
محمدامین پورامینی

امام حسین7     در منابع اهل سنت

ش��خصیت واال و الهی حس��ین بن عل��ی7 در مهم ترین منابع حدیثی اهل س��نت، جایگاه 
وی��ژه ای دارد و به  خص��وص روایات مندرج در صحیحین و س��ایر صحاح و س��نن، به ابعاد 
مختلف شخصیت حضرت اشاره دارد. در این نوشتار منتخبی از روایات مندرج در مهم ترین 

منابع اهل سنت تقدیم می  شود.  
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صحیح بخاری
»صحیح بخاری« از معتبرترین کتب حدیثی اهل سنت است که ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل 
ب��ن ابراهیم بن مغی��رة بن بردزبه بخاری )194 � 256ه( آن را گرد آورده  اس��ت. در صحیح 
بخاری کتاب »فضائل الصحابه«، باب »مناقب الحس��ن و الحس��ین8«، هش��ت روایت دربارة 
امام حس��ن و امام حسین: آمده است که س��ه روایت آن دربارة امام حسین7 است. ازجمله 
روایتی که به س��ند خود از محمد بن  بش��ار، از غندر، از شعبه، از محمد  بن  ابی یعقوب، از ابن  
ابی نعم، از عبداهلل  بن  عمر نقل می کند. پرس��نده، مس��ئله ای دربارة احرام داش��ته است. شعبه 

می گوید: اگر مُحرمی در وقت حج، مگسی را بکشد، چه حکمی دارد؟
»فق��ال: اهل العراق یس��ئلون عن الذباب ... و قد قتلوا ابن بنت رس��ول اهلل ...« مردم عراق 
از حکم کش��تن مگس می پرس��ند و حال آن که فرزند رسول اهلل9 را این ها کشتند. »... و قال 
النبی9: هما ریحانتای من الدنیا«؛1 در حالی که رسول خدا9 فرمود: حسن و حسین8 دو 

گل من در دنیایند.
بخاری، در همان جا روایتی را از ابوبکر نقل می کند که گرچه اسم امام حسن و امام حسین: 

در آن نیست، او این روایت را در همین باب آورده است؛ زیرا شامل آنان می شود:
»قال ابوبکر: ارقبوا محمدا فی اهل  بیته«؛2 شأن رسول خدا9 را در اهل بیت او مراعات کنید.

ای��ن روای��ت را بخاری در این باب آورده اس��ت ک��ه از آن، لزوم احت��رام و رعایت حال 
اهل بیت پیغمبر9 و آزار نرساندن به ایشان استفاده می شود. 3

در حدیث دیگِر این باب، باز هم بخاری به س��ندش از انس  بن  مالک جریان حضور او در 
کوفه و در مجلس عبیداهلل را نقل می کند4. انس می گوید:

»اُتی عبیداهلل  بن  زیاد برأس الحسین بن علی فجعل فی طشت فجعل ینکت و قال فی حسنه 
شیئًا فقال انس: کان أشبههم برسول اهلل9 فکان مخضوبًا بالوسمة«؛5 وقتی سر مطهر حضرت 
امام حس��ین7 را به نزد عبیداهلل  بن  زیاد آوردند، آن  را در میان طش��تی قرار دادند و ابن زیاد با 
چوب خود به سر مقدس می زد و سخنی در زیبایی آن می گفت. حضرت موی سر و محاسن 
خود را به رنگ س��یاه خضاب کرده بود. این جا س��خن از جس��ارت به س��ِر کس��ی است که 

شبیه ترین مردم به رسول خداست؛ کسی  که تنها باقی مانده از اصحاب کساء است. 
این ها بنابر نقل بخاری اس��ت و حدیثی که بخاری و مسلِم بگویند، طبق مبنای ایشان، دیگر 
نیازمند بحث سندی دربارة آن نباید بود. این دو سه روایت، چند نکته دربارة امام دارد: امامی 
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را کشته اند که شبیه ترین مردم به پیغمبر است. کسی را کشته اند که به سفارش حاکِم برمسند 
نشسته در جایگاه خلیفة اول، باید رعایت حال او به  عنوان اهل بیت پیغمبر9 می شد. او کسی 
اس��ت که رس��ول خدا9 از او با لقب ریحانه و گِل دنیایش یاد کرده است. ذکر این روایات 

زمینه ای برای آشکار شدن حقایقی مهم برای هموارسازی زمینه های تبلیغی شیعه است. 

صحیح مسِلم
این کتاب از ابو الحس��ین مس��لم بن حجاج نیش��ابوری )206 � 261ه( است و از معتبرترین 
کتب حدیثی نزد اهل سنت، بعد از صحیح بخاری به شمار می   آید. در صحیح مسلم بابی به  نام 
»فضائل الحسن و الحسین8« با چهار روایت آمده است که بیشتر دربارة امام حسن7 است. 
پس از آن، باب دیگری درباره اهل بیت: است، با عنوان »باب فضائل اهل بیت النبی9«. در 

آن جا مسلِم سند جریان معروف به »حدیث کساء« را این گونه نقل می کند:
»حدثنا ابوبکر  بن  ابی  شیبه و محمد  بن  عبداهلل  بن  نمیر، عن محمد  بن  بشر، عن زکریا، عن 
مصعب  بن  شیبة، عن صفیة  بنت  شیبة قالت عائشة: خرج النبی9 غداة و علیه مرط مرحل من 
شعر أسود. فجاء الحسن  بن  علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمه و فادخلها 
ث��م جاء علّی فادخله ... ثم ق��ال: )انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرج��س اهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا(. آن کساء منقوش بوده و از موی سیاه بافته شده بود. خود رسول اکرم زیر این کساء 

بودند تا این که همة پنج آن بزرگوار زیر آن جمع شدند.6 
مضمون حدیث کس��اء زیاد نقل ش��ده و مرحوم بحرانی نیز س��ندی برای حدیث کس��اء 
معروف در »عوالم« آورده است؛ ولی مضمون آن و اصل ماجرا در روایات مختلف هست و 
بس��یار نقل ش��ده است. در اصل این قضیه، جای شک و شبهه نیست و شیعه و سنی آن را نقل 
کرده اند و در این جا هم مس��لم در صحیح خود آورده اس��ت. با تکیه بر همین حدیث و نیز 
همین آیه، باید مطلب را ش��رح و تبیین کرد و روش��ن ساخت که این ویژگی، منحصر به پنج 
تِن آل کس��اء است و حتی شامل زنان پیامبر، نه عایشه و نه أم سلمه نمی شود؛ چون در روایت 
دیگری آمده اس��ت که حضرت به أم س��لمه که می خواس��ت خود نیز در زیر آن کساء قرار 
گیرد فرمودند: تو خوبی، ولی با این حال اجازه ندادند که وی نیز در زیر آن عبا جای گیرد. 
در واقع، رسول خدا9 برای او روشن ساختند که در این جا ویژگی ای منظور است که شامل 

حال مثل او هم نمی شود.

64

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



سنن ابن ماجه
محمد ب��ن یزید ماج��ه قزوینی ربعی )متوف��ای 273 یا 
275ه(، گردآورندة یکی از کتاب های شش گانة اهل سنت 

است. در کتابش آورده است:
1. ابوهریره از رسول خدا9 نقل کرده است: »من أحّب 
الحسن والحسین فقد أحّبنی و من أبغضهما فقد ابغضنی«؛7 
هرکس حسن و حسین را دوست بدارد، مرا دوست داشته و 

هرکس با آنان دشمنی ورزد، با من دشمنی ورزیده است.
 این روایت از دیدگاه اهل س��نت صحیح دانسته شده و 
از دی��دگاه رجال��ی آنان، همة ناق��ان آن از افراد ثقه اند. 
بنابراین کس��انی که آن فاجعة عظیم را به وجود آورده اند، 
در رأس دشمنان پیامبرند و کسانی  که به کار آن ها راضی 

بوده و هستند، تا قیامت مبغوض رسول  خدایند.
2. عل��ی  ب��ن م��ّرة از پیامبراک��رم9 نقل کرده اس��ت: 
هنگامی که نوة خود، امام حسین7 را بوسیدند، فرمودند: 
»حسیٌن مّنی و أنا من حسین، أحب من أحب حسیناً، حسین 
س��بط من األسباط«؛8 حسین از من است و من از حسینم. 
هرکس حسین را دوست بدارد، او را دوست دارم. حسین 

فرزندی است از فرزندان من )و آنان امتی خواهند شد(.
3. زید  ب��ن  أرقم نقل می کند: رس��ول خدا9 به علی و 
فاطمه و حسن و حسین: فرمود: »أنا سلٌم لمن سالمتم و 
حرٌب لمن حاربتم«؛9 در ُصلحم با هرکه با شما در سازش 

است و در جنگم با هرکه با شما می جنگد.
دربارة راوی حدیث باید گفت: او کس��ی است که بعد 
از جریان کربا، در مجلس ابن زیاد به اعتراض پرداخت. 
این حدیث را ابن حبان در صحیح  خود به س��ندش از زید 

بن  ارقم نقل می کند.10

علی  بن  مّره از پیامبراکرم9 
نقل کرده است: هنگامی که 
امام حس��ین7  خ��ود،  ن��وة 
فرمودن��د:  بوس��یدند،  را 
»حسیٌن منّی و أنا من حسین، 
أحب من أحب حسینا،ً حسین 
سبط من األسباط«؛حسین از 
من اس��ت و من از حس��ینم. 
هرکس حس��ین را دوس��ت 
بدارد، او را دوس��ت دارم. 
حس��ین فرزن��دی اس��ت از 

فرزندان من.
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با توجه به عب��ارات حدیث، عصمت اهل بیت اثبات می ش��ود؛ چراکه اگر معصوم نبودند، 
رس��ول خدا9 این عبارت ها را در ش��أن آن بزرگواران نمی فرمودند. بنابراین جایگاه ایشان، 
جایگاه پیامبر9 اس��ت و اگر کسی در مقابل آن ها ایستاد، مقابل رسول خدا9 ایستاده است. 
نباید چش��م را بست؛ بلکه الزم است قضایا را به  درستی تحلیل کرد و به آسیب شناسی فردی  

و اجتماعی پرداخت تا روشن شود که شخص مخالف چه مشکلی داشته است؟

سنن ترمذی
محمد بن عیس��ی بن س��واره ترم��ذی )متوف��ای 279ه(، در کتاب س��نن، احادیثی دربارة 

سید الشهداء7 آورده است:
1. حدیثی از ابی س��عید خدری را تصحیح کرده و می گوید: »حدیٌث صحیٌح حسٌن«؛ یعنی 
این حدیث، حدیث صحیح و حس��ن اس��ت. متن روایت این اس��ت که رسول خدا9 فرمود: 

»الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة«؛ حسن و حسین بزرگ جوانان اهل بهشتند.11
2. أس��امة  بن  زید از رس��ول خدا نقل کرده است که فرمود: »هذان إبنای و ابنا ابنتی، الّلهم 
إنی أحبهما فأحبهما و أحب من یحّبهما«؛12 این دو )حس��ن و حس��ین( فرزندان من و پس��ران 
دختر منند. خداوندا! این دو را دوس��ت می دارم؛ پس دوستشان بدار و هر کسی که این دو را 

دوست دارد، دوست بدار. 
3. از أنس  بن  مالک نقل کرده اس��ت: »س��ئل رسول اهلل9  ای اهل بیتک أحّب إلیک؟ قال: 
الحس��ن و الحسین، و کان یقول لفاطمة: أدع لی ابنای، فیشمهما و یضمهما إلیه«؛13 از رسول 
خدا9 پرس��یدند: کدام یک از اهل  بیت خود را بیش��تر دوس��ت می دارید؟  فرمودند: حسن و 
حس��ین: را، و به حضرت فاطمه3 می فرمودن��د: دو فرزندم را فرا خوان؛ آن گاه آن دو را 

بغل  می کردند و می  بوییدند.

مستدرك حاکم  نیشابوری
»حاکم« لقب حدیث شناسان مرجع است. حاکم شخصیتی است که متن و سند احادیث فراوانی 
را حفظ بوده و حدیث شناس و رجال شناس بسیار زبردستی است؛ به گونه ای که کامش فصل 
الخطاب اس��ت. حاکم  نیشابوری کتابی به  نام »المستدرک علی الصحیحین« دارد که بر اساس 
شروط بخاری و مسلم در گردآوری حدیث تدوین شده است. در واقع مسلم و بخاری هم باید 
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این احادیث را ذک��ر می کردند، ولی نیاورده اند. او در این 
کتاب کاستی های آن دو کتاب را بر مبنای روش بخاری و 
مسلم برطرف کرده است. حاکم  نیشابوری صحت احادیث 
را بررس��ی می کند که بنا بر ش��رط بخاری صحیح است یا 
بنا بر ش��رط مسلم یا شرط شیخین. سپس  نظر خود را ذکر 
کرده و حدیث را تصحیح می کند. ذهبی نیز حاش��یه ای بر 
این مس��تدرک نوشته اس��ت که در نظر اهل فن بسیار مهم 
اس��ت. بعضی احادیث مستدرک حاکم را ذهبی و حاکم، 
هر دو تصحیح کرده اند و بعضی را تنها یک نفرش��ان. البته 
ذهبی هم جایگاه بس��یار برجسته ای در نزد اهل سنت دارد. 
اینک به ذکر احادیث��ی می پردازیم که محور آن، موضوع 

بحث است:
1. از ابی سعید خدری نقل می کند: رسول خدا9 وارد 
خانة دخترش��ان، فاطمه3 ش��دند و به علی7 که در 
آن لحظه در خانه اس��تراحت می کردند، اشاره کرده 

و فرمودند:
»إنّی و إیاک وهذا النائم علیًا7 وهما یعنی الحسن و 
الحسین8 لفی مکاٍن واحٍد یوم القیامة«؛14 من و تو و 
این ش��خص خفته )یعنی علی( و حسن و حسین، روز 

قیامت در یک  جایگاه خواهیم بود. 
حاکم  نیشابوری این حدیث را نقل می کند و می نویسد: 
»هذا حدیٌث صحیح  اإلس��ناد و لم  یخرج��اه«؛ این حدیثی 
اس��ت که از حیث سند صحیح است؛ ولی مسلِم و بخاری 
آن  را ذک��ر نکرده ان��د. ذهبی ک��ه امام   النقادین و بس��یار 
متعصب اس��ت، درباره این روای��ت می گوید که صحیح 
است. پس این حدیث، به شهادت دو حدیث شناس خبرة 

اهل سنت، محکوم به صحت است.

از أنس  بن  مالک نقل کرده 
است: »س��ئل رسول اهلل  ای 
اهل بیتک أح��ّب إلیک؟ قال: 
الحس��ین، و کان  الحس��ن و 
یقول لفاطم��ة: أدع لی ابنای، 
إلیه«؛از  فیشمهما و یضمهما 
رس��ول خ��دا9 پرس��یدند: 
کدام ی��ک از اهل  بی��ت خود 
را بیش��تر دوست می دارید؟  
فرمودند: حسن و حسین: 
را و ب��ه حض��رت فاطم��ه3 
می فرمودن��د: دو فرزندم را 
ف��را خ��وان؛ آن گاه آن دو را 
بغل  می کردند و می  بوییدند.
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2. نقل می کند که میناء  بن  أبی مینا، مولی عبدالرحمن  بن  عوف، گفت:
»خذوا عّنی قبل أن  تش��اب األحادیث باألباطیل«؛ تا احادیث با مطالب باطل مخلوط نش��ده 
اس��ت، این مطلب را از من فراگیرید. )گویا مطلبی اس��ت که در س��ینة خ��ود حفظ کرده و 
می خواهد به دیگران برساند(: »سمعُت رسول اهلل9 یقول: أنا الشجرة و فاطمة فرعها، و علی 
لقاحها، و الحس��ن و الحس��ین ثمرتها، و ش��یعتنا ورقها، و أصل الشجرة فی جنة عدٍن و سائر 
الجنة«؛15 من درختی ام که فاطمه3 ش��اخة آن درخت اس��ت و علی7 پیوند آن درخت و 
حس��ن و حسین: میوه های آن درخت و ش��یعیان ما برگ های این درختند. این درخت در 

جنت عْدن و در بهشت ریشه دارد.
 ش��اید مقصود این باشد که ریش��ة درخت از جنت عدن به همه جای بهشت سرایت کرده 
اس��ت. نکتة دیگر در این حدیث، اس��تعمال واژة ش��یعه به  معنای خاص کلمه، یعنی پیروان 

امیرمؤمنان علی7 است.
3. از سلمان نقل می کند:

»سمعت رسول اهلل9 یقول: »الحسن و الحسین8 إبنای، من أحّبهما أحّبنی و من أحّبنی أحّبه 
اهلل و من أحّبه اهلل أدخله الجنة...، و من أبغضهما أبغضنی و من أبغضنی أبغضه اهلل و من أبغضه اهلل 
أدخله النار«؛16 حس��ن و حسین دو فرزند من هستند؛ هرکس این دو را دوست بدارد، مرا دوست 
داشته و کسی  که مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته و کسی  که خدا او را دوست بدارد،  به 
بهشتش می برد. کسی که این دو را دشمن بدارد، با من دشمنی کرده و کسی که با من دشمنی کند، 

خدا با او دشمنی می کند و کسی که مبغوض خدا باشد، خدا او داخل آتش می کند.
این حدیث از حیث متن، عالی و از جهت سند، صحیح است و حاکم در این  باره می نویسد: 
»هذا حدیٌث صحیٌح علی شرط الشیخین و لم  یخرجاه«؛ این حدیثی است صحیح با توجه شرط 
شیخین؛ ولی هیچ کدام این حدیث را ذکر نکرده اند. مسلم و بخاری، هر  یک برای گردآوری 
حدیث، شروط خاصی دارند و این حدیث با شروط هر دو سازگار است؛ ولی هیچ کدام آن 
را ذک��ر نکرده اند. حاکم با ذکر حدیث و تصحیح آن، در پی جبران اس��ت. این جاس��ت که 
بحث حّب و بغض پیش می آید که ناشی از موضع گیری  است. منطق چشم  بستن و بی توجهی 
به کار گذش��تگان، با این حدیث ش��ریف جمع نمی شود. ممکن است شخصی علوی مسلک 
باش��د و شخصی اموی مرام؛ آیا این دو یکی  هستند؟! شخصی پیرو پیغمبر9 باشد و شخصی 
مشرک؛ آیا این دو یکسانند؟ اگر کسی خود را پیرو رسول خدا9 می داند، باید توجه داشته 
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باش��د که رس��ول اهلل9 اهل بیت: را از خود جدا نکردند. در واقع مواضع اهل بیت، مواضع 
رسول خداست و کسی که می خواهد پیرو خدا باشد، باید پیرو پیغمبر و اهل بیت: باشد. 

4. حذیفة  بن  یمان از رسول خدا9 نقل می کند:
»أتانی جبرئیل فقال: إن الحسن و الحسین8 سیدا شباب أهل الجنة«؛17 جبرئیل نزدم آمد 

و گفت: حسن و حسین دو بزرِگ جوانان اهل بهشتند.
 ذهب��ی این حدیث را تصدیق می کند و می گوید صحیح اس��ت. ترم��ذی پس از نقل این 
حدیث به صحت آن اقرار می کند و می نویس��د: »هذا حدیٌث حسٌن صحیح«.18 یکی از علمای 
معاصر اهل سنت به  نام البانی مجموعة احادیثی دارد که در آن، احادیث را تصحیح یا تضعیف 

می کند. او نیز این حدیث را صحیح می داند.
حذیفة  بن  یمان،19  از سرش��ناس ترین صحابه و صاحب  ِسر بوده است. او نام های منافقان را 
می دانس��ت و آنان را خوب می ش��ناخت؛ مثًا منافقانی که خواستند پیامبر را ترور کنند و در 
اجرای نقشه شکست خوردند. برخی از صحابه که از خود شک داشتند از او می پرسیدند که 

آیا نام من هم در فهرست منافقان هست یا نه؟
5. از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی  بن  ابی طالب7، نقل شده است:

»أخبرنی رسول اهلل: أّن أّول من یدخل الجنة أنا و أنت و فاطمة و الحسن و الحسین. قلت: 
یا رس��ول اهلل، فمحّبونا؟ قال: من ورائکم«؛20 رس��ول خدا9 به من فرمود: من و تو و فاطمه و 
حس��ن و حسین، نخستین افرادی هستیم که وارد بهشت می شویم؛ گفتم: یا رسول اهلل! دوستان 

ما چه؟ فرمود: پشت سر شما وارد می شوند.
حاک��م، حدی��ث را تصحیح می کند و ذهبی مخالفت می کند؛ ول��ی حاکم، مقدم بر ذهبی 

است و می نویسد که صحیح است. 
6. حاکم نیشابوری آیة شریفة تطهیر را دربارة اهل بیت: می داند و پس از نقل حدیث ام سلمه 
می نویسد: »هذا حدیٌث صحیٌح علی شرط البخاری و لم  یخرجاه«، این حدیث بر شرط بخاری صحیح 

است و هیچ یک از آن دو )بخاری و مسلم( آن را نیاوردند، به نقل حاکم، ام سلمه می گوید:
»فأرسل رسول اهلل9 إلی علی و فاطمة و الحسن و الحسین، فقال: هؤالء أهل بیتی«؛ رسول 

خدا 9 با اشاره به علی و فاطمه و حسن و حسین: فرمود: اینان اهل بیت منند.
ایش��ان با این کام، برای اهل بیت مصداق معیّن فرمودن��د؛ به گونه ای که اهل بیت به  معنای 

خاص کلمه، منحصر در ایشان است. 
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المعجم  الکبیر طبرانی
ابوالقاس��م طبرانی )متوفای 360ه( است و صد سال قبل از شیخ طوسی می زیست. آنچه در 
این قسمت به آن می پردازیم، کتاب معجم  طبرانی است. طبرانی چندین کتاب دارد: المعجم 
 الکبی��ر، المعجم  األوس��ط و المعجم  الصغی��ر. احادیث محّل بح��ث را از المعجم  الکبیر ذکر 

می کنیم:
1. از س��لمان فارسی نقل می کند که رسول خدا9 فرمود: »سمیتهما،  ای الحسن و الحسین 
باسم ابنی هارون شبر و شبیر«؛21 من حسن و حسین را به دو ناِم دو فرزند هارون، شبر و شبیر 

نام نهادم.
در روایات است که شبر و شبیر به  زبان عبری است و حسن و حسین، ترجمة عربی آن  دو 

واژه است. 
2. از یزید بن  ابی زیاد نقل می کند که رس��ول خدا9 از خانة عایش��ه خارج شدند. منظور از 
خانة عایشه، اتاقی است که در اختیار او بوده، ولی درواقع مِلک پیامبر بود؛ چراکه خانه، خانة 
پیغمبر بود و هر اتاق در اختیار همسری بود که به اعتبار سکونت در آن ها، به نام آن ها معروف 

شده بود. روایت این است:
»فمّر علّی بیت فاطمة فس��مع حس��ین یبکی. فقال: ألم  تعلمی أّن بکائه یؤذینی؟!«؛22 رسول 
خدا9 از کنار خانة حضرت زهرا3  گذش��تند. در این هنگام شنیدند صدای گریة حضرت 
أبی عب��داهلل7 را که خردس��ال ب��ود. پیغمبر9 خطاب ب��ه حضرت زه��را3 فرمودند: مگر 

نمی دانید که گریة او را مرا ناراحت می کند؟!
وقتی رسول خدا9 از ش��نیدن صدای گریة حضرت أبی عبداهلل7 بی تاب  می شوند، فاجعة 

کربا چه تأثیر عمیقی در وجود ایشان می گذارد؟!
 3. رسول خدا9 فرمودند:

»الحس��ن و الحس��ین إبنای، من أحّبهما أحّبنی و من أحّبنی أحّبه اهلل«؛ حسن و حسین8 
پس��ران من هستند. کسی که این دو را دوست بدارد، مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست 

بدارد، خدا او را دوست می دارد.
 بنابراین، نتیجة دوس��تی این دو بزرگوار، محبوِب  خدا  ش��دن و بهش��تی  شدن است. از  آن 
 طرف، کس��ی که با این بزرگواران دش��منی بورزد، با خدا و رسول دشمن است و نتیجة آن، 

مبغوض خدا شدن است. 
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4. حدیث مش��هوری است که رسول خدا9 فرمودند: »الحسن و الحسین سیدا شباب أهل 
الجنة«.23 حس��ن و حس��ین8 دو س��رور جوانان اهل بهش��تند. این روایت معروف، از ُطُرق 
مختلفی نقل شده است. این حدیث شریف از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7، 
نقل شده، و ُشریح  قاضی نیز آن را از عمر نقل می کند.24 این حدیث را پیش از این، از حذیفه 

بن  یمان نقل کردیم.
6. از محمد  بن  عبداهلل  بن  ابی  رافع از پدرش و او از جدش نقل می کند:

»إن رس��ول اهلل9 قال لِعلی: إّن أول أربعة یدخلون الجنة أنا و أنت و الحس��ن و الحس��ین 
و ذرارین��ا خل��ف ظهورن��ا و أزواجنا خلف ذرارینا و ش��یعتنا عن أْیماننا و عن ش��مائلنا«؛25 
رس��ول خدا9 به علی7 فرمودند: چهار نفر اّولی که وارد بهشت می شوند، من و تو و حسن 
و حس��ین هستیم و بعد، به ترتیب فرزندان و همسران و شیعیان ما از راست و چپ وارد بهشت 

می شوند.
7. طبرانی احادیثی نقل کرده که جایگاه قاتل امام حس��ین7 را روش��ن می کند؛ از جمله از 

عایشه نقل می کند: رسول خدا9 فرمودند:
»س��تة لعنته��م و کل نبّی مج��اب: الزائد فی کت��اب اهلل عزوجل، و المک��ذب بقدر اهلل، و 
المس��تحل محارم اهلل، و المس��تحل من عترتی ما حرم اهلل، و التارک للّسنة«؛26 شش گروه را 
من و هر پیامبر مستجاب الّدعوه ای لعنت کرده است: کسی که در کتاب خدا می افزاید )دست 
مات خدا را حال می کند و کسی که  می برد( و کس��ی که به قََدر ایمان ندارد و کسی که محرَّ
دس��تش را به خون عترت من آغشته می کند و کسی که سنّت مرا ترک می کند ) البته در نقل 

این روایت، گروه ششم جا افتاده است(.
8. از أنس  بن  مالک نقل می کند که حضور پیغمبر9 بودم؛ فرمودند:

»و قد أعطیُت الکوثر، قلُت: یا رس��ول اهلل و ما الکوثر؟ قال: ... ال یش��ربه انس��اٌن َقتل أهل  
بیتی«؛27 به من کوثر داده ش��ده است. پرسیدم: ای رسول خدا! کوثر چیست؟ فرمودند: نهری 

است که ... از آن نمی آشامد کسی که اهل بیت مرا بکشد. 
9. دربارة زمان شهادت سیدالشهدا7، امام باقر7 از ام سلمه نقل می کند:

»قال رسول اهلل9: یقتل حس��ین  بن  علی علی رأس سّتین من مهاجرتی«؛28 رسول خدا9 
فرمودند: حسین  بن  علی7 شصت سال بعد از هجرت من به شهادت می رسد.

دربارة تعیین زمان شهادت حضرت، روایاتی از رسول خدا9 و امیرالمؤمنین7 نقل شده است.
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10. از مطلّب  بن  عبداهلل  بن  َحنَْطب نقل می کند:
»لّما احیط بالحسین  بن  علی قال: ما إسم هذه االرض؟ قیل: کربال. فقال: صدق النبی، إنها 
أرض کرٍب و بالء«؛29 وقتی امام حسین7 [در کربا[ محاصره شدند، پرسیدند: این سرزمین 
چه  نام دارد؟ جواب دادند: کربا. فرمودند: رس��ول خدا9 راست گفت که این زمین، زمین 

غم و باست.
11. از عایش��ه نقل می کند: حسین  بن  علی7 که کودکی خردسال بودند بر رسول خدا9 
وارد ش��دند و آن حضرت در حال دریافت وحی بودند. حس��ین7 بر پشت خمیدة حضرت 
نشس��تند و بازی می کردند. جبرئیل پرس��ید: آیا او را دوس��ت دارید؟ پیامبر خدا فرمودند: »یا 
جبرئیل و ما لی ال أحب ابنی«؛ چرا فرزندم را دوس��ت نداش��ته باش��م؟! جبرئیل گفت: امت 
تو پس از تو او را خواهند کش��ت. س��پس تربتی سفید را به رسول خدا9 داد و گفت: فرزند 
تو در این خاک به ش��هادت می رس��د و اسم آن سرزمین َطف اس��ت )طف یکی از نام های 
کرباس��ت.( جبرئیل رفت و رسول خدا9 گریان نزد اصحاب آمدند. در میان ایشان علی  بن 
 ابی طالب7 و ابوبکر و عمر و حذیفه و عمار و ابوذر بودند. گفتند: ای رس��ول خدا! چه چیز 
ش��ما را به گریه انداخته است؟ فرمودند: »أخبرنی جبرئیل أّن ابنی الحسین یقتل بعدی بأرض 
الط��ف و جائنی بهذه التربة و أخبرنی أّن فیها مضجعه«؛جبرئیل به من خبر داد که بعد از من، 
پس��رم حس��ین در زمین َطف کشته می ش��ود. این تربت را آورد و خبر داد که در این خاک 

مدفون می شود. 30
12. طبرانی روایت دیگری را با س��ندش از ام س��لمه نقل می کند ک��ه به مضمون روایت قبل 
نزدیک اس��ت. خاصه اش این اس��ت که حس��ن و حس��ین: در خانة پیامبر بازی می کردند. 
جبرئیل نازل ش��د و خبر داد که این فرزند تو کش��ته می شود؛ رسول  خدا گریستند و حسین7 
را به س��ینه چسباندند و به ام سلمه فرمودند: »ودیعة عندک هذه التربة«؛ این تربت نزد تو امانت 
باشد. رسول  خدا تربت را بوییدند و فرمودند: »ویح کرب و بالء«؛ آه، سرزمین اندوه و امتحان 
است؛ »یا ام سلمه اذا تحولت هذه التربة دمًا فاعلمی أن ابنی قد قتل«؛  ای ام سلمه! هنگامی که 
این خاک خون گردید، بدان پسرم حسین کشته شده است. ام سلمه تربت را در ظرفی گذارد و 
هر روز به آن نگاه می کرد.31 عصر روز عاشورا، اولین ضجه از خانة ام سلمه بلند شد. مردم جمع 
شدند و از او پرسیدند: چه خبر است؟ گفت : حسین  بن  علی7 را کشتند و عامتش این است 

آن خاکی که رسول خدا9 به من دادند، اکنون رنگ خون به خود گرفته است.32
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بنابر نقل قطب راوندی، سیدالشهدا7 هنگامی که عازم 
مکه ش��دند، نزد ام س��لمه مواریثی را امان��ت گذاردند تا 
هنگامی  که امام س��جاد7 بازگشتند، به ایشان بازگرداَند. 
از جمل��ه کتاب علی7 و مصح��ف فاطمه3 و مقداری 
از خاک کربا؛ خاکی که ب��ا آنچه جبرئیل آورده بود و 
در نزد ام سلمه بود، هیچ تفاوتی نداشت. سیدالشهدا7 به 
ام سلمه فرمودند: هر دو تربت را نگاه دار و هنگامی که هر 

دو خونین شد، بدان که مرا کشته اند.33
13. از هانی  بن  هانی از امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب7 
نقل می کند که حضرت فرمودند: »لیقتلّن الحس��ین قتاًل و 
إن��ی ألعرف التربة التی یقتل فیه��ا قریب من النهرین«؛34 
حسین7 را به کش��تنی ]دردناک[ می کشند و آگاهم از 
خاک��ی که او را در آن می کش��ند؛ آن جا نزدیک دو نهر 

)دجله و فرات( است.
14. از ابو هرثم��ه نقل می کند: با عل��ی  بن  ابی طالب7 
حرکت می کردیم تا به کربا رس��یدیم. نزدیک درختی 
با خصوصیاتی ویژه رس��یدیم. حضرت مقداری تربت از 
کنار درخت برداش��ته و بوییدند؛ س��پس فرمودند: »یحشر 
من هذا الظهر س��بعون  ألفًا یدخلون الجنة بغیر حساب«؛35 
از این س��رزمین، هفتادهزار نفر محش��ور خواهند شد که 

بدون حساب وارد بهشت می شوند.
توضیح این که س��رزمین کربا ب��ه برکت خون مقدس 
ابی عبداهلل و یارانش، چنان قداس��تی یافت��ه که هفتادهزار 
نفر از کس��انی  که در آن س��رزمین پاک به خاک سپرده 

می شوند، بدون حساب وارد بهشت خواهند شد.
15. از شیبان، یکی از طرفداران امویان نقل می کند: با علی 
 بن  ابی طالب7 به کربا رسیدیم. حضرت فرمودند: در این جا 

می کن��د:  نق��ل  عایش��ه  از 
ک��ه  ب��ن  عل��ی7  حس��ین  
کودک��ی خردس��ال بودند بر 
رس��ول خدا9 وارد شدند و 
آن حض��رت در حال دریافت 
حس��ین7  بودن��د.  وح��ی 
ب��ر پش��ت خمی��دة حض��رت 
نشس��تند و بازی می کردند. 
جبرئی��ل پرس��ید: آی��ا او را 
دوس��ت داری��د؟ پیامبر خدا 
فرمودند: »یا جبرئیل و ما لی 
ال أحب ابنی«؛ چ��را فرزندم 
را دوس��ت نداش��ته باشم؟! 
جبرئیل گف��ت: امت تو پس 
از ت��و او را خواهند کش��ت. 
س��پس تربتی س��فید را به 
رس��ول خدا9 داد و گف��ت: 
فرزن��د ت��و در این خ��اک به 
شهادت می رس��د و اسم آن 

سرزمین َطف است.
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کسانی شهید خواهند شد که فقط شهدای جنگ  بدر هم پایة ایشانند. شیبان می گوید با خود گفتم 
که این هم یکی از دروغ های اوست! در آن مکان عامتی گذاردم تا مشخص شود که پیش گویی 
علی7 محقق می شود یا خیر. وقتی بعد از واقعة کربا به آن جا رفتم، جسد مطهر سیدالشهدا7 را 

دیدم که درست کنار آن عامت بود و اصحاب شهید شده اش در اطراف او بودند. 36
16. برخی از علمای یهود و نصارا از واقع ش��دن فاجعة کرب��ا آگاه بودند. طبرانی از عاء 
بن  أبی عایش��ه، از پدرش از رأس الجالوت، بزرگ اهل  یهود نقل می کند: »کّنا نسمع أنّه یقتل 
بکربالء ا بن  نبی، و کنت اذا دخلتها رکظت فرس��ی حتی أجوز عنها، فلّما قتل الحسین جعلت 
أسیر بعد ذلک علی هیئتی«؛37 می شنیدیم که در سرزمین کربا فرزند پیامبری کشته می شود 
و هرگاه به کربا می رسیدم، مرکبم را سریع می راندم تا از آن سرزمین بگذرم. بعد از شهادت 
حسین7 هرگاه به کربا می رسیدم، دیگر به  صورت عادی )و بدون عجله( عبور می کردم.

17. همچنی��ن از عمار نقل می کن��د: امیرالمؤمنین، علی  بن  ابی طالب7 از کنار کعب عبور 
می کردند. کعب گفت: یکی از فرزندان این مرد همراه گروه اندکی ش��هید می ش��ود و قبل 
از خش��ک  ش��دن عرق اسب های ش��ان، بر محمد9 وارد می ش��وند. در آن هنگام حسن7 
می گذش��ت؛ به کعب گفتند: آن فرزند، همین است؟ کعب گفت: نه. ناگهان حسین7 وارد 

شد. به کعب گفتند: این است؟ گفت: آری.38
در کتاب »اهل البیت فی الکتاب المقدس« خبرهایی از ش��هادت امام حس��ین7 با توجه به 
تورات و انجیل فعلی آمده است که آن ها را به صورت کامل در کتاب »االیام  الشامية«39 نقل 

کرده ایم.

ُمسند ابی یعلی
احمد بن علی موصلی، معروف به »ابویعلی« )متوفای 307ه( پیش از طبرانی می زیسته است. 
وی در مُسند خود، احادیثی دربارة جایگاه سیدالشهدا7 در روز قیامت ذکر می کند. از جملة 

آن هاست:
1. از ابی فاِختَه از علی7 نقل می کند: رس��ول خدا9 به فاطم��ه3 فرمودند: »إنی و إیاک 
و هذین الحس��ن و الحس��ین یوم القیامة فی مکاٍن واحد«؛40  ای فاطمه! روز قیامت، من و تو و 
حسن و حسین در یک جا هستیم. یعنی جایگاه قیامتی ما هم، مثل جایگاه دنیایی ما، پیش هم 

است. یعنی منزلت، مقام و جایگاه ما یکی است.
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2. روایت می کند: از رسول خدا9 پرسیدند کدام یک از 
اهل بیت خود را بیشتر دوست می دارید؟ فرمودند: حسن و 
حسین را. سپس آن بزرگوار به فاطمه3  فرمودند: »أدعونی 
إبنای، فیشّمهما و یضّمهما إلیه«؛41 دو فرزند مرا صدا کن. 
]هنگام��ی  که می آمدن��د[ آن دو را می بوییدن��د و به خود 
می چسباندند. این عمل، شدت عاقة رسول خدا9 به حسن 
و حسین8 را نشان می دهد. این نیز حدیث مشهوری است 

که فریقین، یعنی شیعه و سنی نقل کرده اند. 
3. روایت مفّصلی است که به بخشی از آن اشاره می کنیم. 
رس��ول اکرم9 دربارة فاطمة زهرا و حسن و حسین و علی  
بن  ابی طالب: این گونه دعا کردند: »الّلهم عاد من عاداهم 
و وال من واالهم«؛42 خدایا! با دشمن ایشان دشمنی کن، و 
با دوست ایشان دوستی. حضرت رسول9 در روز غدیر نیز 
همین دع��ا را در حق امیرالمؤمنین علی7 فرمودند: »اللهم 
وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من 
خذله«.43 خدایا دوس��ت بدار دوستدار علی را و دشمن دار 
دش��من علی را، و یاری کن یاری کننده او را، و وا نه کسی 
که او را وا نهد. در این روایت که ابویعلی نقل کرده اس��ت 

دعا را به  صورت جمع ذکر فرمودند.

ح.فضائل  الصحابه
احم��د  بن  حنبل در کت��اب  »فضای��ل  الصحابه« فضایل 
اهل بیت: را ذکر کرده و فصل مس��تقلی دربارة فضایل 
امیرالمؤمنی��ن7 نوش��ته اس��ت. بابی هم به امام حس��ن و 
امام حسین: اختصاص داده است. این کتاب یک جلدی 
چاپ ه��ای مختلف��ی دارد. از ب��اب »فضائ��ل الحس��ن و 

الحسین:« این کتاب، احادیثی نقل می کنیم:

از شیبان، یکی از طرفداران 
امویان نقل می کند: با علی  بن 
 ابی طالب7 به کربال رسیدیم. 
حضرت فرمودن��د: در این جا 
کس��انی ش��هید خواهند شد 
ک��ه فقط ش��هدای جن��گ  بدر 
هم پای��ة ایش��انند. ش��یبان 
می گوید با خود گفتم که این 
هم یکی از دروغ های اوست! 
در آن مکان عالمتی گذاردم تا 
مشخص ش��ود که پیش گویی 
علی7 محقق می شود یا خیر. 
وقت��ی بع��د از واقع��ة کربال 
به آن ج��ا رفتم، جس��د مطهر 
سیدالش��هدا7 را دیدم که 
درس��ت کنار آن عالمت بود و 
اصحاب ش��هید ش��ده اش در 

اطراف او بودند.
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1. از ام س��لمه، حدیثی شبیه حدیث عایش��ه دربارة خاک مقتل امام حسین7 در کربا نقل 
می کند. حدیث عایشه را ضمن احادیث »المعجم  الکبیر« آوردیم. ناقل  بودن ام سلمه، منافاتی 
با ناقل  بودن عایشه ندارد؛ چراکه آن ماجرا جریانی بوده است که بسیاری از آن آگاه شدند. 
ام س��لمه می گوید: »کان جبرئیل عند النبی9 و الحسین َمعی. َفَبکی فترکته. فدنی من النبی، 
فقال جبرئیل: أتحبه یا محمد؟ فقال: نعم. فقال: إن امتک س��تقتله و إن شئت أریتک من تربة 
األرض التی یقتل بها، فأراه إیاه. فإذا األرض یقال لها: کربالء«؛44 جبرئیل نزد رس��ول خدا9 
بود و  حسین پیش من. حسین گریه کرد، او را رها کردم. به پیامبر9 نزدیک شد. جبرئیل به 
رس��ول خدا9 گفت: آیا او را دوست می داری؟ پیامبر فرمود: آری. جبرئیل گفت: امت تو 
او را خواهند کشت و اگر بخواهی از تربتی که در آن شهید می شود، به شما نشان می دهم. به 

ایشان نشان داد و آن تربت از زمینی است که به آن کربا می گویند.
این جریان بیش از پنجاه س��ال قبل از واقعة کربا اتفاق افتاده و زمان، مکان، وضعیت و ناقل 

حدیث، اهمیت و عمق فاجعه را نشان می دهد. 

پی نوشت ها:
1. صحی��ح بخاری، کتاب فضائ��ل الصحابه، باب 

مناقب الحسن و الحسین، ص916، ح3753.
2. همان، ح3751.

3. ر.ک : عس��قالنی، فت��ح الب��اری، ج7، ص79؛ 
ابن اثی��ر، النهای��ه ف��ی غریب الحدی��ث، ج2، 

ص609. 
4. ر.ک : ان��س ف��ردی اس��ت ک��ه م��ورد نفرین 
امیرالمؤمنین7 واقع ش��د؛ زیرا دربارة حادثة 

غدیر کتمان شهادت کرد.  

5. همان، ح3748.
6. صحیح مس��لم، باب فضائل الحسن و الحسین، 

ص1207، ح6155.
7. ابن ماج��ه، س��نن، لبن��ان: دارالفک��ر، ص53، 

ح143.
8. همان، ح144.

9. همان، ص54، ح145. 
10. صحیح ابن حبان، ج15، ص433، ح6977.

11. ترمذی، س��نن، لبنان: دارالفک��ر، ص1075، 
ح3793.
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12. همان، ح3794.
13. همان، ح3797.

14. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، 
ج3، ص147، ح4664.

15. همان، ج3، ص174.
16. همان، ج3، ص181، ح4776.

17. المس��تدرک علی الصحیحین، ج3، ص429، 
ح5630.

18. ترمذی، ُسنن، ج5، ص656.
19. قبر حذیفه در کنار قبر جناب سلمان فارس��ی 
اس��ت. مدفن سابق او نزدیک طاق  کسری بود 
که حدود 60 س��ال پیش به  علت سیل خراب 
ش��د و بدن حذیفه آشکار گردید که هنوز تازه 
بود. میان طاق و قبر س��لمان مس��افت اندکی 
است. بدن را تشییع کرده و در کنار قبر سلمان 
دفن کردند. عکس تش��ییع جن��ازه او موجود 

است.
20. المس��تدرک علی الصحیحین، ج3، ص164، 

ح4723.
21. طبران��ی، المعج��م الکبی��ر، ج3، ص97، ح 

.2778
22. همان، ج3، ص116، ح2847.
23. همان، ج3، ص35، ح2599.
24. همان، ج3، ص35، ح2598.

25. همان، ج3، ص41، ح2624؛ قریب به همین 
مضمون: ج1، ص319، ح950.
26. همان، ج3، ص26، ح2883.

27. همان، ج3، ص126، ح2882.

28. همان، ج3، ص105، ح2807.

29. همان، ج3، ص106، ح2812.

30. همان، ج3، ص107، ح2814.

31. همان، ج3، ص108، ح2817.
32. طبری، دالئل االمامة، ص180. 

33. الخرائج و الجرائح، ج1، ص253. 
34. المعجم الکبیر، ج3، ص110، ح2824.

35. همان، ج3، ص110، ح2825.

36. همان، ج3، ص111، ح2826.

37. همان، ج3، ص111، ح2827.

38. همان، ج3، ص117، ح2851.
39. محمدامی��ن األمینی، األیام الش��امیة من عمر 

النهضة الحسینیة، ص215.
40. ابی یعلی، مسند، ج1، ص393، ح510.

41. همان، ج7، ص274، ح4294.
42. همان، ج12، ص383، ح6951.

43 حدیث مشهور و متواتری است و شیعه و ُسنی 
آن  را نق��ل کرده ان��د. به ذکر تنه��ا برخی منابع 
اهل سنت بسنده می کنیم: احمد بن حنبل، مسند، 
ج1، ص119؛ حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، 
ج1، ص201، 255، 258، 392؛ ابن عس��اکر، 
تاری��خ مدینة دمش��ق، ج42، ص207، 208، 
209، 212، 228، 231؛ خوارزم��ی، المناقب، 
ص7، 135، 199، 205؛ ابن ابی الحدید، شرح 
نه��ج البالغ��ة، ج2، ص289 و ج3، ص208؛ 
ایجی، المواقف، ج3، ص603؛ المناوی، فیض 
القدیر، ج6، ص282؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، 
ج5، ص230 و ج7، ص370، 384؛ الس��یرة 
النبویة، ج4، ص420؛ الحلبی، السیرة الحلبیة، 
ج3، ص336؛ احمد بن محم��د بک��ری، س��یرة 
االمام عل��ی، ص8؛  قن��دوزی، ینابیع المودة، 

ج2، ص282 � 284.
لبن��ان:  الصحاب��ه،  فضائ��ل  احمدبن حنب��ل،   .44

دارالکتب العلمیه، ص308، ح1393.
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