
 

 

 آيا در باره امام حسين )ع( آياتي در قرآن نازل گرديده است؟

 

 پاسخ:

است و در اين باره امام حسين عليه السالم آيات فراوان نازل شده در باره از جمله )عليهم السالم( در شأن اهل بيت 

ايت اختصار به برخي از ؛ اما در اين جا با رعو آيات را جمع آوري كرده است به رشته تحرير آمدهكتابهاي مستقلي نيز 

 كنيم:صحيح ثابت شده، اشاره مي كه با سندآيات 

 آيه مباهله. 1

َك  َفَمن   ن   فيه   َحاجَّ د   م  نَ  جاَءكَ  ما َبع  ل م   م  ا َفُقل   ال ع  عُ  َتعاَلو   وَ  َأن ُفَسنا وَ  ن ساَءُكم   وَ  ن ساَءنا وَ  َأب ناَءُكم   وَ  َأب ناَءنا َند 

ل  َنب   ُثمَّ  َأن ُفَسُكم   َعل   َته  َنَت  َفَنج  بينَ  َعَلى اللَّه   َلع    .ال كاذ 

 (61آل عمران/)

 برخيزند، ستيز و محاّجه به تو با كسانى( باز) رسيده، تو به( مسيح باره در) كه دانشى و علم از بعد گاه هر

 نماييم، دعوت ار خويش زنان ما را خود فرزندان هم شما كنيم، دعوت را خود فرزندان ما بياييد: »بگو آنها به

 خدا لعنت و كنيم مباهله گاه آن خود نفوس از هم شما كنيم، دعوت خود نفوس از ما را خود زنان هم شما

 .دهيم قرار دروغگويان بر را

 .دهدنشان مي شرا در نزد خداوند و پيامبر (عليه السالم)اين آيه، جايگاه رفيع حضرت سيد الشهدا 

 ، در منابع اهل سنت با سندهاي صحيح نقل شده است.هستند آيه در باره آن حضرت رواياتي كه بيانگر شأن نزل اين

از سعد بن ابي وقاص )يكي از صحابه پيامبر( در ضمن همان روايتي كه معاويه وي را به سب امير  مسلم نيشابوري

امير  (صلي هللا عليه وآله) نازل شد، رسول خدا نقل كرده كه وقتي آيه مباهله دستور داده بود، (عليه السالم)مؤمنان 

: خدايا اينها اهل بيت من ( را فراخواند و دعا كردعليهم السالم)فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين  مؤمنان،

 هستند: 



 

 

َبةُ  حدثنا يد   بن ُقَتي  دُ  َسع  اد   بن َوُمَحمَّ ظ   في َوَتَقاَرَبا َعبَّ ر  ُبكَ  عن إسماعيل بن وهو َحات م   حدثنا قاال اللَّف   بن ي 

َمار   س  ر   عن م  د   بن َعام  اص   أبي بن َسع  َيةُ  َأَمرَ  قال أبيه عن َوقَّ َيانَ  أبي بن ُمَعاو  ًدا ُسف   ان َمَنَعَك  ما فقال َسع 

َراب   َأَبا َتُسبَّ  ا فقال التُّ ُت  ما َأمَّ  لي ونَ َتكُ  الن اسبه َفَلن   وسلم عليه هللا صلى اللَّه   رسول له َقاَلُهنَّ  َثاَلًثا َذَكر 

َدة   ن ُهنَّ  َواح  ر   من الي َأَحبُّ  م  ا ... النََّعم   ُحم  َيةُ  هذه َنَزَلت   َوَلمَّ ا َفُقل  ) اْل  عُ  َتَعاَلو   رسول َدَعا( َوَأب َناَءُكم   َأب َناَءَنا َند 

ا وسلم عليه هللا صلى اللَّه   يًّ َمةَ  َعل  ًنا َوَحَسًنا َوَفاط    .ل يَأه   َهُؤاَلء   اللهم فقال َوُحَسي 

 به انيسف ابى بن ةيمعاو ، روزها از کىي در که است کرده تيروا پدرش از ، وّقاص ابى بن سعد بن عامر

 او دستور از «سعد»]! ديبگو ناسزا (الّسالم هيعل طالبياب بن على حضرتابو تراب ) به تا داد دستور سعد

 [.کرد چىيسرپ

 آن بخاطر:  گفت سعد ؟يده ينم قرار دشنامت و سزانا آماج را على سبب چه به:  ديپرس وى از ، هيمعاو

 ها، آن به توجه با که ام دهيشن الّسالم هيعل على شأن در آله و هيعل الّله صّلى خدا رسول از لتيفض سه که

 از ترارزنده و بهتر ، بود من براى ها آن از کىي گاه هر و کنمنمى اقدام ، حضرت آن دشنام و سّب  به چگاهيه

 ... . باشد من ارياخت در که بود مو خسر شتران

ا َفُقل  ) مباهله هيآ که هنگامى فضيلت سوم اين است: عُ  َتعاَلو   صّلى خدا رسول ، شد نازل (َأب ناَءُکم   وَ  َأب ناَءنا َند 

 به را الّسالم هميعل نيحس امام و حسن امام و فاطمه حضرت و الّسالم هيعل على حضرت ، آله و هيعل الّله

 . هستند من تيب اهل نانيا!  پروردگارا بار:  فرمود و ديلبط حضور

 2404ح ،1871ص ،4ج ،مسلم صحيح

 :تصريح كرده است و در پايان به حسن بودن سند آننقل كرده  همين سند روايت را با ترمذي نيز

َبةُ  حدثنا ر   عن إسماعيل بن َحات مُ  حدثنا ُقَتي  َمار   بن ُبَكي  س  ر  َعا عن ثقة مدني هو م  د   بن م  اص   أبي بن َسع   عن َوقَّ

ا قال أبيه َيةَ  هذه هللا َأن َزلَ  َلمَّ ا)تَ  اْل  عُ  َعاَلو  ا وسلم عليه هللا صلى اللَّه   رسول َدَعا (َوَأب َناَءُكم   َأب َناَءَنا َند  يًّ َمةَ  َعل   َوَفاط 

ًنا َوَحَسًنا ل ي َهُؤاَلء   اللهم فقال َوُحَسي  يَسى أبو قال َأه  يث  َح  هذا ع  يح   َغر يب   َحَسن   د   .َصح 

 3724، ح 638، ص 225ص، 5 ج ،الترمذي سنن



 

 

 :داندصحيح ميسند آن  كم نيشابوري نيز پس از نقل روايت،حا

 بن حاتم ثنا سعيد بن قتيبة ثنا هارون بن موسى ثنا ببغداد الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرني

 وأبناؤكم أبناءنا ندع اْلية هذه نزلت لما قال أبيه نع سعد بن عامر عن مسمار بن بكير عن إسماعيل

 هللا رضي وحسينا وحسنا وفاطمة عليا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا وأنفسكم وأنفسنا ونساءكم ونساءنا

  .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا أهلي هؤالء اللهم فقال عنهم

 4719ح، 163 ص،  3 ج ،الصحيحين على المستدرك

 آيه تطهير. 2

نَّما َب  اللَّهُ  ُيريدُ  إ  ه  َس  َعن ُكمُ  ل ُيذ  ج  لَ  الرِّ ت   َأه  َرُكم   وَ  ال َبي  هيراً  ُيَطهِّ   َتط 

 (33احزاب/)

 .سازد پاك را شما كاماًل  و كند دور بيت اهل شما از را گناه و پليدى خواهدمى فقط خداوند

يه السالم يكي از آنان است و در اثبات نازل شده كه امام حسين عل (عليهم السالم)آيه تطهير نيز در شأن اهل بيت 

 شويم:در اين جا برخي از روايات را متذكر ميوجود دارد كه روايات معتبر اهل سنت  اين شأن نزول

 :اول از عايشهروايت 

ر شأن پنج تن آل آمده است كه آيه تطهير د  و مورد قبول وهابيت)صحيح مسلم( در صحيح ترين كتابهاي اهل سنت 

 امام حسين عليه السالم نازل شده است:عبا از جمله 

ر   أبو حدثنا َبةَ  أبي بن بَك  دُ  َشي  ر   بن اللَّه   عبد بن َوُمَحمَّ َب ي واللفظ ُنَمي  ر   ِل  ر   بن محمد حدثنا قاال َبك   زكريا عن ب ش 

َعب   عن َبةَ  بن ُمص  ةَ  عن َشي  يَّ ن ت   َصف  َبةَ  ب  ه   َغَداةً  وسلم عليه هللا صلى النبي َخَرَج  َعائ َشةُ  قالت قالت َشي   َوَعَلي 

ط   ر  ل   م  ر   من ُمَرحَّ َودَ  َشع  َخَلهُ  َعل ي   بن ال َحَسنُ  َفَجاءَ  َأس  نُ  جاء ُثمَّ  َفأَد  َمةُ  َجاَءت   ُثمَّ  معه َفَدَخلَ  ال ُحَسي   َفاط 

َخَلَها َخَلهُ  َعل ي   جاء ُثمَّ  َفأَد  يدُ  ماإن) قال ُثمَّ  َفأَد  َب  هللا ُير  ه  َس  َعن ُكم   ل ُيذ  ج  لَ  الرِّ ت   َأه  َرُكم   ال َبي  يًرا َوُيَطهِّ ه   (َتط 



 

 

 عبايي ايشان دوش روي بر و رفتند بيرون هنگام صبحصفيه بنت شيبه عايه گفته است: رسول خدا به نقل 

 را او و  آمد حسين پس.  گرفت عبا زير در را او پس آمد علي بن حسن پس.  بود سياه موي از دار طرح

 پليدي بيت اهل شما از خواهد مي خداوند:  فرمود سپس.  کرد وارد نيز را او آمد علي  پس.  کرد وارد نيز

 . نمايد پاک را شما و کند دور را ها

ل   َفَضائ ل   َباب، 2424، ح 1883ص، 4 ج، مسلم صحيح  ت   َأه   النبي َبي 

 ام سلمه:دوم از روايت 

يكي از زنان پيامبر اسالم صلي هللا عليه وآله نيز گفته است، اين آيه در باره اهل بيت نازل « سلمهام »ام المومنين 

 شده است:

ُمودُ  حدثنا اَلنَ  بن َمح  َمدَ  أبو حدثنا َغي  يُّ  َأح  ر  َبي  َيانُ  حدثنا الزُّ د   عن ُسف  ر   عن ُزَبي  َشب   بن َشه    النبي َأنَّ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  عن َحو 

ن   ال َحَسن   على َجلَّلَ  وسلم ليهع هللا صلى َمةَ  َوَعل ي   َوال ُحَسي  لُ  َهُؤاَلء   اللهم قال ُثمَّ  ك َساءً  َوَفاط  ي َأه  ت  ي َبي  ت    َوَخاصَّ

ب   ه  َس  َعن ُهم   َأذ  ج  ُهم   الرِّ ر  يًرا َوَطهِّ ه  نَّك   قال اللَّه   َرُسولَ  يا َمَعُهم   وأنا َسَلَمةَ  ُأمُّ  فقالت َتط   .ر  َخي   إلى إ 

يث   هذا قال َسنُ  وهو َحَسن   َحد  ء   َأح  يَ  َشي   هذا في ُرو 

  وفاطمه علي ، حسين ، حسن روي بر خدا رسول:  فرمود وسلم وآله عليه هللا صلي خدا رسول همسر سلمه ام

  ايشان و ببر را پليدي ايشان از.  هستند من نزديکان و من بيت اهل ايشان حداوندا که فرمود پس. کشيد عبايي

 ؟(بيتم اهل از) هستم ايشان همراه من آيا که پرسيدم خدا رسول از:  گويد مي سلمه ام.  گردان پاک را

 ( .نيکاني از اما نيستي  بيت اهل از) هستي خوبي بر تو :فرمودند

 ترمذي تصريح مي كند:

 اين روايت حسن است ونيكو ترين روايتي است كه در اين باب روايت شده است.

 3871 ،699 ص ، 5 ج ،الترمذي سنن



 

 

 (صلي هللا عليه وآله)كند كه آيه تطهير در خانه من نازل شد و رسول خدا يح ميتصر ، ام سلمهحاكم نيشابوريبه نقل 

 اللهمفرستاد. وقتي آنها آمدند دعا فرمود:  (عليهم السالم)سراغ اميرمؤمنان، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين 

 :بيتي أهل هؤالء

 عبد حدثنا عمر بن عثمان حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا

 أنها عنها هللا رضي سلمة أم عن يسار بن عطاء عن نمر أبي بن شريك حدثنا دينار بن هللا عبد بن الرحمن

 هللا رسول فأرسل قالت)  البيت أهل الرجس عنكم ليذهب هللا يريد إنما(  اْلية هذه نزلت بيتي في قالت

 أهل هؤالء اللهم فقال أجمعين عليهم هللا رضوان والحسين والحسن وفاطمة علي إلى وسلم عليه هللا صلى

 .أحق أهلي اللهم بيتي أهل وهؤالء خير أهلي إنك قال البيت أهل من أنا ما هللا رسول يا سلمة أم قالت بيتي

  يخرجاه ولم البخاري شرط على صحيح حديث هذا 

 3558، ح451ص، 2 ج، الصحيحين على مستدركال

 : )ربيب پيامبر(عمر بن ابي سلمةسوم از روايت 

 ربيب رسول خدا نيز نقل كرده است كه آيه تطهير در شأن اهل بيت نازل شده است: ترمذي از عمر بن ابي سلمه 

َبةُ  حدثنا َمانَ  بن محمد حدثنا ُقَتي  َبَهان يِّ  ُسَلي  َص  د  ُعبَ  بن يحيى عن اِل   أبي بن ُعَمرَ  عن َرَباح   أبي بن َعَطاء   عن ي 

ا قال وسلم عليه هللا صلى النبي َرب يب   َسَلَمةَ  َيةُ  هذه َنَزَلت   َلمَّ يدُ  إنما) وسلم عليه هللا صلى النبي على اْل   هللا ُير 

َب  ه  َس  َعن ُكم   ل ُيذ  ج  لَ  الرِّ ت   َأه  َرُكم   ال َبي  يًرا َوُيَطهِّ ه  ت   في (َتط  َمةَ  َفَدَعا َسَلَمةَ  ُأمِّ  َبي  ًنا َوَحَسًنا َفاط   َفَجلََّلُهم   َوُحَسي 

َساء   ه   َخل َف  َوَعل ي   ب ك  ر  َساء   فجللهم َظه  لُ  َهُؤاَلء   اللهم قال ُثمَّ  ب ك  ي َأه  ت  ب   َبي  ه  َس  َعن ُهم   َفأَذ  ج  ُهم   الرِّ ر  يًرا َوَطهِّ ه   َتط 

ر   على َوَأن ت   َمَكان ك   على َأن ت   قال اللَّه   َنب يَّ  يا َمَعُهم   وأنا َسَلَمةَ  ُأمُّ  قالت يث   هذا قال .َخي   حديث من َغر يب   َحد 

 .َسَلَمةَ  أبي بن ُعَمرَ  عن َعَطاء  

 3787و  3205، ح351ص ،5 ج ،الترمذي سنن

 



 

 

 اين روايت را تصحيح كرده است: الباني

  (صحيح) - 2562

 و عليه هللا صلى النبي على اْلية هذه نزلت لما قال سلم و عليه هللا صلى النبي ربيب سلمة أبي بن عمر عن 

 وحسنا فاطمة فدعا سلمة أم بيت في تطهيرا ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب هللا يريد إنما سلم

 الرجس عنهم فأذهب بيتي أهل هؤالء اللهم قال ثم بكساء فجلله ظهره خلف وعلي بكساء فجللهم وحسينا

 . خير على وأنت مكانك على أنت قال هللا نبي يا معهم وأنا سلمة أم قالت راتطهي وطهرهم

 (91 ص/  3 ج) - الترمذي صحيح

 داند و بر اين مطلب تصريح كرده است:نيز روايات شأن نزول آيه تطهير را صحيح مي تيميه ابن اينکه جالب

 وفاطمة علي على كساءه دار أنه الصحيح في ثبت كما به اختصاصا بيته أهل أعظم من والحسين والحسن

 تطهيرا وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بيتي أهل هؤالء اللهم قال ثم وحسين وحسن

چنانچه در روايت صحيح ثابت شده است كه رسول خدا  بزرگترين اهل بيت پيامبر است؛حسن و حسين از 

بيت من هتسند؛ پس از آنها فاطمه، حسن و حسين كشيد و فرمود: خدايا اينها اهل  عبايش را بر علي،

 پليدي را دور كند و آنها را پاكيزه قرار بده.

 561ص، 4ج النبوية السنة منهاج

كنيم و روايات ديگر نيز وجود دارد كه خود البته روايات ديگري نيز نقل شده است كه ما به همين مقدار بسنده مي

 اهل بيت عليهم السالم به اين آيه استدالل كرده اند.

 يه مؤدتآ. 3

َرًا  أَُلُكم  َعَليه  َأج  َبيُقل  ال َأس  ي الُقر  َة ف   .إ الّ الَمَودَّ

 (23شورى ) 

 .[بيتم اهل] نزديكانم داشتندوست جز كنمنمى درخواست رسالتم بر شما از پاداشى هيچ من: »بگو



 

 

ني است كه شأن نزول اين در منابع اهل سنت روايات فراوا است.« مودت»اين آيه در ميان مفسران معروف به آيه 

 كند.آيه را در باره اهل بيت عليهم السالم ثابت مي

ز رسول خدا سؤال شد مودت چه ااز ابن عباس نقل كرده است كه  ،«الصحابة فضائل»احمد بن حنبل در كتاب 

 ؟ فرمود: علي، فاطمه و دو فرزندش:افرادي برما واجب است

 نا قال حدثهم الطحان الحسن بن حرب ان يذكر الحضرمي ليمانس بن هللا عبد بن محمد إلينا كتب وفيما

 عليه اسألكم ال قل نزلت لما قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن اِلعمش عن قيس عن اِلشقر حسين

 وفاطمة علي قال مودتهم علينا وجبت الذين هؤالء قرابتنا من هللا رسول يا قالوا القربى في المودة اال اجرا

 .السالم عليهم وابناها

 1141، ح669 ص ،2 ج  حنبل البن الصحابة فضائل

 نقل كرده است:طبراني در معجم الكبير نيز اين روايت را با همين سند 

 12259ح ،444، ص11؛ ج2641، 47 ص ، 3 ج ،الكبير المعجم

« الصواعق المحرقه»ثمي در كتاب يابن حجر ه از نظر علماي اهل سنت معتبر است؛ چنانچهسند اين روايت نيز 

 نويسد:مي

 يا قالوا نزلت لما اْلية هذه أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن والحاكم حاتم أبي وابن والطبراني أحمد أخرج

 غال شيعي سنده وفي( وابناهما وفاطمة علي) قال مودتهم علينا وجبت الذين هؤالء قرابتك من هللا رسول

  .صدوق لكنه

اي  اني و ابن ابي حاتم و حاكم از ابن عباس نقل كرده اند كه وقتي اين آيه نازل شد، گفتند:احمد و طبر

رسول خدا نزديكان شما كه مودت شان بر ما واجب است چه كساني هستند؟ فرمود: علي، فاطمه و 

 پسرانش. و در سند اين روايت يك تن شيعه غالي قرار دارد ولي صدوق است.

اشاره و آن حضرت به اين آيه استدالل كرده اند، ت ديگري كه از امام حسن عليه السالم نقل شده بعد از اين به رواي

 داند:كند و برخي از طرق آن را حسن ميمي



 

 

 من جملتها من خطبة خطب أنه حسان بعضها طرق من عنه هللا رضي الحسن عن والطبراني البزار وأخرج

 البيت أهل من وأنا قال ثم...  وسلم عليه هللا صلى محمد بن نالحس فأنا يعرفني لم ومن عرفني فقد عرفني

 أسألكم ال قل وسلم عليه هللا صلى محمد على أنزل فيما فقال ومواالتهم مودتهم عزوجل هللا افترض الذين

 .القربى في المودة إال أجرا عليه

طرق آن حسن است. حسن بن علي بزار و طبراني از امام حسن با طرق  متعدد نقل كرده اند كه برخي از 

من از جمله اي اهلبيتي هستم كه خداوند مودت شان را واجب كرده است.  خطبه خواند و از جمله فرمود:

  پس از آن اين آيه را تالوت فرمود....

 487ص ،2 ج ،والزندقة والضالل الرفض أهل على المحرقة الصواعق

 گويد:يابو بكر هيثمي نيز پس نقل روايت ابن عباس م

 قرابتك ومن هللا رسول يا قالوا (القربى في المودة إال أجرا عليه أسألكم ال قل) نزلت لما قال عباس ابن وعن

  .وثقوا وقد ضعفاء جماعة وفيه الطبراني رواه وابناهما وفاطمة علي قال مودتهم علينا وجبت الذين هؤالء

 عيف هستند ولي توثيق شده اند.اين روايت را طبراني نقل كرده و در سند آن جماعتي ض

 168 ص ،9 ج ،الزوائد مجمع

 سورة هل أتي. 4

َزاُجَها َكاُفوًرا   ن َكأ س َكاَن م  َرُبوَن م  يًرا  *إ نَّ اَِلب َراَر َيش  ج  ُروَنَها َتف  َباُد اللَّه  ُيَفجِّ َها ع  َرُب ب  ًنا َيش  ر  *َعي  النَّذ  ُيوُفوَن ب 

ًما َكاَن َش  يًرا َوَيَخاُفوَن َيو  َتط  ُه ُمس  يًرا *رُّ ًيما َوَأس  يًنا َوَيت  ك  س  ه  م  َعاَم َعَلى ُحبِّ ُموَن الطَّ ع  ه   *َوُيط  ُمُكم  ل َوج  ع  نََّما ُنط  إ 

ي نُكم  َجَزاء وال ُشُكوًرااللَّه  ال ُنر     .ُد م 

 (9 - 5 /سورة اإلنسان)

 .است آميخته خوشى عطر با كه نوشندمى جامى از( نيكان) ابرار



 

 

 نذر به آنها !سازندمى جارى را آن بخواهند جا هر از و نوشند،مى آن از خدا خاص بندگان كه اىچشمه از 

 و) عالقه آن به اينكه با را( خود) غذاى و. ترسندمى است گسترده عذابش كه روزى از و كنند،مى وفا خود

 هيچ و، كنيممى اطعام خدا براى را ماش ما:( گويندمى و. )دهندمى اسير و يتيم و مسكين به دارند( نياز

 .خواهيمنمى شما از تشكرى و پاداش

 نازل شده است. (عليهم السالم)نيز در باره امير مؤمنان، فاطمه زهرا امام حسن و امام حسين  اين آيات

 گونه آورده است:زمخشري شأن نزول آيه را اين

سول هللا صلى هللا عليه وسّلم في ناس معه، والحسين مرضا، فعادهما ر عن ابن عباس قال: إن الحسن

فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك، فنذر علي  وفاطمة وفضة جارية لهما إن برآ مما بهما أن  يصوموا 

ثالثة أّيام، فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علّي من شمعون الخيبري اليهودي ثالثة أصوع من شعير، 

خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل  فطحنت فاطمة صاعًا واختبزت

أطعمكم هللا من موائد  فقال: السالم عليكم أهل بيت محّمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني

عليهم آثروه، وباتوا لم يذوقوا إالّ الماء، وأصبحوا صيامًا، فلّما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف الجّنة، ف

يتيم، فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلّما أصبحوا أخذ علي رضي هللا عنه بيد الحسن 

والحسين، وأقبلوا إلى رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم، فلما أبصرهم، وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، 

م فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها قال: ما أشّد ما يسوؤني ما أرى بكم، وقام فانطلق معه

 .فأقرأه السورة فنزل جبرائيل وقال: خذها يا محّمد، هّنأك هللا في أهل بيتكوغارت عيناها، فساءه ذلك، 

 به ياران از جمعى با لي هللا عليه وآلهص پيامبر شدند بيمار ليهما السالمع حسين و حسن گويدمى عباس ابن

 خود فرزندان شفاى براى نذرى بود خوب! الحسن ابو اى: گفتند ليه السالمع على به و ،آمدند عيادتشان

 روز سه يابند شفا آنها اگر كه كردند نذر بود آنها خادمه كه فضه وليهما السالم ع فاطمه و على كردى،مى

 . بگيرند روزه



 

 

 سه ليه السالمع على بودند خالى دست غذايى مواد نظر از كه حالى در يافتند، شفا دو هر كه نگذشت چيزى

 هنگام پخت، نان و كرد، آرد را آن سوم يك الم هللا عليهاس فاطمه و نمود، قرضاز شمعون يهودي  جو من

! محمد خاندان اى شما بر سالم محمد بيت اهل عليكم السالم: گفت و آمد خانه در بر سائلى افطار

 مرحمت بهشتى غذاهاى از شما به خداوند بدهيد من به غذايى هستم، مسلمين مستمندان از مستمندى

 .ننوشيدند آب جز شب آن و دادند او به را خود سهم و داشتند، مقدم خود بر را مسكين همگى آنها كند،

 يتيمى( جوين نان همان) بودند كرده آماده را غذا كه وقتى افطار موقع و گرفتند روزه چنان هم را دوم روز

 نيز را بعد روز و كردند افطار آب با ديگر بار) دادند او به را خود غذاى و كردند ايثار نيز روز آن آمد خانه در بر

 (.گرفتند روزه

 كه هنگامى دادند او به را خود غذاى سهم باز آمد خانه در بر آفتاب غروب هنگام به اسيرى روز سومين در

لي هللا عليه ص پيامبر خدمت و بود هگرفت را ليهما السالمع حسين و حسن دست ليه السالمع على شد صبح

! لرزندمى گرسنگى شدت از ديد كرد مشاهده را آنها لي هللا عليه وآلهص پيامبر كه هنگامى آمدند وآله

 كرد حركت آنها با و برخاست سپس است، گران بسيار من براى بينممى شما در كه را حالى اين! فرمود

 او شكم گرسنگى شدت از كه حالى در ايستاده، عبادت محراب در ديد شد س فاطمه خانه وارد كه هنگامى

 .شد ناراحت ص پيامبر نشسته، گودى به چشمهايش و چسبيده، پشت به

  تو به خاندانى چنين با خداوند بگير، را سوره اين! محمد اى گفت و گشت نازل جبرئيل هنگام همين در

 .خواند او بر را" اتى هل" سوره سپس گويد،مى تهنيت

  670، ص4ج ،تفسير الكشاف 

 :اين روايت تعدد طرق

نقل شده و البته در برخي از )چهار تن از صحابه( ق متعدد از طر كند،ن روايت كه شأن نزول اين آيات را بيان مياي

مريضي حسنين )عليهما السالم( و نذر امير جزئيات با هم تفاوت دارند كه اين مطلب در اصل نزول آيه در ماجراي 

 سازد:نان و فاطمه زهرا براي شفاي آنها، ضرري وارد نميمؤم



 

 

 الف: علي بن ابي طالب )عليه السالم(

طالب عليه السالم نقل كرده اين روايت را از طريق اميرمؤمنان علي بن ابي« شواهد التنزيل»حاكم حسكاني در كتاب 

 است:

 أبيه عن محمد، أبيه عن محمد، بن رجعف أبيه عن ، موسى أبي حدثني الرضا موسى بن علي حدثني:  قال

 صلى هللا رسول عادهما والحسين الحسن مرض لما: قال طالب أبي بن علي أبيه عن الحسين، أبيه عن علي،

 ... . به هللا ينفعهما أن أرجو نذرا لله ولديك على نذرت لو الحسن با يا:  لي فقال وآله عليه هللا

 394ص ،2 ج ،الحسكاني الحاكم ،التنزيل شواهد

 امام صادق عليه السالم: ب:

 رسد و اين طريق هم چند تا سند دارد:كه به امام صادق عليه السالم مي سندهاي ديگري را هم ذكر كرده ايشان

  وله ، الصادق جعفر( االمام) عن ، جابر بن مسلمة عن مهران بن الحسن(  أيضا)  رواه(  الخبر)  و - 1043

 . مسلمة عن طرق

 . الصادق جعفر  االمام) عن هللا عبد بن روح( أيضا) هوروا - 1044

 . الصادق جعفر( االمام) عن ، عمار بن معاوية (أيضا) ورواه - 1045

 397 ص ،2 ج ،الحسكاني الحاكم ،التنزيل شواهد

 : ابن عباس:ج

 در طريق ديگر اين روايت ابن عباس قرار دارد كه افراد ذيل از وي نقل كرده اند:

 ابن عباس: مجاهد عن. 1

 شره كان يوماً  ويخافون بالنذر يوفون) وتعالى سبحانه هللا قول في عباس ابن عن مجاهد عن ليث عن

  (مستطيراً 

 هللا رسول محمد جّدهما فعادهما والحسين الحسن مرض:  قال



 

 

 99ص ،10ج ،الثعلبي تفسير

 256ص ،7 ج ،الغابة اسد

 مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد، 99 ص ،10 ج (لبيالثعا تفسير) القرآن، تفسير في الحسان الجواهر

  بيروت – للمطبوعات اِلعلمي مؤسسة:  النشر دار ، 875: الوفاة الثعالبي

 ضحاك عن ابن عباس:. 2

 از طريق ضحاك از ابن عباس نقل كرده است: خوارزمي آن را

 272ص ،الخوارزمي الموفق - المناقب

 عطاء عن ابن عباس:. 3

 و آلوسي به اين سند اشاره كرده اند:واحدي نيشابوري 

 296ص ،النيسابوري الواحدي ،اْليات نزول أسباب

 نويسد:آلوسي مي

 عليه تعالى هللا صلى محمد جدهما فعادهما مرضا والحسين الحسن أن عباس ابن عن عطاء رواية ومن

 ... وسلم

 157ص،  29 ج ،المعاني روح

 نويسد: فخر رازي نيز مي

 من( الكشاف) وصاحب السالم، عليه علي حق في نزلت أنها( البسيط) كتاب في ذكر ابناأصح من والواحدي

 القصة، هذه ذكر المعتزلة

البسيطن ذكر كرده كه اين آيات در باره علي عليه السالم نازل »واحدي از اصحاب ما اين روايت را در كتاب 

 است:شده و صاحب كشاف كه از معتزله است نيز اين داستان را آورده 

 215 ص ، 30ج ،الكبير التفسير



 

 

 . ابي صالح عن ابن عباس:5

 سند ديگر اين طريق از ابو صالح از ابن عباس است:

 . عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن العنزي علي أبو علي بن حبان ورواه - 1052

 403ص ،2 ج ،الحسكاني الحاكم ،التنزيل شواهد

 . سعيد بن جبير از ابن عباس:6

 أحمد بن عثمان عمرو أبو حدثنا هللا عبيد بن محمد حدثنا الحسين بن علي أخبرنا:  قال عقيل أخبرنا - 1055

 اِلصبغ عن ، مقاتل عن ، الهذيل عن ، أبي حدثني:  قال المقرئ ثابت بن هللا عبد حدثنا ببغداد السماك بن

 ... : قال(  يشربون اِلبرار إن) :  تعالى هللا قول في عباس ابن عن:  جبير بن سعيد عن( و) نباتة بن

 405ص ،2ج ،الحسكاني الحاكم ،التنزيل شواهد

 زيد بن ارقم:د: 

دهد كه اين آيات در باره اهل بيت پيامبر صلي هللا عليه وآله در و نشان مي ، زيد بن ارقم استطريق چهارم روايتدر 

 اي نكرده است:اشاره حسنين )عليهما السالم(سكين و فقير و يتيم نازل شده ؛ اما وي به مريضي جريان اطعام م

 محمد العباس أبو حدثنا الماسرجسي القاسم أبو أخبرنا:  قاال ، والحاكم القرشي القاسم أبو أخبرناه - 1061

 الشيباني عوف بن القاسم عن.  قهم بن النهاس حدثنا الجهني عيسى بن حماد حدثنا الكديمي يونس بن

 صائما يوما فظل ، الغرث من الحجر بطنه على يشد وآله عليه هللا صلى هللا رسول نكا:  قال أرقم بن زيد عن

 فاطمة يا:  وآله عليه هللا صلى هللا رسول فقال يبكيان والحسين والحسن فاطمة بيت فأتى شئ عنده ليس

 واقترضا وناما شبعا حتى بريقه هللا رسول فالتقاهما هللا رسول بركة إال البيت في ما:  فقالت ، ابني أطعمي

 فقال سائل فجاء ، يديه بين وضعاها أفطر فلما ، شعير من أقراص ثالثة وسلم وآله عليه هللا صلى هللا لرسول

 قرصا فأخذت: قال. فأعطه قم علي يا:  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فقال.  هللا رزقكم مما أطعموني: 

. فأعطه علي يا قم: فقال ثالث فجاء فأعطيته، فقمت. فأعطه علي يا قم هللا رسول فقال ثان جاء ثم فأعطيته،



 

 

 مجهودين أصبحنا أصبحنا فلما طاوين وبتنا طاويا وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول وبات فأعطيته،( : قال)

 .بطوله الحديث( إن ثم(. )وأسيرا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون: )اْلية هذه ونزلت

 408ص ،2 ج،  الحسكاني الحاكم ،زيلالتن شواهد

 نتيجه:

از آنجايي كه طرق اين روايت متعدد است ديگر نيازي به بررسي سند نيست و اين داستان ميان علماي شيعه و اهل 

 سنت مشهور است و غالب مفسران و محدثان آن را در كتابهايشان آورده اند. 

 شود:كند و يقين حاصل مييو به قول ابن تيميه تعدد طريق يكديگر را تقويت م

 كانوا إذا فكيف فساقا فجارا الناقلون كان ولو بها العلم يحصل قد حتى بعضا بعضها يقوى وكثرتها الطرق تعدد

 .الغلط حديثهم فى كثر ولكن عدوال علماء

ل كند به گونه اي كه علم و يقين به صدور آن حاصو بسيار بودن آن برخي ديگر را تقويت مي تعدد طريق

 هرچند ناقالن آن انسانهاي فاسق و فاجر باشد؛ چه به اين كه عالمان عادل باشند. شود؛مي

 26 ص ،18 ج ،الفتاوى مجموع

 شود.سندهاي روايت تقويت ميو در طرق اين روايت هم صحابه عادل قرار دارند و طبق نظر ابن تيميه 

 

 موفق باشيد

 گروه پاسخ به شبهات

 ي عصر )عجل هللا تعالي فرجه الشريف(مؤسسه تحقيقاتي حضرت ول

 


