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 مقدمه 

محور رسالت و امامت است. وعده الطاف  «عليهاالسالم»در دنياي اسالم حضرت فاطمه 

حق در حفظ و تداوم آئين محمدي به وسيله او محقق و اسالم و قرآن به بركت حضور 

و « عليهم السالم »ذريه طيبه ايشان از مهجوريت بدر آمده است. او محور اهلبيت 

 و محور اصحاب كساء است.« اهلل عليه و آلهصلي »تداوم بخش نسل پيامبر 

در اين نوشتار مختصر، سعي شده است تا با مروري گذرا به حديث شريف كساء و 

 آشنا گرديم.« عليهم السالم»نكات اخالقي و تربيتي آن، بيشتر با فضائل اهل بيت 

حديث كساء از احاديث مشهور بين خاصه و عامه كه در كتب اهل شيعه و اهل سنت 

به طرق مختلف بيان شده است. كساء در زبان عرب به نوعى عبا اطالق مي گردد كه 

شود. همچنين به عنوان زير انداز و رو انداز نيز به كار رفته است.  بر دوش انداخته مي 

ها مي  اما لفظ كِساء در اين حديث، به معناى پوششى مانند عبا است كه روى لباس

 پوشند
1
. 

ساء و احاديثي كه در اين موضوع وارد شده است، به روشني تأمل در متن واقعۀ ك

اثبات مي كند كه اين واقعه، آن گونه كه برخي از نويسندگان تصور كرده اند، يک 

رويداد معمولي نيست؛ بلكه به دليل فضاي خاص اين رويداد و ارتباط آن با نزول آيۀ 

امبر اسالم در زمينۀ معرفي تطهير، يكي از استثنايي ترين رويدادهاي تاريخ زندگي پي

 پيشوايان و راهنمايان آيندۀ جامعۀ اسالمي است.

 مصادر حدیث کساء

                                                           
1
 مرتضي عسكري، حديث كساء من طرق الفرقين  
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اين رويداد از نظر سند هيچ گونه خدشه اي را نمي پذيرد. محدثان بزرگ آن را در 

كتب معتبر خود نقل كرده اند اين حديث اصطالحاً مستفيض است و حتي با تحقيقي 

اتر در آن كرد. اين رويداد در جامعه اسالمي به قدري گسترده مي توان ادعاي تو

ناميده شد و خمسه طيبه اي كه مشمول « كسا»معروف شد كه روز وقوع آن روز 

  . ملقب گرديدند« اصحاب كسا» عنايت خاص الهي در آن روز شدند به 

 :در اين قسمت به بيان مصادر حديث كساء از نظر اهل شيعه و اهل سنت مي پردازيم

 مصادر اهل شیعه

اللبناني، بيروت، ب نهج الحقّ و كشف الصدق از  حسن بن يوسف حلّي، دارالكتا( 1 

 ؛118و  119م، ص 1891چاپ اول، 

عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآليات و ، عبداهلل بن نوراهلل بحراني اصفهاني (1

 محمدباقرء إلي اإلمام الجواد(، محقق و مصحح: سيدۀ النساک األخبار و األقوال )مستدر

، 11ج  ،ق1111قم، چاپ اول، ( ، مؤسسۀ اإلمام المهدى )عجموحد ابطحي اصفهاني

 ؛811 – 819(، ص الم اهلل عليها، فاطمه )س1قسم 

ليهم مؤسسۀ آل البيت )ع مظفر نجفى، دالئل الصدق لنهج الحق،محمد حسن،  (1

 ؛151 ، ص6ج  ،ق1111قم، چاپ اول،    (السالم

الطرائف في معرفۀ مذاهب الطوائف، محقق و مصحح:   ابن طاووس،على بن موسى ( 1

 ؛111، ص 1، ج ق1199نشر خيام، چاپ اول،   عاشور،على 
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مجلسى، بحاراالنوار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، محمد باقر ( 5

 ؛112-119، ص 15ج   ،ق1191

رساله هاي مستقلي درباره اسناد حديث كساء و  ،مندان شيعهگروهي از دانشهمچنين 

 اثبات اعتبار آن پرداخته اند كه از جمله آنهاست: 

 ق؛ 1156( سند حديث كساء، از آيه اهلل مرعشي نجفي، چاپ 1

 1122( آيه التطهير في الخمسه اهل الكساء، از محيي الدين موسوي غريفي، چاپ 1

 ق؛

ق، و چاپ  1185لسنه، از سيد مرتضي عسكري، چاپ اول ( حديث الكساء عند اهل ا1

 ق؛ 1191دوم با افزودن منابع شيعي، 

 ق.  1119( سند حديث شريف كساء، از علي اكبر مهدي پور، چاپ 1

 هايي بر متن معروف حديث كساء نوشته شده كه از آن جمله است: همچنين شرح

 ق( ؛ 1119التحفه الكسائيه، از شيخ بافقي يزدي )م  -الف

 1ق( 1115)م كشف الغطاء عن حديث الكساء، از شيخ علي آل عبدالغفار كشميري -ب

 مصادر اهل سنت

                                                           
 781، ص 6دايرة المعارف تشيع ج  ،مشايخ فريدني  - 2
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نيز بر اين حديث صحه گذاشته و جريان آن را در كتب خود بيان  علمای اهل سنت

 نموده اند. از جمله:

لۀ بن احمد بن حنبل، مسند، باب بدايۀ مسند عبداهلل بن العباس و باب حديث واث( 1

 االسقع؛ 

 ؛«من سورۀ االحزاب»سنن الترمذي، باب ( 1

سيد محمود آلوسى، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق: عبدالبارى ( 1

 195، ص 11ج  ،ق1115عطيۀ، على، دارالكتب العلميۀ، بيروت، چاپ اول، 

، تهران، حاكم حسكانى، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، نشر مؤسسه طبع و نشر (1

 12، ص1ج ق، 1111

عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي، الدر المنثور في تفسيرالماثور، دارالكتب العلميه، ( 5

 126، ص5ج،  .م1999ه، 1111لبنان، 

محمد بن جرير بن رستم طبري، دالئل اإلمامۀ، محقق قسم الدراسات االسالميۀ ( 6

 11ص ، ق1111موسسۀ البعثۀ، بعثت، قم، 

 112-119، ص1، جاكم مستدرک ح( 2

 119 ، ص2 ، جصحيح مسلم( 9

 .118 ،ص1، جسنن بيهقى( 8

 .5ص11، جتفسير طبرى( 19
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 195 ، ص1 ، جتفسير ابن كثير( 11

 .191-191، ص19، ججامع االصول( 11

 182 ، ص1 ، جتيسير الوصول( 11
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 ءنکات اخالقی تربیتی حدیث کسا

و براي تربيت نيز  گوگيري است. اسالممهم ترين شيوه هاي تعليم و تربيت، روش الاز 

ک ؛ زيرا شخصيت الگو، به عنوان يه استتعالي انسان ها، بر اين اصل مهم تأكيد نمود

شكل ر نقطه ي كانوني در محور رشد و هدايت هاي اخالقي تربيتي قرار مي گيرد و د

بين دين مل دليزيادي بر جاي مي گذارد. به همين  گيري رفتار تربيت شونده، آثار

تعيين نموده و بر پيروي از ايشان سفارش براي مسلمانان الگوهاي صحيحي را اسالم، 

ي است. از سوي ديگر نياز به الگو، از نيازهاي طبيعي بشر است و انسان را وا مه كرد

رسيدن به ي دارد تا با در نظر داشتن الگوي مورد نظر، تالشي هدف دار و آگاهانه برا

قرآن كريم، رسول گرامي از جمله،  .خالقي الگو در پيش گيردويژگي هاي رفتاري و ا

را الگوي شايسته و اسوه ي حسنه ي مؤمنان معرفي ( لي اهلل عليه و آله و سلم)صاسالم

 .كرده است

كَرَ اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَ »

[ رسول خدا سرمشقى نيكوست: براى آن كس كه  قطعاً براى شما در ]اقتدا به ؛ 1كَثِيرًا 

 «.كند به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى

در اين الگوگيري فرقي ميان زن و مرد نيست، اما به دليل خُلق و خوي و مسئوليت 

ن از جنس خود هم، الگويي داشته باشند تا از نظر هاي خاص زنانه، الزم است زنا

پذيرش الگو و روشن شدن مصاديق اسوه پذيري، به راه و رسم و سيره ي اخالقي و 

  .خانوادگي او اقتدا كنند

                                                           
 .27، آيهاحزاب سوره- 3
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معرفي شده؛ « وآله صلي اهلل عليه»به نص روايات، پارۀ تن پيامبر «عليهاالسالم»فاطمه

خوشنودي و رضايت حق را  ، و خوشنودي او،به گونه اي كه غضب او، غضب پروردگار

اي در لباس بشر بود، به  در بر دارد، همان شخصيّتي كه حقيقتش بهشتي، و حوريّه

مشتاق بهشت و نعمتهاي  «صلي اهلل عليه و آله»خدا   گونه اي كه هرگاه رسول

بوسم، بوي درخت  فاطمه را مي هرگاه»فرمود:  مي شد، او رامي بوسيد و مي1بهشتي

  .5«كنم وبي را از وي استشمام ميط

 براي همه كساني كه خواهان يک( الم اهلل عليها)سروابط خانوادگي حضرت فاطمه 

نتوانسته  دهد. هر چند تاريخ  زندگي متعالي هستند، درس هاي ارزشمندي را ارايه مي

 بر جاي مانده است و يا نخواسته است به خوبي اين روابط را ترسيم كند ، اما آنچه

 .است نيز قابل توجه است

حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( اولين خانواده موفق جهان هستي است كه  يخانواده 

اركان شكل گيري آن، بر قانون و قاعده منظمي مي چرخد. با نگاهي اجمالي به اين 

و رعايت  يت صحيح بمهمترين معيار خانواده موفق، داشتن ترخانواده، در مي يابيم كه 

                                                           
؛ الروض الفائق، عالمه شيخ «الجنةِ قبّل فاطمةَ إذا اشتاقَ إلى»فکان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم:  - 4

 ، چاپ قاهره.274،ص شعيب ابومدين بن سعد مصری
فأنکرت ذلک عائشة فقال رسول اهلل  فاطمةَ قبيلَکثر تَيَ و سلم، لى اهلل عليه وآلهاهلل صَ رسولُ کانَ»- 5

طوبى  ن شجرةِأدناني جبرئيل مِخلت الجنة فَدَ ماءِا اسری بي إلى السّي لمّصلى اهلل عليه وآله: يا عائشة إنّ

حملت بطت إلى االرض واقعت خديجة فَا هَلمّی، فَهري ظَحول اهلل ذلک ماء فِأکلته فَها فَلني من ثمارِناوَ و

؛ بحار 365ص7؛ تفسير القمي،ج«طوبى منها شجرةِ رائحةَ جدتُبفاطمة فما قبلتها قط إال وَ

 .6ص43االنوار،ج
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ما با نگاهي به حديث كساء، مي خالقي مثبت در بين اعضاي آن خانواده است. نكات ا

 تربيتي اين بزرگ بانوي اسالم پي ببريم.-توانيم به نكات اخالقي

*** 

 

صاحب عوالم با سند صحيح از جابربن عبداهلل انصاري  صحابي بزرگوار  پيامبر اكرم 

 )سالم اهلل عليها(ضرت فاطمه زهرا نقل كرده است كه، ح )صلي اهلل عليه و آله و سلم(

  به جابر فرموده است:

عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْراَّءِ عَلَیْهَا السَّالمُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ قالَ »

لَ السَّالمُ َقا دَخَلَ عَلَىَّ اَبى رَسُولُ اللَّهِ فى بَعْضِ االْیّامِ: سَمِعْتُ فاطِمَةَ اَنَّها قالَتْ

اِنّى اَجِدُ فى بَدَنى ضُعْفاً فَقُلْتُ لَهُ  عَلَیْكِ یا فاطِمَةُ فَقُلْتُ عَلَیْكَ السَّالمُ قالَ

 ؛ اُعیذُكَ بِاللَّهِ یا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ

زهراي مرضيه )سالم اهلل عليها( مي فرمايند: روزي پيامبر خدا )صلي اهلل عليه و آله و 

آمدند و به من سالم دادند و من نيز جواب سالم ايشان را دادم. وي  سلم( به منزل من

ادامه مي دهد: پدرم فرمود: من در بدنم احساس ضعف مي كنم! بالفاصله زهراي اطهر 

)سالم اهلل عليها( عرضه مي دارند پدر جان! شما را در پناه خداوند قرار مي دهم از اين 

 «ضعف.

  : نکات

 بين اعضاي  ارتباط مؤثردر خانواده موفق، داشتن  اولين و مهم ترين نكته
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قانون  از لحاظ روان شناسي در »قانون توجه«خانواده مي باشد. اين يعني 

بايد شنونده به سخن گوينده كامالً توجه كند و واكنش نشان دهد كه  توجه

 بهترين شكل عملي ارتباط مؤثر است.

 كند چه فردِ سالم اايد ابتدهر شخصي بر ديگري وارد شود، از نگاه اسالم ب

وارد به لحاظ شأن و مقام باالتر باشد يا نباشد. چنان چه در همين حديث 

 شريف، ما شاهد سالم دادن واردها بر مورود هستيم. 

 ها و ضعف و اهل تقوي در همه ي مشكالت و سختي: پناه بردن به خدا

ي يابند و حتي در ناتواني ها، پناهگاهي محكم تر و بهتر از خداوند متعال نم

 .يک ضعف جسمي ناچيز هم به خدا پناه مي برند

*** 

الْیَمانى  قَالَ یا فاطِمَةُ ایتینى بِالْکِساَّءِ الْیَمانى فَغَطّینى بِهِ فَاَتَیْتُهُ بِالْکِساَّءِ»

؛ فى لَیْلَةِ تَمامِهِ وَکَمالِهِ دْرُفَغَطَّیْتُهُ بِهِ وَصِرْتُ اَنْظُرُ اِلَیْهِ وَاِذا وَجْهُهُ یَتَالَْلَؤُ کَاَنَّهُ الْبَ

بپوشان؛ كه  1پيامبر بزرگوار به دختر عزيز خود دستور مي دهند مرا با كساء يماني

بالفاصله حضرت صديقه طاهره )سالم اهلل عليها( امر پدر را اطاعت كرده و كساء يماني 

اه به تماشا و نظارۀ را براي پدر مي آورند و ايشان را با كساء يماني مي پوشانند و آن گ

چهرۀ ماه پدر مي پردازد و خود ايشان براي جابر توصيف مي كند كه چهرۀ زيباي 

 «پدرم مانند ماه شب چهارده مي درخشيد.

 نکته:
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  ،است كه  بهترين ارتباط مؤثر و عاطفينگاه كردن مستقيم افراد چشم به چشم

)صلي اهلل عليه و  رسول اهللاز جمله به آن سفارش شده است. در لسان روايات 

... نگاه 6...؛ رُ الي الوالدين برأفۀ و رحمۀ عبادۀظَالنَ.... «:مي فرمايند آله و سلم(

 »كردن مهرآميز به پدر و مادر عبادت است... 

 :توصيه شده استو شوهر به هم، نيز  در مورد نگاه زن همچنين

رَأَتَهُ وَ نَظَرَت إِلَيهِ نَظَرَ اللَّهُ تَعالى إِنَّ الرَّجُلَ إِذا نَظَرَ إِلَى ام» پيامبر مي فرمايند:

خداوند  ،نگردبو ه انگرد و زنش ببزن خود ه وقتى مرد ب 2؛ ۀًإِلَيهُما نَظَرَ الرَّحمَ

 «نگرد. ديده رحمت بر آنها مىه ب

 اِذا نَظَر العَبدُ وَجهِ زَوجِهِ وَ نَظَرَت إِلَيهِ نَظَرَ رَحمَۀٍ فَإِذا» همچنين مي فرمايند:

، به چهره هر بنده9؛أَخَذَت بِكَفَّهِ تَساقَطَت ذُنوبُهُما مِن خِاللِ أَصابِعِهِما

همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آميز مي  همسرش و

نگرد، وهر گاه دست يكديگر را بگيرند، گناهان آن دو، از الي انگشتانشان فرو 

 « .مي ريزد

 به تمام و كمال اجرا مي شود. قانون توجهاين رهگذر  و از لحاظ روان شناسي از

*** 

                                                           

 .13، ص14ر.ک: بحاراالنوار، ج- 6
 318نهج الفصاحه ،ص ، - 1
 .216، ص76کنز العمال ج - 8



11 

 

فَما کانَتْ اِالّ ساعَةً وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحَسَنِ قَدْاَقْبَلَ وَقالَ السَّالمُ عَلَیْكِ یا اُمّاهُ فَقُلْتُ 

عِنْدَكِ راَّئِحَةً وَثَمَرَةَ فُؤ ادى فَقالَ یا اُمّاهُ اِنّى اَشَمُّ  وَعَلَیْكَ السَّالمُ یا قُرَّةَ عَیْنى

چيزي  ؛جَدّى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ اِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْکِساَّءِ طَیِّبَةً کَاَنَّها راَّئِحَةُ

آمد و به من سالم داد و گفت: مادر جان سالم!!  )عليه السالم(نگذشت كه پسرم حسن

)عليه السالم( ! حسن من بالفاصله گفتم: سالم بر تو اي روشني چشمم و ميوۀ دلم

)صلي اهلل گفت: مادر جان من بويي خوش كه گويا رائحۀ دلپذير جــدم رسول  خدا 

. من  گفتم آري پسرم! جد تو زير كساء است را استشمام مي كنمله و سلم( عليه و آ

 يماني است.

 نكته:

 يكي از مهمترين اصول تربيتي اسالم محبت : محبت همه جانبه به فرزند

-ابزاري -نمونه هايي از آن محبت بصري اقسامي دارد. ت انواع ومحب .است

گويند چشم انسان داراي امواج مثبت و روانكاوها مي. كالمي و غيره است

از نظر اسالم نگاه كردن  محبت دارد،... نفرت دارد، منفي است. عشق دارد،

از  انسان بايد سبزه ثواب دارد.و  چهره ي علما پدرومادر،كعبه، به قرآن،

 دست جاي حساسي است. حواس پنجگانه براي ابراز محبت بهره بگيرد.

هرگز دستش را زودتر از ديگران  )صلي اهلل عليه و آله و سلم( پيامبر اكرم

حديث شريف مي بينيم كه محبت كالمي در كالم اين در  پس نمي كشيد.

ي غوغا مي كند و گرد و غبار خستگ چطور (سالم اهلل عليها) حضرت زهرا

 .ها را از شانه هاي حسنين مي زدايد
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  نكته قابل توجه در اين فراز، نحوۀ پاسخ سالم مادر به فرزند است كه بسيار

 و عاطفي و تكريم گونه مي باشد. احساسي

  ،خوشبو بودن پدربزرگ است كه بوي خوش او فضاي خانه را همچنين

آگين را با رائحۀ عطر معطر كرده كه موجب شده نوه، حضور پدربزرگ

 متوجه  شود.

*** 

نَحْوَ الْکِساَّءِ وَقالَ السَّالمُ عَلَیْكَ یا جَدّاهُ یا رَسُولَ اللَّهِ اَتَاْذَنُ لى  فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ

صاحِبَ حَوْضى  اَدْخُلَ مَعَكَ تَحْتَ الْکِساَّءِ فَقالَ وَعَلَیْكَ السَّالمُ یا وَلَدى وَیا اَنْ

 مَعَهُ تَحْتَ الْکِساَّءِقَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ 

به سمت كسـاء آمد و با عرض ادب وسالم به محضر جد  )عليه السالم(امام حسن 

)صلي اهلل عليه و آله و راه با پيامبر اذن خواست كه زير كساء هم بزرگوارش از ايشان

صاحب حوض من اذنت  فرمود: بر تو باد سالم اى فرزندم و اى پيامبر باشد.سلم( 

 .زير كساء رفته سن با آن جناب بدادم پس ح

 :نکات

 پدر بزرگ از نوۀ دلبندش بسيار جالب است كه مي فرمايد:  نحوة استقبال

 سالم بر تو اي پسرم و اي صاحب حوض من. 

 واژه حوض به لحاظ معرفتي بسيار مورد بحث و : نحوه تکریم به فرزند

ۀ خويش را به نو )صلي اهلل عليه و آله و سلم(يعني رسول خدا  .توجه است
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گرامي داشتند و او را صاحب هرآنچه داشتند ناميدند.  هابهترین تکریم

)عليه آيا تكريم و احترامي از اين بيشتر متصوّر است؟!! و به امام حسن 

 اجازۀ ورود در كساء را دادند.  السالم(

  )وجود د تربیت فرزندر  يلواصدر خانه حضرت زهرا )سالم اهلل عليها

نست با رعايت اين اصول، فرزنداني تربيت كند كه دين اسالم داشت كه توا

  8 با حضور آنان سربلند شود.

*** 

فَقُلْتُ  اِالّ ساعَةً وَاِذا بِوَلَدِىَ الْحُسَیْنِ قَدْ اَقْبَلَ وَقالَ السَّالمُ عَلَیْكِ یا اُمّاهُ ما کانَتْ

لى یا اُمّاهُ اِنّىَّ اَشَمُّ  رَةَ فُؤ ادى فَقالَوَعَلَیْكَ السَّالمُ یا وَلَدى وَیا قُرَّةَ عَیْنى وَثَمَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ  عِنْدَكِ راَّئِحَةً طَیِّبَةً کَاَنَّها راَّئِحَةُ جَدّى رَسُولِ

الَ السَّالمُ عَلَیْكَ فَدَنَى الْحُسَیْنُ نَحْوَ الْکِساَّءِ وَق اِنَّ جَدَّكَ وَاَخاكَ تَحْتَ الْکِساَّءِ

 عَلَیْكَ یا مَنِ اخْتارَهُ اللَّهُ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَکُونَ مَعَکُما تَحْتَ الْکِساَّءِ یا جَدّاهُ اَلسَّالمُ

مَعَهُما تَحْتَ  فَقالَ وَعَلَیْكَ السَّالمُ یا وَلَدى وَیا شافِعَ اُمَّتى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ

امه حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه السالم( با فاصله اندكي داخل شدند در اد؛  الْکِساَّءِ

و به مادر عرض سالم و ادب كردند و زهراي مرضيه )سالم اهلل عليها( بدون هيچ تفاوت 

                                                           
هماهنگي بين زن و هرا )سالم اهلل عليها( عبارت بودند از:  اصول تربيت فرزند در خانه حضرت ز-9

نوازش و  ؛ تقوا و پاکدامني؛ ايمان و عمل صالح ؛ اصل انضباط و اخالق شايسته؛ شوهر در تربيت فرزند

 .ها بازی کردن و همراه شدن با بچه؛ گذشت -شهامت -نيکوکاری ؛ مبارزه با ظلم و بي عدالتي؛ مهرباني
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و  قرة عینیو تمايزي حتي در نحوۀ سخن گفتن پاسخ حسين عزيز خويش را با واژۀ 

چونان برادرش از بوي خوش پيامبر  دادند و حسين )عليه السالم(نيز ثمرة فؤادی

گفتم آرى . )صلي اهلل عليه و آله و سلم( به وجد آمده و سراغ جدّ خويش را مي گيرد 

حسين نزديک كساء رفته گفت: سالم بر تو  همانا جد تو و برادرت در زير كساء هستند

دهى كه بر تو اى كسى كه خدا او را برگزيد آيا به من اذن مى  اى جد بزرگوار، سالم

 «.داخل شوم با شما در زير كساء

 ت:انک

 :بر )عليه السالم( نحوۀ سالم دادن حسين  دقت در جواب سالم دادن

)عليه السالم( با سالم دادن حسن  سلم( )صلي اهلل عليه و آله وپيامبر 

غير پاسخي  )عليه السالم(متفاوت بود و لذا پاسخ پيامبر نيز به امام حسين 

)صلي اهلل دادند. ]يعني رسول اكرم  )عليه السالم(ن بود كه به امام حس

 خاصِهر يک از نوه هاي عزيز خويش را به كرامتي  عليه و آله و سلم(

)عليه خود اين دلبند كه خداداده بود، مفتخر فرمودند. چرا كه به حسن 

فرمودند: سالم بر تو اي پسرم و اي صاحب حوض من، و به حسين  السالم(

 رمودند: سالم بر تو اي پسرم و اي شفاعت كنندۀ امتم! ف )عليه السالم(

 نيز  )عليه السالم(به هر حال امام حسين : کسب اذن و اجازه برای ورود

زير كساء  )عليه السالم(همراه با پيامبر و برادرش حسن  کسب اجازهبا 

 قرار گرفت. 

 قُرَّۀَ »به كار بردن عبارت هاي مشترک : عدم تبعیض بین فرزندان
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براي فرزندانش  (الم اهلل عليها)ساز جانب حضرت زهرا  «نى وَثَمَرَۀَ فُؤادىعَيْ

صميمت و بيانگر  )عليه السالم(و امام حسين  )عليه السالم(امام حسن 

كه در اين خطاب نسبت به فرزندان وجود دارد و نيز نبود است احترامي 

دان مي ها نسبت به فرزنتبعيض و تفاوتي در بيان اين خطابهيچگونه 

 .باشد

 در اين قسمت به اهميت تربيت فرزند و نقش والدين در تربيت كودک اشاره مي كنيم:

أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ  لي اهلل عليه و آله و سلم(ص)وَ عَنِ النَّبِيِّ »

كدام از شما وقت خود را به ادب كردن اگر هر  19أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْم

فرزندش بپردازد اين كار او نزد خداوند از اينكه هر روز نصف صاع صدقه بدهد با ارزش 

 )عليهعَنْ عَلِيٍّ »مي فرمايند: عليه السّالميا در روايتي ديگر امير المومنين « تر است.

هيچ هديّه از طرف پدر  11أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً نُحْلًا  السالم(

در قرآن كريم خداوند متعال « و مادر با فضيلت تر از ادب براي فرزندانشان نيست.

انسان را امر مي كند كه عالوه بر آن كه خود از آتش جهنّم محفوظ مي دارند ، از 

 .سوزناک برهاند خانواده اش نيز غافل نشده و آن ها رانيز بايد از اين عذاب

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَۀُ عَلَيْها مَالئِكَۀٌ »

اي كساني كه ايمان آورده ؛ 11غِالظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون

                                                           
 278، في فضل األوالد،ص 222خالقمکارم األ - 70
 باب استحباب ترک الصبي سبع سنين ،59،  764/ 75الوسائل  مستدرک - 77
  .6التحريم/  - 72
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نواده تان را نجات دهيد از آتشي كه آتش گيرانه ي آن مردمان و سنگ ايد، خود و خا

هايي بوده و بر آن آتش فرشتگان خشم آلوده گمارده شده اند كه از دستور خدا به 

 «.هيچ گونه سر پيچي نكرده و امر خدا را در عذاب مردمان انجام مي دهند

از خداوند مهربان نيز  البته اين وظيفه خطير آن چنان مشكل است كه در انجام آن

دست به دعا برداشته و با خداوند  (عليه السّالم)بايد ياري جست و چون امام سجاد 

 اياخد !بار الها  11؛وَ بِرِّهِم، وَ أَعِنِّي عَلَى تربيّتهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ» اين گونه مناجات كنيم كه:

 «.مرا در تربيت و ادب فرزندان و نيكي به آنها ياري فرما

*** 

وَقالَالسَّالمُ عَلَیْكِ یا بِنْتَ رَسُولِ  فَاَقْبَلَ عِنْدَ ذلِكَ اَبُوالْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ اَبى طالِبٍ»

الْحَسَنِ وَ یا اَمیرَ الْمُؤْمِنینَ فَقالَ یا فاطِمَةُ اِنّى  اللَّهِ فَقُلْتُ وَعَلَیْكَ السَّالمُ یا اَبَا

کَاَنَّها راَّئِحَةُ اَخى وَابْنِ عَمّى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ ها هُوَ  طَیِّبَةً اَشَمُّ عِنْدَكِ رائِحَةً

و فرمود  اين هنگام ابوالحسن على بن ابيطالب وارد شد؛ وَلَدَیْكَ تَحْتَ الْکِساَّءِ مَعَ

الحسن و اى امير مؤ  سالم بر تو اى دختر رسول خدا گفتم : و بر تو باد سالم اى ابا

گويا بوى برادرم و  اى فاطمه من بوى خوشى نزد تو استشمام مى كنم منان فرمود:

با دو فرزندت در زير كساء  پسر عمويم رسول خدا است؟ گفتم : آرى اين او است كه

وارد  )سالم اهلل عليها(بر فاطمۀ زهرا )عليه السالم( در اين هنگام اميرالمؤمنين  .هستند

ت نقل اين ورود از زبان صديقه طاهره براي اما آنچه بسيار جالب توجه اس ؛مي شوند

                                                           
 (و کان من دعائه عليه السالم لولده عليهم السالم 720ص ،الصحيفة السجادية - 73
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جابر است كه ايشان نهايت تكريم و احترام را براي همسر خويش ادا كردند؛  مي 

 «بر من وارد شدند. )عليه السالم( فرمايند: در اين هنگام ابوالحسن علي ابن ابيطالب

 :نکات

 نه حضرت به همسرشان و پاسخ مودبا)عليه السالم( احترام واالي حضرت علي

ها و والدين قرار گيرد تا احترام را  الگوي عملي زوج بايد سالم اهلل عليها(زهرا)

 .خود قرار دهند مبناي نحوه ارتباطات

 :را كامالً  )عليه السالم(حضرت عليذكر نام  صدا زدن نام همسر با احترام

)عليه ادا مي كنند. چگونگي احترام گذاشتن علي  کنیه کاملو با  محترمانه

از مدل سالم دادن ايشان مشخص  )سالم اهلل عليها(به فاطمه زهرا  السالم(

مي دانستند بهترين افتخار عليه السالم( مي شود؛ چرا كه حضرت علي )

فاطمه )سالم اهلل عليها(، دختر رسول خدا بودن است و شنيدن واژۀ رسول 

 است. اهلل بهترين محبت و اداي احترام به پيشگاه همسر مهربان ايشان 

 فرمود: سالم بر   )عليه السالم(لذا حضرت علي : تعامل کالمی بین همسران

شما اي دختر رسول خدا. و اكنون مي بينيد پاسخ مؤدبانه و حاكي از كمال 

احترام از ناحيۀ زهراي يگانه به همسر را كه در پاسخ فرمود: سالم بر شما اي 

انست كه شنيدن ابالحسن و اي اميرمؤمنان! زيرا فاطمه نيز مي د

)عليه خوشايندترين است! علي   )عليه السالم(براي علي  »اميرالمؤمنين«

فرمود: فاطمه جان! من بوي خوش برادرم و پسر عمويم رسول خدا را  السالم(

 كنم.استشمام مي
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 نمي توانست  )عليه السالم(آيا علي : ابراز احساسات بین همسران

احساس مي كنم. قطعاً اين ابراز مختصر بگويد من بوي خوش پيامبر را 

عاطفه و احساسات جلوي همسر و تكريم رسول خدا، عالوه بر پاداش، 

)سالم اهلل  ارتباط مؤثر و خوبي با همسر نيز مي باشد[ زهراي مرضيه

مي فرمايد: آري ايشان همراه با دو فرزند شما  )عليه السالم(به علي  عليها(

 زير كساء هستند. 

*** 

یا رَسُولَ اللَّهِ اَتَاْذَنُ لى اَنْ اَکُونَ  عَلِىُّ نَحْوَ الْکِساَّءِ وَقالَ السَّالمُ عَلَیْكَ فَاَقْبَلَ»

السَّالمُ یا اَخى یا وَصِیّى وَخَلیفَتى وَصاحِبَ  مَعَکُمْ تَحْتَ الْکِساَّءِ قالَ لَهُ وَعَلَیْكَ

  اَّءِفَدَخَلَ عَلِىُّ تَحْتَ الْکِس لِواَّئى قَدْ اَذِنْتُ لَكَ

نيز به طرف كساء آمد و با عرض سالم و ادب و كسب )عليه السالم(   اميرالمؤمنان

درخواست پيوستن به جمع  )صلي اهلل عليه و آله و سلم(اجازه از محضر رسول خدا 

)صلي اهلل ايشان را داشت كه با پاسخ بسيار محبت آميز و سراسر عشق رسول خدا 

سالم بر تو اي برادرم و اي وصيّ «هاي با واژهالسالم(  )عليه ( به عليعليه و آله و سلم

 «روبرو شد و به جمع ايشان پيوست. »من و جانشين من و صاحب لواء و پرچمم

 نکات:

 از آنجايي كه اين حديث جايگاه : معرفی ولی و جانشین بعد از پیامبر

كه در وااليي در معرفي راهنمايان و برترين برگزيدگان عالم دارد، مي بينيم 

به حضرت  (سلمو  لي اهلل عليه و آله)صخطابي كه پيامبر  ،حديث فراز از اين
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لي )صنمايانگر واليت داشتن آن حضرت بعد از پيامبر ،داردليه السالم( )ععلي 

السَّالمُ يا »چرا كه آن حضرت مي فرمايند:  ،مي باشد (آله و سلمو اهلل عليه 

 وصى اى و من برادر اى سالم  يعني «لِواَّئىى وَخَليفَتى وَصاحِبَ اَخى يا وَصِيّ

 من. پرچمدار و خليفه و

 :نكته قابل توجه در اين فراز از حديث، ارتباط  احترام بین داماد و پدر زن

با كمي دقت در اين حديث، به  دلنشين همراه با احترام پدر زن و داماد است.

)عليه السالم( ظرافت اين نكته پي مي بريم. طريقه سالم كردن حضرت علي 

به پيامبر به عنوان داماد و در برابر آن، نحوه پاسخ دادن سالم حضرت از 

طرف پيامبر، بيان مي دارد كه بين آنها رابطه اي صميمي همراه با عزت و 

 احترام فراوان وجود دارد. 

*** 

ا رَسُولَ اللَّهِ اَتَاْذَنُ لى اَن عَلَیْكَ یا اَبَتاهُ ی ثُمَّ اَتَیْتُ نَحْوَ الْکِساَّءِ وَقُلْتُ اَلسَّالمُ»

قالَ وَعَلَیْكِ السَّالمُ یا بِنْتى وَیا بَضْعَتى قَدْ اَذِنْتُ لَكِ  اَکُونَ مَعَکُمْ تَحْتَ الْکِساَّءِ

در نقل اين ماجرا ادامه مي  )سالم اهلل عليها(حضرت زهرا  ؛الْکِساَّءِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ

م و عرض كردم: سالم بر شما پدر جان اي دهند: سپس خودم به سمت كساء رفت

رسول خدا آيا اجازه مي فرماييد كه من نيز به جمع شما بپيوندم؟ ايشان پاسخ سالم 

مرا با واژۀ سالم بر تو اي دخترم و اي پارۀ تنم، دادند و به من اجازه دادند.!! و من نيز 

 «داخل كساء شدم.

 نکات:
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 :رخورد مي كنيم به رابطه صميمي ا دوباره بم رابطه صمیمی پدر و دختر

بهترين واژه ها مورد خطاب با بين دختر و پدر و اين كه پيامبر دختر خود را 

و از وي به عنوان پاره تن خود ياد كرده و شأن واقعي دختر را  قرار مي دهد

 با جواب سالم دادن وي بيان مي دارد.

 :ابطه بين پيامبر و در اين فراز از حديث شريف كسا، ر احترام پدر به دختر

قابل تأمل است. الزم است جهت بهره بردن از سالم اهلل عليها( حضرت زهرا )

نكات اخالقي بين پدر و دختر، برخي رفتارهاي محبت آميز بين پيامبر و 

 بيان شود. )سالم اهلل عليها(حضرت زهرا

 :عشق و محبت ویژهأ(  

بر اسالم، نسبت به دختر گرانقدرش، گويى، پيام بدون ترديد و به دور از هر گونه گزاف

اى از سوى خداوند  گويا پيامبر در اين باره وظيفه .داد حدى نشان مى عشق و عالقه بى

بر عهده داشت تا مردم زمان خويش را به اين مهم توجه دهد. قرآن كريم، محبت و 

 :دوستى اهل بيت را در برابر مزد رسالت، الزم شمرده است

[ پاداشى از  بگو: به ازاى آن ]رسالت 11؛ربىى القُدّۀ فِالموَراً الّا َليه اجَعَم كُسئلُل ال اَقُ»

 «.شما خواستار نيستم مگر دوستى در باره خويشاوندانم

                                                           

 23شورى، آيه  - 14
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 آرزو و چيزي داشتن دوست و محبّت اوّل، كسر و ضمّ و فتح هب 15«ودد»از « مودّت»

 از «محبّت» 16رود مي ركا به واژه اين در معنا دو هر يا و است، آن به نسبت داشتن

 12.است چيزي به ميل و خواستن داشتن، دوست معناي به ،«حبّ»

خويشان تو كه »گويد: وقتى اين آيه نازل شد، پرسيدند:  زمخشرى در كشاف مى

  19 «شان بر ما واجب شده كيانند؟ حضرت فرمود: على، فاطمه، حسن و حسين. مودّت

كرد،  ر در محبت نسبت به دخترش ابراز مىهايى كه پيامب در دنباله برخى از شيوه -

 :گردد بيان مى

 :كند بوييد. عايشه نقل مى بوسيد و مى همواره دخترش را مى

گرفت، پس او را  شد، رسول خدا دست او را مى زمانى كه فاطمه بر پيامبر وارد مى»

  18 «نشاند. بوسيد و در جاى خود مى مى

بوسى؟ پيامبر  ا اين همه دخترت را مىروزى عايشه بر اين كار اشكال گرفت كه چر

 .كنم بوسم، بوى بهشت برين را از او استشمام مى فرمود: هر زمان، فاطمه را مى

                                                           

 است.« ودّ»که ادغام آن   - 75

، تهران، چاپ دوم،  ، مرتضوى ضا، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآنخسروى حسينى، سيد غالمر - 76

، دار الکتب اإلسالمية، چاپ ششم، چاپ 792، ص 1ش؛ قرشى، سيد على اکبر، قاموس قرآن، ج 7315

 ش.7317تهران، 

 93، ص 2، بي جا، بي تا؛ قاموس قرآن، ج 188فارسي، ص  –مهيار، رضا، فرهنگ ابجدی عربي  - 71

 522 ، ص6 ر کشاف، جتفسي - 18
 .453 ، ص7 کشف الغمّة، ج - 79
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شد،  آرى، فاطمه بهشت پيامبر بود و هر گاه شور و شوق بهشت در دل او پديدار مى

 :بوسيد گلوى فاطمه را مى

  19 «اذا اشتقتُ الى الجنّۀ قبّلتُ نحر فاطمۀ.»

  11«.كان كثيراً ما يقبّلها فى فمها»بر دهان دخترش بوسه زد:  بارها

هاى  هاى گراميداشت و احترام پيامبر در حقّ دخترش، ديدارها و سالم يكى از روش 

پياپى بود. پس از فرود آمدن آيه تطهير، پيامبر تا چند ماه، هنگام بيرون رفتن از منزل 

سالم بر شما اى »فرمود:  رفت و مى ترش مىبراى برپايى نمازها، ابتدا به سوى خانه دخ

  11 «اهل بيت.

اى بود كه هيچ گاه  به گونه )سالم اهلل عليها(انس و عالقه و اشتياق پيامبر به فاطمه  -

اش را نداشت. هنگامى كه قصد سفر داشت، آخرين  تحمل جدايى و دورى ريحانه

 .، اولين ديدار با ايشان بودداد و هنگام بازگشت از سفر ديدارش را با دخترش قرار مى

نيز پيامبر توان دورى و )عليه السالم( با على )سالم اهلل عليها( پس از ازدواج فاطمه

 .جدايى دخترش حتى براى مدت كم را نداشت

                                                           
 .721 ، ص3 فضايل الخمسة، ج - 20
 .716 ، ص5 فيض الغدير، ج - 27
 53 ، ص43 بحاراالنوار، ج - 22
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 :ب( پاره تن پیامبر

اى از وجود پيامبر بود. اين سخنى است كه بارها از زبان رسول خدا گفته  فاطمه، پاره

 «.ضعۀ منّىفاطمۀ ب»شد: 

اين ارتباط و پيوستگى موجب شد كه شادى فاطمه، بسان خوشحالى پيامبر باشد و 

 :اندوه و خشم ايشان موجب ناراحتى و ناخشنودى آن بزرگوار گردد

كند  انّما فاطمۀ بضعۀ منّى يُؤذينى ما اذاها؛ فاطمه پاره وجود من است، مرا آزرده مى»

 «.هر آنچه كه او را آزار دهد

فاطمه پاره  11؛فاطمۀ بضعۀ منّى يؤذينى ما آذاها و ينصبنى ما انصبهاانّما : »نهمچني

 «.كند هر آنچه كه او را آزار دهد وجود من است. مرا آزرده مى

تمامى رفتار و گفتار و منش حضرت زهرا براى خدا بود و به جز رضايت خداوند و 

براى خداوند و به منظور  رسول، اقدامى انجام نداد و هر تالش و فعاليتى كه داشت،

كسب خشنودى بود. اگر نسبت به برخى، كينه و دشمنى داشت و اظهار مخالفت 

 .شد، آن هم براى خدا و در راه او بود كرد و از گروهى خشمناک و غضبناک مى مى

 :نمايد پيامبر گرامى در كالم نورانى ديگر، دخترش فاطمه را چنين معرفى مى

قَدْ عَرَفَهَا وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَۀُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ بَضْعَۀٌ مِنِّي وَ مَنْ عَرَفَ هَذِهِ فَ »

 11؛ هِيَ قَلْبِي وَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّه

                                                           
 36 ، ص5 صحيح بخارى، ج - 23
 .92 ، ص2 کشف الغمّة، ج؛ 80، ص43بحاراالنوار، ج - 24
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شناسد بداند كه او  سد و هر كس كه نمىشنا شناسد، كه مى هر كس اين دختر را مى

اى از وجود من، قلب من و روح من است،  فاطمه دختر محمّد پيامبر خداست، و او پاره

 او را آزار دهد مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است.  پس هر كه

 :!ج( خطاب به پدر، نه رسول اللَّه

كردند كه گاهى موجب  نند افراد ديگر خطاب مىگروهى از مردم مدينه، پيامبر را ما

اما سپس همگان موظف شدند پيامبر را با خطاب  .احترامى به پيامبر بود جسارت و بى

 .صدا نمايند« يا أيّها النّبى»و يا « يا رسول اللَّه»

صدا كردن پيامبر  15ال تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً؛»هنگامى كه آيه 

نازل شد، خداوند « ن خود، مانند صدا كردن بعضى توسط خودتان قرار ندهيدرا ميا

هشدار داد كه پيامبرش را با عنوان و ادبِ مورد نظر خدا و هماهنگ با رسالت صدا 

 .زنند، نه با اسم تنها

 -كه نمونه ادب كامل و پيشتاز در عمل به قرآن بود  -( الم اهلل عليهافاطمه)س

 :گويد مى

صدا كنم و « پدرجان»آمدن اين آيه، ديگر جرئت نكردم پدرم را با عنوان  پس از فرود

كردم.  صدا مى« يا رسول اللَّه»رسيدم، حضرت را با خطاب  هنگامى كه خدمتش مى

يک بار نزد پدر، اين خطاب را يک يا دو يا سه بار تكرار كردم. پدرم ناراحت شد و از 

 :فرمود من روى برگرداند اما سپس رو به من كرد و

                                                           
 .63نور، آيه  - 25
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اى فاطمه! اين فرمان در باره تو و خاندان و نسل تو نازل نشده است. تو از من هستى »

ادب قريش نازل شده است. مرا  و من از تو. اين آيه در مورد جفاكاران و تندخويانِ بى

سازد و خداى را  پدر صدا بزن، كه اين گونه صداى تو، قلب مرا زنده و شاداب مى

  16 «خشنود.

*** 

بِطَرَفَىِ الْکِساَّءِ وَاَوْمَئَ  لَمَّا اکْتَمَلْنا جَمیعاً تَحْتَ الْکِساَّءِ اَخَذَ اَبى رَسُولُ اللَّهِفَ»

هؤُالَّءِ اَهْلُ بَیْتى وَخاَّصَّتى وَحاَّمَّتى  بِیَدِهِ الْیُمْنى اِلَى السَّماَّءِ وَقالَ اَللّهُمَّ اِنَّ

لِمُنى ما یُؤْلِمُهُمْ وَیَحْزُنُنى ما یَحْزُنُهُمْ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ یُؤْ لَحْمُهُمْ لَحْمى وَدَمُهُمْ دَمى

وَسِلْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْ وَعَدُوُّ لِمَنْ عاداهُمْ وَمُحِبُّ لِمَنْ اَحَبَّهُمْ اِنَّهُمْمِنّى وَاَ نَا  حارَبَهُمْ

وَرِضْوانَكَ عَلَىَّ وَعَلَیْهِمْ  مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَبَرَکاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرانَكَ

هنگامي كه همۀ ما پنج تن زير كساء قرار ؛ وَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهیراً

گرفتيم، پدرم دو طرف كساء را گرفت و با دست راست به آسمان اشاره و شروع به دعا 

من و حمايت كنندگان من  و نيايش كرد. بارالها! اين ها اهل بيت من و مخصوص هاي

هستند. گوشت ايشان گوشت من و خونشان خون من است. هر كس ايشان را بيازارد، 

مرا آزار داده است و هر كس ايشان را اندوهگين سازد، مرا اندوهناک كرده است. من 

با هر كس با ايشان بجنگد در ستيزم و با هر كس كه با ايشان در ُصلح و سِلم باشد، در 

صُلح هستم. دوست دوستان ايشان، دشمن دشمنان ايشان هستم. ايشان از من  سِلم و

و من از ايشانم. پس درود، بركت، رحمت، بخشش و خشنودي خويش را بر ايشان 
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بفرست و هرگونه پليدي و ناپاكي را از ساحت ايشان دور بدار و ايشان را به بهترين 

 «پاكي ها پاكيزه ساز. 

 نکته:

 است اين است كه پدربزرگي، همه اهل بيت خويش را  آنچه بسيار جالب

را با اهداي واژه هاي تكريمانه  محبت هاگرد خود جمع كرده و بهترين 

درخواست مي به آنها ابراز داشته و از محضر ربوبي، بهترين ها را برايشان 

 كند.

*** 

سَماَّءً مَبْنِیَّةً وَال  نّى ما خَلَقْتُواتى اِانَ سَمفَقالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا مَالَّئِکَتى وَیا سُکّ»

فَلَکاً یَدُورُ وَال بَحْراً یَجْرى وَال  اَرْضاً مَدْحِیَّةً وَال قَمَراً مُنیراً وَال شَمْساً مُضِیَّئَةً وَال

نُ فَقالَ االْمی الْخَمْسَةِ الَّذینَ هُمْ تَحْتَ الْکِساَّءِ فُلْکاً یَسْرى اِالّ فى مَحَبَّةِ هؤُالَّءِ

تَحْتَ الْکِساَّءِ فَقالَ عَزَّوَجَلَّ هُمْ اَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ  جِبْراَّئیلُ یا رَبِّ وَمَنْ

اين جاست كه خداوند تبارک و تعالي نيز ؛ هُمْ فاطِمَةُ وَاَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها الرِّسالَةِ

يش قرار داده و راز آفرينش را با اين جمع پاكان و برگزيدگان را مورد عنايت خاصّ خو

ساكنان آسمان بازگو مي كند و خطاب به مالئكه مي فرمايد: همانا من نيافريدم 

آسمان بناشده، و نه زمين كشيده و پهن شده و نه ماه روشني دهنده و نه خورشيد 

درخشنده و تابان و نه فلكي كه مي چرخد و نه دريايي كه جاري است و نه كشتي اي 

ر مي كند، مگر به خاطر عشق و محبت اين پنج تن، كه ايشان در زير كساء كه سي

آسوده اند. جبرئيل امين به عنوان سَرور مالئكه به خود اجازه داد تا از پروردگار متعال 
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بپرسد كه اين پنج تن كه بهانه آفرينش اند چه كساني هستند؟ خداوند عزوجل فرمود: 

لت اند! ايشان عبارت اند از: فاطمه و پدر فاطمه و ايشان اهل بيت نبوت و گنجينه رسا

شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه ]كه البته نُه امام معصوم ديگر بالقوه در صُلب حسين 

 )عليه السالم( داخل در اهل بيت بودند.

 نکات:

 هاى علمى آمده است كه براى مـعـرفـى يک چيز يا يک شخص،  در كتاب

فاده كرد كه براى مخاطب آشناتر باشند. در بايد از چيزها يا اشخاصى است

اين بخش از حديث، با وجود چهار شخصيت بزرگ، يعنى وجود مبارک 

(، حضرت على)عليه السالم(، امـام وسلم پيامبر اكرم)صلي اهلل عليه و آله

رت ن)عليه السالم(، وجـود مبارک حضين)عليه السالم( و امـام حـسحـسـ

ها و  اند كه آسمان ر اصحاب كساء معرفى شدهزهرا )سالم اهلل عليها( محو

ها خلق شده است. اين  هاست به طفيل وجود مبارک آن چه در آن زمين و آن

معنا در ديگر احاديث معصومان)عليهم السالم( نيز وجود دارد. در حديثى 

 قدسى، خداوند تبارک و تعالى، خطاب به پيامبر اكرم) صلي اهلل عليه و آله

لوال  وَ لقتکَا خَمّلَ لىّلوال عَ وَ فالکَاالَ لقتُلما خَ والکَلَ»د: فرماي ( مىوسلم

كردم و اگر  اگر براى تو نبود، افالک را خلق نمى» 12«كماقتُلَما خَمۀ لَفاطِ

كردم و اگر براى فاطمه )سالم  براى على)عليه السالم( نبود، تو را خلق نمى

                                                           

 .225ص ،7ج العاشورا، زيارة شرح فى الصدور شفاء ابوالفضل، ميرزا طهرانى، - 27
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حديث، نشان از نقش مـحورى اين «. كردم اهلل عليها( نبود، شـما را خلق نمى

 .حضرت فاطمه )سالم اهلل عليها( در عالم هستى دارد

 نقل ) صلي اهلل عليه و آله ( در روايتى از اهل سنت، ابوهريره از رسول اكرم

عرش توجه كرد، پنج نور  عليه السالم( بهكه حضرت آدم) پس از آن»كند:  مى

نور پرسيد، پاسخ شنيد كه در آن ديد و زمانى كه خداوند در مورد اين پنج 

هاست كه تو را خلق كردم و  اين پنج نور فرزندان تو هستند و به محبت آن

ها نبودند بهشت و دوزخ، عرش و كرسى، آسمان و زمين، فرشتگان و  اگر اين

كردم. اى آدم! به عزتم سوگند! اگر كسى به  جنيان و آدميان را خلق نمى

ها را در دل داشته باشد، وارد  ى آن ى خردل بغض و كينه اندازه يک دانه

ى  هاى مـن هـسـتند، من به واسطه اى آدم! اينان برگزيده .كنم آتشش مى

گردانم. اى آدم! اگر حاجتى داشتى  دهم و هالک مى ها مردم را نجات مى آن

19«.ها به من توسل بجوى ى آن به وسيله
 

 ( سالآنچه بسيار حائز اهميت است، محور بودن حضرت فاطمه )م اهلل عليها

)سالم مي باشد كه خداوند معرفي آن جمع را با فاطمه  خانة نوربانوي آن 

 ختم مي كند.( )سالم اهلل عليهاشروع و با فاطمه  اهلل عليها(

*** 

                                                           
؛ ابو عبداهلل الرازى، 5؛ بحرانى، سيد هاشم، غاية المرام، ص36، ص7الحموينى، فرائد السمطين، ج - 28

، بحرانى، عوالم العلوم، 203، ص9؛ شوشترى، قاضى نوراهلل، احقاق الحق، ج467، ص"ارجح المطالب"

 .22، ص7/72ج
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اَهْبِطَ اِلَى االْرْضِ الِکُونَ مَعَهُمْ سادِساً فَقالَ  فَقالَ جِبْراَّئیلُ یا رَبِّ اَتَاْذَنُ لى اَنْ»

فَهَبَطَ االْمینُ جِبْراَّئیلُ وَقالَ السَّالمُ عَلَیْكَ یا رَسُولَ اللَّهِ  نَعَمْ قَدْ اَذِنْتُ لَكَ اللَّهُ

االْعْلى یُقْرِئُكَ السَّالمَ وَیَخُصُّكَ بِالتَّحِیَّةِ وَاالْکْرامِ وَیَقُولُ لَکَوَعِزَّتى  الْعَلِىُّ

وَال اَرْضاً مَدْحِیَّةً وَالقَمَراً مُنیراً وَال شَمْساً  وَجَاللى اِنّى ما خَلَقْتُ سَماَّءً مَبْنِیَّةً

فُلْکاً یَسْرى اِالّ الِجْلِکُمْ وَمَحَبَّتِکُمْ وَقَدْ  مُضَّیئَةً وَال فَلَکاً یَدُورُ وَال بَحْراً یَجْرى وَال

اللَّهِ وَعَلَیْكَ  فَهَلْ تَاْذَنُ لى یا رَسُولَ اللَّهِ فَقالَ رَسُولُ اَذِنَ لى اَنْ اَدْخُلَ مَعَکُمْ

 اَمینَ وَحْىِ اللَّهِ اِنَّهُ نَعَمْ قَدْ اَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْراَّئیلُ مَعَنا تَحْتَ السَّالمُ یا

لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ  الْکِساَّءِ فَقالَ الِبى اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْحى اِلَیْکُمْ یَقُولُ اِنَّما یُریدُ اللَّهُ

جبرئيل عرض كرد: پروردگارا آيا به من هم ؛ یْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراًالْبَالرِّجْسَ اَهْلَ 

كه به زمين فرود آيم تا ششمين آنها باشم خدا فرمود: آرى به تو اذن  اذن مى دهى

پس جبرئيل امين به زمين آمد و گفت : سالم بر تو اى رسول خدا، )پروردگار(  دادم

به  را به تحيت و اكرام مخصوص داشته و مى فرمايد:اعلى سالمت مى رساند و تو  علىّ

ماه  عزت و جاللم سوگند كه من نيافريدم آسمان بنا شده و نه زمين گسترده و نه

جريان را  تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان و نه درياى روان و نه كشتى در

در   كه با شما مگر براى خاطر شما و محبت و دوستى شما و به من نيز اذن داده است

زير كساء باشم پس آيا تو هم اى رسول خدا اذنم مى دهى ؟ رسول خدا)ص ( فرمود و 

امين وحى خدا آرى به تو هم اذن دادم پس جبرئيل با ما وارد در  بر تو باد سالم اى

كساء شد و به پدرم گفت : همانا خداوند بسوى شما وحى كرده و مى فرمايد:  زير

پليدى )و ناپاكى ( را از شما خاندان ببرد و  خدا مى خواهد ))حقيقت اين است كه

 «.پاكيزه كند شما را پاكيزگى كامل (( 
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 نکته:

  جبرئيل در كمال شگفتي و شيفتگي از خداوند اذن مي طلبد تا به زمين

آمده و همراه پنج تن به عنوان ششمـين ،وارد شده و تحت كسـاء قرار گيرد 

رام كرده و سالم دهد و سالم خداوند را بر آن و از  طــرف خودش اداء احت

وجودهاي بي بديل اهدا نموده و پس از ارسال پيام تخصيص و تحيّت، راز 

)عليهم آفرينش همه هستي را كه وجود محبت و عشق به پيامبر و اهل بيت 

است را براي ايشان بازگو كند تا بدين وسيله خداوند ابراز لطف و السالم( 

داشته باشند و هم )عليهم السالم( ش را به پيامبر و اهل بيت عنايت ويژۀ خوي

 مقام شامخ ايشان را در پيشگاه خداوند به همه بشريت اعالم فرمايد.

*** 

یا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنى ما لِجُلُوسِنا هذا تَحْتَ الْکِساَّءِ مِنَ الْفَضْلِ  فَقالَ عَلِىُّ الِبى»

ما ذُکِرَ  ىُّ وَالَّذى بَعَثَنى بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَاصْطَفانى بِالرِّسالَةِ نَجِیّاًعِنْدَاللَّهِ فَقالَ النَّبِ

شَیعَتِنا وَمُحِبّینا ااِلّ  خَبَرُنا هذا فى مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ االْرْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ

وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلى اَنْ یَتَفَرَّقُوا فَقالَ  وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَالَّئِکَةُ

وَرَبِّ الْکَعْبَةِ فَقالَ النَّبِىُّ ثانِیاً یا عَلِىُّ وَالَّذى  عَلِىُّ اِذاً وَاللَّهِ فُزْنا وَفازَ شیعَتُنا

ى مَحْفِلٍ مِنْ وَاصْطَفانى بِالرِّسالَةِ نَجِیّاً ما ذُکِرَ خَبَرُنا هذا ف بَعَثَنى بِالْحَقِّ نَبِیّاً

وَفَرَّجَ اللَّهُ  اَهْلِ االْرْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبّینا وَفیهِمْ مَهْمُومٌ اِالّ مَحافِلِ

وَقَضَى اللّهُ حاجَتَهُ فَقالَ  هَمَّهُ وَال مَغْمُومٌ اِالّ وَکَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَال طالِبُ حاجَةٍ اِالّ

شیعَتُنا فازُوا وَسُعِدُوا فِى الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ وَرَبِّ  فُزْنا وَسُعِدْنا وَکَذلِكَ عَلِىُّ اِذاً وَاللَّهِ
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اى رسول خدا به من بگو اين جلوس )و  به پدرم گفت :عليه السالم على ؛ الْکَعْبَة

خدا دارد؟ پيغمبر)صلي اهلل  نشستن ( ما در زير كساء چه فضيلتى )و چه شرافتى ( نزد

( فرمود: سوگند بدان خدائى كه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت و  و سلمعليه وآله 

به رسالت و نجات دادن )خلق ( برگزيد كه ذكر نشود اين خبر )و سرگذشت ( ما در 

شيعيان و دوستان ما باشند  انجمن و محفلى از محافل مردم زمين كه در آن گروهى از

و براى آنها  را گيرند ايشان را فرشتگانجز آنكه نازل شود بر ايشان رحمت )حق ( و ف

آمرزش خواهند تا آنگاه كه از دور هم پراكنده شوند، على )كه اين فضيلت را شنيد( 

رستگار شديم و سوگند به پروردگار كعبه كه  فرمود: با اين ترتيب به خدا سوگند ما

ه مرا بحق به شيعيان ما نيز رستگار شدند، دوباره پيغمبر فرمود: اى على سوگند بدانك

برانگيخت و به رسالت و نجات دادن )خلق ( برگزيد ذكر نشود اين خبر )و  نبوت

مردم زمين كه در آن گروهى از شيعيان و  سرگذشت ( ما درانجمن ومحفلى از محافل

آنكه خدا اندوهش را برطرف كند  دوستان ما باشند و در ميان آنها اندوهناكى باشد جز

خدا  دا غمش را بگشايد و نه حاجتخواهى باشد جز آنكهو نه غمناكى جز آنكه خ

حاجتش را برآورد، على گفت : بدين ترتيب به خدا سوگند ما كامياب و سعادتمند 

 «.و سوگند به پروردگار كعبه كه شيعيان ما نيز رستگار شدند شديم و هم چنين

 نکته:

 :)بيان اين فراز از حديث  برگزاری مجالس ذکر اهل بیت)علیهم السالم ،

در نظر گرفته شده اهل بيت ثواب و پاداشى است كه براى برپايى مجلس 

در احاديث آمده است كه اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( . است

دوست دارند در مجالسى كه شيعيان بـه ذكـر احـاديـث و مـعـارف اهـل 
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مر واليت پردازند، حضور يابند و براى كسانى كه ا بـيـت)عليهم السالم( مى

عَنْ أَبِي عَبْدِ  : »دارند، دعا كنند. در حديث آمده است  ها را زنده نگه مى  آن

قَالَ تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا  ليه السالماللَّهِ ع

ضَيْلُ مَنْ ذَكَرَنَا أَوْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا يَا فُ

 18عَنْ عَيْنَيْهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

 شما: فرمود( ضاد فتح و فاء بضم) فضيل به السّالم عليه صادق جعفر امام

 مجالس گونه اين: فرمود .شوم فدايت آرى: گفت ميكنيد؟ تگوگف و مينشينيد

 ما نام كسى هر! فضيل اى كنيد، زنده را ما دين امر! فضيل اى دارم، دوست را

 خارج چشمش از اشک مگس بال بقدر و شود برده او نزد ما نام يا ببرد را

 «.باشد دريا كف بقدر اينكه لو و آمرزد، مى را او گناهان خدا شود

 

   

                                                           
روايـات مـربـوط بـه ايـن بحـث  ؛357و  260ص 17و ج  282، ص44مجلسى، بحاراالنوار، ج - 29

 "حياة المـرنا"در تفسير  53، ص9، ج"مرآة العقول"در  (بسيـار اسـت. عالمه مجلسى) رحمه اهلل عليه

م( سبب پويايى و زنده گونه جلسات و گفتگو از معارف اهل بيت)عليهم السال برپايى اين» فرمايند:  مى

 .«هاست ماندن دين و علوم و معارف اهل بيت)عليهم السالم( و امر امامت و واليت آن
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، ران، تهالعاشورا زيارۀ شرح فى الصدور شفاء ابوالفضل، ميرزا ثقفي طهرانى، .9

 ، بي تا.رتضوىم

 الكتب دار ،تهران :،من الصحاح الستۀ فضائل الخمسۀ ،مرتضي فيروزآبادي، حسيني .8
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 ، بي تا.االسالميه

 حمودي،محقق: م ،السمطين فرائد، محمد بن ابراهيم جويني، حمويئي .19

 ، بي تا.بيروت، المحمودي محمدباقر، موسسه

 ، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآنخسروى حسينى، سيد غالمرضا،  .11

 .1125، تهران، چاپ دوم،  مرتضوى

، قم، نشر ادب تفسير الكشافابي القاسم محمودبن محمدبن عمر، زمخشري،  .11

 و حوزه، بي تا.

، قم، احقاق الحق و ازهاق الباطلبن شريف الدين،  شوشترى، قاضى نوراهلل .11

 ، بي تا.ينجف مرعشي العظمي اهلل آيت حضرت كتابخانه

 قيقتح، غايه المرام في شرح شرائع االسالم مفلح، الشيخ ،البحراني الصميري .11

 ق.1119، 1128، بيروت، دارالهادي،  يالعامل الكوثراني جعفر

، چاپ چهارم، قم، مكارم االخالقطبرسي، رضي الدين حسن بن فضل،  .15

 . هـ.ق1111انتشارات شريف رضي، 

 .1126قم، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، ، فيض الغديرعباس قمي،  .16

 ق.1196تهران، توحيد،  ،حديث الكساء من طُرق الفريقين ،عسگري، مرتضي .12
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دار الكتب اإلسالميۀ، چاپ ششم، چاپ  قاموس قرآن،قرشى، سيد على اكبر،  .19

 ش.1121تهران، 

 ق.1111بيروت، الوفاء  ،بحار االنوار محمدباقر مجلسي، .18

  .1161تهران، اسالميه،  ،مرآۀ العقولمحمدباقر مجلسي،  .19

بي ، آن و حديث( در قرليهم السالماهل بيت)عمحمد، ري شهري، محمدي  .11

 ، بي تا. موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيتجا، 

 .بي جا، قاموس قرآن، بي تا فارسي، –فرهنگ ابجدي عربي مهيار، رضا،  .11

 البيت آل مؤسسۀ :محقق مستدرک الوسائل،تقي،  محمد بن حسين نوري، .11

، بي التراث ياءالح السالم عليهم البيت آل موسسه ،بيروتالتراث،  الحياء السالم عليهم

  تا.

كنز العمال هندي البرهاني فوري، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين،  .11

 -، تحقيق الشيخ بكري مياني و الشيخ صفوه السقا، بيروت في السنن االقوال و االفعال

 لبنان، مؤسسه الرساله، بي تا.

 مقاالت و نشریات

 :دايرۀ المعارف تشيع و دنيفري ايخمش: مقاله ،، محمد حسينمشايخ فريدني .15
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