر _ روایههات کمههک
 قهرآن در حسهین امهام بهار در شهیعه نامفسر یها دیدگاه» که پرسش
 .دهد می پاسخ «؟چیستکریم 
 .روایات ،حسین امام ،شیعه ،تفاسیر :هاوه  کلیا

                                                   
 قتتتتتتتتتم علمیتتتتتتتته حتتتتتتتتوزه ادیتتتتتتتتان و فتتتتتتتترق علمتتتتتتتتی گتتتتتتتتروه عضتتتتتتتتو استتتتتتتتالمی، عرفتتتتتتتتان و تصتتتتتتتتوف دکتتتتتتتتتری. 1

(m.s.abdollahy@hotmail.com.) 

 قتتتتتتتتتتتم کتتتتتتتتتتریم قتتتتتتتتتتترآن معتتتتتتتتتتارف و علتتتتتتتتتتوم دانشتتتتتتتتتتتگاه، حتتتتتتتتتتدیث و قتتتتتتتتتترآن علتتتتتتتتتتتوم گتتتتتتتتتتروه دانشتتتتتتتتتتجوی. 2
(raminia.mohammad@yahoo.com.) 
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مقدمه
 قتترآن فهتتم بتتر فتترع ،هتتدایت ولتتی ،آیتتد بتته شتتمار می هتتدایت کتتتابکتتریم  قتترآن کتته جتتا  از آن
 پیامبر و داده قرار پیامبر عهده بر را قرآنی معارف تبیین و تفسیر وظیفهکریم  قرآن است،

 بنتابراین، .دهتد می قترارکتریم  قرآن کنار در هستند، ثقل دو از یکی که را عترت و بیت اهل یزن
 .است قرآنی معارف نمبیّ  و مفسر آنان بیانات

  مقتتتدس ستتتر کتتته گرفتتتت صتتتورت جتتتا آن ختتتدا، کتتتتاب یتتتاد و نتتتام احیتتتای جلتتتوه بهتتتترین
 گتتاه هتتیچ کتته النتتید ستتیاه بتته نتتدا ایتتن بتتا و داد ستتر الهتتی نتتدای نیتتزه، بتتاالی بتتر حضتترت آن

 همیشته قترآن و نیستت شتدنی ختاموش ختدا نتور کته فهماند ،بشنوند را حق ندای نخواستند
 :ماند خواهد زنده

َیرُیَ ُوُؤايَُلََُُدون  ََاهلُلََُنررَ َط  ف  اُهُه  
 
ََُبأ َ(8 :)صفَ.َُنرُثِهََُمُت ََُاهلُلََو 

کرد چنین شد آور یاد را کهف اصحاب ،نیزه روی بر مبارک سر آن آری،  :تالوت 
َ م 
 
ََأ ت  ُسب  ََح  ن  

 
ََأ جاب  ص 

 
َالَ َأ ُ َك  ََه  قَو  ََاُن اکَُيَالر   باَ َاُتنایآَُم   ج  َ(9 :)کهفَ.ع 

 ائمتته و رمکتتا امبریتتپ ش تتتال در .استتت پروردگتتار  تامتت لمتتتاتک مظهتتر  نیحستتامتتام 
 یکتی بستا چته .استت نهفتته یاسترار نیحس به یم اسال امتت  دادن  توجه یبرا  اطهار

 مظهتر نیتتر فترو  پتر و یاله اتیآ نیارترکآش نیحس هک باشد نیهم ،اسرار آن نیتر همم از
 و نتام هکت استت تصتور قابتل چگونته ،راز نیتا استاس بتر .است آسمان در و نیزم  یرو پروردگار
 باشد  امدهین یالهت تابک اتیآ در حضرت آن نشان

 ؛دیتاین قترآن در نتص هبت و صتراحت به حسین نام هک ندک یم اقتضا  1قرآن حفظ سنت
 و بتتود نتتاطق قتترآن هکتت آن بزرگتتوار ختتود  ماننتتد  را اتیتتآ از دستتته نیتتا صتتورت، نیتتا در هکتت چتترا
 بتر را قترآن و داشتتند یبرم انیتم از رنت ین ریشمشت بتا ردند،ک زهین بر را سرش و ردندک دشیشه
 ستینح امتتام دربتتاره امبریتپ نتص و حیصتر  لمتاتک  هکت چنان ؛ردندک یم فیتحر زهین
 .دیگرد تمانک و شد گذاشته پا ریز

                                                   
ا. 1 ُن  ِاّنَّ ح  ا نَّ نَّ ل  ّزَّ ا وَّ  رَّ ک  الّذِ  نَّ ُه  ِإّنَّ حاِفُظون لَّ  (9)حجر:  .لَّ
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  اتیتآ بتاطن در حستین  نشان و  نام هک است نیچن سنت، نیا و راز آن جمع ن،یبنابرا
 .باشد آمده کریم  قرآن  متعدد

قرآنوحسی امام
 :فرماید میکریم  قرآن معرفی در حسین امام

ش  يَ 
 
ف  ُ َأ ب  ر 

 
َأ َع      َج      َو  َُکت  اُبَاهلُلَع      ق   اُئُ ََ:اء  َاْل   ط  اُئُ َو 

َالل   ِةَو  ش  ار  ُ
َاْل  ِةَو  ُفب   ار  َال  َ.ع    

ُبي  اُءَ ن 
ق  اُئُ َُلأل   َاْل   ِلي  اُءَو  و 

اُئُ َُلأل   ط 
َالل   َو  ُ اص  خ   

ُةَُلل  ار  ش  ُ
َاْل  اُمَو  ف    ُةَُلل  ار  ُفب  ال   )شهعیری،َ؛ف 

َ(275 /110 و 103، 20 /89 و 278 /75 :1403 مجلسی،  41 :تا بی
 .حقتتایق و لطتتایف و اشتتارات و عبتتارات :استتت استتتوار چیتتز چهتتار بتتر ختتدا کتتتاب

 بترای قترآن لطتایف و ختواص آن از قترآن اشتارات و استت عمتوم بترای قترآن عبارات
 .است انبیاء آن از آن حقایق و خدا یاولیا

 بتترای روایتتات از برختتی .انتتد گوناگون ،حستتین امتتام شتتأن در نتتازل شتتده آیتتات گمتتان بتتی
 .کننتد متی داللتت حستین امتام به آیات تطبیق در که هستند روایاتی دیگر برخی و یرتفس
 .هستیم آنها بیان صدد در پژوهش این در
ناهشا تفسیرحسینهمامبهشیعهتفاسیردرکهآیاتی.1

1.ََ ُق      اَف  ف   ال    ُعََت  ن   اَن    د  ناء  ب 
 
ََأ ََو  ن   اء  ب 

 
َُکَأ   ََ ناَو  ََُنس   اء  ََو  َُکَُنس   اء    ََ ُوََو  ن 

 
ََس    ناأ ُوس    َو  ن 

 
َُكَأ   ََ َُث  

 ُ َت  ب 
 (61)آل عمران: ؛َن 

 زنان ما را؛ خود فرزندان هم شما م،ینک دعوت را خود فرزندان ما دییایب :بگو آنها به
 شما م،ینک دعوت خود نفوس از ما را؛ خود زنان هم شما م،یینما دعوت را شیخو
 . مینک مباهله گاه آن خود؛ نفوس از هم

ُع  تقسم در مفسران د  نا نَّ ناءَّ ب 
َّ
ناءَّ  وَّ  أ ب 

َّ
 و حستن پیامبر، پسران از مراد که دارند اجماع م  ُک أ

 .(763 /2 :1372 طبرسی، ؛485 /2 :تا بی )طوسی، هستند حسین

 :است کرده روایتچنین  کلبی و مجاهد ازخود  تفسیر درثعلبی  همچنین
کترم رستتول ،مباهلته جریتان در  کتته الیحت در فاطمتته و علتی همتراه بتته ،ا

 (81 /1 :1422 ) علبی، .آمدند مباهله به بود، گرفته را حسین و حسن دست
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کتترم رستتول  واالی مقتتام از نشتتان ایتتن کتته کتترد همتتراه را ختتود بیتتت اهتتل ،مباهلتته در ا
 .است حسین امام آنها جمله از کهدارد  بیت اهل

2.ََ ىق   ل  ت  ُمََف  ََآ   ُهََُم   ُ ب  ََر 
 (37 :)بقره؛َُلما ک 

 .داشت افتیدر لماتیک پروردگارش از آدم سپس

 امتتتام یتتتا بتتتاقر )امتتتام معصتتتوم امتتتام دو از یکتتتی کتتتهآمتتتده استتتت  کتتتافی شتتتریف کتتتتاب در 
 :فرمودند آیه تفسیر در (صادق

 .نیستت ختدایی تتو جتز !پروردگتارا :گفت بهشت، از خرو  از پس آدم حضرت
 ظلتتم ختتود فتتسن بتته و کتتردم بتتد ختتودم بته .گتتویم متتی ستتپاس را تتتو .تتتو یمنزهتت و پتاک
 .پذیری توبهتو  که بپذیر مرا توبه و ببخش مرا .نمودم

 .است شده نقل نیز دیگران و قمی ،عیاشی ،صدوق از شبیه به این روایت،
کته  صتادقیتا امتام  بتاقر امام از دیگر یروایت در   آیت بتار در حضترت ازنقتل شتده استت 

 :فرمود حضرت ؛شد سؤالیادشده 
ُهَ ل 
 
أ ََس  ُ ََُبج    د  م   َََُم  ََو     ُ ََع  ُ ََو  س  ََاْل   ََو  س  ُ َاْل  ُ ََی   ََو  اُطم    ََف 

لَ َاهلُلََص     َع  ُ َهی   ههویزی، )عروسیَ.  
َ(148 /1 :1417 طباطبایی،  192 /1 :1416 بحرانی،  67 /1 :1415

 باعتتثاستتت _  الشتتهدا ستتید آنتتان از یکتتی کتته_  عبتتا آل تتتن پتتن  مقتتام بتته توجتته
یابیم می  پتذیرش برای آدم حضرت که شده عنایتعظمتی  چه بزرگواران این به شود در
 .پذیرد می را او توبه نیز خداوند و شود می متوسل عبا آل دامان به اش توبه

ََایَ.3
 
َأ  َاه ُ 

َیال   ُن اَ   طَآم 
 
ََُف ااأ ََاهلل  طَو 

 
ََُف ااأ ُسرل  ََالر   یِلََو  و

ُ
دََُأ م   (59 :)نساء؛َ ُكَُمنَ َاْل  

 و ختدا امبریتپ دیتنک اطاعت و را! خدا دینک اطاعت د!یا آورده مانیا هک سانیک اى
 .را امبر(یپ اىی)اوص األمر اولو

 :گفت که کرده نقل انصاری عبداهلل بن جابر از خود سند به بابویه ابن
  ایت شریفه هآی عزوجل خدای وقتی

َّ
تاّیُ أ تذ هَّ ُنتوا نَّ یاّلَّ ط آمَّ

َّ
ط وَّ  اهللَّ  ُعتوایأ

َّ
ُستولَّ  ُعتوایأ  وَّ  الّرَّ

ولِ 
ُ
رِ  یأ م 

َّ کترم پیتامبر بر را مُک ِمن   األ   یتا :داشتتم عرضته جنتاب آن بته کترد، نتازل ا
 اطاعت تعالی خدای که کیست األمر اولی ؛شناختیم را رسولش و خدا !اهلل رسول
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 آنتتتان !جتتتابر ای :فرمتتتود  استتتت داده قتتترار تتتتو اطاعتتتت دوشتتتادوش را آنتتتان کتتتردن
 بتتن علتتی آنهتتا اولتتی کتته هستتتند متتن از پتتس مستتلمین امامتتان و انتتد من جانشتتینان

 گتاه آن و الحستین بن علی او از پس و حسین گاه آن و حسن سپس و طال  ابی
 درک را او زودی بته تو و است باقر به معروف تورات در که است علی بن محمد
 صتادق ستپس .برستان ستالم او به من طرف از کردی، دیدار اوبا  چون .کرد خواهی
 وی از پتس و موستی بتن علتی گتاه آن و فترجع بتن موستی او از بعتد و محمد بن جعفر
 نتام هتم آختر، در و علتی بتن حستن گتاه آن و محمد بن علی سپس و علی بن محمد

 او .استتت متن کنیته اش کنیتته هتم و استت متن نتتام نتامش هتم کتته استت محمتد متن
 بنتتتدگان بتتین در الهتتی یادگتتار و اهلل بقیتتة و زمتتین، روی بتتر استتت خداونتتد حجتتت

 نتتام تعتتالی ختتدای کتته کستتی آن اوستتت .استتت یعلتت بتتن حستتن پستتر او .خداستتت
 .گستراند می جهان سراسر در او دست به را خودش

 استت آورده طریتق همتین بته نیز ابراهیم بن علی و قیس بن سلیم از نعمانی را روایت این
 .(4/411 :1417 )طباطبایی،

 انتد هکرد روایتت صادق امام از صالح بن حسن و باقر امام از ابوبصیر و جعفی جابر
 :فرمود آیه تفسیر در که

 امامتتتان از فاطمتتته معصتتتوم فرزنتتتدان و ختتتدا رستتتول اوصتتتیای ،األمتتتر اولتتتی
  113 و112 /2 :1416 بحرانههههههی،  100 /3 :1372 طبرسههههههی،  108 :1410 )کههههههوفی، .هستتتتتتتند
 (411 /4 :1417 طباطبایی،

 آیته مطتابق بیتت اهتل از اطاعتت از پیتامبر پتس شتد، ذکر روایات در که طور همان
 از اطاعتت ماننتد او اطاعتت تتا باشتد معصتوم بایتد األمتر اولتی بنتابراین .استت واجت  شریفه
 بتته مصتتداقی جهتتت از تنهتتا ،بیتتان ایتتن و شتتود واجتت  و الزم استتت، معصتتوم کتته ختتدا رستتول
که  از آن تعلق دارد. بیت اهل  از اطاعتت استت، حستین امتام ،نامعصتوم از یکیجا 
گتاهی از بتا  کته استتت تأستف بستی جتای و استتت واجت  آیته بیتان بتته نیتز الشتهدا ستید ایتتن آ
 .رساندند شهادت به را مظلوم آن و نکردند اطاعت بزرگوار آن از ،مقام

4.ََ َذلَََُفَُإن   ََک  َیْل  ََا   َس ُ ُمت    َُلل   (75 :)حجر؛َی 
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 .است ارانیهوش براى ییها نشانه ، زیانگ عبرت سرگذشت] نیا در

 پیتامبر بتار در آیته ایتن :فرمتود رضا امام .کردند ؤالس امامت علل از ،مأمون مجلس در
 .است شده نازل ند،ا قیامت روز تا حسین و حسن و علی و باهوش اولین که

 :گفت آیه تفسیر در که کرده روایت اشل، سالم بن عبدالرحمن از عیاشی تفسیر در
 مشهههدی، قمههی  25 /3 :1415 هههویزی، )عروسههی .هستتتند محمتتد آل ،متوستتمین

1368: 7/ 151) 

_  استت حستینامتام  آنتان جملته از کته_  بیتت اهتل بتودن بتاهوشبتر  روشتنی به آیه این
 ایستتتادگی ستتتم و ظلتتم برابتتر در ختتاص یذکتتاوت و هتتوش بتتا حضتترت آری، .کنتتد متتی تصتتریح
 .رساند اثبات به عمومی افکار در را بودنشان ناحق وکرد  ذلیل و خوار را دشمن که فرمود

5.ََ بَ َُإن   فَدارَ اْل   فََل   (22 :)مطففین؛ََين 

 .اند  نعمت انواع در انکین مسّلما  

 حستن امتام از چیستت، آیته در ابترار از منظتور و هستتند کستانی چته ،ابرار که ایندربار  
 :فرمود که شده واردروایتی 

َ َج      َو  اُبَاهلُلَع     ُکت  َ اَُفِ َم 
ب  دارَ َ:ُک  ُ َاْل   َاهلُلَم  اَََُإن   َف     َو  اُل    َط  ىُبِ

 
َأ َب     َع  ُ ِ  

َُب ُهَُإل   ا   ر 
 
أ

َ س    ی   ُ َاْل  ن    اَو 
 
َأ َو  اُطم       مشههههدی، قمهههی  437، 526، 533 /5 :1415هههویزی، )عروسهههی؛ََف 

َ(188 و 172 /14 :1367
  پتتدرم] جتز را کستی قستم ختداه بت فرمتوده، ذکتر را «ابترار» خداونتد قترآن، جتای هتر در

 .است نفرموده اراده را حسین و من و طمهفا  مادرم] و طال  ابی بن علی

 .دهنتد نمتی انجتام خیتر و صال  جز کاری چهی و دارند زکیه نفس که هستند کسانی ابرار
 از یکتی کته انطبتاق دارد عبتا آل تن پن  مقدسه انوار بر تنها خصوصیتی چنین بنابراین

 بته و دیتن نفتع بته کتربال در و است مطمئنه و زکیه نفس او .است علی بن حسین ابرار، آن
 بمانتد پابرجتا دیتن کته پتذیرفتالهی  یقضاه ب یترضا با را شهادت اسالمی جامعه صال 
 انفطتار ستوره 13 آیته ،حستن امام روایت به بنا گفت توان می حال .(104 :تا بی لو، )نجف

 .دارد را تفسیر همین نیز
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6.ََ ََُدَی    ُنرَو  ن 
 
ََأ        ُ َََن       َع       

َیال   ُتض     ُفُو اَ   ُضََُفََاس  ر  ََاْل   ََو  ُه       ل  ف  ج  ََن  ُئ        
 
ََأ ُه    ُ ََو  ل  ف  ج  َن 

َال  اُث   (5 :)قصص؛ََی 

 نیزمت روى وارثتان و انیشتوایپ را آنان و مینه مّنت نیزم مستضعفان بر میخواه می
 .میده قرار

 گفت: که شده روایت عمر بن مفضل از االخبار معانی در
 حسین و حسن و علی به خدا رسول :فرمود می شنیدم صادق امام از

 بتنا یتا :پرستیدم .هستتید متن از پس نامستضعف شما :فرمود و ستگری و کرد نگاه
 متن از بعتد ائمه شما که است این معنایش :فرمود چیست  آن یامعن !اهلل رسول

 .استت جتاری متا بتر قیامتت روز تتا آیته ایتن و شتوید متی شمرده ضعیف که هستید
 (14 /16 :1417 طباطبایی،  249 /4 :1416 ی،بحران  80 /4 :1415 کاشانی، )فیض

کتترم رستتول کتته استتت حتتالی در ایتتن و هستتتند نامستضتتعف پیتتامبر، از پتتس ائمتته  در ا
 جملته از امامتان بته ختدا رستول نگتاه .استت فرمتوده ستفارش را آنتان ،مختلتف جاهای

یت بستیار محبتت و ایشتان شتامخ مقام که این بر افزون حضرت، آن گریه و حسین امام  ادز
 تتتا رود متتی شتتمار بتته نیتتز مستتلمین بتته اکیتتد ستتفارش نتتوعی رستتاند، متتی را آنتتان بتته پیتتامبر

گاه، مسلمین  از دفتاع بته ،ختود جتای در و شتوند حستین امتام جمله از آنان مقام متوجه آ
 .برخیزند آنان

7.ََ ََو  ص   ايَ و  ََن  سان  ن  ُ
ََاْل  ساناَ َُهَی َُب اُلد  ُهََُإح  ت  ل  ُهََْح   م ُ

ُ
هاَ ُکََأ ََر  ََو  ُهَو  ت  ف  هاَ ُکََض  ََر  ُلُهََو  ََْح   َُفص اُلُهََو 

َ مُ رن  د َ َ   ه  َ(15 :)احقاف؛َش 
 نتاراحتی بتا را او متادرش .نتدک یکتین متادرش و پدر به هک میردک هیتوص انسان به ما

 بتازگرفتنش ریشت از و حمتل دوران و گتذارد؛ متی نیزمت بتر نتاراحتی بتا و ندک می حمل
 . است ماه سی

 :فرمود که است آمده صادق امام از روایتی ،آیه ذیل در یمابراه بن علی تفسیر در
 امامت که داد بشارت والدتش از پیش را حسین والدت خود رسول به خداوند

یه در قیامت روز تا  .داد خبتر بزرگوار آن شهادت از سپس و بود خواهد مولود این ذر
کرم رسول  زهترا ضترتحرو  از ایتن .فرمود بیان فاطمه رایب را خبر این ا
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 از کته ایتد دیتده را متادری آیتا...  .داشتت کراهتت بتود، حستین کته ختود حمل بر
گتاهی ستب  بته زهترا حضترت نتاراحتی باشتد  ناراحتت ختود حمل  کشتته از آ
 .بود حسین فرزندش شدن

 )استتترآبادی، شتتده استتت نقتتل آیتته بتتارهدر مضتتمون همتتین بتته روایتتتی نیتتز الشتترایع علتتل در
 .(12-11 /5 :1415 هویزی، عروسی ؛14 /5 :1415 نی،کاشا فی  ؛563 :1409
 دارای شتود، داده متژده هستتی ختالق وستیله بته ،تولد از پیش والدتش که کسیگمان  بی

 و استت شتده نتازل حستین امتام والدت بتار در آیته ایتن .بتود خواهتد بدیل بی شخصیتی
کرده بسیاری در این روایاتعلمای شیعه   .(266 /66 :1403 )مجلسی، اند باره نقل 

شا هستتطبیقحسینهمامبهشیعه،تفاسیردرکهآیاتی.2
1.ََ ََو  ََُط   ُ َُیََم       ََاهلل  ََو  ُس   رل  ولُئ   َالر  

ُ
أ َف  ََک      َم      

َیال     ََ ف       ن 
 
ل    َاهلُلََأ َع  ُ َهی    ََ بََُُم      َي ُ   الن   ََی   َو 

َ ُ د  َقیالص ُ ََی   داُءََو  ه  ََالش ُ اُْلََو  َالص   ََی   ََو  ُس   ولئََُح 
ُ
َأ فَک   (69 :)نساء؛َقاَ ار 

 خواهد سانیک نیهمنش  زیرستاخ روز در] ند،ک اطاعت را امبریپ و خدا هک سیک و
 و شهدا و قانیصّد  و امبرانیپ از ؛است ردهک تمام آنان بر را خود نعمت خدا، هک بود

 .هستند خوبی هاى قیرف آنها و صالحان؛

 :رمودف که است شده روایت باقر امام از ابراهیم بن علی تفسیر در
 و حسین و حسن شهدا، و علی صدیقین، و است خدا رسول ین،نبّی 

 .استت محمتد آل قتائم ،«رفیقتا اولئتک حستن» وهستتند  ائمه صالحین،
 (142 /1 :1363 )قمی،

ه فرمود تطبیق حسین و حسن امام به را شهدا و کرده بیان را مصادیق امام پنجم
 بزرگتوار آن حقانیتت تتا کنتد متی تصتریح نحسی در شهادت مقامبر  ،مطل  این که است

 .گردد ثابت و روشنبر همگان  قرآن زبان از

2.َ َ ل 
 
ََت   رَ َأ َي   ک    ََ ب  مَ َاهلُلََض   ر  ََم   ث  َک  ََُلم      َي َُط  ََب      َک  ة  ر  ََش   ج  َي َُط  ص   ُلهاَب     

 
ََأ ََ اُب  ت  ُعه  اَو  ر  َُفََف 

ماء  (24 :)ابراهیم؛َالس  

 هیتشب زهیکپا یدرخت به را  زهیکپا گفتار و] «بهیط لمهک» خداوند چگونه دىیند ایآ
 است  آسمان در آن شاخه و ثابت،  نیزم در] آن شهیر هک ردهک
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 .«است نخل پاکیزه درخت» که است کرده روایت پیامبر از انس
 .«است بهشت در درختی» :گوید می عباس ابن
 :فرمود که است کرده روایت باقر امام از عقده ابن

کیزه، درخت  اوالد آن یها میوه و فاطمه آن عنصر و علی آن یها شاخه و مبرپیا پا
 ... .هستتتند متتا شتتیعیان آن یهتتا برگ و ها شتتاخه و (حستتین و )حستتن فاطمتته

 چتون و شتود متی ساقط درخت آن از برگی میرد، می ما شیعیان از یکی که هنگامی
 .شود می سبز برگ، آن جایه ب برگی شود، می متولد ای شیعه طفل

 :کرد عرض پیامبر به جبرئیل که است کرده روایت اسعب ابن
 آن میتتوه حستتین و حستتن و آن بتترگ فاطمتته و آن شتتاخه علتتی وتتتویی  ،درختتت آن

 (222 :1420  مالی،  85 /3 :1415 کاشانی، )فیض .هستند

 در _ کنتتد متتی ذکتتر را  طّیتت درختتت مصتتادیق کتته _ متتذکور آیتته بتتارهدر بتتاقر امتتام روایتتت
 جبرئیتتل عبتاس، ابتن روایتت در همچنتین .استت فرمتوده تطبیتق آیته بتر را مصتادیق حقیقتت
 .قتترار دارد بتتاال یمقتتام و فضتتیلت ،مصتتادیق ایتتن بتترای البتتته کتته شتتمرد متتیبر را آیتته مصتتادیق

 پیتامبر دل  میتواو  که چرا ؛کند می معرفی  طیّ  درخت  میو را حسین امام ترتی  بدین
 .است فاطمه و علی و

3.ََ ُب ُ ََالن   یل  و 
 
ِمنََأ ؤ  ُ َُبال  ََی   ََُم   ُوُسُه   ن 

 
ََأ واُجُهََو  ز 

 
ََأ هاُُتُ   م  

ُ
ََأ وُل  اَو 

ُ
ح اُمََأ ر  ََاْل   ُض ُه   ف  ََب  یل  و 

 
ََأ

َ ف    ََاهلُلََتاُبَکَََُفَُبب  ِمنَُم   ؤ  ُ َال  ََی   هاُجرَو  ُ َیال    ََ ََُإل   ن 
 
ُل اَأ ف  و  ََت  لَََُِإیل  و 

 
َُكَائَُا أ وف اَ َ   ُر ف  َک َم  َان 

َذلَُ ََتاُبَُكَالَ َُفََک  س   (6 :)احزا ؛َُطرث َ م 

 آنهتتا متتادران او همستتران و استتت؛ ستتزاوارتر خودشتتان از مؤمنتتان بتته نستتبت امبریتتپ
 و مؤمنتتتان از گریدکتتتی بتتته نستتتبت شتتتاوندانیخو و شتتتوند؛ متتتی محستتتوب   ]مؤمنتتتان
 بته نستبت دیتبخواه هکت نیتا مگر هستند، اولی داشته مقّرر خدا چه آن در مهاجران

 در مکتتح نیتتا ؛ دیتتبده آنهتتا بتته را ختتود امتتوال از ستتهمی و] دیتتنک یکتتین دوستتتانتان
 . است شده نوشته  الهی] تابک

 :گوید می قصیر عبدالرحمن
 در :فرمتود .پرسیدم است شده نازل کسی چه حق در که آیه مورد در باقر امام از
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 رستول امتر بته متا و است جاری او از بعد فرزندان و حسین بر که شده نازل امری
 شتامل نیتز را جعفتر فرزنتدان :پرسیدم .هستیم اولی  و مهاجرین از مؤمنین  اهلل
 (10/322 :1368 مشهدی، قمی  4/239 :1415 هویزی، )عروسی .نه :فرمود شود  می

 تطبیتق حضترت آن فرزنتدان و حستین امتام بته را «اولتی  » متذکور ، آیت تفسیر دربنابراین 
فضتیلتی بتزرگ  حضترت آن معصتوم فرزنتدان و حستین امامبرای  نیز این که اند کرده

 آنتان دهتد: حضترت پاستخ می  پرستد می جعفر فرزندان دربار  راوی چون و رود به شمار می
 .اوست فرزندان و الحسین اباعبداهلل مختصتنها  و نیستند فضل این در داخل

ُرُ َی ََ.4 اَج   م  ُ  ُ ُلُؤََُم ؤ 
ََالل ُ جانَو  ر   (22 :)رحمن؛ََال  

 .شود می خار  مرجان و لؤلؤ دو، آن از

 :نویسد می آیه تفسیر در طباطبایی عالمه
یتته ابتتن تت کتته استتت کتترده نقتتل عبتتاس ابتتن از مردو تتبَّ ال    َّ رَّ مَّ  و علتتی اِن یتتِق تَّ ل  یَّ  ِن ی  رَّ ح 

ت امَّ ُه نَّ ی  بَّ  .هستند فاطمه تیَّ  .استت پیتامبر اِن یتِغ ب  یَّ  الَّ  خ  زَّ ر  بَّ تُه ن  ِم  ُ  ُر خ   امَّ
 (103 /19 :1417 )طباطبایی، .است حسین و حسن اِن جَّ ر  مَّ ال   وَّ  ُؤ لُ ؤ  اللُّ 

 و جعفتتی جتتابر از عبتتاس بتتن محمتتد و ستتعید بتتن یحیتتی از بابویتته ابتتن و ابتتراهیم بتتن علتتی
 :فرمود که اند کرده نقل صادق امام از دیگران

یای دو فاطمه و علی ،الرحمن 20 و 19 آیات  هتیچ کته هستتند علم از عمیق در
تتُرُ   .کنتتد نمتتی طغیتتان صتتاحبش بتتر کتتدام خ  جتتان یَّ ر  مَّ ُلتتُؤ وَّ ال  ؤ  تتا الّلُ ُهمَّ  و حستتن ِمن 

 (133 /23 :1417 طباطبایی،  344 /2 :1363 )قمی، .هستند حسین

5.ََ ُ ََو  و  ََالش   دَو  ت  َ(3 :)فجرَ؛ال   
 .فرد و زو  به و

که  روایت صادق امام از االعمال ثواب کتاب در  :فرمودشده است 
ائَُ ر  َف  ُدَُفِ ج 

و  َال  ة  ُءواَُسرر  ر  َاق    ِ ُ 
َب  ُ َع  ُ س  ی   ُ ُةَاْل  اَُس رر  ُإّن    َف  اُفُلُك   َن    َو  ه  اََُضُك  

 
أ ر  َق  م    

َ ُ ی   س  ُ َاْل  َم    ان  ُ ََک  ن   ج  َاْل  َُم   ج    ر    َ ُ َُفِ ام  ُقي 
َال  م  َ؛ی   

 امتتام ستوره ،ستوره ایتن زیترا ؛بخوانیتد مستتح  و واجت  نمازهتای در را فجتر ستوره
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  حستتتتین امتتتتام بتتتتا قیامتتتتت روز در دبخوانتتتت را آن هتتتترکس و استتتتت حستتتتین
 .بود خواهد

که  کرده نقل آیه تفسیر در ابراهیم، بن علی  یتک «وتتر» و ش  نماز رکعت دو «شفع»است 
 «وتتتر» و حستتین و حستتن یعنتتی «شتتفع» کتته کتترده نقتتلنیتتز  دیگتتر یروایتتت در .استتت رکعتتت
 .(419 /2 :1363 )قمی، است نینمامیرالمو

6.ََ ََو  د  ََناُهَی َف  ح  ظَُبُ ب   (107 :)صافات؛ََيع 

 . میردک او فداى را مییعظ ذبح ما

 :گوید میآیه این در شر   شاذان بن فضل
 امتر ابتراهیم حضترت بته خداوند که زمانی :فرمود می کهشنیدم  رضا امام از

 خداونتد از ابتراهیم کند، ذبح فرستادهکه  را قوچی اسماعیل جای به فرمود
 ثتواب اهتل درجته بتاالترین بته تتا نمایتد ذبح ار فرزندش خودش دست به خواست
 از کستی چته !ابتراهیم یا :فرمتود وحتی او بته خداونتد .برستد معصیت( به نا)صابر
 بته متن نتزد تتو خلتق از یک هیچ :کرد عرض است  داشتنی دوست تو نزد در خلقم
 تتو نتزد او !ابتراهیم ای :فرمتود .نیستت داشتتنی دوستت محمتد حبیبت اندازه

 ختتتتتودم از متتتتتن نتتتتتزد در او :کتتتتترد عتتتتترض ختتتتتودت  یتتتتتا استتتتتت داشتتتتتتنی دوستتتتتت
 فرزنتد یتا استت داشتنی دوست تو پیش در او فرزند :فرمود .است تر داشتنی دوست

 دشتمنان دستت بته و ظلتم بتا او فرزنتد :فرمتود. او فرزند !خدایا :کرد عرض خودت 
 متن اطاعتت ختاطر بته ختودت دستت بته کته تتو فرزنتد یا ،است دلخراش شود ذبح
گتر البته !خداوندا :کرد عرض د شو ذبح  ،شتود ذبتح دشتمنان دستت بته او فرزنتد ا
 امتتت از پندارنتتد می کتته گروهتتی !ابتتراهیم ای :فرمتتود .استتت تتتر دلختتراش متتن بتترای

 جتتدا بتتدن از عتتداوت و ظلتتم بتتا را حستتین فرزنتتدشستتر  هستتتند، محمتتد
 ای :فرمتتود خداونتتد .کتترد گریتته ابتتراهیم .شتتوند متتی متتن خشتتم موجتت  و کننتتد متتی

گتتر !ابتتراهیم  تتتو بتته را ای درجتته ،ستتوخت متتی دلتتت و کتتردی متتی ذبتتح را استتماعیل ا
 را تتو و ستوخت شمظلتومیت رایب دلت که حسینبر  گریه خاطر بهاما  دادم، می
 و .کردم عطا تو به را معصیت به ناصابر درجات باالترین و بهترین درآورد، گریه به

  ح  ب  ِذ بِ  ناُه ی  دَّ فَّ  وَّ  :فرمود که است خداوند قول همان این
 :1409 )استرآبادی، .یمِظ عَّ
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 (619 /4 :1416 بحرانی،  279 /4 :1415 کاشانی، فیض  487

 بزرگتتوار آن مظلومیتتت و حستتین امتتام شتتهادت بتته ،متتذکور آیتته شتتر  در رضتتا امتتام
 امتتام آنبتترای  عتتزاداری و گریتته ثتتواب بتته ،حضتترت آن شتتهادت بتتر عتتالوهو  کنتتد متتی تصتتریح
کیتتد  نیتتز مظلتتوم  بتتترای و دیتتن راه در الحستتین اباعبتتداهلل حضتترت کتته چتترا فرمایتتد؛ میتأ
 ثتتواب و رستتید شتتهادت بتته زمتتین روی افتتراد بتتدترین وستتیله بتته کتتربال در نبتتوی ستتنت احیتتای

 ذبتتح او کتته چتترا ؛دارد را استتماعیل ذبتتح ثتتواب ،یادشتتده روایتتت بتتر بنتتا ،بزرگتتوار آن بتتر عتتزاداری
 .است عظیم

7.ََ ب ُ ُدقَ َر  ش  َال   ُ ََی   ََو  ب ُ بَ َر  ُر غ  َال    (17 :)رحمن؛َی  

 . است مغرب دو پروردگار و مشرق دو پروردگار او

 :شده است نقلشریفه، چنین  آیه ذیلدر  ،ابراهیم بن علی تفسیر در
قَوَالشتاءَمشرق َ؛الصا َمغدبَوَالشتاءَمغدبَوَالصا َمشر
 زمستان غربم مغرب، از منظور و زمستان مشرق و تابستان مشرق ،مشرق از منظور

 .است تابستان مغرب و

 است: کرده روایتگونه  این ،بصیر ابی از عمار بن اسحاق
تمَّ ال   ّبُ رَّ  از منظتور پرستیدم: صادق امام از ّبُ  وَّ  ِن ی  قَّ رِ ش  تمَّ ال   رَّ ِن بَّ رِ غ   چیستت  ی 

 و حستتتن مغتتتربین، از نظتتتورم و استتتت یننمؤامیرالمتتت و اهلل رستتتول مشتتترقین، :فرمتتتود
 (344 /2 :1363 )قمی، .هستند حسین

بته  نیتز تطبیتق ایتن .استت فرمتوده تطبیتق حستین و حستن امتام بته را مغربین امام
کته  بتتوان شتاید .رود بته شتمار متی حستین امتام ایبر یامتیازمنزله   در جهتت یتکگفتت 

 ایتتن و هستتتند حستتین و حستتن هتتدایت، دیگتتر طتترف و علتتی و پیتتامبر ،هتتدایت
 .ندارد مغایرتی ،روایات با مطل 

وهیات.3 شیعهمنابعدرتفسیریر
اَُق ُل اَ.1 ن   ََُباهلُلََآم  ََماَو  ل  ُز ن 

ُ
 (136 :)بقره؛َنايَ ُإلَ َأ

 .ایم ایمان آوردهاست  شده نازل ما بر چه آن به و خدا به ما :دییبگو
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 :فرمودآیه این در شر   باقر امام
 یتهبق در و حستین و حستن فاطمته، و علتی شتده، قصتد آیته ایتن کته درستتیه ب

 و حستن فاطمته، )علتی، شتما چته آن م تل بته متردم یعنتی ؛استت شتده جاری ائمه
 اسههترآبادی،  391/ 1 :1407 )شههبر، .ورنتتدآایمتتان ، یتتدا هآورد ایمتتان (ائمتته و حستتین

 (62 /1 :1380 عیاشی،  85 :1409

که   تتا کننتد اقتدا آنها به عمل در و هندد قرار الگو را بیت اهلمردم، مقصود آن است 
 .شوند یتهدا

2.ََ ََو  ََُت ُهَی  َُذر ََُُم    ََ اُو   َيَ ُس  لَ َو  ََمان  ََو 
 
َی ُ أ ََ ب  َُیََو  ََ ُس     َََُم  ىَو  ََو  ون  ََه  اُر َ لَُک  َو  ج   زََُک  َین 

ُسن ج  ُ َال  ََ*َی   َزَ َو  ََای  َرَُک  َی ََو  َََیج  َََساعَو  َاُإلَ َو  َُکََاس     ََ اُْلََُم   َالص    (85-84 :)انعام؛َی 

 تیهتتتدا] را هتتارون و موستتی و وستتتفی و وبّیتتا و مانیستتل و داوود او، فرزنتتدان از و
 و ییتتحی و اّیتترکز  نیهمچنتت] و .میدهتت متتی پتتاداش را ارانکتتوکین گونتته نیتتا ؛ میردکتت
 .بودند صالحان از همه را؛ اسیال و سییع

 :کند می روایتچنین  باقر امام از او و جارودال ابی از یعقوب بن محمد
 جتارودال ابتی گوینتد  متی هچت شتما بته حستین و حستن درباره !الجارود ابی ای

 امتام .هستتند ختدا پیامبر فرزندان بزرگوار، دو آن که کنند می انکار ما بر :گفت
 قتول بته متا :گفتت الجتارود ابتی آوردیتد  متی دلیتل آنهتا بتر چیتزی چته به شما :فرمود

  وَّ  مانَّ ی  ُستتلَّ  وَّ  داُودَّ  ِتتتِه ّیَّ ُذّرِ  ِمتتن   وَّ  :متتریم بتن عیستتی دربتتاره جتتّل  و عتتّز  ختدای
َّ
تتأ  وَّ  وبَّ ّیُ

زِ  کَّ ذلِ کَّ  وَّ  هاُرونَّ  وَّ   ُموسی وَّ  وُسفَّ ُی  ج  ِستن ینَّ ُمح  ترِ کَّ زَّ  وَّ  * نَّ یال   وَّ   ستییع وَّ   ییتح  یَّ  وَّ  اّیَّ
اِلح ِمنَّ  ّل  ُک  اسَّ یِإل   یتم متی دلیتل آنهتا بتر نیالّصَّ  اتآیت ایتن در تعتالی ختدای کته آور

 چته شتما بته آنتان :فرمود امام .داد قرار نو  فرزندزادگان از را مریم بن عیسی ،کریمه
 از امتا ،استت فرزنتد از دختتر، فرزنتد گتاهی :گفتنتد آنتان :گفتت الجتارود ابی گفتند 
 بته آنتان بتر :گفتت الجتارود ابتی آوردیتد  دلیتل چته آن بر شما :فرمود .نیست صل 
ا ُقتل   :فرمایتد متی کته آوردیتم دلیتل ختدا پیتامبر بترای متعتال خدای قول و  عتالَّ  تَّ
ُع  تتد  نتتا نَّ ناءَّ ب 
َّ
  وَّ  أ

َّ
نتتاءَّ أ نا وَّ  م  ُک ب  تتنا وَّ  م  ُک ِنستتاءَّ  وَّ  ِنستتاءَّ ُفسَّ ن 

َّ
تت وَّ  أ ُفسَّ ن 

َّ
 .(61 :عمتتران آل) م  ُک أ

 فرزنتدان بته عترب در گتاهی :گفتنتد آنان :گفت الجارود ابی گفتند  چه آنان :فرمود
 تو به کتاب از را چیزی :فرمود باقر امام سپس .ما فرزندان :گویند می دیگری مرد
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 اهلل رسول صل  از ،حسین( و )حسن بزرگوار دو آن، ساسا بر که کنم می اعطا
 متعتتال ختدای کته جتا آن :فرمتتود امتام .کتافر مگتر کنتتد، نمتی رد کستی را آن و هستتند
تت   :فرمود مَّ ت ُحّرِ لَّ هتاتُ  م  ُک ی  عَّ ّمَّ

ُ
نتاتُ  وَّ  م  ُک أ تواتُ  وَّ  م  ُک بَّ خَّ

َّ
الِئتُل  وَّ ...   مُک أ نتائِ  حَّ ب 

َّ
تذ ُم ُک أ  نَّ یاّلَّ

البِ  ِمن   ص 
َّ
 حلیله نکا  خدا پیامبر برای آیا الجارود! ابی ای .(23 :)نساء  مُک أ
گتتتر پتتتس  استتتت حتتالل دو آن گتتتر و فاجرنتتتد و انتتتد گفته درو  آری، :بگوینتتتد آنتتتان ا  ا

 از او فرزنتتدان حستتین( و )حستن بزرگتتوار دو آن کتته شتود متتی معلتتوم پتس نتته، :بگوینتد
 طباطبههایی،  52 /2 :1416 بحرانههی،  348 /1 :1415 هههویزی، )عروسههی .هستتتند صتتلبش

1417: 7/ 263) 

 شتتمرده نتتو  حضترت فرزنتتدان از نیتتز عیستی حضتترت کتته این بتر آیتته، شتتر  در نامفستر
 آیتته ایتتن بتته نیتتز حستتین و حستتن فرزنتتدان رستتول ختتدا بتتودِن  اثبتتات ایبتتر استتت، شتتده

 .اند کرده احتجا 
 ختتتدا رستتتول فرزنتتتدان حستتتین و حستتتن امتتتام کتتته این اثبتتتات بتتترای بتتتاقر امتتتام
 تردیتدی اهلل( رستول )ابتن مقتام ایتن بتر کتس هتیچ کته کترده استتناد نیتز دیگتری آیته به هستند،
 .باشد نداشته

3.ََ ناَو  ب  ه  ُهََو  ََل  ُتناَُم   ْح   خاُهََر 
 
ََأ ون  بََُهاُر  (53 :)مریم؛َاي َ ن 

 .میدیبخش او به _ بود امبریپ هک _ را هارون برادرش خود، رحمت از ما و

 :گوید می سالم بن هشام
 امتام یتا استت افضتل حستن امتام !اهلل رستول یتابن :کتردم عترض صتادق امام به

 چترا پس :گفتم .است حسین امام از افضل حسن امام :فرمود  حسین
 موسی سنت متعال خدای :فرمود است  گرفته قرار حسین امام صل  در امامت

کته همتان .نمتود جتاری حستین امتام و حستن امتام در را هارون و  و موستی طور 
 .نتدا شتریک امامتت در نیتز حستین و حستن هستتند، شتریک ثبتوت در هارون
 هتارون فرزندان در را نبوت خداوند هارون، به نسبت موسی برتری با که گونه همان
 قترار حستین امتام صل  در حسن امام برتری وجود با نیز را امامت داد، قرار
 بحرانههی،  377 و 341 /3 :1415 هههویزی، عروسههی  249 /25 :1403 )مجلسههی، .ه شتتدداد

1416: 4/ 853) 
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 و ندبود شریک نبوت در دو هر هارون و موسی که _ آیه شر  ضمن روایت این در حضرت
 پرداختته حستین امتام فضتایل از دیگتر یکی به است _ گرفته قرار هارون فرزندان در نبوت

 .است حسین امام فرزندان در امامت گرفتن قرار آن، که
آنهابررسیونقاوتفاسیرتنوع.4

َ لََُلَُق   ئ  س 
 
َُكَأ لَ َ   د َ َُهَيَ ع  ج 

 
َإََُأ ََل   ة  ىبَُفََال        ُقر  َ(23 :)شوری؛ََال 

 داشتتن دوستت جتز ،نمکت نمتی درخواستت رستالتم بر شما از پاداشی چیه من :بگو
 .( تمیب )اهل انمکینزد

 تفسیر
 (43 /9 :1372 سی،)طبر :دارد وجود گفتار سه و شده اتیاختالف ،مذکور آیه یامعن در
 درگتاه بته جستتن تقترب یامعن به آیه این در قربی   :اند گفته مسلم ابی و جبائی ،حسن .1
 درگتتاه بتته تقتترب راه در اتقتتو و طاعتت داشتتتن دوستتت یعنتتی القربتی فتتی متتودت و استتت الهتی
 محبتت و دوستتی جتز اجتری شتما از ،شتریعت متعلتی و ندیت تبلیت  برابتر در متن» یعنتی ؛الهی

 .«خواهم نمی سازد مقرب الهی درگاه به را شما که صالحی اعمال به نسبت
 شتما بتا کته قرابتتی ستب  به مرا» یعنی :اند گفته جماعتی و مجاهد ،قتاده ،عباس ابن .2
 بتا قتریش تمامی چون اند: گفته «.کنید حفظ مرا خویشاوندی خاطر به و بدارید دوست دارم
 خواهنتد قتریش متردم تنهتا ،آیته طابخ طرف ،داشتند خویشاوندی نسبت خدا رسول
گتر»که  شد نخواهد چنین امعن و بود یتد، نمتی دوستت پیتامبری و نبتوت ختاطره بت مترا ا ه بت دار

 .«باشید داشته دوست شماست و من بین که قرابتی و خویشاوندی سب 

 حضترت ،بتاقر حضترت ،شعی  بن عمرو ،جبیر بن سعید ،حسین بن علی از .3
 جتز رستالتم برابتر در شتما از من» :است نچنی آیه یامعن که دهش نقل جماعتی و صادق
یتد متی متن به که احترامی هر .خواهم نمی مزدی بیتم اهل و نزدیکانم داشتن دوست  بته گذار

یدنیز  آنان  .«بگذار

بتته شتتهادت رستتید،  وقتتتی امیرمؤمنتتان علتتی :فرمایتتد می الحستتین بتتن علتتی امتتام
که بخشی از آن این بود:در میان مردم خطبه خوان حسن بن علی  د 
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َ ق  ال  َف  َُمس   ُل   ُ
ُک    َ َع        ُ ُت  َاهلُلَم        ض  ت   ر  َاف   ُ ی  

ي   ُتَال   ب  ه  ُ َال 
 
َأ ن  اَُم    

 
َارَ ب   تَ أ ََک  َف   تَ َو  َایل 
ىبَ:ُهَي َُبَُنَ لَُ ُقر  َال  َُفِ ة 

َال        َُإل   د   ج 
 
ُهَأ ي  ل  َع  ُلُك   ئ  س 

 
َأ َل َََُق   س  َح  ُدف  ت  ق  َی  َم    ُهَو  َل  ُز   َن  ن   

ي   ُتََُفهی  اَُحس   ناَ  ب  َال  ه     
 
ُتن   اَأ ُ َم       س   ن  اُفَاْل   ُت  ر  َاق    مکههارم 44/ 9: 1372)طبرسههی، ؛ََو 

َ(411/ 20: 1374شیرازی، 
 و است کرده واج  مسلمانی ره بر را آنها مودت خداوند که هستم خاندانی از من
ُلُکم   :فرمتتوده پیتتامبرش بتته تتئَّ س 

َّ
کتستتاب از خداونتتد منظتتور .... ُقتتل  ال أ  ،حستتنه ا

 .است بیت اهل ما مودت

 :کند می روایت عباس ابن از جبیر بن سعید از اعمش
ترا   آیته که هنگامی ج 

َّ
تِه أ ی  لَّ ُلُکم  عَّ تئَّ س 

َّ
 ایتن !اهلل رستول یتا :گفتنتد ،شتد نتازل ُقتل  ال أ

یم دوستتت را آنتتان استتت داده فرمتتان متتا بتته خداونتتد کتته کستتانی  کستتانی چتته بتتدار
 حستتین( و )حستتن آنتتان فرزنتتدان و فاطمتته و علتتی :فرمتتود حضتترت ستتتند ه

 /11 :1368 مشههدی، قمهی  43 /9 :1372 طبرسهی،  52 /18 :1417 )طباطبهایی، .هستند
 (410 /20 :1374 شیرازی، مکارم  500

 نقد
  هستتتند حستتین و حستتن ،فاطمتته ،علتتی «قربتتی  » شتتد، بیتتان آیتته تفستتیر درکتته  چنان

  شتتتده، نقتتل آیتتته تفستتیر در ستتنت اهتتتل و شتتیعه از کتته فراوانتتتی روایتتات هبتت بنتتتا موضتتوع ایتتن و
 آنهتتا بتته ادامتته در کتته هستتتند اشتتکاالتی دارای شتتده ذکتتر اقتتوالدر عتتین حتتال،  .استتت ثابتتت

 .پرداخت خواهیم
 :که است این اول قول اشکال

 إِ  جمله در وجه بر بنا ،اوال  
َّ
بی اّل ُقر  ةَّ ِفی ال  ّدَّ وَّ مَّ  بته خطاب ابهام آن با و دارد وجود ابهام ال 

 داشتته دوستتی ختدا بتا متردم کته استت ایتن مفتادش خالصته چتون ؛نیستت درست نامشرک
 الهتهآنتان  چتون ؛نیستتند آن منکتر نامشترک کته آن حتال ،جوینتد تقترب درگتاهش بتهو  باشند
 همتین از تعتالی ختدای و ستتندپر متی او ستوی به تقرب و خدا با دتوّد  مالک همین به را خود
 :اند گفته که فرماید می حکایت نامشرک

ََما ُبُدُه   ف   إََُن 
َّ
ُب نايَُلََُاّل ُ ر  ََق  فَاهلُلََُإیل  َ(3: )زمرَ.َُزل 

 إِ   آیت معنتای ،مزبتور نامفستر گفتته به اگر بنابراین
َّ
ةَّ  اّل ّدَّ توَّ مَّ بتی یِفت ال  ُقر   بته نستبت دتتوّد  ،ال 
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راه  » :فرمتود می و کرد می ییتنها به خدا عبادت به مقید را آن باید ،است عبادت راه از خدا
که د و تقرب توّد   را ختدا تنهتا بایتد بلکته ؛جوییتد تقترب خدا به ها بت پرستش بااین نیست 

 ذوق بتا قیتد ایتن گذاشتتن مهمل مقامی چنین در «.ندارم توقع این جز شما از من و بپرستید
 .نیست سازگار سلیم

 .ندارد سابقه د،توّد  معنای به تموّد  از استفادهکریم،  قرآن در ،ثانیا  
 :که است این دوم قول اشکال
 بته ستودی و باشتد کترده کتاری آن،  کننتد درخواستت کته شتود متی تمتام وقتتی اجتر معنای

 متورد در و باشتد عامتل عمتل برابر که مزدی ؛کند طل  مزدی آن ازای در و باشد رسانده مردم
 ایمتتان آنتتان و باشتتد کتترده هتتدایت را قتتریش ختتدا رستتول کتته دارد معنتتا وقتتتی اجتتر بحتتث،
 از چیتتزی ،حضتترت آن دعتتوت تکتتذی  و کفتتر در مانتتدن بتتاقی فتترض بتتا چتتون ؛باشتتند آورده
 آورده ایمتان حضترت آنبته  کته هتم فترض بته .بدهنتد اجتری برابترش در کته انتد نگرفته ایشتان
 متتزد بتتدهکار بتتاز تتتا آن  همتت بتته نتته ،انتتد آورده ایمتتان دیتتن  گانتت ستته اصتتول از یکتتی بتته د،نباشتت

 متزد آن تترک تتا نتدارد، تصتور دشتمنی و بغت  دیگتر ،فترض همتین در که این بر افزون .باشند
 .بخواهد ایشان از را آن خدا رسول و شود ضرف رسالت

 دشتتت ذکتتتر آن دالیتتل و استتتت پتتذیرش متتتورد ستتوم قتتتول ،بنتتابراین گفتتتت تتتوان متتتیرو  از ایتتن
 .(136 :تا بی لو، )نجف

گیهیهجنتی
 بستتیار ینقشتت و جایگتتاه ،شتتیعه تفستتیری متتتون در سیدالشتتهدا شخصتتیت و یتتاد ،نتتام

 و نامورختتت گتتتواهی بتته ختتتدا رستتتول حیتتات زمتتتان در بزرگتتتوار آن یتتاد و نتتتام .دارد برجستتته
 مواقتتتع در پیتتامبر واستتتت  شتتده داشتتتته نگتته زنتتتده حضتترت آن توستتتط شتتیعه، نامفستتر

 متتردم هبتت را شعظمتتت و مقتتام یتتاکتترد  می ستتفارش مختلتتف عنتتاوین بتته را بزگتتوار آن ،گونتتاگون
 بشتتتری ستتتعادت در را ایشتتتان پررنتتت  نقتتتشختتتود،  بیانتتتات بتتتا همچنتتتین .فرمتتتود متتتی گوشتتتزد
 امتام آنهتا  جملت از کته بیتت اهتل شتأن در کته را آیتاتی حتال، فراختور بته و کترد متی یادآوری
 .ببرند پی حسین امام عظمت به همه که فرمود می تطبیق یا تفسیر را است حسین
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 ة البع ة، قم، بنیاد بع ت.مؤسساالسالمیة 

، بیتتروت،  الکشتتف و البیتان المعتروف تفستتیر ال علبتیق(، 1422ثعلبتی، احمتد بتتن محمتد ) -
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