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 الَرحيِ ِبْسِم اّلَلِ الَرْْحِن 

ِ قالَ َعْن جاِبِر بِْن َعْبِداّلَلِ اْْلَنْصاری َعْن فاِطَمَة الَزْهرآ ِء عَلَْیهَا الَسالُم ِبنِْت َرُسوِل اّلَلِ َصیَل اّلَلُ  ِِ ُت فاِطَمَة  عَلَْیِه َو آ  ْْ ِ ََ  

ِض اْْلَاَیِم فَقالَ  ْْ َ  الَسالُم عَلَْیَک ای فاِطَمُة فَُقلُْت عَلَْیَک الَسالُم قاَل ِاّنی َاِجُد یف َاََّنا قالَْت َدَخَل عیََلَ َایب َرُسوُل اّلَلِ یف ب

ِف فَقاَل ای فاِطَمُة ایتیین ِِبلَْکساِء الَْیامّن فَ  ْْ ُ ُاعیُذَک ِِبّلَلِ ای َابَتاُه ِمَن الضُّ َِ فًا فَُقلُْت  ْْ ُُُه ِِبلِْکسء ِء غَ بََدّن ُض یین ِبِه فََاتَیْ طی

ِ الَْیامّن فَ  ِِ لَُؤ ََکَنَُه الَْبْدُر یف لَْیََلِ تاَمِمِه َو کاَم ُه یَتَََلْ ُت َانُْظُر ِالَْیِه َو َاذا َوْْجُ َی  اِ  فاَم َکنَْت غََطْیُتُه ِبِه َو ِِصْ  اَل ساعًَة َو ِاذا ِبَوََلِ

 ای قَُرَة َعْیین َو ثََمَرَة فُؤادی فَقاَل ای ُاَماُه ِاّنی َاَشُّ  احلسن قد اقبل و قال َالَسالُم عَلَْیِک ای ُاَماُه فَُقلُْت َو عَلَْیَک الَسالمُ 

َت الِْکسء ِء فََاْقبَلَ  ْم ِاَن َجَدَک ََتْ َْ َ ی َرُسوِل اّلَلِ فَُقلُْت ن َبًة ََکَََّنا راِِئَُة َجدی َو الِْکسِعْنَدِک راِِئًَة َطییِ ْ ََ َسُن  ََ ء ِء َو قاَل  الْ

ََ َحوْ الَسالُم ای َجَداُه ای َت الِْکسء ِء فَقاَل َو عَلَْیَک الَسالُم ای َوََلی َو ای صاِح ََْک ََتْ َذُن  ی َاْن َاْدُخَل َم ْ ََ یض  َرُسوَل اّلَلِ َا

َسْْیِ قَْد َاْقبََل وَ  َُ َی الْ َت الِْکسء ِء فاَم َکنَْت ِااَل ساعًَة َو ِاذا ِبَوََلِ ُه ََتْ َْ  ُاَماُه اَل َالَسالُم عَلَْیِک ایق قَْد َاِذنُْت لََک فََدَخَل َم

َبًة ََکَ  فَُقلُْت َو عَلَْیَک الَسالُم ای َوََلی َو ای قَُرَة َعْیین َو ثََمَرَة فُؤادی فَقاَل  ی ای ُاَماُه ِاّنی َاَشُّ ِعْنَدَک  ًة َطییِ ی راِِئَ ََّنا رآ ِِئَُة َجدی

ِ فَ  ِِ َو الِْکسء ِء َو قاَل الَسالُم َرُسوِل اّلَلِ َصیَل اّلَلُ عَلَْیَه َو آ  ْ ََ َسْْیُ  َُ َت الِْکسء ِء فََدَّن الْ ْم ِاَن َجَدَک َو َاخاَک ََتْ َْ َ ُقلُْت ن

َت الِْکسء ِء فَقالَ  ُکام ََتْ َْ َذُن  ی َاْن اَکُوَن َم ْ ََ ُم ای َوََلی َو  َو عَلَْیَک الَسالعَلَْیَک ای َجَداُه َالَسالُم عَلَْیَک ای َمِن اْخُاَرُه اّلَلُ َا

َسِن عیَِلُّ بُْن اَ  ََ َت الِْکسء ِء فََاقْبََل ِعْنَد ذِلَک َابُوالْ ُهام ََتْ َْ َ  َوقالَ ای شاِفَع ُاَمیت قَْد اَِذنُْت لََک فََدَخَل َم  الَسالُم عَلَْیَک بیطاِل

َسِن ای  ََ َبًة ََکَ ای ِبنَْت َرُسوِل اّلَلِ فَُقلُْت َو عَلَْیَک الَسالُم ای َاَِبالْ ََّنا َامرَیاملُْؤِمنَْی فَقاَل ای فاِطَمُة ِاّنی َاَشُّ ِعْنَدَک راِِئًَة َطییِ

 ََْ َت الِْکسء ِء فََاْقبََل عیَِلٌّ  یَْک ََتْ ْم ها ُهَو َمَع َوََلَ َْ َ لَسالُم عَلَْیَک َو الِْکسء ِء َو قاَل ارآ ِِئَُة َایخ َو ابَْن ََعیی َرُسوِل اّلَلِ فَُقلُْت ن

ّی َو ای ُ َو عَلَْیَک الَسالُم ای َایخ ای َوِص َِ َت الِْکسء ِء قاَل  ْ ََتْ ُُ َْ َذُن  ی اَْن اَکُوَن َم ْ ََ ََ ِلوآ ی َخلیَفیت وَ  َرُسوَل اّلَلِ َا  صاِح

َو اْلِکسء ِء َو قُلُْت َالَسالمُ  ْ ََ َت الِْکسء ِء ُُثَ َاتَیُْت  َذنُ  قَْد َاِذنُْت لََک فََدَخَل عیَِلٌّ ََتْ ْ ََ   ی َان عَلَْیَک ای َابَتاُه ای َرُسوَل اّلَلِ َا

َت الْ  َْیت قَْد َاِذنُْت لَِک فََدَخلُْت ََتْ َت الِْکسء ِء قاَل َو عَلَْیِک الَسالُم ای ِبنیْت َو ای ِبْض ْ ََتْ ُُ َْ ء ِء فَلََما اکْتََملْنا ََجیًْا ِکساَکُوَن َم

َت الِْکسء ِء َاَخَذ َایب َرُسولُ   َاْهُل بَییْت َو ُؤالءِ مء ِء َوقاَل َاللَُهَم ِاَن هْیمین ِا َی السَ سء ِء َو َاْوَمی َء ِبَیِدِه الْ اّلَلِ ِبَطَریَفِ الْکِ  ََتْ

ْم َااَن َحْرٌب لِ  ُزَُّنُ ُزنیُن ما ََیْ می َو َدُمهُْم َدمی یُْؤِلُمین ما یُْؤملُُهْم َو ََیْ َْ َ ُمُهْم ل َْ َ ْم َو ِسلٌْ خء َصیت َو حء َمیت ل  ِلَمْن سالََمهُْم َمْن حاَرهَبُ

ٌَّ ِلَمْن َاَحبَهُْم ِاَّنَُ  َِ ْل َصلَواِتَک َو بََرَکِتَک َو َرْْحَتََک َو غُْفرانََک َو ِرْضوانََک َو عَُدوٌّ ِلَمْن عاداُُهْ َو ُم َْ ْم ِمینی َو َااَن ِمْنهُْم فَاْج

ِْجَس َو َطهیِْرُُهْ تَطهریًا فَقاَل اّلَلُ َعَزَوَجَل ای َمالئَِکیت َو ای سُ  َْ َعْنهُُم الری وا ی ِاّن ماعیََلَ َو عَلَْیهِْم َوَاْذِه ََ ء ًء خَ  اََّکَن  ََ لَْقُت 

ر رًا ََیْ سًا ُمِضیِئًة َو ال فَلاََّکً یَُدوُر َو ال ََبْ بَِة ی َو ال فَلاََّکً یَْْسی اِ َمْبِنیًَة َو ال َاْرضًا َمْدِحیًَة َو ال قََمرًا ُمنریًا َو ال ََشْ ََ اَل یف َم

َت الِْکسء ِء فَقاَل اَْلمُْی ِجْْبآ ئ  َت الِْکسء ِء فَقاَل َعَزَوَجَل ُُهْ َاْهُل بَیِْت النُُّبوَ هُؤالِء الَْخْمَسِة اََّلیَن ُُهْ ََتْ ِة یُل ای َربیِ َو َمْن ََتْ

َذُن  ی َاْهِبطَ ِا َی  ْ ََ لُها َو بَُنوها فَقاَل ِجْْبآ ئیُل ای َربیِ َا ْْ َ ِساََلِ ُُهْ فاِطَمُة َو َابُوها َو ب َدن الری ْْ ِِ ِْلَکُوَن َمَْ َو َم هُْم ساِدسًا  اْْلَْر

یِلُّ فَ  َْ ْم قَْد َاِذنُْت لََک فَهََبطَ اْْلَمُْی ِجْْبآ ئیُل َو قاَل الَسالُم عَلَْیَک ای َرُسوَل اّلَلِ الْ َْ َ َک الَسالَم َو اْْلَعیْل یُْقرِئُ  قاَل اّلَلُ ن

 ََ یََة َو اْْلأِکْراِم َو یَُقوُل لََک َو ِعَز ی َو َجال ی ِاّنی ما َخلَْقُت  َِ َک ِِبلتَ  َو ال ء ًء َمْبِنیًَة َو ال َاْرضًا َمْدِحیًَة َو ال قََمرًا ُمنریاً ََیُصُّ

ْ َو قَدْ  ُُ بَِت ََ ْ َو َم ُُ رًا ََیْری َو ال فُلْاَّکً یَْْسی ِااَل ِْلَْجِل سًا ُمضیئًَة َو ال فَلاََّکً یَُدوُر َو ال ََبْ ْ فَهَْل َاِذَن  ی َاْن َاْدُخلَ  ََشْ ُُ َْ  َم
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َذُن  ی ای َرسُ  ْ ْم قَْد َاِذنُْت لََک فََدَخَل ََ َْ َ نا ِجْْب وَل اّلَلِ فَقاَل َرُسوُل اّلَلِ َو عَلَْیَک الَسالُم ای َامَْی َوْْحِ اّلَلِ ِانَُه ن َْ آ ئیُل َم

ََ عَ  ْ یَُقوُل ِاناَم یُریُد اّلَلُ ِلُیْذِه ُُ َت الِْکسء ِء فَقاَل ِْلَیب ِاَن اّلَلَ قَْد َاْوْح ِالَْی ِْجَس َاْهَل الَْبیِْت َو یَُطهیََِتْ ُ الری ُُ َرُْمْ تَْطهریًا فَقاَل ْن

َت اْلِکسء ِء ِمَن الَْفْضِل ِعْنَد اّلَلِ فَقاَل النَِبُّ  نا هذا ََتْ ّن ما ِلُجلُوس ِ َ عیَِلٌّ ِْلَیب ای َرُسوَل اّلَلِ َاْخِْبْ ِ نَِبییًا َو  َو اََّلی ب ََ ِّی َیَن ِِبلْ َْ

بیینا ِااَل اْصَطفاّن ِِبلرَ  َِ ِتنا َو ُم َْ ی ٌع ِمْن ش َ ِِ َو فیِه ََجْ ِفل  ِمْن َمحاِفِل اْْلَْر َْ ان هذا یف َم ییًا ما ُذکَِر َخَْبُ  نََزلَْت عَلَْیهُِم وَ ساََلِ ََنِ

تَْغَفَرْت لَهُْم ِا ی َاْن یَتََفَرقُوا فَقاَل عیَِلٌّ اِ  ُم الَْمالئَِکُة َو اس ْ ُة َو َحفَْت هِبِ ُتنا َو َربیِ الْ الَرْْحَ َْ َبِة فَقاَل ذًا َو اّلَلِ فُْزان َو فاَز ش ی ْْ َک

ان ه ییًا ما ُذکَِر َخَْبُ ِساََلِ ََنِ ِ نَِبییًا َو اْصَطفاّن ِِبلری ََ ِّی َیَن ِِبلْ َْ َ فِ النَِبُّ اثِنیًا ای عیَِلٌّ َو اََّلی ب َْ ِِ ذا یف َم ل  ِمْن َمحاِفِل َاْهِل اْْلَْر

ٌع مِ  بیینا َو فیِهْم َمهُْموٌم ِااَل َو فََرَج اّلَلُ ََهَُه َو ال َمْغُموٌم ِااَل َو کََشَف اّلَلُ َغَ َو فیِه ََجْ َِ ِتنا َو ُم َْ َُ حاَجة  ِااَل ُه َو ال طالِ ْن ش ی

ُتنا فازُ  َْ ْدان َو کَذِلَک ش ی ِْ نْیا َو ااْلِخَرِة َو َربیِ َو قَََض اّلَلُ حاَجَُُه فَقاَل عیَِلٌّ ِاذاً َو اّلَلِ فُْزان َو ُس ُدوا یِف اَلُّ ِْ َبةِ وا َو ُس ْْ   الَْک

. 

 به انم خداوند خبش نده همرِبن

ِ  و سل روایت است که فرمود دخرت سالم هللا علیهااز فاطمه زهرا  ز روزها پدرم : در یىک اندگراىم رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

ِ  و سل رسول خدا   سالم بر تو اى فاطمه.  : دندو فرمو  همن وارد شدبر صیل اّلَل علیه و آ

: ضْفى شدید در خود احساس ىم کمن. گفمت: پدرجان، شام را از ضْف به خداوند ندم: و سالم بر شام اى پدرجان. فرمودعِر کرد

 .پناه ىم دُه

م به او تش را بدان پوشاندم و رشوع کردآ ن بپوشان. آ ن را آ ورده، حرض  باى میین را برامی بیاور و مرا ِبآ ن ع  ند: اى فاطمه!فرمود 

که انگاه فرزندم حسن از راه رس ید و گفت:  ه بودنگذش ت حلظا ی .شَ چهارده ىم درخشد ردن، دیدم چهره اش مانند ماه َکملنگاه ک

 سالم بر تو اى مادرجان.

 خدا شام ىم ایمب، گوىی بوى جدم رسولمیوه ى دمل. گفت: مادر جان، من بوى خوىش نزد ای گفمت: و سالم بر تو اى نور دیده و  

ِ  و سل ر ت زیر این عبا قرار دارد. حسن به سوى عبا پیش رفت و گفت: سالم باست. گفمت: آ رى فرزندم، جدی  صیل اّلَل علیه و آ

 شام زیر عبا درآ می؟ اى رسول خدا، آ ای اجازه ىم دىه در کناربزرگوار،  جدی ای تو 

ِ  و سل    ِب: و سالم بر تو اى فرزند من و صاحَ حوِ من، به تو اجازه دادم. حسن نزی ندفرمودرسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

الم که انگاه فرزندم حسْی از راه رس ید و گفت: سالم بر تو اى مادرجان. گفمت: س ه بودنگذش ت آ ن حرضت به زیر عبا رفت. حلظا ی

  .وه ى دملبر تو اى نور دیده و اى می

ر این عبا ت و برادرت زیم رسول خدا است. گفمت: آ رى فرزندم، جدی گفت: مادرجان، من بوى خوىش نزد شام ىم ایمب، گوىی بوى جدی 

ه است، دبزرگوار، سالم بر تو اى کىس که خدا او را برگزی هستند. حسْی به سوى عبا نزدیک شد و گفت: سالم بر تو اى جدی 

ِ  و سل  دو نفر در زیر این عبا ِبش؟ شام آ ای اجازه ىم دىه ِب  : و سالم بر تو اى فرزند من ندفرمودرسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

آ ن گاه ابواحلسن عیل بن ایب طالَ از راه رس ید و گفت: سالم بر  .و اى شفیع امت من، به تو اجازه دادم. او ُه به زیر عبا درآ مد

: و سالم بر تو اى اِبحلسن و اى امریمؤمنان. گفت: اى فاطمه، من بوى خوىش نزد تو ىم تو اى فاطمه اى دخرت رسول خدا. گفمت

ِ  و سل ایمب، گوىی بوى برادر و پْس َعومی رسول خدا  زیر این عبا  ِب دو فرزندتشان است. گفمت: آ رى، ای صیل اّلَل علیه و آ

 هستند. 
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رسول خدا  خدا، آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام در زیر این عبا ِبش؟بر تو اى رسول : سالم  عیل به سوى عبا پیش رفت و گفت

ِ  و سل ، آ رى به تو اجازه دادم. عیل احَ پرمچ من: و سالم بر تو اى برادر و وىص و جانشْی من و صندفرمود صیل اّلَل علیه و آ

جان! اى رسول خدا، آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام آ ن گاه خودم به سوى عبا رفمت و گفمت: سالم بر تو اى پدر  نزی به زیر عبا درآ مد

  .: سالم بر تو اى دخرت من و پاره ى تن من، به تو اجازه دادم. من ُه ِب آ انن در زیر عبا درآ مدمندزیر این عبا ِبش؟ به من فرمود

ِ  و سل ول خدا پدرم رس ،چون َجع ما َکمل شد و َهگى به زیر عبا َجع شدمی و ِب دست  هُطرف عبا را گرف یک صیل اّلَل علیه و آ

خداوندا، اینان اهل بیت و خاصان و خمصوصان منند، گوشتشان از گوشت من، و  ند: و گفُ  ندراست خود به آ سامن اشاره کرد

ْی کند مرا اندوهیگن ىم کند، چه آ انن را اندوهگ چه آ انن را به درد آ ورد مرا به درد ىم آ ورد، و آ ن خونشان از خون من است، آ ن

ر که ِب آ انن دَشین د، دَشمن ِب هدر صلح و صفا ِبشمن در جنگم ِب کىس که ِب آ انن جبنگد، و در صلح و صفامی ِب کىس که ِب آ انن 

نودى ش  کند، و دوس مت ِب کىس که آ انن را دوست بدارد، آ انن از منند و من ُه از آ انمن، پس صلوات و برَکت و رْحت و آ مرزش و خ 

  .خود را بر من و آ انن قرار ده، و هرگونه پلیدى را از آ انن دور ساز و آ انن را پاک و پاکزیه قرار ده

هاى من، من آ سامن برافراش ته و زمْی گسرتده و ماه  اى فرش تگان من واى ساکنان آ سامن»خداى عزوجل فرمود: در این هنگام 

ه اینک پنج تن ک دوس یت اینى خروشان را نیافریدم جز به خاطر ن و درایَِبن و خورش ید درخشان و چرخ گردان و کش یت روا

 «.در زیر عبا هستند

هستند،  آ انن خاندان نبوت و مْدن رسالت جْبئیل امْی گفت: پروردگارا، چه کساّن در زیر عبا هستند؟ خداى عزوجل فرمود :پس 

  ان فاطمه هستند.و فرزندفاطمه و شوهر  آ انن فاطمه و پدر فاطمه

فرمود: آ رى، تو  اجازه ىم دىه که به زمْی فرود آ می َ ششمْی نفر ِب آ انن ِبش؟ خداى عزوجلنزی جْبئیل گفت: پروردگارا، آ ای مرا 

د و به را سالم ىم رسان رسول خدا، خداوند برتر و والا تو گفت: سالم بر تو اى . جْبئیل امْی فرود آ مد و به پدرمرا اجازه دادم

د به عزت و جالمل سوگند که من آ سامن برافراش ته و زمْی گسرتده و ماه َِبن و خورش ی»صو  داش ته، ىم فرماید: َتیت و تکرمی خم

که  نک مرا اجازه دادهو ای « درخشان و چرخ گردان و درایى خروشان و کش یت روان را نیافریدم مگر به خاطر شام و دوس یت شام.

: و سالم بر تو اى امْی وْح خدا، آ رى تو را اجازه دادم. جْبئیل نزی ند؟ پدرم فرمود، آ ای اجازه ىم دىه اى رسول خداِب شام ِبش

اوند ىم ىم فرماید: جز این نیست که خدبه شام )آ یه تطهری را( وْح فرس تاده و  ِب ما به زیر عبا درآ مد و به پدرم گفت: خداوند

عیل به پدرم گفت: اى رسول خدا، مرا خْب ده  .پاکزیه قرار دهدخواهد هرگونه پلیدى را از شام خاندان دور سازد و شام را پاک و 

ِ  و سل ما در زیر عبا هست؟  چه فضیلیت نزد خداوند براى جلوس که ند به خداىی که : سوگ ندفرمودرسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

ه َجْى از حمفیل از حمافل اهل زمْی ک ما در هیچ راز خود ساخُه، این حاَّکیت مرا به ح ِّ به پیامْبى برانگیخته و براى رسالت ُه

که رْحت الهىى بر آ انن فرود ىم آ ید و فرش تگان گردا گرد آ انن َجع ىم شوند  ش یْیان و دوس تان ما در آ ن ِبش ند اید منى شود جز آ ن

می و ش یْیان دو براى آ انن آ مرزش ىم طلبند َ ازآ ن جملس پراکنده شوند. عیل گفت: در این صورت به خدا سوگند که ما رس تگار ش

د: اى عیل، سوگند به خداىی که مرا به ح ِّ به پیامْبى دندوم فرمو  ای مرتبهر پدرم ب .ما نزی رس تگار شدند به خداى کْبه سوگند

راز خود ساخُه، این خْب ما در هیچ حمفیل از حمافل اهل زمْی که َجْى از ش یْیان و دوس تان ما در  برانگیخته و براى رسالت ُه

 ،ى ِبشدزده ا که اگر اندوهگیین در میان آ انن ِبشد خداوند اندوهش را برطرف ىم سازد، و اگر مغ منى شود جز آ ن آ ن ِبش ند اید

عیل گفت: در این صورت به خدا  ه خواهد ساخت.آ وردجمتندى ِبشد خداوند حاجتش را بر خداوند غش را ىم زداید، و اگر حا

 .ش یْیان ما در دنیا و آ خرت رس تگار و خوش بخت شدند به خداى کْبه سوگندسوگند که ما رس تگار و خوش بخت شدمی و نزی 
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 خبش اول:

 ، منابع، مدارکحدیث رشیف کساء

 مقدمه

 مو ی نیستتوان برش مْاهل بیت علیهم السالم، آ ن قدر فراوان است که بیان خالصه آ ن نزی در  یب شامرِ  فضائلِ آ ایت و رواایِت 

ائل به الغ گوشه ای از این فضزمزمی از آ ب حیات و اب فراُه ساخنت زمینه جراینَ چه رسد به رشح و توصیف آ ن. وظیفه ما 

 .دنه و سریاب مْارف انب گرددظلمت ها تشخیص دا راه را از یب راهِ  ،ه تش نه برشی است َ در پرتو نور آ ناندیش

ئل است که خواندن و شنیدن آ ن برَکت فراوان و َعل به آ موزه های تربییت آ ن حدیث رشیف کساء یکی از آ ن احادیث نوراّن فضا

 نزی فرد، خانواده و جامْه برشی را به رشد و سْادت و کامل می رساند.

 ِب فضیلت در فضیلتفضیلت  

 ُه ،«حدیث رشیف کساء»زمان صدور  است.رشیف کساء یکی از مناسبت های ماه مبارک ذی احلجة احلرام، صدور حدیث 

« آ یه تطهری»نزول ، از زیباىی های این دو مناسبت همم، و ذی احلجه سال َّنم جهری است 22یْین در  «آ یه مباههل»زمان ِب نزول 

ا فراُه ر است. بنابراین نزول آ یه مباههل، صدور حدیث کساء را در پىی داشت و صدور حدیث کساء موجبات نزول آ یه تطهری 

رضات امامت، یْین حرفیع در شءأن یک خانواده خداىی از خاندان وْح و نبوت و جایگاه  آ سامّنهر سه فضیلت این . و 1ساخت

 رشف صدور ایفت. علیهم صلوات هللا اهل بیت عصمت و طهارت، پنج تن آ ل عباء 

 رشح ماجرا

                                                           
 از نقل ، به186ص ،1ج ،ق 1384اشرف،  ، المكتبة الحيدرية، نجف، عاملى نباطىالصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم.  1

 أَن   يدالُمف الشيخُ  َو َذَكرَ  :می نويسد ادامه در سپس َبيتی أَهلُ  هُؤالءِ  اَللُّهم   قالَ  الُمباَهلَةِ  ِالَی بِاالَرَبَعهِ  َخَرجَ  لَما الن بي اَن   :مسلم صحيح
ر ن مرحوم عالمه محمد باقالت طهيَر هم چني آَيهَ  للاُ  َفأَنَزلَ  َبيتی أَهلُ  هُؤالءِ  :قالَ  ُثم   َعلَيِهم الکساءَ  َوَضعَ   آلِهِ  وَ  َعلَيهِ  للاُ  َصلّی الن بي

از سيد ابن طاوس نقل كرده: مباهله « 256، ص: 6ج لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه،» کتاب مجلسی رحمة للا عليه در
برای اصحاب كساء  روزه بدارد به شكرانه اين نعمت كه مباهلهاين روز را و سنت است كه  واقع شدهذى الحجه  24در روز 

در شأن اهل البيت عليهم السالم و سنت است كه غسل كند و جامه اى پاكيزه بپوشد و  تطهير نازل شد با آيه مباهله واقع شد و آيه
 از بوى خوش  استفاده كند. 
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ِ  و سل . پیامْب اکرم 2به مباههل شدمنجر  ،ورود هیئت مس یَیان َنران به مدینه و َبث و جمادِ ِب رسول خدا صیل هللا علیه و آ

ِ  و سل به فرمان خداوند مُْال مءأمور شد َ ِب آ وردن عزیزان خود به میدان مباههل ِب مس یَیان َنران رو در  صیل هللا علیه و آ

ِ  و سل، عزیزان خود را در کنار ُه َجع منوده و عبای خویش را بر  رو شود. در وسط میدان مباههل رسول خدا صیل هللا علیه و آ

: خداای هر پیامْبی اهل و خانداّن دارد، و اینان )فاطمه، عیل، حسن و خطاب به خداوند منان عرضه داشتن کش یده روی آ ان

و حسْی علیهم السالم( خانواده من هستند. از تو می خواُه آ انن را از هر نوع رش و بدی و انپایک دور ساخُه و به پایک و طهارت 

به امر خدای عزوجل فرود آ مد و به دنبال اس تجابت دعای پیامْب رْحت محمد مصطفی صیل  در این هنگام جْبئیل !.3مطل ِّ برساّن

ِ  و سل، آ یه تطهری را در شءأن آ ل عبا علیهم صلوات هللا انزل منود. و این چنْی در یک روز ) ذَیجه( و در 22هللا علیه و آ

وده عصمت و طهارت علیهم السالم، سه فضیلت دیگر افز حلظا ی کوَه اما ِب شکوه، بر هزاران هزار فضیلت ارزَشند اهل بیت 

 شد.

 نزول آ یه مباههل .1

 صدور حدیث رشیف کساء .2

 نزول آ یه تطهری  .3

 حدیث خمترص، حدیث مفصل

 حدیث کساء دو شءأن صدور دارد:

ِ  و سل که در میدان مباههل  خمترص:حدیث کساء  .1 ادر شد و صو خانه ام سلمه از َهْسان رسول خدا صیل هللا علیه و آ

ا به دو دارد که تنهبه خصو  در منابع اهل سنت مُْدد و مُواتری این حدیث مورد اتفاق ش یْه و س ین است و اس ناد 

 منونه از آ ن اشاره می شود:

 حصیح مسل و حصیح ترمذي يم نویس ند : 

ُ عَلیِه  حدیث يف وقا  آأيب سْد بن عن» ِ َو َسلی ََجَ آ یة املباهَل: َآَن النيَب صیلی اّللی ِِ : قالَ  ، ُُثی ْیَ سَ احلُ  ن وَ سَ احلَ  وَ  ةَ مَ فاطِ  ا وَ لیی عَ  عَ َو آ 

َ  هلُ آَ  الءِ هؤُ  می هُللی اَ   «.4یيتب

ْلِ فَُقْل تَْالَْوا نَْدُع َآبْناَءان َو َآبْناَءُْمْ َو ِنساَءان َو »مباههل وقيت آ یه  ِْ ِد ما جاَءَك ِمَن الْ ْْ َ نا َو آَ فََمْن َحاَجَك فیِه ِمْن ب ْ ُُثَ نَبَُْهِْل ِنساَءُْمْ َو َآنُْفس َ ُُ نُْفَس

نََت اّلَلِ عیََل اْلاَّکِذبَْی )آ ل َعران/ ْْ َ ْل ل َْ ِ  و سل، عيل، فاطمه و حسن و حسْی «  (11فَنَْج انزل شد؛ پیامْب خدا صیل هللا علیه و آ

 .تنداهل بیت من هس  : خداای این ها علیهم السالم را صدا كرد، سپس فرمودند

 ِجَس آأهَل الَبیِت ویَُطهیَِرُْم تَطهرًیا»: ملَا نََزلَت هِذِه اْل یَُة منود روایت سلمه از ام ابو سْید خدرى ُ الری ُُ ََ َعن ُ ِلُیذِه ناَم یُریُد اّللی َدعا  «ا 

ِ صیل نًا وُحَسینًا، فََجلََل عَلَیهِم علیههللاَرسوُل اّللی ِ  عَِلیًّا وفاِطَمَة وَحس َ ، فَقاَل: اللیهَُم هُؤالِء آأهُل بَیيت، اللیهَُم آأذ وآ ایًّ ِهَ َعنهُُم ِكساًء َخیَْبِ

ِجَس وَطهیِرُُه تَطهرًیا. قالَت امُّ َسلََمَة: آألَسُت ِمنهُم؟ قاَل: آأنِت ا  ی َخری    . 5الری

                                                           
از انتشارات ستاد احياء ايام امامت و واليت « رآنی اميرالمؤمنين عليه السالممباهله، باالترين فضيلت ق». حکايت مباهله را در کتاب  2

 ،مطالعه کنيد.
 . و اين همان حديث کساء است که اهل بيت عليهم السالم در زير عبای رسول خدا صلی للا عليه و آله و سلم جمع شدند. 3
، به 279، ص: 2هجری، ج 1425ت اعلمی، بيروت، چاپ اول، انتشاراإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، شيخ حر عاملى . 4

  .654، ص 5صحيح ترمذي، ج  و 1871، ص 4فضايل صحابه، ج  باب صحيح مسلم، نقل از
. 6، ص: 22جهجری،  1412چاپ اول  دارالمعرفه، بيروت لبنان، ،،محمد بن جرير طبریتفسير القرآن . جامع البيان فى 5

 تب معتبر اهل سنت، همين حديث را با اندکی تفاوت نقل کرده اند.از تفاسير و ک زيادیتعداد 
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ِ  و سلی و عیل و فاطمه و حسن و  یْبى بر گاه كساى خ  حسْی را فرا خواند، آ نچون آ یه تطهری انزل شد، رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

خداای اینان خانواده من هستند. از تو می خواُه آ انن را از هر نوع رش و بدی و انپایک دور ساخُه و به پایک  » آ انن پوشانید و گفت:

ِ  و س اکرم مْب؟ پیاام سلمه گفت: آ ای من از ایشان نیس مت « و طهارت مطل ِّ برساّن و نیکی خری  و برت » :ندفرمودل صیل هللا علیه و آ

 «)اما از اهل بیت نیس یت(! هس یت

 تقطیع فضائل؟!

یکی از روش های کتَ اهل سنت، مانند: حصیح خباری، مسل و ... ،تقطیع احادیث فضائل اهل بیت علیهم السالم و حذف 

 علیهم السالم و فضیلت سازی برای دیگران است. ، به منظور فضیلت سوزی از اهل بیتبس یاری دیگر از عبارات احادیث

 ست. واشاره ای گذرا شده اآ ن ُه تنها به گوشه ای از ماجرا، در کتَ اصیل آ انن، حاَّکیت مباههل که از آ ن َهه فضیلت، مانند: 

 چه بسا اخُصارگوىی در حدیث رشیف کساء نزی از َهْی قاعده پریوی منوده است.

از َجهل در خانه حرضت فاطمه زهراء سالم هللا در ماَّکن های خمتلف ر چند نوبت د این حدیث مفصل:حدیث کساء  .2

و  حمافل آ انن است علیها ِب ترشیفات خا  صادر شده و امروزه بْی ش یْیان مشهور و مْروف و چراغ جمالس و نقل

 کساء مْروف از برَکت قرائت حدیثمی منایند.  به خواندن آ ن اهامتم ویژه و توصیه فراوان عاملان خبری و فقیهان َکر آ زموده،

یچیده ری ها و مْضالت پ برآ ورده و گرفُارا ات فراواّن حاج مضن آ ن که .ات عدیده و مْجزات جعیبه استو مفصل، کرام

    . را نزی مرتفع می سازدای 

 س ند حدیث کساء مشهور

 :حدیث را نقل کرده چنْی استاین که تنها منبْی است که س ند َکمل  6در عوامل الْلوممْروف و مفصل س ند حدیث كساء 

هید الَاين، عن ش   زین بنِ  ن احلسنِ َراين، عَ البَ  دِ یید ماجِ ن ش یخه الس َ رآأیت خبطیِ الش یخ اجللیل الس یید هاش، عَ » یخه اَلین الشی

، عن بن ف  جلزائري، عن الش یخ آأْحدبن هالل ا بن عبدالْايل الكريك، عن الش یخ عيل املقدس اْلأردبیيل، عن ش یخه عيل هد احليلی

ل، عن آأبیه، عن خفر احملققْی، عن ش یخه وواَله الْال اَلین عيل بن اخلازن احلائري، عن الش یخ ضیاء الش یخ عيل هید اْلأوی مة بن الشی

، عن ش یخه احملق ِّ، ابن ، عن ش یخه محمید احليلی ، عن ابن منا احليلی دریس احليلی ، عن الش یخ اثقَ املناقَ ْحزة الطويس صاحَ بن ا 

یه ش یخ بن احلسن الطويس، عن آأب  بن محمید بن شهرآ شوب، عن الطْبيس صاحَ الاحُجاج، عن ش یخه اجللیل احلسن اجللیل محمید

براهي قولویه القمي، عن ش یخه اللكیين، عن عيل الطائفه، عن ش یخه املفید، عن ش یخه ابن براهي، عن آأبیه ا  بن هاش، عن  بن ا 

بن یزید  عن جابر بن تغلَ البكري، بصری، عن آأِبن بن َیيي اجلالیء الكويف، عن آأيب نرص الزبنطي، عن قامس بن آأيب محمید بن آأْحد

 .«7بنت رسول اّللی صیلی اّللی علیه وآِ سالم هللا علیها بن عبداّللی اْلأنصاري، عن فاطمة الزهراء  اجلْفي، عن جابر

 روش های ش ناخت احادیث حصیح

ممکن است بریخ گامن کنند، تواتر و فراواّن س ند در حدیث کساء خمترص، نشانه اعتبار و قوت آ ن و عدم تواتر در س ند حدیث 

حلدیث، برای فقه ا در حمداثن کبری و عاملان خبریکساء مفصل، نشانه ضْف س ندی و عدم اعتبار حدیث کساء مفصل است . اما 

                                                           
مجلسی رحمة للا عليهما می باشد.  عالمه انشاگرد از  بحرانی نورالدين بن عبدللا شيخ مرحوم. کتاب شريف عوالم العلوم اثر  6

شيخ محدث ماهر، متتبع جليل، »او را  در کتاب روضات الجنات خوانساریاست و مرحوم   اماميهبحرانی از محدثان و متکلمان 
اعی مساعد عصر صفوی، ست که بحرانی با بهره جستن نيک از فضای فرهنگی و اجتما گواه اين مدعا آن نامد،می« متبحر نبيل

وم گاه خود به تدوين دائرة المعارف بزرگی به نام عوالم العل ، يار و همکار عالمه مجلسی شد و آن بحار االنوارنخست در تدوين 
 .پرداختدر يکصد جلد و المعارف 

. 6، ص: 22جهجری،  1412چاپ اول  دارالمعرفه، بيروت لبنان، ،،محمد بن جرير طبریتفسير القرآن . جامع البيان فى 7

 از تفاسير و کتب معتبر اهل سنت، همين حديث را با اندکی تفاوت نقل کرده اند. زيادیتعداد 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
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روش را مطرح منوده اند که برریس س ندی تنها یکی از آ ن روش  11َ  ،دعیه و زایراتبرریس حصت و سقم احادیث و رواایت و ا

،  ِّ ِب رواایت دیگر، َعل احصابعدم تْاِر ِب قرآ ن و رواایت، تطاباس تَاَّکم منت، هاست. مضامْی حدیث، س بک ش نایس، 

ه چ ث در اعتبار و حصت یک حدیث است.بریخ از روش های فقه احلدی و....، تطاب ِّ ِب اصول اعتقادی و عقیل احادیث من بلغ 

بسا احادییث که دارای س ند َکمل و مُواتر بوده اما هیچ یک از احصاب به دلیل تْاِر آ ن ِب آ ایت و تناقض ِب رواایت دیگر به آ ن 

 :مانند ،تلفاما به دالئل خم  ،َعل نکرده اند و ِبلْکس احادییث که س ند مرسهل و انقص داش ته و ای به اصطالح خْب واحد بوده اند

 .علیهم السالم َ کنون بوده است مواردی که در ِبال به آ ن اشاره شد، مورد توجه حمداثن، عاملان و فقیهان از زمان امئه اطهار

 اعتبار س ند و عظمت حمتوا

علیهم السالم،  پنج تنات حرض فضائل از َجهل احادییث است که به دلیل مضامْی بلند آ ن در مْریف  ،حدیث رشیف کساء مشهور

تطبی ِّ تک تک فقرات آ ن ِب احادیث مستند دیگر، عدم تْاِر ِب آ ایت قرآ ن، ُه خواّن آ ن ِب اصول اعتقادی و مسَل مکَُ اهل 

بیت علیهم السالم، ظهور و بروز کرامات و مْجزات فراوان پس از قرائت آ ن، عاملان و فقیهان وارس ته را از برریس س ندی آ ن به 

 نزی به س ند آ ن منی توان وارد منود. اسایسگرچه هیچ اشاَّکل  ،َکمل یب نیاز ساخُهطور 

 رجوع به مراجع

ِب توجه به آ ن که امئه اطهار علیهم السالم به منظور حفظ نظام ش یْه در زمان غیبت، َعوم ش یْیان را به مراجْه به فقهای عظام  

و مراجع اعل توصیه منوده اند، بدهیىی است هنگام ظهور و بروز مسائل جدید ای اخُالف در مسائل دیگر تنها مرجع اصیل حل 

های عظام و مراجع اعل ش یْه هستند. هامن گونه که َعوم ش یْیان از دیرِبز َ کنون در متامی اخُالف و روشن شدن اهبام، فق 

مسائل همم، نظر این بزرگواران را به عنوان انئبان عام حرضت همدی علیه السالم جوای شده و می شوند. بنابراین اظهار نظر 

می از َجهل مباحث امامت و والیت حصیح منی ِبشد، َ چه رسد به دیگران )خواه از اهل عل ِبش ند ای غری اهل عل( در مسائل هم

 . گرچه نقد و نظر عاملانه! آ ن ُه تنها در مراکز علمی، )نه َعومی( بال اشاَّکل است.8اقدام َعیل

 

 اتفاق نظری قابل توجه و قابل استناد

، بریخ فقیه و بریخ الکمی و بریخ دیگر عامل در عل اخالق و َجْی عارف و  در میان عاملان ش یْه بریخ حمدث و بریخ مفْسی

، حمدث و الکمی و... از ارزش  موحد. نکُه قابل توجه آ ن که حدیث رشیف کساء در میان متام عاملان فرهیخته، امع از فقیه و مفْسی

ده و بر قرائت آ ن توصیه منوده، ُه چنان که خود نزی به قرائت آ ن مداومت منوده اند. و این نشانه ای و اعتبار ِبالىی برخوردار بو 

   آ شاَّکر بر حصت و اعتبار این حدیث است.  

 حدیث کساء مْروفخصو  در  نظر علامء و مراجع عظام

  ک می بزرگی دارد. آ انن به این حدیث تعالمه ش یخ آ قا بزرگ هتراّن رْحة هللا علیه: این حدیث نزد ش یْیان قدر و مزنلت ْبی

 .9جویند و به خاطر عظمت و جاللتش آ ن را سینه به سینه حمفوظ نگاه می دارند

                                                           
بصير طبق نظر شخصی و باطل خود مبنی بر غير معتبر بودن حديث کساء، اقدام به پاره نمودن آن در  . با کمال تأسف برخی افراد غير 8

 برخی مراکز نمودند.
، به نقل از: الذريعه، 112، ص 1391سيد علی محمد ابطحی، انتشارات حبل المتين، چاپ پنجم، ارديبهشت شگفت، آثار و کساء حديث.  9

 . 215، ص24ج
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  حرضت آ یت هللا وحید خراساين دامت برَکته: صدور اصل حدیث رشیف کساء و داللت آ ن بر عصمت مطلقة مخسه طیبه

از کتَ  َْضبصلوات هللا علیهم براي اهل روایت و درایت! قابل اناَّکر نیست و خواندن آ ن به کیفیيت که ذکر شده در 

 .10آ ن نزی قوي استحدیث، رجاءًا از مصادی ِّ اخبار من بلغ است، هر چند س ند 

 ندارد حمتواىیحدیث کساء س ند مْتْبي دارد. این حدیث نه تنها ضْف  :مرحوم حرضت آ یت هللا هبجت رْحة هللا علیه ،

بلکه مضامْی عالیه آ ن داللت بر صدور آ ن از جانَ مْصوم علیه السالم دارد، بلکه از مْجزات حرضت زهراسالم هللا علیها 

ه َکر ساز و مْجزهاست. خواندن این حدیث در مت کىس که مقداری عاقل  .ِبشدآ سا يمام مواقع براي حوا ج و مشتالت هممی

 .  11 (ِبشد مُوجه خواهد شد که این حدیث س ند منی خواهد)نیازی به برریس س ندی ندارد

 ان هفُاد ایشاي مدظهل الْايل در مضن عیادت از حرضت آ یت هللا جمتهدي هتراين، براي شفاي حرضت آ یت هللا خامنه

 . 12مرتبه سوره ْحد و نزی حدیث رشیف کساء را قرائت منودند

 در زمان جنگ َتمییل که شهرس تان درود آ ماج مبباران حزب بْث عراق بود،  حرضت آ یت هللا هباء اَلیين رْحة هللا علیه

مردم را به  :فرمودند جحت الاسالم و املسلمْی حاج ش یخ عبدالقامئ شوشرتي مد ظهل الْايلبه امام َجْه وقت درود 

ود ر دمصالي مناز َجْه دعوت کنید و حدیث رشیف کساء را قرائت کنید، پس از َعل به توصیه ایشان مبباران شهرس تان 

رتافات سقوط کرد و خلبان آ ن دس تگری شد در اع هواپاميی مُجاوزجالَ توجه آ ن که وقيت  نکُهبراي َهیشه مُوقف شد. 

 . 13کردمیآ مدمی ويل شهر را پیدا منيرس تان درود يمخود گفت: براي مبباران شه

  ُرده اندو مْروف است و علامء به آ ن َعل ک )جتربه شده(بجری حرضت آ یة هللا تْبیزی رْحة هللا علیه: حدیث رشیف کساء م ،

ْحی به ر حدیث کساء به َو مْروف جزء مْتقدات ش یْه اثین عرشی است و منکر آ ن ِبید اس تغفار کند َ خداوند مُْال 

الَ َمْن َآ َی اّلَلَ  بَنُونیَْوَم ال یَْنَفُع ماٌل َو ال  »او بامنید در روزی که 
ِ
َ  ا َسلي   ِبَقلْ

 . 15َنات پیدا کند«14

 به قصد « ن بلغم»توان به خواندن حدیث كساء موجود به مقُضاى اخبار  حرضت آ یة هللا میالّن دامت برَکته: از نظر رشعى ىم

ى ىمرجاء نظر داد  ِی سنن به طور َر  توان به اس تَباب و این قرائت اجر دارد، و در صورت قول به قاعده تسامح در اد

علیهم السالم است و هر كدام از  گر مقامات و مناز ی براى اهل بیت از طرف دیگر، عبارات آ ن بیان .خواندن آ ن فُوا داد

یت قابل اثبات است خوانند و آ اثر آ ن را  از سوى دیگر، مردم این حدیث را ىم .فرازهاى آ ن شاهد دارد و از نظر كتاب و سن

ما حمسوس است. اگر كىس این امر را منكر شود گوىی شفاعت ای  بینند و این حدیث آ اثر و برَک ی دارد كه در خارج براى ىم

اثر تربت س ییدالشهدا علیه السالم را اناَّکر كرده است
16. 

َ »ای قاعده  «احادیث َمن بَلَغ» ِی ُسنَن ت  «سامح در َاِد

                                                           
 .291 ص. همان،  11
 .722 ص ،. همان 11
 .18/9/1391 شنبه جهان، و تابناک نسيم، خبرگزاري،.  12
 .86، ص1394،مجمع جهانی شيعه شناسی، چاپ اول، انه مهريانتشارات آشي ،حسين گنج، )جلد دوم( يامام شناس  . 13
كه دلى سالم ]از رذايل دهد، مگر كسى : قيامت روزى است كه هيچ مال و اوالدى سود نمى89و  88. سوره شعراء، آيه  14

[ به پيشگاه خدا بياورد. اين مرجع تقليد در پاسخ به کسانی که الحاق حديث کساء معروف به آخر مفاتيح الجنان را وخبايث
 مراجعه کنيد به« ندارد اشکال و شود نمی محسوب آن جزء الجنان مفاتيح به آن الحاق»تصرف در مفاتيح می دانند می فرمايند:

يا سوره ای از قرآن به ابتدا يا انتهای يک کتاب توسط ناشر، چنان چه امروزه . بديهی است اضافه نمودن دعا 13اره پاورقی شم
مرسوم است تصرف در اصل آن کتاب ناميده نمی شود. به خصوص اگر از مؤلف يا وارث مؤلف اجازه گرفته شود. طبق نقل 

عباس قمی رحمة للا عليهما رضايت خود را در خصوص الحاق حديث برخی از بزرگان، مرحوم محدث زاده فرزند حاج شيخ 
 شريف کساء به آخر مفاتيح الجنان اعالم فرمودند. 

 .269، ص 1391. حديث کساء و آثار شگفت آن، سيد علی محمد ابطحی، انتشارات حبل المتين، چاپ پنجم، ارديبهشت 15
 مدظله العالی. سينی ميالنیآيت للا سيد علی حمنبع: سايت رسمی دفتر حضرت   . 16
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الم فرمودند:  عَ  َمنْ امام صادق علیه السی ِ َْ عیََل َشْ  الَََواِب  َشیْئًا ِمنَ  ََ ُ ء  فََصنَ َِ َ ُه ََکَن  ْن لَْم یَُكْن عیََل َما ب
ِ
. كىس كه بش نود 17لَغَهُ َو ا

 اگر چه آ ن َعل چنْی ثوایب نداش ته ِبشد. برد،را ىمَعیل ثواب دارد و آ ن را اَنام دهد ثواب آ ن 

ه است، مشهور شد «تسامح در ادِ سنن»به  مْروف است و نتیجه و مضمون آ ن« اخبار من بلغ»به   مانند روایت فوقرواای ی

ىش در دنیا َعیل اَنام دهد، پاداچه مسلامّن بش نود ای در كتایب ببیند كه اگر كىس مثال  چنان و حاصل این رواایت این است كه:

یرا كرم ز  ن نباشد و آ ن روایت اشتباه ِبشد.دهد. اگر چه واقع و حقیقت چناخدا آ ن پاداش را به او ىم شود،آ خرت به او داده ىم ای

 د انیدا كرد و امیدوار شسن ظن پ حُ اى نسبت به ایشان و اهل بیت علیهم السالم آ ن قدر زاید است كه اگر بندهفضل خدا و 

 .امیدش خنواهند ساخت

 ردمی،یح و موث ِّ بگحص  ارخبادنبال  )سنن( الزم نیست كه َهواره بهِبره مس تَباتاند: درز این رو فقها و عاملان فقه احلدیث گفُها

بنابراین به فرموده بریخ مراجع و عاملان خبری قرائت  .18دی شو به خالف واجبات و حمرمات كه جز ِب خْب حصیح و موث ِّ اثبت من

 ضْیف ُه )نه مضمون و حمتوا(است و چنان چه س ند آ ن مس تََ )طب ِّ قاعده تسامح در ادِ سنن( ،حدیث رشیف کساء

موده . هر چند به فر به ثواب و پاداىش که در منت حدیث آ مده )طب ِّ احادیث من بلغ( خواهد رس ید ،ِبشد، قرائت کننده آ ن

 بریخ مراجع، انسان عاقل برای حدییث مانند کساء به دنبال س ند منی گردد.

  منابع دیگر حدیث کساء مْروف  

دلییل بر است و یک منبع به تنهاىی منی تواند  (12)قرنن بریخ تنها منبْی که حدیث کساء را نقل کرده، کتاب عوامل الْلوم به گام

ِب روزه ما نان چه، چ ِبشددلیل بر عدم وجود منی ،ندیدند. بدهیىی است عدم تواانىی در َتقی ِّ ای ندانسنت و اعتبار یک حدیث ِبش

ِ  و سل،حمققان ارَجند علوم آ ل  َکمل تر شدن َتقی ِّ برای نابع دیگری م  ی مْتْب،خانه هادر کتَ و کتاب  محمد صیل هللا علیه و آ

 . از َجهل:ه استدش کشف این حدیث رشیف

 (.11)قرن«.منتخَ طرَیی»مْروف به  ،َطَ املرايث و اخلُ  عِ َ يف ََج خَ املنتَ  .1

 .مقری1801خفر اَلین محمد بن عیل َنفی مْروف به ش یخ طرَیی، توَل َنف ارشف، وفات: سال  نوش ته

 یث و رواىیدر کتَ خمتلف حدی ی کهتتبْ ِب ،مفاتیح اجلنانرشیف مرحوم حاج ش یخ عباس مقی رْحة هللا علیه صاحَ کتاب 

ِب . اما 19س ند دیگری برای آ ن منی ش ناسدالبته ، حدیث کساء مْروف را از خصایص کتاب منتخَ طرَیی دانس ته و داش ته

وانستند ِب تبه َتقیقات ایشان اکتفاء نکرده و م اهل بیت علیهم السالم دیگر حمققان علو وجود عظمت مرحوم ش یخ عباس مقی، 

گر به زمان دیچند قرن ایفُه و س ند این حدیث را  ی از قرن های قبلبرریس بیشرت، نشانه های حدیث کساء مشهور را در آ اثر

 مْصوم علیه السالم نزدیک منایند.

 (18املناقَ حسْی علوي دمشقي حنفي )قرن .2

 .20امکنند که من حدیث رشیف کساء را به خط او دیدهآ یه هللا مرعيش َنفي رْحة هللا علیه ترصحي يممرحوم 

                                                           
 .87، ص 2. اصول کافی، ج 17
 .139، ص 3اصول كافى مصطفوى، ج شرح .  18
 .1118، ص 2منتهی اآلمال، ج .  19
 .557و  523، ص2. احقاق الحق، ج 21
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الم دیلمي )قرن اْل اثر يف مناقَ رُ رَ خبار و دُ اْلَ  رُ رَ غُ  .3  (.0 آأيب اْلأمئة اْلأطهار علیهم السی

شی از خب ، از بزرگان احصاب امامیه در علوم خمتلف، خصوصا فقه و حدیث و عرفان است. تءألیف محمید بن آأيب احلسن اَلیلمي 

 : آ مده چنْی است در کتاب غرر اْلأخبارکه حدیث کساء منقول 

  لیهِ عَ  فَقاَل ِجْْبئیلُ »... 
ِ
الم: ای ا َت الِْکسء ِء والي، مَ  دي وَ ِیی س َ  لهىي وَ السی ُِ جَ  لَ جَ  قالَ ؟ فَ َو َمْن ََتْ لُها َو فاِطَمُة َو َابُوها َو بَْْ  »: ال

َذُن  ی« بَُنوها ْ ََ   لَ نِز ن آ  آَ  فَقاَل ای َربیِ َا
ِ
َ ا َ آ   م وَ یهِل َ ب َْمْ »فَقاَل م؟ هَُْ مَ  ونَ كُ آَ   وَ ُهُ رشیِ َ ُُ لَ عَ  المُ سَ ل : اَ قالَ  ، وَ لَ زنََ فَ . «ن  نُ ءأذَ تَ د، آَ َمَ يب ای مُ بی ای حَ ی

ُُ ون سادِ كُ ءَ  فَ ُُ َْ مَ  ونَ كُ ن آَ يل آَ  ْم قَْد َاِذنُْت لََک  : »قالَ فَ  ؟س َْ َ ُّ د، رَ َمَ بیيب ای مُ : ای حَ قالَ فَ  «.ن َک ِِبل  كَ ب یََة یُْقرِئَُک الَسالَم َو ََیُصُّ َِ تَ

کْراِم َو یَُقولُ  ء ًء َمْبِنیًَة وَ  مافاعي، ارتِ لويی وَ عُ  وَ َو ِعَز ی َو َجال ی  :»َو اْْلأِ ََ ام، َنَ الرا، وَ مَ قَ الوَ  ساََش الوَ ال َاْرضًا َمْدِحیًَة َخلَْقُت 

ْ انرا الة، وَ نَ جَ الوَ  ُُ  «.21ِااَل ِْلَْجِل

 (1)قرن فضیلت شواهد التزنیل لقواعد ال  .2

ناقَ امری است كه به تفصیل به فضائل و م از علامی اهل سنت ترین مُون كهن، تءألیف حاْم حساَّکّن  شواهد التزنیل یىک از همم

 نتادعاى یىک از علامی اهل س  مؤلف انگزیه خود از تءألیف این كتاب را املؤمنْی عیل علیه السالم و خاندان وى پرداخُه است.

در  اى در قرآ نادعا كرده كه هیچ آ یه خاندان وى را منكر شده و و لیه السالمع  زول سوره هل ا ی در شءأن امام عیلدانس ته كه ن

ه ه را بپاخس این ش به ریدگمی تصمي  از این موضوع انراحت شده ورود نیامده است. حساَّکّن فعلیهم السالم شءأن اهل بیت 

 كتاب مُذكر ولف در پااینالبته م .شواهد التزنیل را می نویسد آ ورى رواایت پرداخُه وصورت مس تدل و مستند بدهد؛ َّلا به َجع

 لیه السالمع  نزول فضائل حرضت عیلع آ ورى يلیه احادیث شءأن شود كه چون ِب ش تاب این َکر علمى را اَنام داده، توفی ِّ َجىم

ل می کند، نق یکی از احادییث که حاْم حساَّکّن است. چه كه در دسرتس وى بوده مطرح شده دست نیاورده و در واقع آ نه را ب

ن به منابع کهن ُه خساشاره ای هر چند گذرا به حدیث کساء و نزول آ یه تطهری است که نشان می دهد پریامون این حدیث در 

 نقل می کند:که جابربن عبدهللا انصاری  و اما روایتمیان آ مده است. 

َسْْیُ َو عيَِلٌ  النيَِبِ  اْْل یَُة عیََل  َهِذهِ  نََزلَْت  َُ َسُن َو الْ ََ اَل فَاِطَمُة َو الْ
ِ
ِ  و سل َو لَیَْس يِف الَْبیِْت ا َ  صیل هللا علیه و آ ن

ِ
ََ ام یُرِیُد ا اّلَلُ ِلُیْذِه

ِْجَس َآْهَل الَْبیِْت َو یَُطهیَِرُْمْ تَْطهِریًا فَقَاَل النيَِبُّ صیل هللا علیه و آِ  و سل: اللَهَُم َهؤُ  ُ الری ُُ  .22اَلِء َآْهيِل َعْن

ِ  و سل انزل شد، در خانه عیل علیهم السالم  حسْی وو حسن و  كىس جز فاطمه وقیت آ یه تطهری بر پیامْب اکرم صیل هللا علیه و آ

ِ  و سل فرمودند: خداای اینان اهل بیت من هستند.  نبود در آ ن حال پیامْب اکرم صیل هللا علیه و آ

 

 تالش برای حمو آ اثر اهل بیت علیهم السالم

و ای در  ای به غارت رفت اری از آ اثر ایشانبس یاهل بیت علیهم السالم در طول َرخی،  دَشنانبه دلیل وجود خیل کَریی از 

سوخت و آ ن چه امروزه در دست حمققان علوم آ ل هللا است، خبشی از آ ن آ اثر ارزَشند  مْاندانجاهالن و و حسد آ تش کینه 

 علل، درصد آ ن مانند: عیون و 18اثر ارزَشند مرحوم ش یخ صدوق رْحة هللا علیه، تنها مکرت از  388است. به عنوان مثال از 

                                                           
 298غرر األخبار، ص: .  21
التابعة لوزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، مجمع  اتراشتنا، حسكاني عبيد للا بن عبد للاشواهد التنزيل لقواعد التفضيل،  . 22

 .29، ص: 2ج، ق 1411 ،تهران، إحياء الثقافة اإلسالمية
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این مصیبت جان سوز در آ اثر دیگر عاملان و کتَ دیگر نزی تکرار شد. و... موجود است و  ، توحید و من ال َیرضاما ی و مْاّن

س یاری ب امیین ها، مرعشی ها و... عالمه سوز ش یْه مانند: مری حامد حسْی ها،  گرچه ِب تالش ش بانه روزی بریخ از عاملان دل

 های هند و پاکس تان و عراق و لبنان و سوریه و ... کشف و منترش شد. در کتاب خانه از آ اثر اهل بیت علیهم السالم

تری برای آ ن ایفت  اسانید قویبنابراین حدیث کساء مْروف نزی از َجهل مْاریف است که ِب َتقیقات بیشرت و مفصل تر می توان 

امید است ِب تالش ش یفُگان مکَُ اهل  ،منتقل شد 0به قرن  12س ند آ ن از قرن  ی بیشرت،ِب َتقی ِّ و جس تجوو ُه چنان که 

 به قرن اول و دوم نزی منتقل شود. ان شاء هللا. بیت علیهم السالم 

و گرفنت  ایوه گواین دهان بلکه تنها برای بسنت ،ِب عظمت کسای یب نیاز از س ندو البته این تالش نه برای مْتْب ساخنت حدیث 

 هبانه از دست هبانه جواین است. 

 

 خبش دوم:

 دفاع از حدیث رشیف کساء

 

 ِب حدیث کساء ادعیه و رابطه کتَ حدیث

گامن کرده اند اعتبار یک حدیث ای دعا به وجود آ ن حدیث ای دعا در متام کتَ ادعیه و حدییث مشهور مانند: َکیف، مصباح،  بریخ

ه در بس یاری از ادعیه و رواایت کبه عنوان مثال َبار، مفاتیح و... است. در حا ی که این یک تصور غلط و ِبطل است.چرا که 

 در و دعاهای زایدی نزیرواایت  مده است ُه چنان کهنیاای وسائل َبارالانوار کتاب نقل شده، در  های حدییث و ادعیهکتاب 

 ا نقل کند،ر  و ای ممکن است یک حمدث در کتاب خود حدیث ای دعاىی در کتاب های دیگر نقل نشده است؛ َبار ای َکیف آ مده که

حدیث  نیست. بنابر این نقل نشدنای ادعیه این امر هرگز دلییل برای نفی آ ن رواایت مؤلف دیگر دعاىی دیگر را نقل کند. اما 

بیان چنْی  ِبشد و دمنی توانآ ن  ضْف س ند ای عدم اعتبار ، نشانههای حدییث ای ادعیه و زایراتمْروف در بریخ از کتاب کساء

 و ای عدم ش ناخت َکیف از روش و سریه فقهاء و حمدثْی است. ْجالت و انداّن خسین ای از روی

 تفاوت نقل، تفاوت حمتوا

ِ  و ع نب اکرم صیل هللا َ بریخ َهْسان  اهللا علیه لف از حرضت فاطمه زهراء سالمحدیث رشیف کساء دارای انقالن خمت لیه و آ

 اندیک تفاوت دیده می شود.  منابع خمتلف نزیمنت و حمتوای حدیث در در که  نسل است. ُه چنا

ه اند. اما به ر این حدیث دانس تعدم اعتبا تْاِر و آ گاه را فراُه منوده و آ ن را نشانه این مطلَ زمینه سوء اس تفاده بریخ افراد ان

خمتلف  و ممکن است نقل های ندارد.ِب عظمت حدیث   هیچ ارتباطی ِب حصت و اعتبار ایندانشمندان عل حدیث این مس ئهلنظر 

 ِب عبارات مُفاوت نشانه صدور حدیث در دفْات خمتلف و الفاظ مُفاوت ِبشد.

فقیه انمدار ش یْه مرحوم حرضت آ یة هللا س ید محمد َکظم طباطبای یزدی)صاحَ عروه( رْحة هللا علیه در پاخس به سؤا ی که 

 ند:پریامون نقل های خمتلف حدیث کساء از ایشان شد، فرمود
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شود كه در خانه ام سلمه بوده است. و از و اما ماَّکن وقوع این قضیه، پس اخبار در آ ن خمتلف است. از چند خْب مس تفاد ىم

ِ  بوده است و از خْبى اس تفاده ىمخْبى بر ىم شود كه در مسجد آ ید كه در خانه زینَ، زوجه حرضت پیغمْب صیل اّللیه علیه و آ

و ممكن است رفع منافات ما بْی آ ن ها به این . طاهره علیها السالم بوده در خانه صدیقه ن است كه:در عِر خْب منتخَ ای. بوده

پس از این اخُالفات، ممكن است اس تفاده شود … این قضیه چند دفْه واقع شده، ای پیش از نزول آ یه تطهری ای بْد از آ ن :كه

 .23ه سالم اّللیه علیها بوده استتْدد وقوع این قضیه كه یك دفْه آ ن ها در خانه حرضت فاطم

 فرق دعا ِب حدیث

تان و ، بلکه منظور از خواندن حدیث کساء در َجع دوس  ِبشدیاَّکیک الفاظ آ ن  نیاز به برریسحدیث رشیف کساء، دعا نیست که 

علیهم هل بیت ا تْیْی مصادی ِّ بزرگواران وتطهری در شان آ ن  کردن آ ن و بیان نزول آ یه، ِبزگو علیهم السالم ش یْیان اهل بیت

به َهن دلیل بریخ علامء فرموده اند: هنگام قرائت حدیث رشیف کساء ِبید به مضامْی آ ن گوش و ذکر فضیلت آ انن است. السالم 

دهي و نیازی به تکرار ای زمزمه آ ن نیست، چرا که دعا نیست َ زمزمه شود بلکه حدیث است و هنگام قرائت حدیث ِبید به آ ن 

 گوش جان سپرد.

  رزش یک حدیث نزد حرضت زهرا سالم هللا علیهاا

اهل بیت علیهم السالم نسبت به حفظ و نگهداری احادیث اهامتم ویژه ای داش ته و به این امر توصیه می منودند. روزی حرضت 

 علیها فرمودند: هللازهرا سالم هللا علیها به کنزی خود فرمودند: آ ن حدیث پدرم را بیاور کنزی حدیث را نیافت حرضت فاطمه سالم 

ِدُل ِعْنِدي ْْ َ ََّنَا ت
ِ
نًا َو ُحَسیْناً  َوَْیَِك اْطلُِبیَها، فَا .وای بر تو آ ن حدیث را بیاور که نزد من برابری می کند ِب حسن و حسیمن! 24َحس َ

 شد. یدر زماّن بیان شده که دس ته دس ته از احادیث و رواایت در آ تش ْجل غاصبان خالفت به آ تش کش یده م خسناین 

 فرهنگ حمافظت از احادیث

حفظ ، نگهداری و احرتام به احادیث منتسَ به حرضات مْصومْی علیهم السالم نزد ش یْیان و حمبان اهل بیت علیهم فرهنگ 

ت و احرتام به حدیث رشیف کساء به دلیل انتساب آ ن به حرض  رآ ن برابری می کند. بنابراین حفظالسالم ِب حفظ و احرتام به ق

عث و هر نوع یب احرتامی به آ ن ِبفاطمه زهرا سالم هللا علیها بر حمبان و ش یْیان اهل بیت علیهم السالم واجَ و الزم است. 

ت. مراجع اتفاق افُاده اسجرَیه دار شدن قلوب ش یْیان خواهد شد َ چه رسد به پاره منودن آ ن که مُءأسفانه این حادثه شوم 

عظام تقلید حیت نسبت به حفظ احرتام تصاویر منتسَ به امئه اطهار علیهم السالم که هیچ س ندی ندارد، حساس بوده و در 

 .25ارتباط ِب آ ن فرمودند: این عکس ها اصالت ندارد و ی چون منتسَ به آ ن حرضات است نباید مورد یب احرتامی قرار گرید

که  حرمت و احرتام حدیث کساء مشهور حفظِ ،الزم استبه مْصومْی ویر منتسَ ااست وقیت احرتام به تص بر اهل خرد واحض

منتسَ به یب یب دو عامل حرضت صدیقه کْبی سالم هللا علیهاست ِب آ ن مضامْی بلند و اعتبار َکیف  َ چه مقدار الزم است و 

 بوده وهست.ش یوه بزرگان دین ُه حفظ حرمت و احرتام آ ن در حد اعال 

 نتیجه تکذیَ حدیث  ،اَراف در عقیده

                                                           
 .417، ص1من فتاوي السيد محمد کاظم يزدي، ج السؤال و الجواب،.  23
 .65 . دالئل اإلمامة، ص 24
 . 115، ص4. مسائل جديد از ديدگاه مراجع تقليد،ج 25
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اهل عل و َعل در مواْجه ِب احادیث و اخبار اهل بیت علیهم السالم َهواره جانَ احُیاط را در نظر داش ته و َ زماّن که به 

چ رواییت را نباید هی انحصیح بودن یک حدیث یقْی َکمل نداش ته ِبش ند، هرگز آ ن را رد منی کنند. بزرگان دین به خویب می دانند

ند مُْال منجر ای اناَّکر خداو  ای اناَّکر اهل بیت علیهم السالم و در نتیجه به ردی  ای اناَّکر منود چرا که ممکن است به ردی  بدون دلیل ردی 

 شود. و رواایت در این زمینه بس یار است که به دو منونه اشاره می شود: 

 امام صادق علیه السالم فرمودند: 

بُوا اّلَلَ فَْوَق َعْرِشهِ اَل تَُكذیِ  َُُكذیِ ِ فَ ََ ِّی هَلُ ِمَن الْ َْ َ ْ اَل تَْدُروَن ل ُُ َ ن
ِ
ُْمْ َآَحٌد فَا ََ شام چه می دانید  !احادیث ما را تکذیَ نکنید .26بُوا َِبَِدیث  َآ

 شاید ح ِّ ِبشد و شام ِب این تکذیَ خداوند را در عرش خود تکذیَ کرده اید! 

 دند: و در رواییت دیگر فرمو 

نََك اَل تَْدرِ 
ِ
رُِف ِخاَلفَُه فَا ْْ َ ْن ُكْنَت ت

ِ
لَْینَا َهَذا َِبِطٌل َو ا

ِ
ََ ا ُُُُُِ ا بَلَغََك َعنَا َآْو نُس ْل ِلمَُ  ي ِلَم قُلْنَا َو عیََل َآيیِ َوْجه  وَ َو اَل تَقُُ

َفة   آ ن چه به ما منسُوب است را ِبطل نشامرید اگرچه خالف آ ن را دیده ِبش ید، چه می دانید ما چه گفُي  .27صُِ

 و در چه رشایطی و بر چه وْجىی آ ن را بیان کرده امی. 
منسوب به حرضت زهرا سالم هللا علیها از َجهل مواردی است که هیچ انسان عاقل و اهل خردی  یب شک حدیث رشیف کساءِ 

ساء در مواْجه ِب حدیث رشیف ک آ گاه، حمداثن خبری زه منی دهد منکر آ ن شده و ای آ ن را ِبطل شامرد و ش یوه فقیان به خود اجا

 مشهور َ کنون َهْی بوده است. 

 نتیجه ایذاء حرضت زهراء سالم هللا علیها

ِ  و سل فرمودند:  پیامْب اکرم صیل هللا علیه و آ

ٌة ِمينیِ  َْ َُ ِلغََضِبِك َو یَْریَض ِلرَِضاكِ  َو َمْن آ َذايِن فَقَْد آ َذى اّلَلَ  آ َذاَها فَقَْد آ َذايِن َمْن  فَاِطَمُة بَْض َن اّلَلَ یَْغَض
ِ
 . 28ا

: كىس كه فاطمه را اذیت كند مرا اذیت ندمرا آ زرده خواهد كرد كىس كه وى را اذیت كند، و نزی فرمود است من تن پاره فاطمه

ردد، گ : خداوند در هنگام خشم فاطمه خشمگْی يمنداذیت كند خداوند را اذیت كرده است، و نزی فرمود كرده است و هر كه مرا

 و در هنگام خوش نودى وى خوش نود است،

ر کس هاذیت و آ زار حرضت زهراء سالم هللا علیها تنها منَرص به حیات ظاهری ایشان نبوده و  :می فرمایند عاملان عامل و آ گاه

بات انراحیت ایشان را فراُه مناید مشمول حدیث فوق خواهد شد. حیت فقهاء عظام نزی در مس ئهل ازدواج ُه زمان موج  در هر زماّن

ِب دو علویه، فُوای به حرمت )خوىی( ای حداقل کراهت)امام( داده و دلیل آ ن را احامتل رعایت نکردن احرتام هر دو علویه و 

 حرضت زهرا سالم هللا علیها خواهد بود. انراحیت ایشان دانس ته اند که نتیجه آ ن ایذاء

                                                           
، ق 1414 چاپ ،قم ،مكتبة آية للا المرعشي النجفيناشر ، صفار، محمد بن حسنآل محمد صلى للا عليهم،  في فضائلبصائر الدرجات .  26

 .538 ، ص1ج
 همان.  27
 .353 ، ص31. بحار األنوار، ج 28
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حدیث رشیف کساء ِب آ ن مضامْی بلند و عا ی که راوی آ ن حرضت فاطمه زهراء سالم هللا علیها می ِبشد به دلیل انتساب آ ن به 

 هبجت به هللایب یب دو عامل حرضت صدیقه کْبی سالم هللا علیها از قاعده فوق مس تثناء نیست و هیچ انسان عاقیل به فرموده آ یة 

نفی آ ن اقدام منی کند چرا که عامل عاقل و فهمیده حیت اگر یک درصد ُه احامتل به حصت س ند آ ن دهد که هیچ استبْادی ُه ندارد 

 .موجبات ایذاء حرضت فاطمه سالم هللا علیها را فراُه نساخُه و دنیا و آ خرت خود را به ِبد منی دهد

 

 وم:سخبش 

 حدیث رشیف کساءآ اثر، برَکت و مْجزات 

 

ّلَل علیه رسول خدا صیل ا» سالم هللا علیها چنْی نقل شده در فرازهای پاایّن حدیث رشیف کساء از لسان رشیف حرضت زهراء

ِ  و سل فرمودند: سوگند به خداىی که مرا به ح ِّ به پیامْبى برانگیخته و براى رسالت ُه راز خود ساخُه، حاَّکیت حدیث  و آ

حمفیل از حمافل اهل زمْی که َجْى از ش یْیان و دوس تان ما در آ ن ِبش ند اید منى شود جز آ ن که رْحت الهىى بر کساء در هیچ 

آ انن فرود ىم آ ید و فرش تگان گردا گرد آ انن َجع ىم شوند و براى آ انن آ مرزش ىم طلبند َ از آ ن جملس پراکنده شوند، و این خْب 

از ش یْیان و دوس تان ما در آ ن ِبش ند اید منى شود جز آ ن که اگر اندوهگیین در میان  در هیچ حمفیل از حمافل اهل زمْی که َجْى

آ انن ِبشد خداوند اندوهش را برطرف ىم سازد، و اگر مغ زده اى ِبشد، خداوند غش را ىم زداید، و اگر حاجمتندى ِبشد خداوند 

گفُند: در این صورت به خدا سوگند که ما رس تگار و در این هنگام حرضت عیل علیه السالم  حاجتش را برآ ورده خواهد ساخت.

 .«خوش بخت شدمی و نزی ش یْیان ما در دنیا و آ خرت رس تگار و خوش بخت شدند به خداى کْبه سوگند

ِب توجه به این فراز همم، و اعتقادی که ش یْیان به این خسن داش ته و دارند، بس یاری از گرفُاری های فردی، خانوادگی و اجامتعی 

و حمبان اهل بیت علیهم السالم ِب تشکیل جمالس و حمافل قرائت حدیث رشیف کساء مرتفع و حاجات بس یاری برآ ورده  ش یْیان

 .29شده و کتاب های مُْددی در این زمینه تءألیف شده است

  منونه ای از این حاَّکایت در ادامه می آ ید:

  شفای کودک ِب خواندن حدیث کساء .1

 

محمد ِبقر درچه ای نواده حرضت آ یة هللا س ید محمد درچه ای که اس تاد حرضت آ یة  جحت الاسالم واملسلمْی حاج س ید

هللا بروجردی بوده نقل می کند: به مزنل حاج س ید مصطفی مریخلف که َزه از مکه آ مده بود رفمت و دیدم اوضاع خییل 

احت و غگْی در جملس آ شفُه و انراحت کننده است. پدر و َعوی حاج س ید مصطفی که هر دو روحاّن بودند انر 

  .حضور پیدا می کردند و برای این که گریه کردن خود را خمفی کنند به صورت خود آ ب زده بودند

پس از دقایقی مْلوم شد که س ید وحید فرزند اول آ قا س ید مصطفی ، باميری خسیت پیدا کرده و هفت دکرت مُخصص به 

  ...ید که هوای آ زاد و متزیی داش ته ِبشد واو جواب رد داده اند و گفُه اند او را به جاىی بْب 

در فکر بودمی که انگهان َهه اطرافیان به گریه افُادند. از آ قا س ید مصطفی سوال کردم برای او عقیقه کرده اید ؟ گفُند هر 

فُند نه. گ  کس هر راهامنىی کرده است اَنام داده امی و ی جوایب نگرفُه امی. سوال کردم آ ای حدیث کساء ُه خوانده اید ؟

                                                           
انتشارات حبل ، حضرت آيت للا ميرسيدعلي موحد ابطحي اصفهاني حديث کساء و آثار شگفت آن تأليف راجعه کنيد:. م 29

 المتين.
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گفمت در حدیث کساء آ مده است این حدیث در هیچ جملىس از جمالس اهل زمْی که َجْی از ش یْیان و دوس تان ما در 

آ َنا ِبش ند خوانده منی شود جز آ ن که اگر اندوه زده ای در میان آ انن ِبشد خداوند اندوهش را برطرف سازد و اگر مغ 

حاجمتندی ِبشد خداوند حاجت او را روا کند...پس از حصبت کردن درِبره  زده ای ِبشد خداوند غش را بزداید و اگر

فضیلت این حدیث گفمت مردان و زانن خانه َجع شوند َ حدیث کساء را خبواني. مقداری از حدیث کساء را خواندم. 

وقت مُوجه  یک صدای گریه اهل خانه بلند شد. آ انن به حال چبه و انراحیت هاىی که داشتند به شدت می گریستند.

پیش خود گفمت نکند چبه آ َّنا از دنیا رفُه ِبشد و آ َّنا به حدیث کساء تردید پیدا  .شدم که صدای َههمه زانن بلند شد

  .روز بیهوىش چشم ِبز کرده است 31کنند. اما انگهان خْب رس ید که س ید وحید پس از 

به گوش می رس ید مُوجه پروردگار عامل می شدم که  بقیه حدیث کساء را خواندم. هر گاه که صدای َههمه ای گریه ای

نکند این کودک فوت کند و اهل خانه به حدیث کساء بدبْی شوند. پس از پااین حدیث کساء و توسل به حرضت زهرا 

سالم هللا علیها خْب آ وردند که کودک مریض سینه مادر به دهان گرفُه و شری می خورد. امحلدهلل به برکت حدیث کساء 

  .شفا پیدا کرد چبه

پدر س ید وحید می گفت به بقیه چبه هامیان به اندازه وزنشان قر  و دارو خورانده امی. و ی این چبه َکنون هیچ قر  

 .می گویند "و داروىی خنورده است. در حال حارض افراد بس یاری به آ قا س ید وحید " چبه حدیث کساء 

  چبه دار شدن ِب خواندن حدیث کساء .2

 

راد حمرتم اصفهان دهه اول فاطمیه در مزنل خود برانمه روضه خواّن مفصیل دارد. سا ی یکی از روحانیون از یکی از اف

خارج اصفهان برای منْب آ مدند و مردم را دعوت کردند که برای توسل به حرضت زهرا سالم هللا علیها و خواندن حدیث 

ه ِب قندهاىی که ِب خواندن حدیث کساء مُْبک شده رشیف کساء شَ آ خر را حامت در جملس رشکت کنند. در آ ن جلس

بود از رشکت کنندگان در جلسه پذیریراىی شد. زن و شوهری که در آ ن جلسه خدمت می کردند و چندین سال بود که 

چبه دار نشده بودند به نیت چبه دار شدن از آ ن قندها اس تفاده می کنند. هامن شَ مرد در خواب می بیند که چبه ای 

دامنش گذاشتند. ِب توسل به حرضت زهرا سالم هللا علیها و خواندن حدیث کساء خداوند به آ َّنا فرزند پْسی  را در

 عنایت می فرماید.

 ازدواج و اش تغال به وس یهل خواندن حدیث کساء .3

سال است که به لطف خدا و عناایت حرضت صدیقه طاهره سالم  21جناب جحت الاسالم مْامر منتظرین ، بیش از 

 علیها صبح های پنجشنبه در مزنلشان جلسه حدیث کساء برپاست. ایشان در ِبب برپا داشنت حدیث کساء بس یار هللا

اِصار داش ته و ناَّکت ارزَشندی از راز و رمز این حدیث را در حصبتهای خود بیان می کنند. از َجهل ناَّک ی که ایشان 

ت فاطمه سالم هللا علیها یب واسطه از گفُگوی از حدیث کساء برداشت کرده اند آ ن است که در این حدیث حرض 

خداوند ِب مالئکه و جْبئیل نقل حدیث می کنند و این امر نشان دهنده مقام والای حرضت زهرا سالم هللا علیها 

  : است. از َجهل خاطرا ی که ایشان درِبره آ اثر شگفت حدیث کساء نقل می کنند این خاطره است

واره اصفهان بود برامی نقل کرد که دخرتی داش مت که در جامْه الزهرای مق درس خوانده بود یکی از دوس تان ما که اهل ز 

خییل دوست داش مت که َهْسی س ید و ِب تقوا و از خانواده ای مْتْب برای او پیدا  .و مدرک َکرش نایس الهیات داشت

ه ایط را نداشتند. نذر کردم که چهاردشود. خواس تگاران بس یاری ُه برای دخرتمان می آ مد و ی هیچ یک از آ َّنا این رش 

شَ مُوا ی حدیث کساء را برای برآ ورده شدن این خواس ته قرائت کمن. در چهاردَهْی شَ ، خانواده ای از هتران متاس 

گرفُند و خواستند که برای خواس تگاری به مزنل ما بیایند. آ ن شَ جخالت کش یدم از خانواده داماد بپرمس آ ای از سادات 

 نه ؟ قراری گذاش ته شد و آ ن خانواده َهراه پدربزرگ داماد به خانه ما در زواره آ مدند. در میان حصبت ها هستند ای

پدربزرگ داماد گفت : خدمت رس یدمی َ دخرت شام را برای آ قا س ید اْحد کسائیان خواس تگاری کني. َهْی یک َجهل 
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ورد قبول قرار گرفُه است. یکی آ ن که آ ن خانواده از دربردارنده نشانه هاىی بود از این که توسل به حدیث کساء م

سادات بودند و همم تر از آ ن انم خانوادگی آ انن کسائیان بود و متاس آ َّنا ِب خانواده ُه در چهاردَهْی شَ نذر اَنام گرفُه 

 .30 بود

 

 م:چهار خبش 

 امامیت حدیث رشیف کساء و نکُه های مْرفیت

 

 السالمتْیْی مصداق برای اهل بیت علیهم  .1

نزول آ یه تطهری در شءأن اهل بیت علیهم السالم و لزوم مْریف مصادی ِّ آ ن به منظور جلوگریی از سوء اس تفاده خمالفان، پیامْب اکرم 

ِ  و سل ِب حضور در خانه حرضت فاطمه سالم هللا علیها و َجع منودن پنج تن آ ل عباء علیهم السالم در زیر  صیل هللا علیه و آ

ندادن به َهْسان خود برای ورود در َجع مخسه طیبه علیهم السالم، ِب ِصاحت مصداق حقیقی و واقْی آ یه تطهری را کساء و اجازه 

مشخص ساخُند، و ِب تکرار این واقْه در ماَّکن های َعومی)میدان مباههل( و منازل خمتلف به تءأکید بیشرت آ ن اقدام منوده و راه هر 

 بستند. بنابراین کساّن که ِب خسن و نوش تار ِبطل خود مصداق اهل بیت علیهم السالم را نوع عذر و هبانه را برای َهیشه َرخی

ِ  و سل مْریف منودند، در حقیقت به تکذیَ خدا و رسول و َتریف قرآ ن و  امت اسالم ای َهْسان پیامْب صیل هللا علیه و آ

 حدیث و َرخی اقدام منودند.

 مراجْه کنید به فرازهای:

  خداوندا، اینان اهل بیت و خاصان و خمصوصان منند. ِاَن هُؤالِء َاْهُل بَییْت َو خء َصیت َو حء َمیت...َاللَهَُم 

 ...لُها َو بَُنوها ْْ َ  آ انن فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه هستند. فَقاَل َعَزَوَجَل... ُُهْ فاِطَمُة َو َابُوها َو ب

 علیهم السالم برای عامل هس یتحمور قرار دادن اهل بیت  .2

خداوند مُْال در حدیث کساء، مخسه طیبه سالم هللا علیهم را سبَ خلقت متام عامل هس یت مْریف منودند که اگر ایشان نبودند 

هیچ خملویق امع از کهکشان ها و افالک و ماه و خورش ید و ... خل ِّ منی شد، و این امُیازی عظي و یب نظری برای پنج تن آ ل 

اء علیهم صلوات هللا می ِبشد که هیچ موجودی ِب آ ن برابری منی کند. البته این قاعده علمی و عقیل در متام دنیا مرسوم است. به عب

عنوان مثال هزینه های س نگیین برای تءأسیس دانشگاه های دنیا ِصف می شود و صدها هزار نفر در آ ن َتصیل می کنند َ 

 رغ التَصیل شوند و َهْی تْداد اندک، متام آ ن هزینه های س نگْی را جْبان می کند.تْدادی مْدود خنبه علمی از آ ن فا

 مراجْه کنید به فرازهای:

  ًء ًء َمْبِنیًَة َو ال َاْرضًا َمْدِحیَة ََ وا ی ِاّن ما َخلَْقُت  ََ سًا ُمِضیِئًة  َو ال قََمرًا ُمنریًا َو ال ََشْ فَقاَل اّلَلُ َعَزَوَجَل ای َمالئَِکیت َو ای ُساََّکَن 

َت  بَِة هُؤالِء الَْخْمَسِة اََّلیَن ُُهْ ََتْ ََ ری َو ال فَلاََّکً یَْْسی ِااَل یف َم رًا ََیْ خداى عزوجل  ...31الِْکسء ءِ َو ال فَلاََّکً یَُدوُر َو ال ََبْ

ید ن و خورش  اى فرش تگان من واى ساکنان آ سامن هاى من، من آ سامن برافراش ته و زمْی گسرتده و ماه َِب»فرمود: 

                                                           
 .127. حديث کساء و آثار شگفت، ص 31
 . 1133، متن کامل حديث شريف کساء، ص1391. کليات مفاتيح الجنان، حاج شيخ عباس قمی، نشر حديث مهر، قم، چاپ چهلرم، بهار  31
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درخشان و چرخ گردان و کش یت روان و درایى خروشان را نیافریدم جز به خاطر دوس یت این پنج تن که اینک در زیر 

 «.عبا هستند

 اثبات مقام عصمت برای اهل بیت علیهم السالم .3

ِب َجع شدن مخسه طیبه صلوات هللا علیهم در کساء میاّن و نزول آ یه تطهری در شءأن آ انن، مقام عصمت برای اهل بیت عصمت و 

طهارت علیهم السالم اثبت شد. چرا که نتیجه آ یه تطهری، پایک َکمل و طهارت مطل ِّ اهل بیت علیهم السالم از هر نوع انپایک و 

 متام و کامل است و این نوع از عصمت تنها به ایشان اخُصا  دارد. پلیدی و ْجل است که هامن عصمت 

 مراجْه کنید به فرازهای:

  ِْج َْ َعْنهُُم الری َتَک َو غُْفرانََک َو ِرْضوانََک عیََلَ َو عَلَْیهِْم َوَاْذِه ْل َصلَواِتَک َو بََرَکِتَک َو َرْْحَ َْ س پ َس َو َطهیِْرُُهْ تَطهریًا...فَاْج

ت و رْحت و آ مرزش و خش نودى خود را بر من و آ انن قرار ده، و هرگونه پلیدى را از آ انن دور ساز و آ انن صلوات و برَک

  را پاک و پاکزیه قرار ده.

 ِِْجَس َاْهَل الَْبیِْت َو یَُطهی ُ الری ُُ ََ َعْن ْ یَُقوُل ِاناَم یُریُد اّلَلُ ِلُیْذِه ُُ ام )آ یه تطهری را( خداوند برای ش ْطهریًا...َرُْمْ تَ ِاَن اّلَلَ قَْد َاْوْح ِالَْی

وْح فرس تاده و ىم فرماید: جز این نیست که خداوند ىم خواهد هرگونه پلیدى را از شام خاندان دور سازد و شام را پاک 

 و پاکزیه قرار دهد.

 حرش و نرش اهل بیت علیهم السالم ِب مالئک مقرب الهىی .2

اهل بیت علیهم السالم و حرش و نرش ِب ایشان از زیباىی های حدیث رشیف کساء  ، جْبائیل در کنارحضور امْی وْح الهىی

 است. 

 مراجْه کنید به فرازهای:

 ...هُْم ساِدسًا َْ ِِ ِْلَکُوَن َم َذُن  ی َاْهِبطَ ِا َی اْْلَْر ْ ََ جازه ىم جْبئیل گفت: پروردگارا، آ ای مرا نزی ا فَقاَل ِجْْبآ ئیُل ای َربیِ َا

 فرود آ می َ ششمْی نفر ِب آ انن ِبش؟. دىه که به زمْی

 ...َت الِْکسء ِء نا ََتْ َْ  .ی ما وارد شدعبا جْبئیل نزی در فََدَخَل ِجْْبآ ئیُل َم

 اثبات مقام امامت برای اهل بیت علیهم السالم .1

در خبش هاىی از حدیث رشیف کساء ِب ِصاحت به مس ئهل جانشیین حرضت عیل علیه  الف( اشاره مس تقي به مس ئهل امامت و وصایت:

 السالم اشاره شده است.

 مراجْه کنید به فرازهای:

 ِلوآ ی ََ ّی َو َخلیَفیت َو صاِح و سالم بر تو اى برادر و وىص و جانشْی من و  ...32َو عَلَْیَک الَسالُم ای َایخ ای َوِص

 صاحَ پرمچ من.

  َسِن ای َامرَیاملُْؤِمنْیَ َو ََ  و سالم بر تو اى اِبحلسن و اى امریمؤمنان. ...33عَلَْیَک الَسالُم ای َاَِبالْ

                                                           
شده و با صراحت ايشان را به  . اين کلمات توسط رسول خدا صلی للا عليه و آله و سلم به اميرالمؤمنين عليه السالم گفته 32

 عنوان وصی و جانشين و صاحب پرچم خود معرفی نمودند.
به حضرت علی عليه السالم داده شد و خطاب قرار  الوداعتوسط خداوند متعال در جريان حجة « اميرالمؤمنين». لقب مقدس  33

يک سال قبل از حجة البالغ، نشان « رالمؤمنينامي»دادن حضرت علی عليه السالم توسط حضرت فاطمه سالم للا عليها با لقب 
از ارتباط عميق و معنا دار حضرت فاطمه سالم للا عليها با عالم معنا دارد، همان گونه که در همين حديث شريف وجود مقدس 

َوَجل  يا حضرت زهراء سالم للا عليها بدون واسطه از خداوند متعال نقل می فرمايد:   ُ َعز   ...َمالئِکَتی َو يا ُسک اَن َسمواتیَفقاَل للا 
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به یقْی کساّن که مصداق آ یه تطهری در قرآ ن و حمور عامل خلقت در حدیث کساء مْریف شدند  ب( اشاره غری مس تقي به مس ئهل امامت:

برخوردار بوده و از هر نوع خطا و لغزىش مصون هستند شایس تگی مقام والای امامت امت و از امُیاز یب نظری عصمت مطل ِّ 

ِ  و سل را دارا هستند َ کساّن که رساپا عیَ و نقص و خطا و لغزش هستند.  و جانشیین برای رسول خامت صیل هللا علیه و آ

 مراجْه کنید به فرازهای:

 ...از منند و من ُه از آ انمن. آ انن ِاََّنُْم ِمینی َو َااَن ِمنْهُْم 

  ِِساََل َدن الری ْْ  خداى عزوجل فرمود : آ انن خاندان نبوت و مْدن رسالت هستند. ...فَقاَل َعَزَوَجَل ُُهْ َاْهُل بَیِْت النُُّبَوِة َو َم

ِ  و سل ِب اهل بیت علیهم السالم .1  ارتباط مْنا دار رسول خامت صیل هللا علیه و آ

ِ  آ ن چه به وضوح در  رسارس حدیث کساء به چشم می خورد رابطه َعی ِّ اهل بیت علیهم السالم ِب رسول خدا صیل هللا علیه و آ

از  یک و سل است، به َوی که در خلقت جسمی و روْح، مادی و مْنوی هامنند ُه بوده و هر نوع دوس یت و دَشین ِب هر

ِ  و س ،آ انن ر کدام ت هر یک ای مْسور منودن هل بوده هامن گونه که آ زار و اذیدوس یت و دَشین ِب رسول خدا صیل هللا علیه و آ

ِ  و سل ِبز می گردد.   ،ز ایشانا  به رسول اکرم صیل هللا علیه و آ

 مراجْه کنید به فرازهای:

  ِْم َااَن َحْرٌب ل ُزَُّنُ ُزنیُن ما ََیْ می َو َدُمهُْم َدمی یُْؤِلُمین ما یُْؤملُهُْم َو ََیْ َْ َ ُمهُْم ل َْ َ ْم َو ِسْلٌ ِلَمْن سالََمهُْم َو عَُدوٌّ ِلَمْن عاداُُهْ َو ل َمْن حاَرهَبُ

ٌَّ ِلَمْن َاَحبَهُْم ... َِ گوشتشان از گوشت من، و خونشان از خون من است، آ ن چه آ انن را به درد آ ورد مرا به درد ىم  ُم

 ِب کىس که ِب آ انن جبنگد، و در صلح و صفامیآ ورد، و آ ن چه آ انن را اندوهگْی کند مرا اندوهیگن ىم کند، من در جنگم 

 .ِب کىس که ِب آ انن در صلح و صفا ِبشد، دَشمن ِب هر که ِب آ انن دَشین کند، و دوس مت ِب کىس که آ انن را دوست بدارد

 عظمت حرضت فاطمه زهراء سالم هللا علیها در حدیث کساء .7

فضائل و امُیازات حرضت صدیقه کْبی سالم هللا علیها از  ،در کنار فضائل ممتاز اهل بیت علیهم السالم در حدیث کساء

 به عنوان منونه: است.درخش ندگی خاىص برخوردار 

 الف( راوی حدیث کساء مْروف حرضت فاطمه سالم هللا علیها است.

  مراجْه کنید به فرازهای:

ُت فاِطَمَة َاََّنا قالَْت َدَخَل عیََلَ َایب َرُسوُل اّلَلِ یف َعْن فاِطَمَة الَزْهرآ ِء عَلَْیَها الَسالُم ِبنِْت َرُسوِل اّلَلِ *  ْْ ِ ََ ِ قاَل  ِِ َصیَل اّلَلُ عَلَْیِه َو آ 

ِض اْْلَاَیِم... ْْ َ ِ  و سل روایت است که فرمودند: در یىک ب از فاطمه زهرا سالم هللا علیها دخرت گراىم رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

ِ  و سل بر من وارد شد. از روزها پدرم رسول  خدا صیل اّلَل علیه و آ

ِ  و سل به فاطمه و خانه فاطمه سالم هللا علیها.  ب( پناه بردن رسول خدا صیل هللا علیه و آ

   مراجْه کنید به فرازهای:

فًا... ای فاِطَمُة *  ْْ یین ِبه...فَقاَل الَسالُم عَلَْیَک ای فاِطَمُة... قاَل ِاّنی َاِجُد یف بََدّن ُض الم بر تو اى س ایتیین ِِبلَْکساِء الَْیامّن فَغَطی

 فاطمه...فرمودند: ضْفى شدید در خود احساس ىم کمن...فرمودند: اى فاطمه! آ ن عباى میین را برامی بیاور و مرا ِب آ ن بپوشان.

 ج( نقل خسن خداوند مُْال توسط حرضت زهراء سالم هللا علیها بدون واسطه.

 به فرازهای:مراجْه کنید 
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ء ًء َمْبِنیًَة َو ال َاْرضًا َمْدِحیَةً *  ََ وا ی ِاّن ما َخلَْقُت  ََ سًا ُمضِ فَقاَل اّلَلُ َعَزَوَجَل ای َمالئَِکیت َو ای ُساََّکَن  یِئًة َو ال  َو ال قََمرًا ُمنریًا َو ال ََشْ

ری َو ال فَلاََّکً یَْْسی ِاالَ  رًا ََیْ َت الِْکسء ِء...فَلاََّکً یَُدوُر َو ال ََبْ بَِة هُؤالِء الَْخْمَسِة اََّلیَن ُُهْ ََتْ ََ ل در این هنگام خداى عزوج  یف َم

اى فرش تگان من واى ساکنان آ سامن هاى من، من آ سامن برافراش ته و زمْی گسرتده و ماه َِبن و خورش ید درخشان و »فرمود: 

 ه خاطر دوس یت این پنج تن که اینک در زیر عبا هستند.چرخ گردان و کش یت روان و درایى خروشان را نیافریدم جز ب

 د( تمکیل مخسه طیبه ِب فاطمه زهراء سالم هللا علیها.

حرضت فاطمه زهراء سالم هللا علیها ِب وجودی که نه پیامْب بودند و نه امام، اما متام ش ئوانت نبوت و امامت از عصمت، عل و 

بیت علیهم السالم از جایگاه ویژه و عظمیت خا  برخوردار بودند و بدون ایشان َجع والیت را دارا بوده و در میان حرضات اهل 

 اهل بیت علیهم السالم َکمل منی شود.

 مراجْه کنید به فرازهای:

َت الِْکسء ِء قاَل َو عَلَ *  ْ ََتْ ُُ َْ َذُن  ی َان اَکُوَن َم ْ ََ َْیت قَْد َاِذنُْت ْیِک الَسالُم ای ِبنیْت َو ای ِبضْ َو قُلُْت َالَسالُم عَلَْیَک ای َابَتاُه ای َرُسوَل اّلَلِ َا
َت الِْکسء ِء  َت الِْکسء ءِ  فَلََما اکْتََملْنا ََجیْاً لَِک فََدَخلُْت ََتْ گفمت:  ِء...َاَخَذ َایب َرُسوُل اّلَلِ ِبَطَریَفِ الِْکسء ِء َو َاْوَمی َء ِبَیِدِه الْْیمین ِا َی الَسمء   ََتْ

سالم بر تو اى پدر جان! اى رسول خدا، آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام زیر این عبا ِبش؟ به من فرمودند: سالم بر تو اى دخرت من 

چون َجع ما َکمل شد و َهگى به زیر عبا َجع شدمی، پدرم   دم. من ُه ِب آ انن در زیر عبا درآ مدم.و پاره ى تن من، به تو اجازه دا

ِ  و سل یک طرف عبا را گرفُه و ِب دست راست خود به آ سامن اشاره کردند  رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

 و( حمور قرار دادن حرضت فاطمه سالم هللا علیها توسط خداوند مُْال.

 کنید به فرازهای: مراجْه

 ...لُها َو بَُنوها ْْ َ  آ انن فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه هستند ُُهْ فاِطَمُة َو َابُوها َو ب

 نزول رْحت و برطرف شدن ُه و مغ ِب ذکر و اید اهل بیت علیهم السالم .0

و برَکت خدای عزوجل خواهد بود. انتخاب اسامی  الف( هر کجا انم و اید اهل بیت علیهم السالم برده شود حمل نزول رْحت

ماَّکن ها و افراد نزی َهْی خاصیت را دارد. به عنوان مثال در خانه ای که اسامی و القاب اهل بیت علیهم السالم برده شود اگرچه 

 ِب صدا زدن فرزندان ِبشد، رْحت الهىی انزل و هبوط فرش تگان را به دنبال خواهد داشت.  

 ه فرازهای:مراجْه کنید ب

فِ *  َْ ان هذا یف َم ییًا ما ُذِکَر َخَْبُ ِ نَِبییًا َو اْصَطفاّن ِِبلَرساََلِ ََنِ ََ ِّی َیَن ِِبلْ َْ َ ِِ َو ف فَقاَل النَِبُّ َو اََّلی ب ْر ِتنا ل  ِمْن َمحاِفِل اْْلَ َْ ی ٌع ِمْن ش َ یِه ََجْ

ُة َو  بیینا ِااَل َو نََزلَْت عَلَْیهُِم الَرْْحَ َِ َتْغَفَرْت لَهُْم ِا ی َاْن یَتََفَرقُوا...َو ُم ُم الَْمالئَِکُة َو اس ْ ِ و سل رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ   َحَفْت هِبِ

فرمودند: سوگند به خداىی که مرا به ح ِّ به پیامْبى برانگیخته و براى رسالت ُه راز خود ساخُه، این حاَّکیت ما در هیچ حمفیل از 

ى از ش یْیان و دوس تان ما در آ ن ِبش ند اید منى شود جز آ ن که رْحت الهىى بر آ انن فرود ىم آ ید و حمافل اهل زمْی که َجْ

 فرش تگان گردا گرد آ انن َجع ىم شوند و براى آ انن آ مرزش ىم طلبند َ ازآ ن جملس پراکنده شوند.

طین و برطرف شدن مغ و اندوه و ب( از دیگر خوا  و آ اثر ذکر انم و اید اهل بیت علیهم السالم، اَیاد نشاط و رسور ِب

 برآ ورده شدن حاجات رشکت کنندگان در این جلسات خواهد بود.

 مراجْه کنید به فرازهای:
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  َِفل  ِمْن َمحاِفِل ا َْ ان هذا یف َم ییًا ما ُذکَِر َخَْبُ ِساََلِ ََنِ ِ نَِبییًا َو اْصَطفاّن ِِبلری ََ ِّی َیَن ِِبلْ َْ َ ِِ َو فیهِ َو اََّلی ب ْر ِتنا ََجْ  ْهِل اْْلَ َْ ٌع ِمْن ش ی

بیینا َو فیهِْم َمْهُموٌم ِااَل َو فََرَج اّلَلُ ََهَُه َو ال َمْغُموٌم ِااَل َو کََشَف اّلَلُ َغَُه َو ال طالِ  َِ  َُ حاَجة  ِااَل َو قَََض اّلَلُ حاَجَُُه...َو ُم

یل از ُه راز خود ساخُه، این خْب ما در هیچ حمفسوگند به خداىی که مرا به ح ِّ به پیامْبى برانگیخته و براى رسالت 

حمافل اهل زمْی که َجْى از ش یْیان و دوس تان ما در آ ن ِبش ند اید منى شود جز آ ن که اگر اندوهگیین در میان آ انن 

ِبشد خداوند اندوهش را برطرف ىم سازد، و اگر مغ زده اى ِبشد، خداوند غش را ىم زداید، و اگر حاجمتندى ِبشد 

  وند حاجتش را برآ ورده خواهد ساخت.خدا

 

 

 م:پنجخبش 

 نکُه های تربییت حدیث رشیف کساء

 

زهای زیبای این فرااما ، ه های اصو ی، اعتقادی و امامیت که داردنکُتوجه به  هاىی که حدیث رشیف کساء ِبدر کنار متام عظمت 

 عبارت است از: حدیث رشیف  از جلوه های تربییت اینخا ی از نکُه های تربییت نیست. بریخحدیث 

 ه در کنار یکدیگرحضور گرم و مصمیی َهراه ِب عاطفه و حمبت اعضاء خانواد  .1

  اعضاء خانواده ِب یکدیگر َوه خسن گفنت .2

 حمور قرار دادن ِبنوی خانه توسط دیگر اعضاء خانواده .3

، در حدیث رشیف کساء به این نکُه ِب 34استِب توجه به آ ن که در رواایت، زن و ِبنوی خانه مدیر داخیل خانواده مْریف شده 

اَهیت عنایت خاىص شده و َهه اعضاء خانواده ِب مراجْه به ِبنوی خانه که در این حدیث، حرضت فاطمه زهراء سالم هللا علیها 

نتها ا از ابتدا َ حاَّکیت زیبامی ِبش ند، سؤالات و درخواست خود را مطرح می کنند و خسنگوی ماجرا و مدیریت کننده این 

 .خانه می ِبشد خانواده و مدیر مادر

آ ن که گرچه اس تفاده از بریخ واژه ها به تناسَ مقامات هر یک از اهل بیت علیهم السالم بوده اما الگو دیگر نکُه قابل توجه 

ست. به یس ته و الزم او مُناسَ ِب شءأن و مزنلت هر خانواده ای شاقرار دادن آ ن برای متام خانواده ها ِب اس تفاده از يلامت مْادل 

ِ  و سل به نوادگان خود می فرماید:  ََ َحْویض َو ای شاای َوََلی و عنوان مثال اگر رسول خدا صیل هللا علیه و آ ِفَع ای صاِح

ر ِبمُناسَ ِب مقامات امام حسن  و امام حسْی علیهام السالم در دنیا و آ خرت است و دیگران می توانند ِب واژه هاىی که  ُاَمیت...

 فرزند عزیزم، نور چشاممن، ایدگار من و ...عاطفی دارد ِب فرزندان و نوادگان خود خسن بگویند: مانند: 

                                                           
َدةُ َبيتِها زن فرمانرواى خانه خويش استرسول خدا صلی للا عليه و آله و سلم .  34 . نهج الفصاحة )مجموعه فرمودند: اَلمرأَةُ َسيِّ

 .614ص: ، تهران، چاپ ، نشر دنياى دانشكلمات قصار حضرت رسول صلى للا عليه و آله(، ترجمه ابوالقاسم پاينده
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 و َعل منودن به آ ن، در زماّن که جهمه َکمل دَشنان دین بر فروپاىشحدیث رشیف کساء ناَّکت تربییت  اس تفاده ازبه هر صورت 

 برخوردار است. َّناد مقدس خانواده ممترکز شده از اَهیت مضاعفی

 در حاَّکیت زیبای کساء، سه نسل از َّناد مقدس خانواده در کنار ُه قرار می گریند:

ِ  و سل به عنوان پدر بزرگ .1  رسول خدا صیل هللا علیه و آ

 و داماد منْی علیهام السالم به عنوان فرزندحرضت فاطمه و امریاملؤ  .2

 ن امام حسن و امام حسْی علیهام السالم به عنوان نوادگا .3

و در این میان َوه خسن گفنت مصمیی اعضاء خانواده ِب یکدیگر نزی بس یار همم و قابل توجه است که بریخ از آ ن موارد در ادامه 

 خواهد آ مد:

 َوه خسن گفنت پدر ِب دخرت .1

 مراجْه کنید به فرازهای:

  َسالم بر تو اى فاطمه. ...ای فاِطَمةُ  لَسالُم عَلَْیِک ا  

  َْیتَو عَلَْیِک  .سالم بر تو اى دخرت من و ای پاره ى تن من ...الَسالُم ای ِبنیْت َو ای ِبْض

 َوه خسن گفنت دخرت ِب پدر .2

 مراجْه کنید به فرازهای:

  ِاى رسول خدا سالم بر شام اى پدرجان ...َالَسالُم عَلَْیَک ای َابَتاُه ای َرُسوَل اّلَل. 

 َوه خسن گفنت فرزند ِب مادر .3

 کنید به فرازهای:مراجْه 

  ُسالم بر تو اى مادرجان. ...َالَسالُم عَلَْیِک ای ُاَماه 

 َوه خسن گفنت مادر ِب فرزند .2

 مراجْه کنید به فرازهای:

 سالم بر تو اى نور دیده و ای میوه ى دمل....عَلَْیَک الَسالُم ای قَُرَة َعْیین َو ثََمَرَة فُؤادی 

 گَوه خسن گفنت نوادگان ِب پدر بزر .1

 مراجْه کنید به فرازهای:

  ِی َرُسوِل اّلَل َبًة ََکَََّنا راِِئَُة َجدی من بوى خوىش نزد شام ىم ایمب، گوىی بوى جدم رسول  ...ِاّنی َاَشُّ ِعْنَدِک راِِئًَة َطییِ

ِ  و سل است.    خدا صیل اّلَل علیه و آ

  ِتو ای جدی بزرگوار، اى رسول خدا. سالم بر...َو قاَل الَسالُم ای َجَداُه ای َرُسوَل اّلَل 

  ُسالم بر تو اى جدی بزرگوار، سالم بر تو اى کىس  ...َو قاَل الَسالُم عَلَْیَک ای َجَداُه َالَسالُم عَلَْیَک ای َمِن اْخُاَرُه اّلَل

 .که خدا او را برگزیده است

 َوه خسن گفنت پدر بزرگ ِب نوادگان .1

 مراجْه کنید به فرازهای:
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  َحْویضَو ََ  .35سالم بر تو اى فرزند من و صاحَ حوِ من ...عَلَْیَک الَسالُم ای َوََلی َو ای صاِح

 و سالم بر تو اى فرزند من و اى شفیع امت من. ...ای َوََلی َو ای شاِفَع ُاَمیت 

 َوه خسن گفنت َهْس ِب َهْس .7

 مراجْه کنید به فرازهای:

  امریاملؤمنْی فرمود: سالم بر تو اى فاطمه اى دخرت رسول خدا. ...َرُسوِل اّلَلِ َوقاَل الَسالُم عَلَْیَک ای ِبنَْت 

  ََسِن ای َامرَیاملُْؤِمنْی ََ   و من گفمت: سالم بر تو اى اِبحلسن و اى امریمؤمنان.  ...فَُقلُْت َو عَلَْیَک الَسالُم ای َاَِبالْ
 َوه خسن گفنت داماد ِب ابوالزوجه  .0

 فرازهای:مراجْه کنید به 

  َِبًة ََکَََّنا رآ ِِئَُة َایخ َو ابَْن ََعیی َرُسوِل اّلَل ى من بوى خوىش نزد تو ىم ایمب، گوىی بو  ...ِاّنی َاَشُّ ِعْنَدَک راِِئًَة َطییِ

ِ  و سل است.  برادر و پْس َعومی رسول خدا صیل اّلَل علیه و آ

  َِت الِْکسء ءِ َو قاَل الَسالُم عَلَْیَک ای َرُسوَل اّلَل ْ ََتْ ُُ َْ َذُن  ی َاْن اَکُوَن َم ْ ََ  سالم بر تو اى رسول خدا، آ ای اجازه ...َا

  ىم دىه که ِب شام در زیر این عبا ِبش؟. 
 َوه خسن گفنت ابوالزوجه ِب داماد .9

 مراجْه کنید به فرازهای:

 ّی َو َخلیَفیت َو صا ُ َو عَلَْیَک الَسالُم ای َایخ ای َوِص َِ ََ ِلوآ یقاَل   رسول خدا صیل اّلَل علیه و آِ  و سل ...ِح

 فرمودند: و سالم بر تو اى برادر و وىص و جانشْی من و صاحَ پرمچ من

 اذن ورود.  18

گی َهادب و احرتام رعایت ِب یکدیگر دارند، در حدیث رشیف کساء عالوه بر رعایت ادب و احرتامی که اعضاء خانواده نبوت 

ِ  و سلبه ساحت مقدس ایشان   ِب درخواست اجازه برای ترشف به ساحت مقدس نبوی است. رسول خدا صیل هللا علیه و آ

 مراجْه کنید به فرازهای:

  َذُن  ی َاْن َاْدُخَل ْ ََ ََْک َا َت الِْکسء ءِ  َم  ... آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام زیر این عبا ِبش؟ََتْ

  َذُن  ی َاْن َاْدُخَل ْ ََ ُکامَا َْ َت الِْکسء ءِ  َم  ... آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام دو نفر زیر این عبا ِبش؟ََتْ

  َذُن  ی َاْن َاْدُخَل ْ ََ ُُ َا َْ َت الِْکسء ءِ  َم  ... آ ای اجازه ىم دىه که ِب شام زیر این عبا ِبش؟ََتْ

 

 

 

 

                                                           
. منظور از حوض، همان حوض کوثر در بهشت است که رسول خدا صلی للا عليه و آله و سلم فرمودند: قرآن و اهل بيت  35

 عليهم السالم فردای قيامت بر سر حوض کوثر در بهشت گرد هم می آيند.
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  کساءشریف  حدیثنظم فارسی 

 

 

 

 

 فاطمه حضرت از شد روايت

 همه براي شريفي حديث

 

 مصطفي خدا حبيب روزي که

 خدا رسول احمد ابوالقاسم

 

 دين و دنيا شهنشاه( ص)محمد

 جبين مه آن باشد پدر را ما که

 

 ام خانه در فرمود رنجه قدم

 ام کاشانه گشت او از منور

 

 باد تو بر فاطمه يا بفرمود

 نيکونهاد دخت اي من از سالم

 

 نامور اي که کردم عرض بدو

 پدر اي سالم بادا برتو من ز

 

 من به خوبان شاه آن گفت سپس

 بدن در عارضم شده ضعفي که

 

 شما ضعف ز پدرجان بگفتم

 خدا غير به پناهم نباشد

 

 بردبار دختر اي گفت مرا

 بيار را ما يماني کساي
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 يمن کساي در مرا بپوشان

 بدن سراسر را او بپوشانم

 

 نگاه خوبش رخسار به کردم چو

 ماه مانند درخشيد مي رخش

 

 چارده مه چون درخشيدني

 نگه کردم هرلحظه ماه آن بر

 

 بدن بر را جامه پوشاندمش چو

 (ع)حسن آمد در از ساعتي از پس

 

 رسيد در از دلبندم فرزند چو

 شنيد جوابي و بداد سالمي

 

 مهربان مادر اي که بگفتا

 آنچنان مشام بر خوش بوي رسد

 

 رسول جدم بوي بود گويي که

 بتول وي با گفت چنين پاسخ به

 

 حسن مادر، چشمان نور اي که

 من قلب نورس ي ميوه بهين

 

 کسا زير رفته تو جد بلي،

 پارسا آن خفته کسا زير به

 

 گرام جدِّ  نزديک رفت حسن

 سالم اداي از بعد گفت چنين

 

 خدا رسول اي من جد اي که
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 کسا؟ زير به آيم ِاذنم دهي

 

 خيرالبشر داد چنين جوابش

 پسر اي سالم من از باد را تو

 

  من حوض صاحب و وارث تويي

 حسن اي شوي داخل که مجازي

 

 عين نور آن رفت عبا زير به

 (ع)حسين آمد در از ساعتي از پس

 

 سالم خود مادر با کرد حسين

 نيکنام آن مهر از گفت سپس

 

 سرشت فرخ خوب مادر اي که

 بهشت بوي ز پر شده مشامم

 

م کوي اين در گويي که  بود جد 

م بوي خوش بوي چنين   بود جد 

 

 عين نور اي: مادر او به بگفتا

 حسين مادر قلب ي ميوه تويي

 

 حسن با تو واالي جدّ  بلي،

 تن دو آن اند خفته کسا زير به

 

 لقا مه کودک آن بشنيد چو

 باوفا مادر از پاسخ چنين

 

 سالم گفتا و رفت کسا نزد به

 خيراالنام همايون حضور
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 واالتبار جد اي گفت سپس

 اختيار ات کرده حق که رسولي

 

 پيش؟ به آيم اِذن دهي مي مرا

 خويش؟ نزد کسا در مرا پذيري

 

 جواب دين شاهنشه داد چنين

 بوتراب ي زاده حسين سوال

 

 پسر اي سالم من از باد تورا

 سر به سر امتم شافع تويي

 

 شما بر دهم رخصت تحقيق به

 ما نزد کسا زير به آيي که

 

 کسا زير به داخل چو شد حسين

 (ع)مرتضي حق شير در ز بيامد

 

 بتول يا عليک السالم بگفت

 رسول دخت باد تو به سالمم

 

 سخن اين( ع) علي از شنيد زهرا چو

 بوالحسن اي باد تو به بگفتا

 

 مومنين سرور اي من سالم

 مبين امام اي حق، به وصيِّ 

 

 خيراالنام دخت اي گفت علي

 مشام بر مرا مر خوش بوي رسد

 

 گوييا خوش بوي اين من نزد به

 انبيا خاتم از جز نشايد
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 من آراي دل و عزيز باشد که

 من موالي و عمّ  پسر و اخيّ 

 

 حسن و حسين با بلي؛ بگفتا

 زمن شاه خفته کسا زير به

 

 ماجرا از چو شد خبر با علي

 کسا نزد وجد با گشت روان

 

 خدا رسو اي السالم بگفت

 مرا؟ احسان ز آيا رخصت دهي

 

 انبيا خاتم اي ِاذنت با که

 کسا زير تو پيش به بيايم

 

 قرين بي رهبر ورا سالم

 اينچنين داد حکيمانه جواب

 

 است من از سالم برادر اي تو به

 است روشن تو ديدار به چشمم که

 

 قلم و علم و سيف صاحب تويي

 علم و لوا باشد تو دست به

 

 علي بر دهم رخصت تحقيق به

 ولي را حق ذات علي باشد که

 

 کسا زير به وارد گشت علي

 خدا حبيب شريف حضور

 

 اند رفته تن چار اين ديدم من چو
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 اند خفته هم نزد کسا زير به

 

 کسا سوي شوق از گشتم روان

 تا چار آن نزديک به رسيدم

 

 پدر اي سالم کردم عرض سپس

 سر تاج مرا اي پدر اي سالم

 

 شما با تا ِاذن دهيد مي مرا

 کسا؟ اندر آيم و ملحق شوم

 

 چنين دختر به پاسخ داد پدر

 نازنين اي تو بر پدر سالم

 

 تنم از اي پاره و دختر تويي

 برکنم تو ز دل و ديده کجا

 

 پدر عزيز اي برم در بيا

 سَير خوش و ابيهايي ام که

 

 کسا زير به شد مکين زهرا چو

 انتها بي يافت عزتي کسا

 

 (ع)حسن با( س)فاطمه ،(ع)علي ،(ص)محمد

 انجمن اين در شد پنجمي( ع)حسين

 

 کسا در تن پنج اين رفتند چو

 خدا عرش چو منور شد کسا

 

 کسا سوي دو از خدا رسول

 دعا دست برد آسمان سوي
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 انتها بي الطاف ز يارب که

 مرا بيت اهل کن محظوظ تو

 

 کنند مي من ز رعايت اينان هم

 کنند مي من ز حمايت اينها هم

 

 من لحم ابدانشان لحم بود

 بدن در من خون خونشان بود

 

 تن چار اين که هر کند اذيت

 من جان بر نمودست اذيت

 

 حالشان کند غمگين که گر گسي

 احوالشان ز غمگين کرده مرا

 

 چهار اين با است جنگ که آنکس هر

 دچار خودشان جنگ با کرده مرا

 

 پيش گيرند صلح اگر صحم به

 پريش من خاطر شود وگرنه

 

 ستيز آنها بر نمايد کو آن هر

 رستخيز موقع او به ستيزم

 

 منم آنان محّبان محبّ 

 دشمنم بدانديششان خشم به

 

 چارتن اين من بيت اهل بود

 من چشم بود آنان ز روشن که

 

 منند از چهار اين چهار؛ اين از من

 روشنند دل و گفتار پاکيزه که
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 خود غفران و برکات به خدايا

 خود احسان و لطف و خود رضاي

 

 تن چار اين حال شامل نما

 من به رأفت ز خدايا کن نظر

 

 کن دور همي پليدي آنها از

 کن نور از پر را شان ديده و دل

 

 ذوالجالل درگه از آمد ندا

 اليزال ي داننده درگاه ز

 

 آسمان همه ساکنان اي که

 افرشتگان و ها آسمان همه

 

 پا به را آسمان اين من نکردم

 بنا را زمين اين ام نفرموده

 

  درخشندگي را قمر ندادم

 رخشندگي خورشيد به ندادم

 

 روان گردش به را فلک نکردم

 آن در کشتي و مواج درياي نه

 

 تن پنج همين براي از مگر

 يمن کساي زير باشند که

 

 خدا از امين جبرئيل سپس

 رجا و خوف روي از بپرسيد

 

 کسا؟ زير به ها اين هستند که
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 عال جلّ  داد چنين جوابش

 

 بود رسالت پايگاه کسا

 بود نبوت بيت اهل آن در

 

 پدر با فاطمه بود اينجا در

 پسر دو و شوهر با هست او هم

 

 نمود تمنا اين جبرئيل حق ز

 فرود پايين به باال ز آيد که

 

 مبين حيِّ  ز رخصت کسب از پس

 زمين بر خدا عرش ز شد روان

 

 خدا رسول نزد به امد چو

 انبيا خاتم با گفت چنين

 

 سالم اعال عاليِّ  خداوند

 پيام تو بر داده سپس رسانده

 

 خويش بزرگي و جالل و عزّ  به

 بيش اندازه ز دارم دوست را تو

 

 سما و ارض خلق ام نفرموده

 ضياء را خور و نور مه به ندادم

 

 مگر کشتي و دريا و را فلک

 دگر چهار آن و تو براي

 

 کسا در شوم داخل است اذن چو

 شما؟ دهيدم رخصت و اذن کنون
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 امين جبرئيل با گفت چنين

 مبين پيشواي خدا رسول

 

 کسا زير که دادم اذن بلي،

 خدا امين اي َبَرم بيايي

 

 االنام خير ذات با گفت سپس

 پيام اين ام آورده تو براي

 

 رب که نباشد اين جز و است همين

 منتخب اي کرده چنين اراده

 

 شما بيت اهل و تو براي

 *اّنما فرمايش مصداق به

 

 خاندان اين از دور بود پليدي

 جاودان بود پاکي تو بيت به

 

 کرد باز علي لب از لب اينجا در

 کرد آغاز سنجيده هاي سخن

 

 البشر خير به موال گفت چنين

 خبر و سرّ  و وحي صاحب اي که

 

 خدا؟ راز چيست مرا؛ ده خبر

 کسا زير به بودن جمع اين از

 

 ما؟ بهر بود شرافت و فضل چه

 رهنما اي من براي کن بيان

 

 جواب را او داد چنين پيمبر

 انتخاب نمود را من که کس آن به
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 بشر نجات بهر فرستاد

 دادگر خالق آن خود سوي ز

 

  آن در مجالس از مجلسي هر به

 پيروان از باشد زمين در اگر

 

 شيعيان از و محّبان از بود

 ميان در خبر اين از ذکري شود

 

 گمان بي حق سوي از رحمت مگر

 آسمان از نازل شود آنان به

 

 وار حلقه اطرافشان در مالئيک

 کردگار درگه از بخواهند

 

 خدا را گناهانشان ببخشد

 جدا همـشان ز بسازد شادي به

 

 پروردگار به موال خورد قسم

 رستگار شد شيعه خدا بيت به

 

 سخن دادِ  داد نو ز پيمبر

 بوالحسن با شاه آن گفت چنين

 

 حق روي از که خدايي بر قسم

 سبق بردم و بگزيد نيک مرا

 

 خبر اين شد ذکر مجلسي هر به

 معتبر حق لطف از مجلس شود

 

 دوستان همه و پيروان همه
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 ميان اندر مغموم باشند که

 

ِّ  غم و همّ  شود  برطرف همهّّ

 شعف بر غم و همّ  شود مي َبَدل

 

 خدا از حاجتي کسي خواهد چو

 روا گردد حاجات حلقه آن در

 

 علي يزدان شير مصطفي از پس

 منجلي او نام از گردد دل که

 

 پروردگار ذات بر خورد قسم

 رستگار خبر اين با شيعه شد که

 

 است به عقبا و دنيا به سعادت

 است کعبه َربِ  با آن تأييد که

 

 جزا روز ز غم" پيروي" مخور

 کسا حديث پناه در برو

 منبع: دیوان اشْار فاطمیه


