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ذکــرت واقعــة الکســاء بکيفيتــني: روايــة مشــهورة يف قســم امللحقــات ملفــاتيح اجلنــان 

الســنة. هــذا  وروايــات مــن األئمــة (ع) والصــحابة يف الکتــب احلديثيــة للشــيعة وأهل
املقال بصدد استخدام منهج حتليل احملتوی لدراسة إمکانية صحة حـديث الکسـاء 

ـــ ـــة يف حتليـــل املشـــهور نظـــراً إلـــی مضـــامينه. يعتـــرب مـــنهج حتلي ـــة منهجي ل احملتـــوی آلي
النصــــــوص يف اجملــــــاالت املختلفــــــة ويهــــــدف اســــــتنطاق الوثــــــائق والنصــــــوص ملعرفــــــة 
ــا الظــاهرة واملضــمرة بتصــنيف الــدالالت املوضــوعية ضــمن فئــات  مضــامينها ودالال

کـــل رئيســـة أو فرعيـــة أو ضـــمن مقـــوالت تصـــنيفية. إســـتخراج املضـــامني الرئيســـة يف  
ــــصــــنف  ح لنــــا أّن الروايــــة املشــــهورة، منفــــردة يف مضــــامينها، يف مــــن الروايــــات يوضِّ

ـــــواردة عـــــن األئمـــــة (ع)  ـــــات ال ـــــني مضـــــامني الرواي ـــــتالئم ب ـــــذي نســـــبة ال الوقـــــت ال
الــذي  –والصــحابة عاليــة. هــذا وأّن إجــراء املقارنــة بــني اهلــدف مــن صــدور الروايــة 

صــدور  يف آيــة التطهــري مبــا أنّ » أهــل البيــت«اليکــون إّال تعريــف مصــداٍق ملفهــوم 
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واملضــامني الــواردة يف کــل صــنف مــن الروايــات، يبــّني أّن  -الروايــة يــالزم نــزول اآليــة
مضــامني روايــات غــري املشــهورة مالئمــة تالئمــاً تامــاً مــع اهلــدف ولکــن هــذا الــتالئم 
مفقــوٌد متامــاً بــني مضــامني حــديث الکســاء املشــهور واهلــدف. کــل ذلــك جيعــل مــن 

غــَري مــتالئم مــع النقــل املتــواتر فقــط بــل بعيــداً عــن  النقــل املشــهور لــيس نصــاً منفــرداً 
  اهلدف من صدوره ايضاً.

البيــت، حتليــل احملتــوی،  حــديث الکســاء، آيــة التطهــري، أهل الکلمــات المفتاحيــة:
  .املضامني الرئيسة

  
  المقدمة .1

حديث الکساء من األحاديث املشهورة جداً بني الفريقني. هناك الکثري من الروايات حـول مـا 
فعلــه الرســول (ص) مــن مجــع أهــل البيــت (ع) حتــت کســاء واحــد ودعائــه يف حقهــم وإعالمــه 

ـا يُريـُد اهللاُ لِيُـذِهُب َعـنُکم الـرِّجَس أهلَ إيّاهم کمصداق هلذه اآليـه املبارکـة:  َطِهـرَُّکم الَبيـِت َويُ   ﴿إمنَّ
ــــــــت 33/َتطهــــــــريًا﴾ (األحــــــــزاب ــــــــی بي ــــــــل کــــــــان جيــــــــیء إل ــــــــذلك فقــــــــط ب ّــــــــه مل يکتــــــــف ب ) وأن

ــ فاطمــــة حّتــــی فــــارق الــــدنيا » البيــــت أهل«الزهراء(س) کــــّل يــــوم عنــــد صــــالة الفجــــر وينــــاديهم بـــ
؛ الطوســــــــي، 345: 1415؛ الطــــــــربي، 339: 1410؛ الکــــــــويف، 2/67: 1404(القمــــــــي، 

) وهـــذا مـــا يؤکـــد علـــی أّن النـــّيب (ص) کـــان يصـــّر 2/831: 1107؛ البحـــراين، 565: 1414
). کــــان األمــــر 1/40علــــی هــــذا األمــــر حبيــــث ال يبقــــی أّي شــــبهة أو ريــــب (العــــاملي، د.ت: 

واخلمســـة الطّيبـــة » يـــوم الکســـاء«مشـــهوراً يف اجملتمـــع االســـالمي آنـــذاك حبيـــث مســـّي هـــذا اليـــوم 
ــذين کــّرمهم اهللا بعنايتــه اخلاصــة  ). 38: 1391ري شــهري،  (حممــدي» اصــحاب الکســاء«اّل
حــــديث إجتمــــاع اخلمســــة الطيّبــــة مــــن األحاديــــث املعروفــــة «يقــــول القمــــي يف منتهــــی اآلمــــال: 
) غري أننا جند جبانب هـذا الکـّم 1/672: 1382(القمي، » املتواترة الذي رواه اخلاّصة والعاّمة

الوقــت مت إحلاقهــا  الکبــري مــن الروايــات الــواردة يف هــذا اجملــال، روايــة متفــّردة ومشــهورة يف نفــس
ــــدعی  ــــان والــــيت ت ــــی مفــــاتيح اجلن واجلــــدير باإلنتبــــاه أن الروايــــة » حــــديث الکســــاء املشــــهور«إل

املشهورة حتکي احلادث بطريقة خمتلفة متاماً عّما ورد يف غريها حبيث تؤثّر علی مدی تـأثري فعـل 
  النّيب (ص) علی اجملتمع.
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عــرب » حــديث الکســاء املشــهور«ة يســتهدف هــذا املقــال إجــراء دراســٍة حــول امکانيــة صــح
نظــراً إلـــی نّصــها ولـــيس إلـــی ســندها لـــريدَّ علـــی » حتليــل احملتـــوی أو املضـــمون«اســتخدام مـــنهج 
  السؤالني الّتاليني:

ما هو اهلدف الـرئيس وراء صـدور حـديث الکسـاء مـن النبـی (ص) نظـراً إلـی املضـامني  .1
  الرئيسة الواردة فيها؟

اهلــدف الــذي کــان النــّيب (ص) يؤّکــد عليــه وينســجم مــع کيــف حيقــق احلــديث املشــهور،   .2
آيــة التطهــري الــيت تزامنــت نزوهلــا مــع هــذه الروايــة ومــع مــا يعتــرب متــواتراً مــن الروايــات الــواردة يف 

  املوضوع؟
  والفرضيتان مها:

دراســـة املضـــامني الرئيســـة الـــواردة يف حـــديث الکســـاء توّضـــح أّن النـــيب (ص) کـــان يهـــدف 
  وحتديدهم حّتی ال يدعي أحد غريهم.» البيت أهل«تبيني مصداق لـ

املضامني الواردة يف احلـديث املشـهور ال تالئـم اهلـدف املنشـود وراء صـدوره وال آيـة الّتطهـري 
  وهذا يؤدي إلی عدم اإلنسجام بني احلديث املشهور والروايات املتواترة.  

  
  خلفية البحث 1.1

تکملـة أمـل «کما قام به الصدر يف » رحديث الکساء املشهو «أجريت دراسات خمتلفة حول 
دراســـة حـــول حـــديث «و » البيـــت يف القـــرآن واحلـــديث أهل«شـــهري يف  وحممـــدي ري» اآلمـــال
والقمـي  »حـديث الکسـاء يف کتـب مدرسـة اخللفـاء«أشـار إليـه العسـکري يف کتابـه و» الکساء

إّال أنَّ کـل هـذه الدراسـات تتمحـور  »مفـاتيح نـوين«الشـريازي يف   ومکارم »منتهی اآلمال«يف 
حول سند هذه الرواية وتشري إلی أّن هناك بعض النقاشات حـول صـحة سـندها ومل تـدرس أيـاً 
منها األحداث اليت وقعت ضمنها ومل جتر دراسـة نقديـة تطبيقيـة بـني الروايـة املشـهورة والروايـات 

ات کثرية حول واقعة الکساء الـيت رويـت املتواترة الواردة يف املوضوع. باإلضافة إليها توجد دراس
ولکــن مبــا أن هــذا املقــال يتنــاول  - أي الصــنف اآلخــر مــن الروايــات- يف الروايــات املتــواترة معنــاً 

  الرواية املشهورة ويسّلط الضوء عليها، ال تعترب هذه الدراسات کخلفية له.
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  المبادیء النظرية 2.1
دة يف الغالب علی دراسـة املصـادر النصـية، فـال بـّد مبا أن الدراسات اإلنسانية واإلجتماعية معتم

مــن مــنهج علمــي صــحيح لدراســة النصــوص بشــکل دقيــق بعيــداً عــن األســتنتاجات الشخصــية. 
آليــة منهجيــة يف حتليــل النصــوص يف اجملــاالت املختلفــة ويقصــد بــه » حتليــل احملتــوی«يعتــرب مــنهج 

الت املوضــوعية ضــمن فئــات رئيســة أو القيــام بدراســة املضــامني الــواردة يف الــنص بتصــنيف الــدال
ويهـــــدف اســـــتنطاق الوثــــــائق  )15و5(احلمـــــداوي، د.ت:فرعيـــــة أو ضـــــمن مقـــــوالت تصـــــنيفية 

ــا الظــاهرة واملضــمرة  . ال )25 (احلمــداوي، د.ت:والنصــوص مــن أجــل معرفــة مضــامينها ودالال
م 19إلـی القـرن يوجد تـاريخ دقيـق لبـدايات حتليـل احملتـوى وإمنـا يعتقـد بعـض البـاحثني أنـه يعـود 

عندما استخدم لتحليل مضامني اجلرائد واجملالت واإلعالنـات واخلطابـات السياسـية کمـا أنّـه  
م وبعــد مــا تقــّدم إليــه  20کـان ُيســتخدم لدراســة النصــوص الدينيــة يف وقــت أبکــر. ويف القــرن 

مــن الدراســات،  )Lazrsfeld(والزارســفلد  )Laswell(والزويــل  )Berelson( مــن برلســون کــل
تطـــــّور ليصـــــبح منهجـــــاً منتظمـــــاً لدراســـــة النصـــــوص والکشـــــف عّمـــــا هـــــو مســـــتور يف طّيهـــــا 

 .)23: 1393؛ رسويل وامريآتشاين، 7: 1395 (مهرداد،

األســــلوب الــــذي «لتعريــــف هــــذا املــــنهج ميکــــن القــــول أّن حتليــــل احملتــــوی أو املضــــمون هــــو 
يهــدف إلــی الوصــف املوضــوعي املــنظم الکمــّي للمحتــوی الظــاهر لإلتصــال ويهــدف إلــی تبيــني 
الــــدوافع واألهــــداف الــــيت يرمــــي إليهــــا الکاتــــب أو املتحــــدث مــــن حمتويــــات کتاباتــــه أو أحاديثــــه 

مومعرفة مدی تأثري حمتوی     ).119: 1419(الصاحل، » کتاباته علی أفکار الناس واجتاها
  البّد للباحث الذي يريد أن يستخدم هذا املنهج أن خيطو هذه اخلطوات: 

  حتديد اهلدف من الدراسة .١
حتديد جمتمع البحث (يف هذا املقـال يتشـّکل جمتمـع البحـث مـن کـّل االحاديـث الـواردة  .٢

 حول الواقعة ومبختلف طرقها).

 عينات (مبا أننا درسنا مجيع االحاديث فال حنتاج إلی هذه اخلطوة).أخذ ال .٣

تعيـــــني فئـــــات التحليـــــل مبعنـــــی تصـــــنيف املضـــــامني ضـــــمن املقـــــوالت لتســـــهيل التحليـــــل  .٤
 واحلصول علی داللة النص املضمرة.

 ).49: 1373؛ کريبندروف، 41- 18: 2007حتليل النتائج من البحث (راجع: التمار،  .٥
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 المشهورحديث الکساء  .2
مســکن الفــؤاد عنــد فقــد «قــد ورد الــنص املعــروف حلــديث الکســاء يف قســم امللحقــات لکتــاب 

للهجــرة دون أن  1310ق) ســنة 966للشــهيد الثّــاين زيــن الــدين بــن علــي (م »األحبــة واألوالد
). جـدير بالـذکر أّن قسـم امللحقـات هلـذا الکتـاب 153يذکر لـه سـنداً (الشـهيد الثـاين، د.ت: 

ـــــق ب الشـــــهيد الثـــــاين بـــــل حممدصـــــادق التويســـــرکاين هـــــو مـــــن أضـــــافَُه إلـــــی هـــــذا الکتـــــاب اليتعّل
 )160الثاين، د.ت:   (الشهيد

دون ذکــر ســند لــه، ورد يف کتــاب غرراألخبــار حلســن بــن 1کمــا أّن جــزأً مــن هــذا احلــديث
إّن حديث الکساء املشهور الذي يعـّد «ق). يقول القمي يف ترمجته: 841حممد الديلمي (م

) وهـــــذا 2/238: 1368(القمـــــي، » مـــــن مفـــــردات الطرحيـــــي موجـــــود يف غـــــرر هـــــذا الشـــــيخ
الکتــــاب الــــذي مت تأليفــــه يف اواســــط املئــــة الثامنــــة، أقــــدم کتــــاب جنــــد فيــــه أثــــراً هلــــذا حلــــديث 

  ).5/251: 1403(األمني، 
املنتخـب يف «خـر الـذي ذکـر احلـديث بکيفيّتـه املشـهورة يف کتابـه فخرالدين الطرحيي هو اآل

). کتـاب املنتخــب، کتــاب 253: 1424دون ذکــر ســند لـه (الطرحيــي،  »مجـع املراثــي واخلطـب
غــري موثــوق بــه وتعــّرض لکثــري مــن اإلنتقــادات مــن قبــل العلمــاء کمــا أنّــه يُعــّد مــن املصــادر الــيت 

) يقـول القمـي 43- 42: 1383: صـحيت سـرورودی، أثّـرت يف حتريـف واقعـة العاشـوراء (راجـع
الشــيخ الطرحيــي مــن املعتمــدين والعلمــاء، إّال أنّــه توجــد الکثــري مــن املســاحمات «يف هــذا اجملــال: 

  ).1/713: 1382(القمي ، » يف کتابه املنتخب کما الخيفی علی اهل البصرية واإلّطالع
حــديث الکســاء «ســتخدم تعبــري عنــدما يــتّم الکــالم عــن هــذا احلــديث يف کتــب الــرتاجم، يُ 

ه مــن الّتعــابري (الصــدر، » بالرتتيــب املوجــود يف منتخــب الطّرحيــی ؛ 1/303: 1429أو مــا شــا
: 1403؛ آقـــابزرك الطهـــراين، 9/60و  5/251: 1403؛ األمـــني، 2/238: 1368القمـــي، 

) وهذا ما يؤّکد علـی انفـراد الطرحيـي هلـذا احلـديث، کمـا أّن القمـي يقـول: 17/153؛ 16/36
حــــديث الکســــاء املعــــروف عنــــدنا اآلن فإنّــــه مل يــــورد يف الکتــــب املعروفــــة املعتــــربة ويف اصــــول «

ــة وميکــن القــول بأنّــه مــن خصــائص املنتخــب ــذه الکيفّي » احلــديث واجملــامع املتقنــة للمحــدثني 
  ).1/672: 1382(القمي، 
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ق) ايضـاً ممـن ذکـر هـذا احلـديث يف کتابـه 1110بداهللا بن نوراهللا البحـراين اإلصـفهاين (م ع
وهو الوحيد الذي ذکر له سنداً، مصـرِّحاً أنّـه وجـد احلـديث خبـط السـيد هاشـم  »عوامل العلوم«

  .2الزهراء(س) البحراين وفيه بعض النقاشات وهو ينتهي إلی جابر من فاطمة
  راسات حول حديث الکساء املشهور سنداً ونصاً.يف ما يلي جنري بعض الد

  
  دراسة حول إسناد حديث الکساء المشهور 1.2

 إمعان النظر يف إسناد هذه الرواية يوصلنا إلی بعض النتائج: 

إدعی عبداهللا البحراين أنه وجد احلديث خبط السيد هاشم إّال أنّه من املمکن أنّـه أخطـأ أ. 
وهی مبعنی أخذ العلم من صـحيفة مـن » الوجادة«يف معرفة اخلط. طريقة الّتحمل هذه تسّمی 

غـــري مســـاع وال إجـــازة وال مناولـــة وذلـــك إذا وجـــد الشـــخص حـــديثاً خبـــط شـــيخ مل يلقـــه أو لقيـــه 
) وهــذه أضــعف طريقــة 116؛ أبوشــبهة، د.ت: 101: 1428منــه (الصــاحل، ولکــن مل يســمع 

لتحّمـــل احلـــديث ويعتـــرب الـــبعض هـــذا النـــوع مـــن احلـــديث، حـــديثاً منقطعـــاً مرســـالً فيـــه شـــوب 
  ).1198: 1395؛ مکارم الشريازي، 2/237: 1385األتصال (راجع: املامقاين، 

مل يــتّم توثيــق بعــض الــرواة يف سلســلة إســناد هــذه الروايــة؛ علــی ســبيل املثــال أبــان بــن ب. 
تغلــب البکـــري مل يـــذکر امســـه اّال يف الرجـــال للطوســـي وهـــذا دون أن يـــذکر لـــه مـــدحاً أو قـــدحاً 

) وهکــــذا قاســــم بــــن حييــــی اجلــــالء الکــــويف الــــذي مل يــــذکر امســــه يف 126: 1381(الطوســــي، 
 قّط فهو جمهول. الکتب الرجالية الثمانية

املعــروف يف » إبــن هاشــم بــن علــي«الســيد ماجــد البحــراين املــذکور يف الســند إذا کــان ج. 
املشايخ، فهو ال يروي عنه السيد هاشم البحراين فضالً عـن کونـه شـيخاً لـه؛ ألّن السـيد ماجـد 

للهجــرة وبينهمــا مثــانني ســنة (راجــع:  1107والســيد هاشــم تــويف حنــو ســنة  1028تــوّيف ســنة 
 ).930/ 11: 1413البحراين، 

عن طريق أبيه إّال أنّه يف اإلسـناد املـذکور » علي بن إبراهيم عن بزنطي«د.کّل ما نقل عن 
 ).931/ 11: 1413روی مباشرة عن بزنطي دون توسط أبيه (البحراين، 
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  ).21/45: 1369هـ. مل يرو أبوبصري عن أبان بن تغلب قطُّ (اخلوئي، 
والطوسـي  ن يف هـذا اإلسـناد مثـل جـابر، أبوبصـري، الکليـين، املفيـدو. بعض الـرواة املوجـودو 

رووا هـــذا احلـــادث أو نقلـــوه يف کتـــبهم بطريقـــة أخـــری خمتلفـــة عّمـــا يف الـــنص املشـــهور (کمـــا 
سنری) وإضافة علی ذلك الشـيخ املفيـد الـذي ضـمن هـذا اإلسـناد يقـول حـول آيـة التطهـري: 

) 53: 1413(املفيــد، » ســلمة لــت يف بيــت أمقــد نقــل املوافــق واملخــالف أن هــذه اآليــة نز «
وکيــف ميکــن أّال يکــون منتبهــاً إلــی حــديٍث نقلــه بنفســه وهــو يــنّص علــی نــزول اآليــة يف بيــت 

  الزهراء (س)؟ فاطمة
  
  دراسة حول نص حديث الکساء المشهور 2.2

  املضامني املوجودة يف النص املشهور حلديث الکساء ميکن تصنيفها ضمن املقوالت اآلتية:
  الزهراء (س). حمل احلادث وهو بيت فاطمةأ. 

للـــــدخول حتـــــت ) واحلســـــن (ع) واحلســـــني (ع) إذنـــــاً طلـــــب علـــــي (ع) وفاطمـــــه (سب. 
الکســاء بعــد مــا دخلــوا البيــت واحــداً تلــو اآلخــر (ماعــدا فاطمــة (س) وهــی کانــت يف البيــت) 

 والنبّی (ص) ليس من أرسل يف طلبهم أو َدعاهم.

اللهـم إّن هـوالء أهـل بيتـی ... فاجعـل «ـذه العبـارات:  ج. ُدعاء النيب (ص) يف حقهم
ـــــرجس  ـــــيهم واذهـــــب عـــــنهم ال صـــــلواتك وبرکاتـــــك ورمحتـــــك وغفرانـــــك ورضـــــوانك علـــــيَّ وعل

  ».تطهرياً   وطّهرهم
د. مل يکن يف البيت ماعدا هـوالء اخلمسـة ولـذلك ال تـنّص الّروايـة علـی إخـراج أزواج النـّيب 

  .أو إدخاهلن» البيت أهل«(ص) من عداد 
  

  النصوص غير المشهورة .3
عــالوة علــی مــا ذکــر، هنــاك نصــوص أخــری حتکــي مــا حــدث يف يــوم الکســاء وميکــن تصــنيفها 

  ضمن روايات من املعصومني(ع) وروايات من الصحابة.
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  الروايات الصادرة عن المعصومين (ع) 1.3
(ع)، اإلمـام البـاقر أمرياملؤمنني (ع)، اإلمام احلسن (ع)، اإلمام احلسـني (ع)، اإلمـام السـجاد 

(ع)، اإلمـــام الصـــادق(ع) واإلمـــام الرضـــا (ع) هـــم مـــن نقلـــوا هـــذا احلـــديث. يف مـــا يلـــي تقريـــر 
مـــوجز عـــن هـــذه الروايـــات وبالّتـــالی وإلجـــراء البحـــث حـــول املضـــامني الرئيســـة، نقـــوم بتصـــنيف 

  املضامني املوجودة يف هذا القسم ضمن عدة جمموعات.

  اميرالمومنين (ع) 1.1.3
سلمة ... ُمثَّ َدَخَل ... ِيف ِكَسـاٍء لَـُه، ... ُمثَّ قَـاَل: اللَُّهـمَّ َهـُؤَالِء   َعَنا َرُسوُل اللَِّه ِيف بـَْيِت أمّ . مجََ 1

ُهُم الرِّْجَس ... فـََقالَـْت أمّ  فَأَنَـا ... فـََقـاَل: أَنْـِت ِممـَّْن أَنْـِت ِمْنـُه  …سـلمة:   أَْهُل بـَْيِيت فََأْذِهْب َعنـْ
 ).2/52: 1411(احلسکاين،  َوأَْنِت َعَلى َخْريٍ...

نَــا َعبَــاَءًة َقَطَوانِيَّــ2 ًة، . ِإنَّ َرُسـوَل اللَّــِه (ص) نَــاَم َونـَــوََّمِين َوَزْوَجــِيت فَاِطَمـَة َوابـْــَينَّ ... وأَْلَقــى َعَليـْ
ــا يُرِيــُد اللَّــهُ َفــأَنـَْزَل اللَّــُه ... ِفي )، َوَقــاَل َجبـْرَئِيــُل (ع): أَنَــا ِمــْنُكْم يَــا 33...﴾ (االحــزاب:   َنا:﴿ِإمنَّ

 ).31/446: 1403ُحمَمَُّد، َفَكاَن َساِدُسَنا َجبـْرَئِيَل(ع) (اجمللسي، 

 ويف مقام االحتجاج نقل عن امرياملومنني (ع):

ـا يُرِيـُد اللَّـهُ   ابِـهِ . أَ تـَْعَلُموَن َأنَّ اللَّـَه أَنـْـَزَل ِيف ِكتَ 3 ...﴾، َفَجَمَعـِين َوفَاِطَمـَة َوابـْـَينَّ ... ُمثَّ   :﴿ِإمنَّ
ُهُم الرِّْجَس ... فـََقالَـْت أمّ  َنا ِكَساًء َوقَاَل َهُؤَالِء أَْهُل بـَْيِيت... فََأْذِهْب َعنـْ سـلمة وأَنَـا ...   أَْلَقى َعَليـْ

  ).2/646: 1405فـََقاَل أَْنت ِإَىل َخْري(اهلاليل، 
ْعــُت َعِلّيــاً يـَُقــول4 ــوَرى ...مسَِ ــْوَم الشُّ ــَزَل اللَّــُه ِفيــِه آيَــَة التَّْطِهِري...فََأَخــَذ َرُســوُل اللَّــِه  . يـَ :... أَنـْ

(ص) ِكَســاًء َخْيَربِيّــاً َفَضــمَِّين ِفيــِه َوفَاِطَمــَة َواحلََْســَن َواحلَُْســْنيَ (ع) ُمثَّ قَــاَل ... َهــُؤَالِء أَْهــُل بـَْيــِيت 
ُهُم الرِّْجَس ...(ابنفََأذْ    ).561- 554/ 2: 1362بابويه،  ِهْب َعنـْ

 اإلمام الحسن (ع) 2.1.3
ـــْت آيَـــُة التَّْطِهـــِري َمجََعَنـــا َرُســـوُل اللَّـــِه (ص) َوإِيَّـــاُه ِيف ِكَســـاٍء ِألمّ 5 ـــا نـَزََل ســـلمة َخْيـــَربِيٍّ ُمثَّ َقـــاَل   . َلمَّ

ـــَرِيت  ـــْرُهْم َتْطِهرياً(احلســـکاين،  اللَُّهـــمَّ َهـــُؤَالِء أَْهـــُل بـَْيـــِيت َوِعتـْ ُهُم الـــرِّْجَس َوَطهِّ : 1411فََأْذِهـــْب َعـــنـْ
  .)35/232: 1403؛ اجمللسي، 2/30
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. َلمَّا َأْمجََع ... َعلَـى ُصـْلِح ُمَعاوِيَـَة...فـََقاَل:...َلمَّا 6 ويف مقام اإلحتجاج قد ورد عنه (ع):
سلمة َخْيـَربِيٍّ، َوَذلِـَك   (ص) ... َفَجلََّلَنا َونـَْفَسُه ِيف ِكَساٍء ِألمّ   اللَّهِ   نـَزََلْت آيَُة التَّْطِهِري َمجََعَنا َرُسولُ 

ُهُم الــرِّْجَس... فـََقالَــْت  ــنـْ ــِيت،... فََأْذِهــْب َع ــُل بـَْي َــا َوِيف يـَْوِمَهــا، فـََقــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْه ِيف ُحْجَرِ
(ص):...، أَنْـِت َعلَـى َخـْريٍ وِإَىل َخـْريٍ،... َوَلِكنـََّهـا َخاصَّـٌة سلمة: أَْدُخُل َمَعُهـْم ... فـََقـاَل َهلَـا   أمّ 

ِيل َوَهلُــــْم. ُمثَّ َمَكــــَث َرُســــوُل اللَّــــِه (ص) بـَْعــــَد َذلِــــَك ... ، يَْأتِينَــــا ُكــــلَّ يـَــــْوٍم ... فـَيَـُقوُل:الصَّــــَالَة 
ا يُرِيُد اللَّهُ  يـَْرَمحُُكُم اللَُّه،   ).559و  565- 561: 1414(الطوسي،  ...﴾  ﴿ِإمنَّ

  اإلمام الحسين (ع) 3.1.3
سـلمة ... فـَدَعا عليّـاً َوفاطمـة واحلسـن واحلسـني (ع) ... ِ  . َكاَن َرُسوُل اللّـه (ص) يف بيـِت أمّ 7

ـــــُد اللَّـــــهُ  ـــــا يُرِي ـــــال: ﴿ِإمنَّ ـــــت أمّ   مثّ َق ـــــال:  ...﴾ فـََقاَل » إنَّـــــِك إىل خـــــريٍ «ســـــلمة: َوأنَـــــا َمَعُهـــــم...؟ َق
  ).35/213: 1403؛ اجمللسي، 210 :1424الکويف،   عقدة (ابن

 اإلمام الّسجاد (ع) واإلمام الرضا (ع) 4.1.3
(ع)  سلمة، قَاَلْت: نـَزََلْت َهِذِه اْآليَـُة ِيف بـَْيـِيت... فَـَدَعا َعِليّـاً وفَاِطَمـَة واحلََْسـَن واحلَُْسـْنيَ   . َعْن أمّ 8

ــِيت، اللَُّهــمَّ أَْذِهــْب َعــنـُْهُم الــرِّْجَس ... َقــالَ  ــُل بـَْي ــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْه ــُل (ع) ... ُمثَّ َق  وَجــاَء َجبـْرَئِي
سـلمة:... َوأَنَـا ... َوِجْئـُت ِألَْدُخـَل َمَعُهـْم. فـََقـاَل: ُكـوِين َمَكانَـِك   َجبـْرَئِيُل: وأَنَا ِمْنُكْم... قَاَلْت أمّ 

  ).35/208: 1403؛ اجمللسي، 368: 1414ِمْن أَْزَواِج َنِيبِّ اللَِّه ... (الطوسي،  ...أَْنتِ 

 اإلمام الباقر (ع) 5.1.3
ــاً َوفَاِطَمــَة َواحلََْســَن َواحلَُْســْنيَ (ع)   . نـَزََلــْت َهــِذِه اْآليَــُة... ِيف بـَْيــِت أمّ 9 ــَدَعا ... َعِلّي ســلمة ... َف

ُهُم الـرِّْجَس «... ُمثَّ قَاَل: فـََقالَـْت... َوأَنَـا ...» ... اللَُّهمَّ َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيـِيتَ ... اللَُّهـمَّ أَْذِهـْب َعـنـْ
  ).2/193: 1404قَاَل ... إِنَِّك ِإَىل َخْري (القمي،  َمَعُهْم ...

  اإلمام الصادق (ع) 6.1.3
ْ َمـــْن َأْهـــُل بـَْيِتـــِه َالدََّعاَهـــا آُل فُـــَالٍن َوآُل فُـــَالٍن 10 . فـََلـــْو َســـَكَت َرُســـوُل اللَّـــِه (ص) فـََلـــْم يـُبَــــنيِّ

ــا يُرِيــُد اللَّــهُ َوَلِكــنَّ اللَّــَه َعــزَّ َوَجــلَّ أَنـَْزلَــُه ِيف ِكَتابِــِه ... ﴿إِ  ...﴾ َفَكــاَن َعِلــيٌّ واحلََْســُن واحلَُْســْنيُ   منَّ
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ســلمة ُمثَّ قَــاَل اللَُّهــمَّ ِإنَّ   َوفَاِطَمــُة (ع) فَــَأْدَخَلُهْم َرُســوُل اللَّــِه (ص) َحتْــَت اْلِكَســاِء ِيف بـَْيــِت أمّ 
سـلمة أَ َلْسـُت ِمـْن َأْهلِـَك فـََقـاَل ِإنـَِّك   فـََقاَلْت أمّ  ِلُكلِّ َنِيبٍّ َأْهًال َوثـََقًال َوَهُؤَالِء َأْهُل بـَْيِيت َوثـََقِلي

؛ حرالعـــــــاملي، 287-1/286: 1407ِإَىل َخـــــــْريٍ َوَلِكـــــــنَّ َهـــــــُؤَالِء َأْهلِـــــــي َوثِْقلِـــــــي (الکليـــــــين، 
1425 :2/11-12( .  

  دراسة الروايات الصادرة عن املعصومني (ع) توصلنا إلی النتائج الّتالية:  
الزهراء (س) واحلــــــديث املوجــــــود يف کتــــــاب  مل ينقــــــل روايــــــة عــــــن النــــــيب (ص) أو فاطمــــــة  . أ

مل يـرو عنهـا بـل هـو » الزهراء بنت املصـطفی رواية فاطمة«ضمن باب  »شواهد التنزيل«
ا واضـافة علـی ذلـك، وفـق هـذا احلـديث، فاطمـة الزهراء (س) هـي مـن  منقول علی لسـا

  عدم وقوع احلادث يف بيتها الشريف. دخلت علی النيب (ص) وهذا ما يدّل علی
) أويوجـد قرينـة تـدّل %60سـلمة ( فيما يتعلق مبحل احلادث، إّما مت التصريح ببيـت أم  . ب

) وهــذا يف الوقــت الــذي لــو کــان األمــر %20) أو مل يصــرّح باملکــان (%20علــی ذلــك (
ام الزهراء (س) أو يف حالـة التکـرار للحـدوث، والسـّيما يف مقـ قد حدث يف بيـت فاطمـة

) ومـا نقـل عـن 4و3مثلما نُقل عن امرياملؤمنني (ع) يف يوم الشوری (رواية - اإلحتجاج 
، کــان مــن املنطقــي اإلشــارة إلــی - )6اإلمــام احلســن (ع) يف الصــلح مــع معاويــة (روايــة 

 سلمة يف حالة تکرار احلدوث. بيتها (س) أو عدم التصريح ببيت أم

وبنســـــــبة عاليـــــــة –املعصـــــــومني (ع) مـــــــن املضـــــــامني املشـــــــرتکة املوجـــــــودة يف روايـــــــات   . ت
سلمة للدخول حتت الکساء ورفـض النـّيب (ص) يف مجيـع املواضـع  إستئذان أم - )70%(

وهــذا ايضــاً ال يوجــد يف حــديث الکســاء املشــهور مــع أّن اإلمــام الصــادق (ع) يبــّني أّن 
البيــــت هــــو أن ال يــــّدعي أحــــد بأنّــــه مــــن  اهلــــدف مــــن نــــزول آيــــة التطهــــري وتعريــــف أهل

 . )12- 2/11: 1425؛ حرالعاملي، 287- 1/286: 1407يت (الکليين، الب اهل

البيــت اســتأذنوا للــدخول مــع النــيب  أن اهل - ولــو ملــرة واحــدة - الجنــد هــذا املضــمون   . ث
% مـــن املواضـــع جنـــد أن النـــيب (ص) هـــو مـــن دعـــاهم 30(ص) حتـــت الکســـاء بـــل يف 

إلی النيب (ص) بالفـاظ  للجمع حتت الکساء ويف املواضع األخری ايضاً ّمت إسناد العمل 
.» َمجََعنا رسوُل اهللا«کـ  وغريه مما يدّل علی أّن النيب (ص) تعّمد مجَعهم لغرٍض معنيَّ
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  نسبة المضامين الرئيسة في روايات المعصومين (ع) .1 الجدول
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  رواية الصحابة عن الحادث 2.3

معظمهـــم  مت نقـــل هـــذا احلـــادث عـــن طريـــق جمموعـــة مـــن الصـــحابة ومـــن خمتلـــف الطـــرق واّدعـــی
احلضــــور عنــــد الوقــــوع. يف مــــا يلــــي تقريــــر مــــوجز عــــن هــــذه الروايــــات وبالتّــــايل نقــــوم باســــتخراج 

  املضامني الرئيسة املوجودة فيها.

  جعفربن ابي طالب 1.2.3
ـــاَل: َمـــْن يَـــْدُعو ِيل َمـــْن يَـــْدُعو ِيل فـََقاَلـــتْ . 11 ـــَل َهاِبطـــاً ... َق ـــا َنَظـــَر النَّـــِيبُّ (ص) ِإَىل َجبـْرَئِي  َلمَّ

ــاَل: اللَُّهــمَّ ...ِإنَّ َهــُؤَالِء  ــاً َوفَاِطَمــَة َوَحَســناً، َوُحَســْيناً، ...َق َــا ... فـََقــاَل: اْدِعــي ِيل َعِلّي زَيـَْنــُب: أَن
أَْهلِــي... فـََقالَـــْت زَيـْنَـــُب: ... أَ َال أَْدُخـــُل َمَعُكــْم قَـــاَل: َمَكانَـــِك فَِإنَّـــِك َعلَــى َخـــْريٍ ِإْن َشـــاَء اللَّـــُه 

 ).55- 2/54و 2/53: 1411(احلسکاين، 

ــا َنَظــَر َرُســوُل اللَّــِه (ص) ِإَىل الرَّْمحَــِة َهاِبَطــًة، َقــاَل: . 12 فـََقاَلــْت َصــِفيَُّة ...» اْدُعــوا ِيل، «َلمَّ
ِـــْم ...» أَْهـــَل بـَْيـــِيت َعِليًّـــا َوفَاِطَمـــَة َواحلََْســـَن َواحلَُْســـْنيَ «َمـــْن...؟ قَـــاَل: اللَُّهـــمَّ «ُمثَّ قَـــاَل:  َفِجـــيَء ِ

ا يُرِيُد اللَّهُ ...»َهُؤَالِء آِيل   )3/159: 1411...﴾ (النيسابوري،   ، َوأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: ﴿ِإمنَّ

  عايشه 2.2.3
ــأّم عينيهــا .1روايــات عائشــة صــنفان:  . عائشــه کمجــرد راويــة 2 ؛عائشــة کمــن رأت مــاجری ب

 .عللحادث وليس من حضرت عند الوقو 
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 عائشه کمن رأت ماجری بأّم عينيها

. ُمجَْيــــــــع بْــــــــِن ُعَمــــــــْريٍ قَــــــــاَل: اْنطََلْقــــــــُت... ِإَىل َعاِئَشــــــــَة... قَالَــــــــْت: ... َلَقــــــــْد َرأَيْــــــــُت 13
َوَقــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهِلــي... فـَُقْلــُت: ... أَ َلْســُت ِمــْن  - اْلَتــفَّ َعَلــْيِهْم بِثـَْوبِــهِ (ص)   اللَّــهِ  َرُســولَ 

 ).2/61 :1411أَْهِلَك قَاَل: إِنَِّك َعَلى َخْري (احلسکاين، 

اللَّــــِه اْلتَـَفــــَع  . ُمجَْيــــع التـَّْيِمــــيِّ قَــــاَل: اْنطََلْقــــُت... ِإَىل َعاِئَشــــَة... فـََقاَلْت:...رَأَيْــــُت َرُســــولَ 14
ــْوٍب َوَقــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهِلــي أَْذِهــْب ... قـُْلــُت:... أَ َلْســُت ِمــْن أَْهِلــَك َقــاَل: إِنَّــِك   َعَلــْيِهمْ  بِثـَ

  ).2/61 :1411َلَعَلى َخْريٍ وََملْ يُْدِخْلِين َمَعُهْم (احلسکاين، 
ــُه:  . اْلَعــوَّاُم ْبــُن َحْوَشــٍب قَــاَل: َحــدََّثِين 15 ــْيِم اللَّــِه يـَُقــاُل َل اْبــُن َعــمٍّ ِيل ِمــْن بَــِين اْحلَــاِرِث ْبــِن تـَ

قَـاَل: َدَخْلـُت ... َعلَـى َعاِئَشـَة... قَالَـْت:... رَأَيْـُت َعِليّـاً َوفَاِطَمـَة َوَحَسـناً َوُحَسـْيناً َوَمجَـَع  3ُجمَمِّعٌ 
نَّ َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيـِيت... فـَُقْلـُت: ... أَنَـا ِمـْن أَْهلِـَك قَـاَل: بِثـَـْوٍب َعلَـْيِهْم ُمثَّ قَـاَل:اللَُّهمَّ إِ َرُسوُل اللَِّه 

  ).35/210 :1403؛ اجمللسي، 2/62 :1411 تـََنحَّْي فَِإنَِّك ِإَىل َخْريٍ (احلسکاين،

  عائشه کمجرد راوية
ــا يُرِيــُد 16 . عــن َأِيب َعْبــِد اللَّــِه اْجلَــَدِيلِّ قَــال: َدَخْلــُت َعَلــى َعاِئَشــَة فـَُقْلــُت أَيْــَن نـَزَلَــْت ...﴿ِإمنَّ

سـلمة قَالَـْت أُم سـلمة... َرُسـوُل اللَّـِه (ص) ... قَـاَل لَـْو َكـاَن   ...﴾ قَاَلْت نـَزََلْت ِيف بـَْيـِت أمّ   اللَّهُ 
ــْوٍب َخْيــَربِيٍّ ... قَالَــْت أمّ َأَحــٌد يَــْذَهُب فـَيَــْدُعو لَنَــ َهــا... َجتَلَّــَل بِثـَ ــاً َوفَاِطَمــَة َوابـْنَـيـْ ســلمة ...   ا َعِلّي

  ).335- 334: 1410أَْدِخْلِين َمَعُهْم قَاَل ... إِنَِّك ِمْن َصاِحلَاِت أَْزَواِجي ...(الکويف، 

  جابر بن عبداهللا انصاری 3.2.3
  نـَزَلَـــْت َهـــِذِه اْآليَـــُة َعلَـــى النَّـــِيبِّ (ص) َولَـــْيَس ِيف اْلبَـْيـــِت ِإالَّ فَاِطَمـــُة َواحلََْســـُن َواحلَُْســـْنيُ َوَعِلـــيٌ . 17

ا يُرِيُد اللَّهُ    ).2/29 :1411...﴾ فـََقاَل النَِّيبُّ(ص): اللَُّهمَّ َهُؤَالِء أَْهِلي (احلسکاين،  ﴿ِإمنَّ
ــــا يُرِيــــُد اللَّــــهُ   ِيف بـَْيــــِت أمّ . 18 ...﴾ فَــــَدَعا النَّــــِيبُّ (ص) بِاحلََْســــِن  ســــلمة فَــــأَنـَْزَل اللَّــــُه ...﴿ِإمنَّ

ســــلمة َوأَنَــــا   َواحلَُْســــْنيِ َوفَاِطَمــــَة ... فَــــَدَعا َعِلّيــــاً ... وقَــــاَل اللَُّهــــمَّ َهــــُؤَالِء أَْهــــُل بـَْيِيت...فـََقالَــــْت أمّ 
 ).65- 66 :1401نَِّك ِإَىل َخْريٍ... (خزاز الرازي، َمَعُهْم...فـََقاَل َهلَا إِ 



 39   ...يف ضوء  »حديث الکساء املشهور«دراسة نقدية يف صّحة 

 

  واثلة بن اسقع ليثي 4.2.3
ــــــَع َرُســــــوِل اللَّــــــِه 19 ــــــُة:اْنطََلَق ِإَىل َرُســــــوِل اللَّــــــِه...َفَجاَء َم ــــــْت فَاِطَم ــــــُد َعِلّياً...فـََقاَل ــــــُت أُرِي . ِجْئ

ـــــ ـــــَدَعا َرُســـــوُل اللَّـــــِه َحَســـــناً َوُحَســـــْيناً...فـََقاَل: ﴿ِإمنَّ ـــــُد اللَّـــــهُ (ص)...َف ...﴾...اللَُّهـــــمَّ َهـــــُؤَالِء  ا يُرِي
 )2/64 :1411أَْهِلي...قـُْلُت:...َوأَنَا...قَاَل:َوأَْنَت ِمْن أَْهِلي... (احلسکاين، 

ا 20 ــ ْنيٌ ... ُمثَّ تَــَال ﴿ِإمنَّ ٌن َوُحَســ وُل اللَّــِه َوَمَعــُه َعِلــيٌّ َوَحَســ اَء َرُســ َة... َجــ . أَتـَْيــُت َفاِطَمــ
ــــــُد اللَّــــــهُ  ــــــِيت ... (احلســــــکاين،  يُرِي ُل بـَْي ُؤَالِء َأْهــــــ مَّ َهــــــ ـــــاَل: اللَُّهــــــ ؛ 2/67، 1411...﴾ ُمثَّ قَـ

 . )28/95 :1416حنبل،  ابن

سـلمة، َفَجـاَء احلََْسـُن ... ُمثَّ َجـاَء ُحَسـْنيٌ ... ُمثَّ َجـاَءْت   . ِجْئُت َرُسوَل اللَِّه ِيف َمْنـزِِل أمّ 21
ا يُرِيُد اللَّهُ    ).2/69 :1411...﴾ (احلسکاين،   فَاِطَمُة ... َوَدَعا ِبَعِليٍّ ... ُمثَّ قَاَل: ﴿ِإمنَّ

... َفَأقْـَبـــلَ 22 ـــزَِل َعِلـــيِّ ـــُد اللَّـــهُ  . أَتـَْيـــُت َمْن ـــا يُرِي ...﴾ اللَُّهـــمَّ   النَّـــِيبُّ(ص) ... ُمثَّ َقـــاَل: ﴿ِإمنَّ
ـــَت ِمـــْن َأْهِلـــي... (احلســـکاين،  ـــاَل: َوأَْن َـــا ِمـــْن َأْهِلـــَك َق  :1411َهـــُؤَالِء َأْهِلي...قـُْلـــُت: ... أَن

2/70-71.(  
أََمَرِين َرُسوُل اللَِّه (ص) َأْن أَْدُعَو َعِليّـاً َفَدَعْوتُـُه َفَجَمـَع لَـُه احلََْسـَن َواحلَُْسـْنيَ َوفَاِطَمـَة، ُمثَّ   .23

  ).2/72 :1411أَْلَقى َعَلْيِهْم ثـَْوباً ُمثَّ قَاَل: ... اللَُّهمَّ َهُؤَالِء َأْهِلي ...(احلسکاين، 
ـــَة بْـــِن اْألَْســـ24 أَنَّـــُه َكـــاَن ِعْنـــَد النَّـــِيبِّ ِإْذ َجـــاَء َعِلـــيٌّ َوفَاِطَمـــُة َواحلََْســـُن َواحلَُْســـْنيُ   َقعِ . َعـــْن َواثَِل

ــُه ُمثَّ َقــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهــُل بـَْيــِيت، ... قـُْلــُت: ... َوأَنَــا. َقــاَل: َوأَْنــَت. ــْيِهْم ِكَســاًء َل .. َفــأَْلَقى َعَل
  ).2/73 :1411(احلسکاين، 

الطريـق عـن أيب عمـار عـن واثلـة، يوجـد الکثـري مـن اإلضـطرابات يف رواياتـه  رغم وحدة
سـلمة ويف دعـوة  الزهراء (س) وام إلی درجة يوجد خالفات يف حمـل احلـدوث بـني منـزل فاطمـة

النــّيب (ص) ألصــحاب الکســاء وجميــئهم بانفســهم ويف َمــن أمــره الرســول (ص) إلحضــارهم. 
لـة يف عـداد اهـل بيـت ثـالث مـرات وهـذا امـر مسـتبعد إضافة علی ذلك، عـّد النـيبُّ (ص) واث

يف مضـــــامينها  ال وجـــــه لـــــه. ولـــــذلك ال نُـــــدخل رواياتـــــه ضـــــمن الّدراســـــات ونقـــــوم بالبحـــــث
 منفرد.  بشکل
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  نسبة المضامين الرئيسة في روايات واثلة لحديث الکساء .2الجدول 
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 سلمة  أمّ  5.2.3

عــن هــذه ســلمة. يف مــا يلــي تقريــر مــوجز   معظــم الروايــات الــوارده يف هــذا اجملــال منقولــة عــن أمّ 
  الروايات وبطرقها املختلفة.

 شهر بن حوشب 1.5.2.3

ــِك ... اْذَهــِيب فَاْدِعيــِه 25 . َجــاَءْت فَاِطَمــُة وَمَعَهــا احلََْســُن َواحلَُْســْنيُ ... فـََقــاَل أَْيــَن اْبــُن َعمِّ
... فـََقــاَل َهــُؤَالِء أَْهـــُل بـَْيــِيت... فـَُقْلـــُت ... فَأَنَــا قَـــاَل إِنـَّـِك َعلَـــى َخــْريٍ َونـَزَلَـــْت َهــِذِه اْآليَـــُة... ِيف 

 ).332- 331 :1410اِطَمَة َواحلََْسِن َواحلَُْسْنيِ (الکويف، النَِّيبِّ َوَعِليٍّ َوفَ 

ـــاَل: اْدِعـــي ِيل َزْوَجـــِك وابـْنَـْيـــِك.   . قَالَـــتْ 26 ـــُه فَاِطَمـــُة ... فـََق َدَخـــَل َعلَـــيَّ َرُســـوُل اللَّـــِه فَأَتـَْت
ُهْم ... ُمثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ َهُؤَالِء أَْهُل بـَْيـِيت... فـََقالَـْت أمّ  سـلمة: أَ َلْسـُت ِمـْن أَْهـِل بـَْيتِـَك قَـاَل:   َفَدَعتـْ

 ).2/97 :1411وِإَىل َخْريٍ (احلسکاين، إِنَِّك َعَلى َخْريٍ 

َأَخَذ َرُسوُل اللَِّه ِكَساًء َفَجَعَلُه َعَلى َعلِـيٍّ وفَاِطَمـَة واحلََْسـِن واحلَُْسـْنيِ ِيف بـَْيـِيت، ُمثَّ   . قَاَلتْ 27
ـــا ـــِل اْلبَـْيـــِت َق ـــْن أَْه ـــُت: ... أَ َلْســـُت ِم ـــِيت... فـَُقْل ـــُل بـَْي ـــمَّ َهـــُؤَالِء أَْه ـــاَل: اللَُّه َل: أَنْـــِت ِإَىل َخـــْريٍ َق

 ).2/98 :1411(احلسکاين، 

سلمة َأنَّ اْآليََة نـَزََلْت ِيف بـَْيِتَها َوالنَِّيبُّ َوَعِليٌّ وفَاِطَمـُة َواحلََْسـُن َواحلَُْسـْنيُ ِفيِهَفَأَخـَذ   . َعْن أمّ 28
ــ [النَّــِيبُ  َــا ُمثَّ َقــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْه ــاًء َفَجلََّلُهــْم ِ ُهْم ... َقــاَل: ] َعَب َــا ِمــنـْ ُل بـَْيــِيت... فـَُقْلــُت ... َوأَن

  ).2/102 :1411 إِنَِّك ِإَىل َخْريٍ (احلسکاين،
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َنَمــا َرُســوُل اللَّــِه (ص) َجــاِلٌس ِعْنــِدي  . تـَُقــولُ 29 فََأْرَســَل ِإَىل احلََْســِن َواحلَُْســْنيِ َوفَاِطَمــَة  - بـَيـْ
ُهْم ... قَــاَل: إِنَّــِك َعَلــى َخــْريٍ أَْو َوَعلِــيٍّ ... َوقَــاَل: اللَُّهــمَّ ِإنَّ َهــ ُؤَالِء أَْهــُل بـَْيــِيت... قـُْلــُت: َوأَنَــا ِمــنـْ

 ).107- 2/106: 1411ِإَىل َخْريٍ (احلسکاين، 

. قَالَـْت: ... نـَزَلَـْت َهــِذِه اْآليَـُة ِيف بـَْيــِيت ... أَقْـبَـَل النَّــِيبُّ (ص) ... ِإْذ أَقْـبَـلَـْت فَاِطَمــُة ... 30
َمَعَهـــا ابـَْناَهـــا ... فـََقـــاَل َهلـَــا النَّـــِيبُّ: أَيْـــَن بـَْعلُـــِك ... قَالَـــْت: ... يَـــْأِيت اْآلَن...َجـــاَء َعِلـــيٌّ... فَـــِإَذا 

ـــاَءٌة َقَطَوانِ  ـــِيت...، قـُْلـــُت: ... أُْدِخـــُل َعَب َـــا رُُءوَســـُهم... فـََقـــاَل: اللَُّهـــمَّ َهـــُؤَالِء أَْهـــُل بـَْي يَّـــٌة َفَجلَّـــَل ِ
  ).  110- 2/108: 1411رَْأِسي َمَعُكْم قَاَل: ... إِنَِّك َعَلى َخْريٍ (احلسکاين، 

ِجِك وابـْنَـْيِه ... قَـاَل: اللَُّهـمَّ ِإنَّ َهـُؤَالِء . َرُسول اللَِّه (ص) قَاَل: لَِفاِطَمَة يَا بـُنَـيَُّة اْئِتيِين ِبَزوْ 31
ــد... قَاَلــْت أمّ  َــُه ِمــْن يَــِدي فـََقــاَل: إِنَّــِك  - ســلمة: فـََرفـَْعــُت اْلِكَســاَء ِألَْدُخــَل َمَعُهــمْ   آُل ُحمَمَّ َفَجَذب

 ).2/115: 1411َعَلى َخْريٍ (احلسکاين، 

يــِين ِبَزْوِجــِك وابـْنَـْيــِك... ُمثَّ قَــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء آُل . َرُســول اللَّــِه (ص) قَــاَل لَِفاِطَمــَة: اْئتِ 32
سلمة: فـََرفـَْعُت اْلِكَساَء ِألَْدُخَل َمَعُهْم َفَجَذبَُه ... ِمْن يَِدي وقَـاَل: إِنـَِّك َعلَـى   ُحمَمٍَّد... قَاَلْت أمّ 
  ).2/117: 1411َخْريٍ (احلسکاين، 

ـــــُه فَ 33 ـــــُت النَّـــــِيبَّ َجاَءْت ـــــِين . رَأَْي ـــــِه واْئِتي ـــــِك...اْذَهِيب فَاْدِعي ـــــُن َعمِّ ـــــَن اْب ـَــــا أَْي ـــــُة...فـََقاَل َهل اِطَم
ـــــــاَل اللَُّهـــــــمَّ َهـــــــُؤَالِء أَْهلُ  ـــــــى   بـَْيِيت...قَالَـــــــْت أمّ   بِابنَـْيِك...َق ـــــــاَل بـََل ـــــــَك َق سلمة...أََلْســـــــُت ِمـــــــْن أَْهِل

 ).335: 1410ِه وابـَْنِتِه فَاِطَمَة (الکويف، فََأْدَخَلِين...بـَْعَدَما َمَضى ُدَعاُؤُه ِالْبِن َعمِِّه وابـْنَـيْ 

ــَينَّ 34 ــِك ... اْدِعيــِه واْدِعــي ابـْ . َجــاَءْت فَاِطَمــُة ... فـََقــاَل َهلـَـا َرُســوُل اللَّــِه ص: أَيْــَن ابْــُن َعمِّ
َك قَــاَل: بـََلــى أَنْــِت َمَعــُهْ... قَــاَل: اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهــُل بـَْيــِيت... قَالَــْت: فـَُقْلــُت ... أَ َلْســَنا ِمــْن أَْهِلــ

 ).2/96: 1411َعَلى َخْريٍ (احلسکاين، 

. َرُســــول اللَّــــِه(ص) َدَعــــا َعِلّيــــاً َوفَاِطَمــــَة َواحلََْســــَن َواحلَُْســــْنيَ، فَــــَأْدَخَلُهُم اْلبَـْيــــَت، فـََقالَــــْت 35
ـا يُرِيـُد اللَّـهُ  - َعَلْيـهِ  َفَجلََّلُهْم ثـَْوبـاً َكـانَ  - سلمة: أَ تَْأَذُن ِيل فََأْدُخَل َمَعُهْم َفَدَخْلتُ   أمّ    ُمثَّ قَـاَل: ﴿ِإمنَّ

  ).  105- 2/104: 1411...﴾ (احلسکاين، 
. رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َجاءَْتُه فَاِطَمةُ ... فـََقاَل َهلَا: أَْيَن اْبُن َعمِّك ... اْذَهِيب فَـاْدِعي بِـِه َوائْتِيـِين 36

...،قـُْلـُت:... أََلْسـُت ِمـْن أَْهلِـَك قَـاَل: بـَلَـى... فَـَدَخْلُت ِيف  ُؤَالِء أَْهلِـيبِابـْنَـْيِه، ... قَـاَل: اللَُّهـمَّ ِإنَّ َهـ
 ).2/110: 1411اْلِكَساِء بـَْعَد َما َقَضى ُدَعاَءُه ِالْبِن َعمِِّه َوابـْنَـْيِه َوابـْنَِتِه فَاِطَمَة (احلسکاين، 
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ِعي َزْوَجــــِك َوابـْنَـْيِك...َقــــاَل:اللَُّهمَّ َهــــُؤَالِء .َعاَجلَــــْت فَاِطَمــــُة ِألَبِيَهــــا َســــِخيَنًة فـََقــــاَل...:ادْ 37
  ).2/103: 1411 ِعتـَْرِيت...(احلسکاين،

 ابوسعيد خدری 2.5.2.3

ـــا يُرِيـــُد اللَّـــهُ   نـَزَلَـــْت َهـــِذِه اْآليَـــُة ِيف بـَْيـــِيت   . قَالَـــتْ 38 َعٍة َجبـْرَئِيـــَل َوِميَكائِيـــَل   ﴿ِإمنَّ ...﴾ ِيف َســـبـْ
اْلبَـْيــِت قَــاَل إِنَّــِك   َوَرُســوِل اللَّــِه َوَعِلــيٍّ َوفَاِطَمــَة َواحلََْســِن َواحلَُْســْنيِ (ع)...قـُْلُت...أََلْســُت ِمــْن أَْهلِ 

  ).334: 1410اِج النَِّيبِّ َوَما قَاَل إِنَِّك ِمْن أَْهِل اْلبَـْيِت (الکويف، ِمْن أَْزوَ 
  سلمة: سعيد اخلدري روايات أخری غري منقولة عن أم روي عن ابی

. َمجََع َرُسوُل اللَِّه(ص) َعِلّياً َوفَاِطَمـَة َواحلََْسـَن َواحلَُْسـْنيَ ... فـََقـاَل: َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيـِيت ... 39
  ).2/38: 1411احلسکاين، (

. نـَزَلَــْت ِيف َرُســوِل اللَّــِه َوِيف احلََْســِن َواحلَُْســْنيِ َوِيف فَاِطَمــَة َوَعِلــيٍّ، قَــاَل اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهــُل 40
ـــــِيت... وَكانَـــــْت أمّ  َـــــا. فـََقـــــاَل َرُســـــوُل اللَّـــــِه: إِنَّـــــِك ِخبَـــــْريٍ َوِإَىل   بـَْي ـــــْت: َوأَن ـــــاِب فـََقاَل َخـــــْريٍ  ســـــلمة بِاْلَب

  ).2/39: 1411(احلسکاين، 
ــُد اللَّــهُ 41 ــا يُرِي ــِت ﴿ِإمنَّ ــا نـَزََل ــْم َرُســوُل اللَّــِه ص  . َلمَّ ــاَل:   ...﴾ ... َجلََّلُه ــَربِي فـََق ِبِكَســاٍء َخْي

َىل َخـــْريٍ ســـلمة َعلَـــى بَـــاِب اْلبَـْيـــِت فـََقالَـــْت: َوأَنَـــا قَـــاَل: َوأَنْـــِت إِ   اللَُّهـــمَّ َهـــُؤَالِء أَْهـــُل بـَْيـــِيت ... َوأمّ 
  ).2/135: 1411(احلسکاين، 

مل يدِّع ابوسعيد يف هذه الروايات أنّه حضر وقت صـدور الروايـة ولـذلك يبـدو أنـه روی روايـة 
) ليســـت يف احلقيقـــة کـــالم 40ســـلمة دون ذکـــر امسهـــا والروايـــة املرفوعـــة إلـــی النـــّيب (ص) (روايـــة  ام

(ص)   النـيبّ  يعنی أنّه مل يرو ما شاهده من فعلالنّيب(ص) وإذا مل يکن ابوسعيد حاضرا وقتها فهذا 
 ولذلك ال ميکن رفع احلديث إليه(ص) وهذا ما يدل علی وقوع التصحيف يف السند.

  عقرب 3.5.2.3
ـــــَربٍ 42 ـــــْن َعْق ـــــْن أمّ  4. َع ـــــُل   َع َعٌة َجبـْرَئِي ـــــِت َســـــبـْ ـــــِيت َوِيف اْلبَـْي ـــــْت ِيف بـَْي ـــــْت نـَزََل ســـــلمة ... قَاَل

ــــــــــدٌ  ؛ 336: 1410َو[ َعلِــــــــــيٌّ َو] فَاِطَمـــــــــُة َواحلََْســــــــــُن َواحلَُْســــــــــْنيُ...(الکويف،  َوِميَكائِيـــــــــُل َوُحمَمَّ
  ).2/131: 1411احلسکاين، 



 43   ...يف ضوء  »حديث الکساء املشهور«دراسة نقدية يف صّحة 

 

 عمرة همدانية 4.5.2.3

ـــــَزَل اللَّـــــُه تـََعـــــاَىل 43 ـــــا يُرِيـــــُد اللَّـــــهُ   . أَنـْ ـــــُل [وِميَكائِيـــــلُ   ﴿ِإمنَّ ـــــا ِيف اْلبَـْيـــــِت ِإالَّ َجبـْرَئِي ]  ...﴾ وَم
  ).336: 1410ِليٌّ َوفَاِطَمُة َواحلََْسُن َواحلَُْسْنيُ (ع) (الکويف، ) َوعَ  َوُحمَمٌَّد(ص

ــا يُرِيــُد اللَّــهُ 44 ــَزَل اللَّــُه تـََعــاَىل: ﴿ِإمنَّ ...﴾ َوَمــا ِيف اْلبَـْيــِت ِإالَّ َجبـْرَئِيــُل َوَرُســوُل اللَّــِه َوَعِلــيٌّ   . أَنـْ
اْلبَـْيـِت فـََقاَل...أَنْـِت ِمـْن َصـاِلِح ِنَسـاِئي   َوفَاِطَمُة َواحلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوأَنَا، فـَُقْلـُت: ... أَنَـا ِمـْن أَْهلِ 

ــــْمُس وتـَْغــــُرُب (احلســــکاين، فَـ  ــــِه الشَّ ــــُع َعَلْي ــــْو َكــــاَن َقــــاَل:نـََعْم َكــــاَن َأَحــــبَّ ِإَيلَّ ِممَّــــا َتْطُل : 1411َل
2/132 -133.(  

  محمد بن مخلد جعفي 5.5.2.3
ا يُرِيُد اللَّهُ 45 .. قـُْلـُت ... ...﴾... يـَُقـوُل اللَُّهـمَّ ِإنَّ َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيـِيت.  . ِيف بـَْيِيت نـَزََلْت ﴿ِإمنَّ

َـــُؤَالِء اْخلَْمَســـ ِة ... َال أَْدُخـــُل َمَعُكـــْم قَـــاَل إِنَّـــِك َعَلـــى َخـــْريٍ َوإِنَّـــِك ِمـــْن أَْزَواِج النَّـــِيبِّ َواللَّـــُه أََمـــَرِين ِ
  ).337: 1410(الکويف، 

  عمرة بن افعی 6.5.2.3
َعٌة َجبـْرَئِيـــُل ومِ 46 يَكائِيـــُل وَرُســـوُل اللَّـــِه وَعِلـــيٌّ وفَاِطَمـــُة . نـَزَلَـــْت...ِيف بـَْيـــِيت...وِيف اْلبَـْيـــِت َســـبـْ

اْلبَـْيِتَقـاَل:... إِنـَِّك ِمـْن أَْزَواِج   اْلبَـْيـِت فـَُقْلُت:...أََلْسـُت ِمـْن أَْهلِ   واحلََْسُن واحلَُْسـْنيُ، وأَنَـا َعلَـى بَابِ 
  ).2/124: 1411النَِّبيِّوَما قَاَل إِنَِّك ِمْن أَْهِل اْلبَـْيِت (احلسکاين، 

  عبداهللا بن مغيرة 7.5.2.3
اللَّـِه (ص) َأْن أُْرِسـَل إِلَىَعلِـيٍّ َوفَاِطَمـَة َواحلََْسـِن   . نـَزََلْت َهِذِه اْآليَُة ِيف بـَْيِتَها...أََمَرِين َرُسولُ 47

ْريٍ َواحلَُْســـــْنيِ (ع)،...فـََقـــــاَل:اللَُّهمَّ َهـــــُؤَالِء أَْهِلـــــي.... قـُْلـــــُت: فَأَنَـــــا، ... فـََقـــــاَل: إِنَّـــــِك َعَلـــــى َخـــــ
  ).264- 263: 1414...(الطوسي، 

  عطاء بن يسار 8.5.2.3
ـــا يُرِيـــُد اللَّـــهُ   . ِيف بـَْيـــِيت أُْنزِلَـــتْ 48 فََأْرَســـَل َرُســـوُل اللَّـــِه ِإَىل فَاِطَمـــَة َوَعِلـــيٍّ َواحلََْســـِن   ...﴾  ﴿ِإمنَّ

ُه َواحلَُْسْنيِ َوقَاَل:َهُؤَالِء أَْهلِـي. قَالَـْت: فـَُقْلـُت ... أََمـا أَنَـا ِمـْن أَْهـِل اْلبَـْيـِت قَـاَل: بـَلَـى ِإْن َشـاَء اللَّـ
 . )92: 1414وسي، (الط
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 عطاء بن ابی رباح 9.5.2.3

. ِإنَّ النَّـِيبَّ َكـاَن ِيف بـَْيـِيت ... َفأَتـَْتـُه فَاِطَمـُة ... فـََقـاَل َهلَـا: اْدِعـي ِيل بـَْعلَـِك... َواْجَتَمـَع 49
ــاَل:َهُؤَالِء َأْهــُل  النَّــِيبُّ (ص)، َوَعِلــيٌّ َوَحَســٌن َوُحَســْنيٌ َوفَاِطَمــُة، ... فـَنَـَزَلــْت َهــِذِه اْآليَــُة... ُمثَّ  َق

 ســـلمة: ... َوأَنَـــا َمَعُكـــْم قَـــاَل: أَنْـــِت ِإَىل َخـــْريٍ، ِإنَّـــِك َعَلـــى َخـــْريٍ (الطوســـي،  بـَْيـــِيت... قَالَـــْت أمّ 
  ).119- 4/118: 1416حنبل،  ؛ راجع: ابن126: 1414

  عبد اهللا بن وهب 10.5.2.3
واحلََْســَن واحلَُْســْنيَ ُمثَّ أَْدَخَلُهــْم َحتْــَت ثـَْوبِــِه ُمثَّ ... . َرُســول اللَّــِه (ص) َمجَــَع َعِلّيــاً وفَاِطَمــَة 50

ُهْم. قَـــاَل: إِنَّـــِك ِمـــْن أَْهِلـــي  [وقَـــاَل:] َربِّ َهـــُؤَالِء أَْهِلـــي. قَالَـــْت أمّ   ســـلمة قـُْلـــُت: ... اْجَعْلـــِين ِمـــنـْ
  ).2/94: 1411(احلسکاين،  

  عبداهللا بن ربيعة 11.5.2.3
ـــا يُرِيـــُد اللَّـــهُ . نـَزَلَـــْت ِيف 51 ...﴾ أََمـــَرِين َرُســـوُل اللَّـــِه َأْن أُوِمـــَي ِإَىل َعِلـــيٍّ وفَاِطَمـــَة   بـَْيِتَهـــا ﴿ِإمنَّ

اللَُّهمَّ َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيـِيت... قـُْلُت:فَأَنَا...قَاَل:إِنـَِّك َعلَـى َخـْريٍ  واحلََْسِن واحلَُْسْنيِ فـََلمَّا أَتـَْوُه...قَاَل:
  ).2/95: 1411(احلسکاين،  ِإْن َشاَء اللَّهُ 

  ابوهريرة 12.5.2.3
. َجاَءْت فَاِطَمُة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه(ص) ... فـََقاَل َهلَا: أَيْـَن ابْـُن َعمِّـِك وابـْنَـاِك ... اْدِعـيِهْم 52

  ).2/104: 1411... فـََقاَل: اللَُّهمَّ َهُؤَالِء أَْهُل بـَْيِيت... (احلسکاين، 
  ةعمر بن ابی سلم 13.5.2.3

ا يُرِيُد اللَّهُ 53 سلمة َفَدَعا َعِلّياً َوفَاِطَمـَة َواحلََْسـَن َواحلَُْسـْنيَ ...   ِيف بـَْيِت أمّ   ...﴾  .نـَزََلْت:﴿ِإمنَّ
] َهُؤَالِء أَْهـُل اْلبَـْيِت...قَالَـْت...اْجَعْلِين فِـيِهْم... قَـاَل: َمَكانَـِك َوأَنْـِت َعلَـى َخـْريٍ  ُمثَّ قَاَل: [اللَُّهمَ 

  ).119- 2/118و  120- 2/119: 1411کاين، (احلس
 سلمة امساً يف السند: هناك رواية اخری عنه دون أن يذکر ألم

ــا نـَزَلَــْت َهــِذِه اْآليَــُة...ِيف بـَْيــِت أُمِّ 54 ًنا...ُمثَّ قَــاَل:   . َلمَّ َســَلَمَة، فَــَدَعا فَاِطَمــَة َوَحَســًنا َوُحَســيـْ
أَنْــِت َعَلــى َمَكانِــِك َوأَنْــِت َعَلــى «قَالَــْت: َوأَنَــا َمَعُهــْم ... قَــاَل: ...». اللَُّهــمَّ َهــُؤَالِء أَْهــُل بـَْيــِيت «

  ).2/311: 1425؛ حرالعاملي، 5/192: 1419(الرتمذي، » َخْريٍ 
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نظـراً إلــی وحــدة الــنص واإلسـناد وعــدم تصــريح عمــر حبضـوره وقــت احلــادث، يبــدو أّن اســَم 
 سلمة حمذوف من هذا اإلسناد. ام

 أبو ليلی الکندی 14.5.2.3

 . النَّـــــــــــــــِيبَّ (ص) َكـــــــــــــــاَن ِيف بـَْيِتَها...َفَجـــــــــــــــاَءْت فَاِطَمـــــــــــــــُة...فـََقاَل: اْدِعـــــــــــــــي َزْوَجـــــــــــــــكِ 55
ا يُرِيُد اللَّـهُ  سـلمة:...   ...ُمثَّ قَـاَل:اللَُّهمَّ َهـُؤَالِء أَْهـُل بـَْيِيت...قَالَـْت أمّ  ...﴾  َوابـْنَـْيِك...نـَزََلْت...﴿ِإمنَّ

  ).2/130: 1411َوأَنَا َمَعُكْم...قَاَل: إِنَِّك ِإَىل َخْريٍ (احلسکاين، 

  لحديث الکساء -ماعدا واثلة-نسبة المضامين الرئيسة في روايات األصحاب  .3 الجدول

 محل الوقوع بيت ...

هل
ق ا
يف ح

عاء 
د

 
ع)

ت(
البي

  
فهم

وتعري
 

هل
ن ا
تئذا
اس

 
ع)

ت(
البي

ت  
ع حت

جم
م لل

ّيب هل
ة الن
دعو

ساء
الک

ذان 
ستئ
ا

  
 -

هل
دا أ
ماع

 
يت
الب

خول - 
بالد

ص) 
يب(
ن الن

إذ
 

طمة
فا

 
س)

راء(
الزه

 

 ام
لمة
س

ّرحاً   
مص

 

 أم
لمة
س

رينة  
بق

حمدد 
غري 

 

0%  41%  10.2%  48.7%  82.1%  0%  56.4%  82.1%  18.7%  

  
دراســة تطبيقيــة بــين المضــامين الرئيســة الــواردة فــي الحــديث المشــهور  .4

 وغيره
اجراء املقارنـة بـني املضـامني الرئيسـة الـواردة يف روايـات األئمـة (ع) وروايـات الصـحابة يعـّرب عـن 

) ولکــــن اذا قارنّــــا هــــذه املضــــامني مــــع مــــا ورد يف 1واملنحــــين  4قرابــــة التُنکــــر (راجــــع اجلــــدول 
حـــديث الکســـاء املشـــهور مـــن املضـــامني الرئيســـة، الجنـــد اّال مضـــمونا مشـــرتکا واحـــدا وهـــو أّن 

البيـــت (ع) وعـــرّفهم کمصـــداٍق آليـــة التطهـــري. هـــذا اإلشـــرتاک،  (ص) دعـــا يف حـــق اهل  يبالنـــ
واضــــافة علــــی ذلــــك، نســــبة التکــــرار العاليــــة هلــــذا املضــــمون يف الروايــــات غــــري املشــــهورة (أکثــــر 

) يؤکد علی أن اهلدف هو تعريف اهل بيـت النـيب (ص) الـذين خّصـهم اهللا بـالتطهري %80  من
  واإلبعاد عن کل رجس.
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يف مــا يلــي دراســة حــول املضــامني غــري املشــرتکة ومــدی انطبــاق کــل مــن هــذه املضــامني مــع 
  اهلدف املذکور بانفراد.

  مقارنة بين المضامين الرئيسة الموجودة بين الروايات الواردة  .4الجدول 
  عن األئمة وما ورد عن الصحابة
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  مقارنة بين المضامين الرئيسة الموجودة بين الروايات .1 المنحني

0
20
40
60
80
100

صدور يف بيت 
أم  سلمة

صدور يف بيت 
أم  سلمة بقرينة

استئذان اهل دعاء وتعريف
)ع(البيت

دعوة النيب 
ألهل 
)ع(البيت

استئذان ماعدا 
)ع(اهل البيت

)  ص(إذن النيب
بالدخول

إجراء المقارنة بين المضامين الرئيسة الموجودة بين الروايات الواردة عن األئمة وما ورد عن الصحابة

األئمة
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  البيت (ع) تحت الکساء کيفية اجتماع اهل 1.4
البيـــت (ع) دخلـــوا البيـــت ُصـــدفة فوجـــدوا النـــيب  يـــنّص حـــديث الکســـاء املشـــهور علـــی أّن اهل

ذا مــا (ص) يســرتيح حتــت الکســاء ومل يــدخل أّي مــنهم حتتــه إّال بعــدما اســتأذن النــيب (ص) وهــ
% مــن الروايــات، نــری أّن 70ال جنــده يف غــريه مــن الروايــات ولــو ملــرة واحــدة بــل يف أکثــر مــن 

الزهراء (س) أرسـلها يف  النيب (ص) هو من أرسل يف طلبهم کلهم أو بعدما دخلت عليه فاطمـة
 ).5طلب امرياملؤمنني (ع) وحده أو يف طلبه واحلسنني (ع) ليکتمل اخلمسة (راجع اجلدول 

  نسبة المضامين الفرعية الموجودة تحت مضمون الدعوة .5 لالجدو 

 إرسال يف طلبهم کلهم 
إرسال يف طلب علي 

 واحلسنني(ع)
إرسال يف طلب 
 علي(ع) وحده

 %0 %0 %100 روايات األئمة(ع)
 %9.1 %40.9 %50 روايات الصحابة

دعـاهم لـيجمعهم ويف الروايات السبع عشرة مـن الصـحابة الـيت مل يـذکر فيهـا أّن النـيب (ص) 
حتت الکساء، مثاين روايات مل ُتِشر إلی کيفية اإلجتماع قّط ولکن يف ما عدا تلک، جند أفعـاال  

مستندًة إلی النيب (ص) کما جندها يف الروايـات السـبع » جللّ «و» مجع«، »التفع«، »إلتفّ «کـ
النـيب(ص) هـو مـن من روايات األئمة اليت مل ُتشـر إلـی دعـوة النـيب (ص) وهـذا مـا يؤکـد علـی أّن 

  البيت (ع) حتت الکساء وليسوا هم من استأذنوا للدخول حتته. بادر جبمع اهل
البيــــت مــــن  وباملقارنــــة، الــــدعوة اکثــــر تالئمــــاً مــــع قصــــد النــــيب (ص) يف تبيــــني مصــــداق أهل

  اإلستئذان.
  
  البيت (ع) إستئذان شخص آخر ماعدا أهل 2.4

الزهراء (س) ومل يکـن يف البيـت غـري  بيـت فاطمـةحدثت واقعة الکساء وفـق الروايـة املشـهورة يف 
اخلمسة الطيبة ولذلك الجند فيها استئذان من أحدهم للدخول حتت الکساء وانضـمام الـيهم، 
غري أّن هذا املضـمون مـن املضـامني الرئيسـة املوجـودة يف النقـل الـذي يُعتـرب متـواتراً وبسـنبة عاليـة 

 من روايات الصحابة). %80أکثر من و من الروايات الواردة من األئمة  %70جداً (
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يؤکـــد ثــــالث روايـــات مــــن روايـــات الصــــحابة علـــی عــــدم حضـــور شــــخص آخـــر يف البيــــت 
) وتــنّص علــی عــدم حضــور شــخص 17)، إحــداها مــن جــابر (روايــة 43و 42، 17(روايــات 

سـلمة يف البيـت ايضـاً  )، توجد أم18ماعدا اخلمسة الطيبة. هذا وأّن يف رواية اخری منه (رواية 
 سـلمة مـن أم - ) 43و 42وتستأذن للدخول حتت الکساء. وتؤکد الّروايتان األخريـان (روايتـان 

علــی عــدم حضــور شــخص آخــر ماعــدا ســبعة وهــم اخلمســة الطيبــة وجربئيــل وميکائيــل، يف  - 
ســـلمة  الوقـــت الـــذي تقـــول يف إحـــدامها أن اآليـــة نزلـــت يف بيـــيت. هنـــاك روايتـــان آخـــران مـــن أم

ـــُل َوَرُســـوُل اللَّـــِه َوَعِلـــيٌّ َوفَاِطَمـــُة َواحلََْســـُن َواحلَُْســـْنيُ  َوَمـــا«تکـــتمالن هکـــذا:  ِيف اْلبَـْيـــِت ِإالَّ َجبـْرَئِي
َعٌة ... َوأَنَـــا َعَلـــى بَـــاِب اْلبَـْيـــتِ «) و44(روايـــة » أَنَـــاوَ  ) ويف األخـــرية 46(روايـــة » َوِيف اْلبَـْيـــِت َســـبـْ

  سلمة للدخول حتت الکساء معهم.  تستأذن أم
علــی  -  ولــيس روايــة واحــدة مــن املعصــومني (ع) - ثــالث مــن روايــات الصــحابة إذن يؤکــد 

عــدم حضــور شــخص آخــر يف البيــت وهــذه الورايــات متعارضــة مــع روايــات أخــری. فيمــا يتعلــق 
ـــا يف روايـــات  بـــالروايتني الـــواردتني مـــن أم ســـلمة، ميکـــن دفـــع هـــذا التعـــارض اذا انتبهنـــا إلـــی زياد

ـا هـي مـن روت احلـادث أو کانـت أخری، کما مّر. هذا يعين هـي ا ّ يضـاً کانـت يف البيـت مبـا أ
  واقفة علی الباب واستأذنت لتدخل معهم.

%مـن أحاديـث الّصـحابه، عـدَّ شخصـاً آخـر 18.7)، جند أن النـّيب يف4نظراً إلی اجلدول (
البيــــت. يف مـــــا يلـــــي دراســــة تفصـــــيلية حــــول هـــــذا اجلـــــزء  ماعــــدا اخلمســـــة الطيبــــة يف عـــــداد أهل

  ت.الروايا  من

  قبول الطلب بالدخول 1.2.4
البيــت، أربعهــا مــن  الروايــات الّســت الــيت أذن النــّيب (ص) فيهــا لشــخص آخــر بانضــمام إلــی اهل

  شهربن حوشب، رواية واحدة من عطاء بن يسار وأخری من عبداهللا بن وهب.
لشــهر بــن حوشــب ثــالث عشــرة روايــة، يف مثــان منهــا ّمت رفــض طلــب دخــول مــن شــخص 

البيــــت، يف الواحــــدة مل يــــذکر املضــــمون ويف أربــــع، أذن النــــيب ملــــن اســــتأذن  لآخــــر يف عــــداد أه
للـــدخول. واملثـــري لإلنتبـــاه أّن يف روايتـــني مـــن الروايـــات األربـــع الـــيت أذن النـــّيب فيهـــا، يوجـــد هـــذه 

ـــ«ســـلمة:  اجلملـــة علـــی لســـان ام ِه فَـــَأْدَخَلِين ِيف اْلِكَســـاِء بـَْعـــَد َمـــا َمَضى(قضـــی) ُدَعـــاُؤُه ِالبْـــِن َعمِّ
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ــذه العبــارة: 36و33(روايتــان » وابـْنَـْيــِه وابـَْنِتــِه فَاِطَمــةَ  اللَُّهــمَّ ِإنَّ «) ومبــا أن النــّيب دعــا يف حّقهــم 
ـْرُهْم َتْطِهـرياً   َهُؤَالِء أَْهِلي ُهُم الـرِّْجَس َوَطهِّ سـلمة تصـرّح بـأّن الـدعاء  ، هـذا يعـين أّن ام»أَْذِهـْب َعـنـْ

ــــا ليســــت مــــن ّ أَتَــــْأَذُن ِيل «ســــلمه:  البيــــت ويف روايــــة أخــــری تقــــول أم اهل مل يکــــن يف حّقهــــا وأ
ــــَدَخْلتُ  ــــْم َف ــــهِ  ُهــــمْ َفَجلَّلَ  - فََأْدُخــــَل َمَعُه ــــا إّدعــــت » لنــــافجلّ «وال تقــــول » ثـَْوبــــاً َكــــاَن َعَلْي ّ مــــع أ

ســلمة يف  الــدخول. وکــّل هــذه ممــا ينتهــي إلــی وجــود التّبــاين بــني هــذا اجلــزء وإذن النــّيب (ص) ألم
  .%10ات من روايات اإلذن ولذلك تقّلل نسبة اإلذن إلی أقل من ثالث رواي

  رفض الطلب بالّدخول 2.2.4
(ص)  وفق مجيع الروايات الواردة عن األئمة (ع) اليت يوجد فيه مضمون اإلسـتئذان، مل يـأذن النـيب

أَْنـــِت «البيـــت ويـــتّم رفـــض هـــذا الطلـــب إمـــا بعبـــارة  ســـلمة بالـــدخول حتـــت الکســـاء مـــع أهل ألم
َوَلِكنـََّهـا َخاصَّـٌة ِيل «وحدها أو عبارة أخری جبانب األخرية تؤکد علی الرّفض کــ» َعَلى/إلی َخْريٍ 

 ).10(رواية» ِلي َوثِْقِليَوَلِكنَّ َهُؤَالِء أَهْ «) و8(رواية» ُكوِين َمَكاَنكِ «)، و6(رواية» َوَهلُمْ 

توجد نفس الطريقة يف روايات الصحابة ايضاً حيث يف مخس عشرة روايـة ّمت الـرفض بعبـارة 
ويف إحـــدی عشـــرة روايـــة توجـــد عبـــارة أخـــری تؤکـــد علـــی داللـــة هـــذا  5»أَْنـــِت َعَلى/إلـــی َخـــْريٍ «

» مل يـــــــدخلين معهـــــــم«)، 53، 11روايتـــــــان »(مکانـــــــك«املضـــــــمون علـــــــی رفـــــــض الطلـــــــب کــــــــ
فـََرفـَْعــــــــُت اْلِكَســــــــاَء ِألَْدُخــــــــَل َمَعُهــــــــْم َفَجَذبَــــــــُه ِمــــــــْن «)، 15روايــــــــة » ( تنّحــــــــي«)، 14  (روايـــــــة
َـــِذِه «)، 32و31روايتـــان »(يَـــِدي ـــُهْم ِ َـــُؤَالِء اْخلَْمَســـِة َخصَّ ـــَرِين ِ ـــْن أَْزَواِج النَّـــِيبِّ َواللَّـــُه أََم إِنَّـــِك ِم
ا اسـتوعبت مـن سلمة  )، وعبارات من أم45(رواية » الدَّْعَوة ّ » أَنْـِت َعَلى/إلـی َخـْريٍ «تبني لنا أ

فـََلْو َكاَن قَاَل: نـََعـْم َكـاَن َأَحـبَّ ِإَيلَّ ِممـَّا َتْطلُـُع َعَلْيـِه «عدم اإلذن مثل » أنِت ِمن أزواِج النَّيبّ «أو 
ـــْمُس َوتـَْغـــُربُ  » اْلبَـْيـــتِ   َل إِنَّـــِك ِمـــْن أَْهلِ قَـــاَل إِنَّـــِك ِمـــْن أَْزَواِج النَّـــِيبِّ َوَمـــا قَـــا« ) و44(روايـــة » الشَّ

 ).46و38(روايتان 

ويف النهايـــة نـــدرس مـــدی تالئـــم وجـــود هـــذا املضـــمون يف الروايـــة مـــن جهتـــني: األول تالئـــم 
  املضمون بني الروايات الواردة والثاين تالئم هذا املضمون مع اهلدف املنشود وراء احلادث.

ــــواردة عــــن  کمــــا ذکــــر، بالنســــبة إلــــی هــــذا املضــــمون ايضــــاً، جنــــد ــــّتالئم بــــني الروايــــات ال ال
املعصومني (ع) وروايات الصحابة حبيث نسبة وجود املضمون يف صـنفني متقاربـة وعاليـة، کمـا 
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مــن  %10أّن نتيجـة اإلســتئذان ايضــاً يف الصــنفني مماثلــة تقريبــا إذ أننــا بيننــا أن النــّيب يف أقــل مــن 
ع) وهـــــذه النســـــبة يف روايـــــات البيـــــت ( روايـــــات الصـــــحابة عـــــّد شخصـــــاً آخـــــر مـــــن عـــــداد اهل

  املعصومني(ع) صفر متاماً. غري أن هذا املضمون اليوجد أصًال يف الرواية املشهورة.
ومن اجلهة الثانيـة، نـری أن وجـود هـذا املضـمون يف الروايـة أکثـر تالئمـاً مـع اهلـدف املنشـود 

بيـت النـيب  ألهل وراء وقوعها حيـث أن اهلـدف، وفـق النقـل املتـواتر واملشـهور هـو تبيـني مصـداقٍ 
(ص) وآيــة التطهــري، وهــذا طبعــاً يتطلــب التحديــد بشــکل دقيــق وهــذا ال حيــدث إّال عــرب إخــراج 
األغيار عن اإلطار ولذا ميکن القول أن وجود هذا املضمون يف الرواية أکثـر تالئمـاً مـع اهلـدف 

  من عدمها.
  
 مکان الصدور 3.4

الزهراء (س) وهـذا  کما ذُکر، ينّص حديث الکساء املشهور علـی وقـوع احلـادث يف بيـت فاطمـة
يف الوقت الذي النری، ولو ملرة واحدة، يف روايـات األئمـة أو الصـحابة أن مکـان صـدور الروايـة 

الزهراء (س) إّال يف أحاديــــث واثلــــة الــــيت مل تُــــدخل ضــــمن الدراســــات بســــبب  هــــو بيــــت فاطمــــة
مـن % 50مـن روايـات األئمـة (ع) وأکثـر مـن  %80املوجودة فيها، بـل نـری أّن يف اإلضطرابات 

 .6سلمة کمحل صدور الرواية بشکل صريح أو بالقرائن روايات الصحابة، ذُکر بيت أم

وهــذا يشــري إلــی الــتالئم املوجــود بــني روايــات األئمــة وروايــات الصــحابة وعــدم الــتالئم بــني 
  يف هذا املضمون أيضا. هذين الصنفني والرواية املشهورة

سـلمة وقيـام النـيب (ص) جبمـع اخلمسـة  فيما يتعلق مبدی تالئم حـدوث الواقـع يف بيـت أم
حتـــت کســـاء واحـــد يف بيـــت خـــاص مـــع اهلـــدف املـــذکور، ميکـــن أن نشـــري إلـــی آيـــة التطهـــري 
ومکــان وقوعهــا يف القــرآن الکــرمي. وردت آيــة التطهــري يف القــرآن الکــرمي وســط املضــامني الــيت 

علـــق بـــأزواج النــــيب (ص) ولکنهـــا تبــــني أّن الـــذين طّهــــرهم اهللا مـــن الــــرجس وعـــّرفهم بصــــفة تت
خمتلفون عن أزواج النيب (ص) متاماً مبا أّن الضماير تتغّري من صيغة املخاطبات » البيت أهل«

إلی املخاطبني وغريها من األدلة املوجودة يف کتب التفسري وغريها (علی سـبيل املثـال راجـع: 
  .)16/310: 1417ايي، الطباطب
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ســلمة ومقارنــة النــزول مبــا فعلــه النــيب (ص) يرســم لنــا صــورة خارجيــة  نــزول اآليــة يف بيــت أم
البيــت (ع) يف القــرآن وســط مــا  مماثلــة متامــاً مــع مــا ورد يف القــرآن حبيــث أن اآليــة املتعلقــة بأهل

البيــــت  وأن أهليتعلــــق بــــألزواج ويف العــــامل اخلــــارجي ايضــــاً نزلــــت يف بيــــت زوجــــة مــــن أزواجــــه 
الشخص بالنسبة إلی عامة الناس ليس إّال أزواجه وأوالده وهـذا يعـين مـن يکـون يف بيتـه وحتـت 

البيــت بالنســبة إلــی النــيب (ص) ال يعــين مــن يکــون حتــت ســقفه بــل يقتصــر  ســقفه، إالّ أّن أهل
اعــي علــی مــن مجعهــم حتــت کســاٍء معــني ومل يــأذن لزوجــة مــن أزواجــه بالــدخول حتتــه وإّال فــال د

مـــن مجعهـــم حتـــت الکســـاء وال معنـــی لـــه. هـــذا مـــا يُبيـِّنُـــه احلـــادث الـــذي قـــارن نـــزول اآليـــة أن 
  البيت للنيب (ص) خيتلف عنه لغريه بعدم اشتماله علی أزواجه. أهل

) ومـا قالـه 38،45،46(روايـات » أنِت مـن أزواج النـيبّ «وجود عبارات يف بعض الروايات کـ
) يؤّکـد علـی ذلـك 10البيـت (روايـة  اإلمام الصـادق (ع) يف سـبب قيـام النـّيب (ص) بتعريـف أهل

  يف الوقت الذي هذا املضمون وهذا التالئم مفقود متاماً بالنسبة إلی حديث الکساء املشهور.
  

  النتائج .5
سـاء والنقـل املشـهور لـه استخراج وحتليل املضامني املوجودة يف النقل املتواتر من حديث الک .1

عــن طريــق اســتخدام مــنهج حتليــل احملتــوی، يبــني لنــا أنــه لــيس هنــاك إّال مضــمون مشــرتك واحــد 
بــني النقــل املتــواتر والنقــل املشــهور وهــذا مــا جعــل مــن الــنص املشــهور، نصــاً منفــرداً. وممــا يؤکــد 

: االول مــا ورد عــن علــی هــذا اإلنفــراد أننــا بعــد أن صــّنفنا الروايــات غــري املشــهورة إلــی صــنفني
األئمـــة (ع) والثـــاين مـــا ورد عـــن الصـــحابة، وجـــدنا تالئمـــاً کبـــرياً بـــني هـــذين الصـــنفني يف نســـبة 
وجــود املضــامني وتکرارهــا. وحتــی يف األحاديــث الــواردة عــن واثلــة بــن أســقع الــيت ترکناهــا جانبــاً 

ا، توجد املضامني نفسه وکأّن حـديث الکسـاء، ولـو قررنـا وضـع حـديث  لـه، البـّد أن إلضطرا
  حيتوی علی هذه املضامني.

دراسة املضامني الرئيسة الواردة يف النقل املشـهور والنقـل املتـواتر تبـني أّن املضـمون املشـرتك  .2
البيت،کما أنَّ هذا املضمون مت تکرارها  الوحيد بني الصنفني من الروايات هو تبيني مصداٍق ألهل

) يف األحاديـــث غـــري املشــهورة ومبـــا أّن صــدور هـــذه الروايـــة %80بنســبة عاليـــة جــداً (أکثـــر مــن 
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بيـت  يالزم نزول آية التطهري استنتجنا أّن اهلـدف مـن هـذه الروايـة لـيس إال تبيـني مصـداق ألهل
  ).10النيب (ص) وحتديدهم، کما أنَّ اإلمام الصادق (ع) أکد علی ذلك ايضاً (رواية 

قــــل املتــــواتر توّضــــح أن هنــــاك مضــــامني أخــــری  دراســــة املضــــامني الرئيســــة الــــواردة يف الن .3
کـــدعوة النـــيب (ص) للخمســـة الطيبـــة جلمعهـــم حتـــت الکســـاء واســـتئذان شـــخص آخـــر ماعـــدا 

البيت (ع) للـدخول ضـمنهم ورفـض النـيب (ص) هلـذا الطلـب ومکـان وقـوع احلـادث الـذي  أهل
اليوجــد ولــو  ســلمة، الــيت کلهــا موجــودة يف النقــل املتــواتر مــن هــذا احلــادث ولکــن يکــون بيــت أم

البيــــت (ع) حتــــت  مضـــمون واحــــد منهــــا يف النقــــل املشــــهور. فيمــــا يتعلــــق بکيفيــــة إجتمــــاع أهل
البيـــت دخلـــوا البيـــت صـــدفة واســـتأذنوا النـــيب (ص)  الکســـاء يـــنّص النقـــل املشـــهور علـــی أنَّ أهل

مــن الروايــات غــري املشــهورة،  %70للــدخول معــه حتــت الکســاء، يف الوقــت الــذي يف اکثــر مــن 
ص) هـــو مـــن أرســـل يف طلـــبهم ومبـــا أنَّ النـــيب (ص) هـــو مـــن کـــان يريـــد تبيـــني مصـــداٍق النـــيب (
بيته فمن الطبيعي أن يرسل يف طلبهم ال أن يدخلوا البيت صدفًة. وفيمـا يتعلَّـق باسـتئذان  ألهل

شخص آخر للدخول حتت الکساء مع اخلمسـة الطيبـة، وجـود هـذا املضـمون أکثـر تالئمـاً مـع 
داق يتطلّـب إخـراج الغـري عـن اإلطـار. وبالنسـبة إلـی مکـان الصـدور، اهلدف حيث حتديد املصـ

يف بيــت زوج مــن أزواج النــيب (ص) مياثــل  - الــيت تتــزامن مــع نــزول آيــة التطهــري- صــدور الروايــة 
وکــل مــن  - الــيت تقــع وســط مــا يتعلــق بــأزواج النــيب (ص)- موضــع آيــة التطهــري يف القــرآن الکــرمي

سـبة إلـی عامـة النـاس يشـتمل علـی أزواجـه وأوالده وهـذا يعـين البيـت بالن هذا يؤکـد علـی أنَّ أهل
البيــت بالنســبة إلــی النــيب (ص) ال يعــين مــن يکــون  مــن يکــون يف بيتــه وحتــت ســقفه، إالّ أّن أهل

  حتت سقفه بل يقتصر علی من مجعهم حتت کساٍء معني وال يشتمل علی أزواجه.
شــهورة ليســت منفــردة وغــري متالئمــة مــع وأخــريا ُيســتنتج أّن املضــامني املوجــودة يف الروايــة امل

  النقل املتواتر فقط بل تُبِعد الرواية عن اهلدف من صدوره ايضاً.
  

  الهوامش
ـم ذكـروا ملّـا دخلـوا حتـت الكسـاء قـال سـبحانه «اجلزء املوجود يف کتاب غرر األخبار هو:  .1 ّ حـّىت أ

مبنّيــة، وال أرض مدحّيــة، وال يــا مالئكــيت وســّكان مســاوايت، مــا خلقــت مســاء «وتعــاىل للمالئكــة: 
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فقال جربئيل عليـه الّسـالم: .»قمر يسري، وال فلك جيري، إّال ألجل اخلمسة الذين حتت الكساء
فاطمــــة وأبوهــــا وبعلهــــا «يــــا إهلــــي وســــّيدي ومــــوالي، ومــــن حتــــت الكســــاء؟ فقــــال جــــّل جاللــــه: 

فنــزل، » نعــم«فقــال: فقــال: يــا رّب، أ تــأذن يل أن أنــزل إلــيهم وأبّشــرهم وأكــون معهــم؟ ».وبنوهــا
وقــال: الســالم علــيكم يــا حبيــيب يــا حمّمــد، أ تــأذن يل أن أكــون معكــم فــأكون سادســكم؟ فقــال: 

فقال: يا حبييب يا حمّمـد، ربّـك يقرئـك السـالم وخيّصـك بالتحيّـة واإلكـرام ». نعم، قد أذنت لك«
وعـّزيت وجـاليل وعلـوّي وارتفـاعي، مـا خلقـت مسـاء مبنيّـة، وال أرضـا مدحيّـة، وال مشسـاً، «: ويقول

  .)289- 288: 1427(الديلمی، »» وال قمراً، وال جنماً، وال جّنة، وال ناراً إّال ألجلكم
  خبــّط الشــيخ اجلليــل الســّيد هاشــم، عــن شــيخه الســّيد ماجــد البحــراين  رأيــت«الســند املــذکور هــو: . 2

حلسن بن زين الدين الشهيد الثاين، عن شـيخه املقـّدس األردبيلـي، عـن شـيخه علـّي بـن عبـد عن ا
عـن الشـيخ أمحـد بـن فهـد احللّـي، عـن الشـيخ   ، عن الشيخ علـّي بـن هـالل اجلزائـري العايل الكركي

علــّي بــن اخلــازن احلــائري، عــن الشــيخ ضــياء الــدين علــّي بــن الشــهيد األّول، عــن أبيــه، عــن فخــر 
ني، عــن شــيخه العّالمــة احلّلــي، عــن شــيخه احملّقــق، عــن شــيخه ابــن منــا احلّلــي، عــن شــيخه احملّققــ

حمّمــد بــن إدريــس احلّلــي، عــن ابــن محــزة الطوســي عــن حمّمــد بــن شــهر اشــوب، عــن الطربســي عــن 
شــيخه الطوســي، عــن أبيــه شــيخ الطائفــة، عــن شــيخه املفيــد، عــن شــيخه ابــن قولويــه القّمــي، عــن 

] بــن هاشــم عــن أمحــد بــن حمّمــد بــن أيب  بــن إبــراهيم، [عــن أبيــه إبــراهيم شــيخه الكليــين، عــن علــيّ 
اجلالء الكويف، عن أيب بصري، عن أبان بن تغلب البكـري، عـن   ، عن قاسم بن حيىي نصر البزنطي

(البحــراين، » (س)الزهراء ، عــن جــابر بــن عبــد اللّــه األنصــاري، عــن فاطمــة جــابر بــن يزيــد اجلعفــي
1413 :11/930 -931( 

نظراً إلی الشبه املوجود بني اإلسناد ونص الروايتني وکون الـرّاوي تيميـاً، يبـدوا أّن جمّمـع نفـس مجيـع  .3
  التيمي ووقع التصحيف.

 ).2/131: 1411(احلسكاين، » افعی«تصحيف من » عقرب«يری ابن عساکر أنَّ . 4
البيـت إّال أن أمحـد بـن  أهلصحيح أن هـذه العبـارة مبفردهـا التـنّص علـی إخـراج األزواج مـن عـداد . 5

»  ظـاهره عـدُم دخوهلـا فـيهم«البيت، يقـول يف هـذه العبـارة:  حنبل الذي يعتقد أّن األزواج من أهل
  ).44/122: 1416(إبن حنبل،

)، کـون الکسـاء 3سـلمة (روايـة  املراد بالقرائن هو وجـود عبـارات يف الروايـة تشـري إلـی حضـور أم. 6
البيــــــــت (ع) إليهمــــــــا  ســــــــلمة وجمــــــــیء اهل يب (ص) عنــــــــد أم) وکــــــــون النــــــــ5ســــــــلمة (روايــــــــة  ألم

 ).34، 29، 26، 25  (روايات
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 ، قم: بصريتی.1الشهيد الثاين، زين الدين بن علی (د.ت). ُمسّكن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالد، ط

  ق). علوم احلديث ومصطلحه، د.ط، قم: ذوي القربی.1428، صبحی (الصاحل
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، الســـــعودية: 1ق). الشـــــامل قـــــاموس مصـــــطلحات العلـــــوم اإلجتماعيـــــة، ط1419الصـــــاحل، مصـــــلح امحـــــد (
 عامل للکتب.  دار

ق). تکملــة أمــل اآلمــل، حمقــق: حســينعلی حمفــوظ؛ عــدنان دبــاغ؛ عبــدالکرمي دبــاغ، 1429الصــدر، حســن (
  املؤرخ العريب. د.ط، بريوت: دار

  ، قم: جامعة املدرسني.5ق). امليزان يف تفسري القرآن، ط1417الطباطبائي، سيد حممدحسني (
بن أبــی طالـــب(ع)، مصـــحح: امحـــد حممـــودي،  ق). املسرتشـــد يف إمامـــة علـــی1415جرير ( بن الطــربي، حممـــد

 ، قم: کوشانبور.1ط

 مجـع املراثـي واخلطـب، د.ط، مصـحح: علـی ق). املنتخـب للطرحيـي يف1424الطرحيي، فخرالدين بن حممد (
  نضال، بريوت: موسسة األعلمي للمطبوعات.

  ، قم: دار الثقافة.1ق). األمايل (للطوسي)، ط1414الطوسي، حممد بن احلسن (
  ، جنف: احليدرية.3ق). رجال، ط1381الطوسي، حممد بن احلسن (

 ، د.ب.2دراسة وحتليل، ط.البيت(ع) يف آية التطهري  العاملي، جعفرمرتضی (د.ت). أهل

  ، طهران: مکتبة الصدر.5ش). الکنی واأللقاب، ط1368القمي، عباس (
  ، قم: دار الکتاب.3ق). تفسري القمي، ط1404القمي، على بن ابراهيم (

  ، طهران: دار الکتب االسالمية.4ق). الكايف، ط 1407الكليين، حممد بن يعقوب (
مؤسســة الطبــع والنشــر يف وزارة ، طهــران: 1تفســري فــرات الكــويف، طق). 1410الكــويف، فــرات بــن ابــراهيم (

  . اإلرشاد اإلسالمي

، حمقـــــق: حممدرضـــــا املامقـــــانی، قـــــم: 1ق). مقبـــــاس اهلدايـــــة يف علـــــم الدرايـــــة، ط1385املامقـــــانی، عبـــــداهللا (
  ما. دليل

 رتاث العريب.، بريوت: دار اإلحياء ال2ق). حبار األنوار، ط1403اجمللسي، حممد باقر بن حممد تقى (

، تأليف: علی بن احلسني علم اهلـدی، قـم: املـؤمتر 1ق). الفصول املختارة، ط1413املفيد، حممد بن حممد (
 العاملي أللفية الشيخ املفيد.

 ق). املستدرك علی الصحيحني، د.ط، بريوت: دار الکتب العلمية.1411النيسابوری، حممد (

  ، قم: اهلادي.1بن قيس اهلاليل، ط ق). كتاب سليم1405اهلاليل، سليم بن قيس (
  

  الفارسية
، طهـــران: 1، طتحليـــل محتـــوا بـــا رويکـــرد کتـــب درســـیش). 1393رســـويل، مهســـيت وامريآتشـــاين، زهـــرا (

  جامعه شناسان.
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  ، قم: هجرة.15، طمنتهی اآلمالش). 1382القمي، عباس (
 طالب. ، قم: إمام علي بن أيب3، طمفاتيح نوينش). 1395مکارم الشريازي، ناصر (

، د.ط، قــــم: اهــــل بيــــت علــــيهم الســــالم در قــــرآن و حــــديثش). 1391حممــــدي ري شــــهري، حممــــد (
  احلديث.  دار

  ، طهران: بشری.1، طتحليل محتوای کيفیش). 1395مهرداد، ندا (
  

  المجالت
، کتابهــــای اســــالمی، »حتريــــف شناســـی تــــاريخ امــــام حســـني(ع)«ش). 1383صـــحيت ســــرورودي، حممـــد (

  .80- 35، صص 18 العدد
  .50- 46، صص20، العدد رسانه، »جتزيه وحتليل حمتوا«ش). 1373كريبندروف، کالوس (


