
یمبسم اهلل الرحمن الرح



عظمتنکته مهم و قابل توجه قرآنی در 

(:ع)اهل بیت عصمت و طهارت 



ْن یا 28 َک إی ْزواجی َ
ه ُقْل ِلی

ِبی ا النَّ َ ُّیه
َ

ْدَن ُکْنُتَّ أ اااْلَحیاَة الده ُتری ََ َنَ ْعُکنَّ ْْنیا َو زی َِّ َم
ُ

عاَلْْیَ أ ََ َس َو َف
ُ

نَّ أ ُُ ْْ یاًل رِّ َسراًْا ََجی

ْن 29 ْدَن َو إی  ُکْنُتَّ ُتری
َ

َ أ نَّ اّلله َرَة َفإی اَر اْْلخی َ َو َرُسوَلُه َو الده ناتی اّلله ُمْحسی ْ
نَّ َعدَّ ِلی ُُ ْن امًی می ْجرًا َعظی

َ
أ

تی 30
ْ

ِّ َمْن َیأ
ِبی ساَء النَّ نَّ یا نی ُُ ْن َنة ُُیاَعْف می َشة ُمَبیِّ ْی فا ی بی َ اّلله ََ ْْیی َو ناَن للیَک  ََ ْع ِی  ُُ ا اْلَعاا َ ََ َِسی ًًا    

نَّ َو َمْن َیْقُنْت 31 ُُ ْن ْج می
َ

ا أ حًا ُْنْؤِتی ی َو َرُسولیهی َو َتْعَمْل صالی ه امًا ّللی ی
ََ ْزقًا  ا ری ََ ْدْنا  ََ ْع

َ
َتْْیی َو أ َراا َمرَّ

ِّ َیا 32
ِبی َساَء النَّ نی َلْسُتَّ نی َساءی إی َن النِّ ٍد می َْ َ

َقْیُتَّ َکأ َضْعَن اَل  َف اتَّ ي ِفی َقْل َتخْ ای اْلَقْولی َفَیْطَمَع الَّ هی َمَرٌض َو بی َمْعُروًفاَقْوًًل ُقْلَن بی

نَّ ِفی َقْرَن َو 33 ُُ
ْجَن َوًَل ُبُیوتی ةی اِْلُ َتََبَّ یَّ لی اای َج اْلجَ ْمَن وََل َو َتََبه قی

َ
اَلَة َو أ َْی الصَّ نَاَة َو آتی ْع الزَّ طی

َ
َ َوَرُسوَلُه َن أ اّللَّ

َب  ُ لیُیْاای یُد اّللَّ ا ُیری َ َّنَّ ُم إی ُُ ْاَل اْلَبْیتی َو َعْن
َ

ْجَس أ ْ ُی الرِّ ُُ َر .َتْطای ًًا َطاِّ



و مخصوص افراد خاصی است،آیه تطهیر نشان می دهد که محتوای آن
احزاب همگی مشتمل بر 33تا 28زیرا آیات .نیست( ص)شامل زنان پیامبر 

این نوع ضمیر دگرگون شده و 33و در انتهای آیه . ضمیر جمع مونث است
نی تعبیر از این دگرگو. تبدیل به جمع مذکر می شود،از جمع مونث،ضمیر

هب عنکنّ و لیذ)زنان پیامبر نیستند وگرنه باید ،مشخص می شود که مراد
.بار قبل از آن ضمیر مونث آمده است20چنانچه .می آمد( یطهرکنّ

عالمه جوادی آملی-تفسیر تسنیم



مضمون شناسی

اءحدیث شریف کس( بررسی محتوایی)

:موضوع جلسه



معنی کلمه کساء

(ت راغبمفردا.)لباسی می گویند که خود را با آن بپوشانندبه کساء در زبان عربی 

(حدیث الکساءعسکری؛ ).زیرانداز و رو انداز نیز به کار رفته استمعنای به 



واژه کساء در قرآن کریم

259/بقره–لَحْمًا نَکْسُوهَاوَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ •

عِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ الْفَکَسَوْنَاخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثُمَّ •
14/مومنون–أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

لُوا لَهُمْ وَقُواکْسُوهُمْوَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَ•

5/نساء-مَعْرُوفًاقَوْلًا 



:ماجراءاین وقوع مکان 

برالماسامتکهاستمطالبیازسلمهامخانهدرتطهیرآیهشدننازل،حلیعالمهگفتهبه•
.استشدهنقلاصحابازبسیاریو(ع)ائمهازمتواتربهصورتودارداجماعآن

.174عالمهحلی؛نهجالحق؛ص

.استشدهنازلسلمهامخانهدرآیهایناستآنبرنیزحجرابن•

144ابنحجر؛الصواعقالمحرقه؛ص

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87


:ماجراوقوع این زمان 

عهشیمحدث،طوسیشیخامالیکتابدرروایتیاساسبر
هیرتطآیهنزولازپسکساءحدیثماجرایقمری،پنجمقرن

.استشدهنازلآنمصداقهایتعیینبرایو
561امالی؛

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_(%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1


:نگاهی اجمالی به سند حدیث کساء

حمدد مسند ا،  صحیح مسلمهمچون اهل سنتکساء در کتب حدیثی حدیث •
اثر امع البیانجو منابع تفسیری آنها مانند ابن اثیراثر اسد الغابةو بن حنبل

الکشدا ی،اثر ابن ابی حاتم رازتفسیر القرآن العظیممحمد بن جریر طبری، 
آن اثدر و الجدامع ححکدام القدرفخدر رازیاثر التفسیر الکبیر،زمخشریاثر 

نقدل شدده وطیسدیو الددرالمنثور ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم اثر قرطبی
. است

دیث این حدسندالصواعق المحرقهدر ابن حجرو منهاج السنةدر ابن تیمیه•
.  شمرده اندصحیحرا 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD


مرده ، محتوای آن را بدون اشکال ششیعهمراجع تقلید، از آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی•
مفاتیح نوین.است

رائدت از نظر ایشان با توجه به اهمیت بعضی از علما به ق
ان ، به قصد رجاء می تدو«احادیث من بلغ»این حدیث و 

].آن را برای برآورده شدن حاجات خواند

https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87


در(ق.ه1337متوفاای)آیتاهللالعظمیسیدمحمدکاظمیزدی،صااح العارواالاو قی-

حادیاثاصلداستانکساء،طبقا»:حدیثکساءمیفرمایددرباره«السؤالوالجواب»کتاب

امالواختالفروایاتدرچگونگیماجرایکساءهمادیگرراک.استبسیار،معلومومتواتر

«.تاییدمیکنند،ومنافاتیبینآنهانیست



(:حدیثگروهحدیثدانشگاهقرآنواستادیار)غالمعلیاحمداالسالمحجت

دهواقعهکساءدرگزارشهایمتعددیکهدرباارهآنگازارششا.نبایدبینواقعهکساءوحدیثکساءخلطنمود»

استبهحدیاستکهاینواقعهبرایمادرحدمتواتریامستفیضاستواینامارشاددررخادادآنراازمیاان

دوشیعهوسنیهمهاصلواقعهکساءواینکهدرخانهامسلمهرخدادهاسترامطرحکردهوقباولنمودهانا.میبرد

.اردارداستجایک(س)امادربارهگزارشیکهمنسوببهحضرتفاطمهزهرا.رویکردتطبیقیشمانیزهمیناست

اجاوادتبریازیاینکهبزرگانیهمچونآیتاهللمرعشینجفی،آیتاهللقاضیطباطبایی،آیتاهللبهجت،آیتاهللمیارز

کاهبهحدیثکساءِموردبحثاهتمامداشتهاند،اجازهآسانگذشتنوردکردناینحدیثرابهایانصاراحتی… و

«.قائالنبهو اقتسندمیگویند،نمیدهد



:بهجت آیت اهللحضرت

حدیثدرغرایبیوعجائ »:می فرمودند
چقدرکهبشماردکسیمیداندخدا.کساست

کردهبزرگیکارخیلیاست،آندرمعجزه
.«است



نکاتی از معارف مندرج در
:حدیث کساء



:اول
آغاز آنچه نظر خواننده این حدیث را به خدود جلدب در 

 ها می کند این است که راوی آن، که خبر از غیب آسدمان
. می دهد، وجود مقدس فاطمه زهدرا سدم اهلل علیها اسدت
ایشان سخن از نزول فرشته وحی می دهد و آنچده را کده

.می کندخداوند متعال به آن فرشته فرموده بیان 



مفقالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  اَّءً مَبْنِیَّدهً یا مََّئِکَتى وَیا سُکّانَ سَمواتى اِنّى ما خَلَقْتُ سدَ
یَّهَهً وَح فَلَکداً یَددُورُ وَح بَحْدر اً وَح اَرْضاً مَدْحِیَّهً وَح قَمَراً مُنیراً وَح شَمْسداً مُضدِ
اَّءِ یَجْرى وَح فُلْکاً یَسْرى اِحّ فى مَحَبَّهِ هؤُحَّءِ الْخَمْسَهِ الَّدیینَ هُدمْ تَحْدتَ الْکِسد

لُ هُدمْ اَهْدفَقالَ عَزَّوَجَللَّ یا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْکِساَّءِ فَقالَ االْمینُ جِبْراَّئیلُ 
:  الرِّسالَهِبَیْتِ النُّبُوَّهِ وَمَعْدِنُ 

.هُمْ فاطِمَهُ وَاَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها



:دوم
اتعباراست،نمایانکساحدیثدرکهتأملیقابلنکاتازیکی

دراطهرزهرایمقدسوجودکهاستاحترامیومحبتازسرشار
نندهبازگو کعباراتاین.می بردبه کارفرزندانشوهمسربامواجهه
فاطمهشگر محبتومعرفتادب،وخانوادهاینمقامعظمت

:ی فرمایدمفرزندانشبهکهآنجااست؛ایشاننسبتزهراسم اهلل علیها
نیزو«فؤادیثمرةوعینیقرةیاوولدییاعلیکالسالم»

علیکو»:می کندخطاباین گونهراخودبزرگوارهمسرکهآنجا
.«امیرالمؤمنینیاواباالحسنیاالسالم



:سوم
انیبِالرُِّسالَةِیاعَلِی ُّوَالَُّذیبَعَثَنیبِالْحَقُِّنَبِیُّاً،وَاصْطَف»:فرازیدیگرازحدیثکساآمدهاستدر

فایهِمْنَجِیُّاً،ماذ کِرَخَبَر ناهذافیمَحْفِلٍمِنْمَحافِلِاَهْلِالْأَرْضِ،وَفیهِجَمْعٌمِنْشایعَتِناوَم حِبُّیناا،وَ
.ه حاجَتَلُّه المَهْم ومٌاِالَُّوَفَرَُّجَاللَُّه هَمَُّه ،وَالمَغْم ومٌاِالَُّوَکَشَفَاللَُّه غَمَُّه ،وَالطالِ  حاجَةٍاِالَُّوَقَضَی

کت درباره برطر  شدن مشدکساء همین تصریحی که در حدیث شاید 
ع است موجب شده بود که حضدرت  آیدت اهلل  بهجت قدس سدره بدرای رفد

به قرائت گرفتاری ها و شفای بیماران، به قرائت این حدیث توصیه کند و
.جمعی آن، توجه خاصی داشته باشد




