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 به داشتن باور است، انگیز حیرت سخت که ایران شیعی جامعه عقیدتی های ویژگی از یکی
 سخن جای بسیار مشابه، موارد به نسبت آنها اعتبار بسا چه که است احادیثی و روایات
 .است اعتبار بی اساس و بن از یا داشته

 قاطبه که است «کساء حدیث» به مشهور حدیث روایات، و احادیث گونه این جمله از
 از آن به نسبت ای ویژه ارادت و داشته باور بدان عوام، و خواص از اعم اثناعشری، شیعیان

 نقل فقط که) روایات و احادیث همه این میان از چرا که نیست معلوم و دارند می ابراز خود
 آن کمیل، دعای مانند که است حدیث این فقط( گیرد می قرار عمل و اعتقاد مورد و شود می
 از روز هر ظهر اذان از قبل ویژه به)رادیو طریق از یا خوانند می جلسات در جمعی دسته را

 ! شود؟ می پخش( اصفهان استان سیمای و صدا
 فاطمه از نقل به انصاری عبدالله جابربن به و شده آغاز بحرانی هاشم سید از حدیث این سند
 دهیم، قرار بررسی مورد را حدیث سند که نداریم را آن قصد اینجا در ما. انجامد می زهراء
 اسنادی پژوهش به نیاز که است مخدوش و معیوب قدری به محتوایی و تاریخی لحاظ از زیرا

 چراکه است، داشته نویسی نمایشنامه در طوالیی ید داستان این برسازنده اصلا  گویی. ندارد
 واقعیت یک تا است نمایشی صحنه یک شاهد کند می احساس انسان حدیث، متن خواندن با

 های گزارش دیگر مانند -نیست که -باشد تاریخی واقعه یک هم فرض بر تازه! تاریخی
 و سعادت مایه و دارد پاداش و ثواب و اجر تاریخی، های گزارش خواندن مگر. است تاریخی

 باشد؟ خواصی چنین دارای ساختگی داستان این خواندن شودکه می جامعه اندوه و غم رفع
 شیعی محافل از محفلی هر در آن خواندن حدیث، این پایانی بندهای گزارش طبق واقعاا  اگر

 چگونه پس شود، می پیامبر بیت اهل دوستداران و شیعیان گرفتاری و اندوه و غم رفع موجب
 خواص این از یک هیچ شیعیان، توسط حدیث این ذکر و خواندن ها، قرن طول در که است

 .است نشده دیده شیعی جامعه در ادعایی،
 .:گردد می درج هم از جدا بندهای در آن عربی متن کل حدیث، دقیق بررسی برای حال
ْهراءِ  فاِطَمهَ  َسِمْعت  : قال االنصاری عبدالله جابربن عن » هِ  َسلم   َعَلْیها الزَّ ها اللَّ نَّ

َ
 : قاَلْت  أ

بی َعلیَّ  َدَخَل  -۱
َ
ل    أ هِ  َرسو  اِم، َبْعِض   فی اللَّ یَّ

َ
لم  : َفقاَل  اْْل ْلت   فاِطَمه   یا َعَلْیِک  َالسَّ  َعَلْیَک  َو  َفق 

لم   ِجد    ِاّنی: َفقاَل  َاَبتاه   یا السَّ
َ
ْعفاا   َبَدنی  فی َْل ْلت   ض  َک : َله   َفق  عیذ 

 
هِ  أ َبتاه   یا ِباللَّ

َ
ْعِف، ِمَن  أ : َفقاَل  الضُّ

َتْیَته   ِبِه،  َغّطینی َو  اْلَیمانی ِباْلِکساءِ   ایتینی فاِطَمه   یا
َ
ه   َو  َفأ ْیت  ْنِظر   ِصْرت   َو  ِبهِ  َغطَّ

َ
  َفِاذاا  ِاَلْیهِ  أ

 
َْل
ْ
 َیَتََل

ه    .َکماِلهِ  َو  َتماِمهِ  َلْیَلهِ   فی اْلَبْدر   َکَانَّ
 ضعف از که حالی در شد وارد وی منزل به[ خدا رسول]پدرش روزی که کرده نقل فاطمه
 آن با را وی و آورده حضرت آن برای باالپوشی تا خواست او از و نمود می شکوه اش بدنی
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 نداشته عادی حال خدا رسول بنابراین. بود گفته پدرش که کرد چنان نیز فاطمه و بپوشاند،
 گرم باالپوشی به نیاز و نموده می سرما احساس که پریده رنگ شاید و بوده بیمارگونه و

 !است داشته کننده
 او به بتوانند که نداشت متعدد همسران و خانه خودش خدا رسول مگر: پرسید باید اوالا 

 که بخواهد کمک او از و برود دخترش خانه به بیماری هنگام باشد مجبور که کنند رسیدگی
 که خدا رسول مانند کسی هم آن داشت؟ را خود داری خانه وظایف و خردسال فرزند دو

 .نمود می پرهیز سخت مزاحمت، از و بود کار ملحظه بسیار
 کند، می جلوه حال بی و پریده رنگ بدنی، ضعف و بیماری هنگام معموالا  بیمار انسان: ثانیاا 

 !است درخشیده می چهاردهم شب ماه قرص چون پدرش چهره که گفته فاطمه که درحالی
 
ْقَبَل  َقْد  اْلَحَسِن  ِبَوَلِدَی  ِاذاا  َو  ساَعها  ِاالَّ  کاَنْت  َفما -۲

َ
لم  : َفقاَل  أ ، یا َعَلیِک  السَّ اه  مَّ

َ
ْلت   أ  َو : َفق 

لم َعَلْیِک  هَ  یا السَّ رَّ ؤادی َثَمَرهَ  َو   َعْینی ق  اه   یا:  لی َفقاَل  ، ف  مَّ
 
مُّ   ِاّنی أ ش 

َ
َبها  راِئَحها  ِعْنَدِک  أ ها َطیِّ نَّ

َ
 َکأ

ِل   َجّدی راِئَحه   هِ  َرسو  ْلت   ، اللَّ َک  ِانَّ   َوَلدی یا َنَعْم : َفق   َنْحوَ  اْلَحَسن   َفاْقَبَل  اْلِکساءِ  َتْحَت  َجدَّ
لم  : قاَل  َو  اْلِکساِء، اه   یا َعَلْیَک  َالسَّ َل  یا َجدَّ هِ  َرسو  ِذن   اللَّ

ْ
َتأ
َ
ْن   لی أ

َ
َل  أ ْدخ 

َ
 َعَلْیِک  َو : َفقاَل  َمَعَک؟ أ

لم   لسَّ
َ
ِذْنت   َقْد   َحْوضی صاِحَب  َو   َوَلدی یا أ

َ
 .اْلِکساءِ  َتْحَت  َمْعه   َفَدَخَل  َلَک، أ

 از که گفت من به سلم از پس و شد وارد حسن فرزندم که بود نگذشته ساعتی: گفته سپس
 پدر پسرم، آری گفتم خداست، رسول جدم بوی گویی که کنم می استشمام بویی شما جانب
 اجازه حضرت آن از سلم، از بعد و رفته وی سوی به حسن پس است، باالپوش زیر بزرگت
 وارد باالپوش زیر به حسن و داد اجازه وی به حضرت آن برود، پوش باال زیر به که خواست

 !شد
 زمان داده، پیامبر به را احزاب سوره ۳۳ آیه نزول خبر جبرئیل که  ۷ بند محتوای به توجه با

 چهار و سوم سال میان در احزاب سوره زیرا]باشد هجری چهارم یا سوم سال باید واقعه این
 در آمده، دنیا به هجری سوم سال رمضان در که علی بن حسن لذا[. است شده نازل هجری
 یا بگوید سخن توانسته نمی طبعاا  و بوده شیرخوار و چندماهه طفلی داستان این نقل زمان
 از دور به بزرگش، پدر و مادر با گفتن سخن و خانه به بیرون از او ورود گزارش پس! برود راه

 باشد می حدیث این سازنده دروغپرداز شخص بودن حافظه کم دهنده نشان و بوده حقیقت
 !است نداشته آن نقل زمان به توجهی داستان، این برساختن برای که
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 هنگام حسن چگونه علی خانه کوچکی وجود با داستان، صحت فرض بر و  اینها از گذشته
 که داشت لزومی چه و خوابیده، باالپوش میان در پدربزرگش که نشد متوجه خانه به ورود
 برود؟ بیمارش پدربزرگ باالپوش زیر به وی
 زمان آن در ادبیات گونه این با خانه در گفتن سخن که پذیرفت توان می چگونه طرفی، از

 !است؟ بوده رایج
 
َسیِن  ِبَوَلِدَی  َفِاذاا  ساَعها  ِاالَّ  کاَنْت  َفما -۳ ْقَبَل  َقْد  اْلح 

َ
لم  : قاَل  َو  أ اه   یا َعَلْیِک  َالسَّ مَّ ْلت   ا   َو : َفق 

لم   َعَلْیَک  هَ  یا السَّ رَّ ؤادی َثَمَرهَ  َو   َعینی ق  اه   یا:  لی َفقاَل  ، ف  مَّ
 
مُّ   ِانی أ ش 

َ
َبها  راِئَحها  أ ها َطیِّ نَّ

َ
 راِئَحه   َکأ

ِل   َجدی هِ  َرسو  ْلت   ؛ اللَّ َنیِّ  یا َنَعْم : َفق  َک  ِانَّ  ب  خاَک  َو  َجدَّ
َ
َسْین    َفَدَنی اْلِکساءِ  َتْحَت  أ  َنْحوَ  اْلح 

لم  : قاَل  َو  اْلِکساءِ  اه   یا َعَلْیَک  السَّ لم   َجدَّ ه   اْختاَره   َمِن  یا َعَلْیَک  السَّ ِذن   اللَّ
ْ
َتأ
َ
ْن   لی أ

َ
َن  أ کو 

َ
ما أ  َمَعک 

َذا َتْحَت  لم   َعَلْیَک  َو : َفقاَل  اْلِکساِء؟ ه  تی شاِفَع  یا َو   َوَلدی ای السَّ مَّ
 
ِذْنت   َقْد   أ

َ
ما َفَدَخَل  َلَک  أ  َمَعه 

 .اْلِکساءِ  َتْحَت 
 شعبان سوم در علی بن حسین زیرا است؛ صادق هم اینجا در شد، گفته باال در که آنچه تمام
 اصلا  قوی احتمال به داستان، این نقل زمان در یا یعنی است، آمده دنیا به هجری ۴ سال
 توجهی پیامبر دختر اینکه یا! است بوده ای شیرخواره نوزاد طفل اکثر حد یا بوده نشده متولد

 بیمارش پدر مزاحم که نشده فرزندانش مانع و نداشته پدرش بیماری و بدنی ضعف به
 روشن بسیار آن بودن جعلی چون نیست بند این مطلب کل بررسی به نیازی لذا! نشوند
 .است
 حسن که افتاده اتفاق خدا رسول حیات دوران اواخر در جریان این که کنیم فرض بازهم اگر
 فاطمه دختران)کلثوم ام و زینب تردید بی اند، بوده سالگی ۶ و ۵ سنین در مثلا  حسین و

 این چگونه: که است این پرسش حال. اند بوده خانه در حتماا  و سالگی ۳ و ۴ سن در( زهرا
 مشمول و نگرفته جای کساء زیر در و شده مستثنی خانوادگی جمع از نازنین دختر دو

 نوه دو جداسازی آیا! نیامدند؟ شمار به بیت اهل زمره در و نشده پدربزرگشان دعاهای
 که اکرم پیامبر روحیه با بیت، اهل زمره در داستان این در آنها نیاوردن حساب به و دختری
 دختر متعصِب  مشرکان چشم مقابل در را -فاطمه دخترش ویژه به – امت زنان و دختران

 فاطمه و علی چگونه آنکه یا! است؟ سازگار داد، می قرار تکریم و محبت مورد گورکن، به زنده
 با و بروند کساء زیر به حسین و حسن با عزیزشان، دختر دو چشم جلوی که شدند راضی
 سازند؟ محروم عظیم فیض این از را دو آن و شوند همراه پیامبر
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 که آنچه البته. بارد می حدیث این سراپای از جعل و دروغ که فرمایید می ملحظه بنابراین،
 و ساختگی داستان این بر شیعه علمای چگونه که است این است شگفتی مایه بیشتر

 و موهومات و خرافات وادی در را شیعه الناس عوام و زده تأیید مهر مضحک، نمایشنامه
 !  اند ساخته رها مذهبی جعلیات

 
ْقَبَل  -۴

َ
اْلَحَسِن  ذِلَک  ِعْنَد  َفأ بو 

َ
بی ْبن   َعلی   أ

َ
لم  : قاَل  َو  طاِلٍب،  أ  ِبْنَت  یا فاِطَمه   یا َعَلْیِک  السَّ

ِل  ِه، َرسو  ْلت   اللَّ لم   َعَلْیَک  َو : َفق  َبااْلَحَسِن  یا السَّ
َ
میَراْلمؤِمنیَن، یا َو  أ

َ
مُّ   ِاّنی فاِطَمه   یا: َفقاَل  أ ش 

َ
 أ

َبها  راِئَحها  َدِک ِعنْ  ها َطیِّ نَّ
َ
خی راِئَحه   َکأ

َ
ِل   َعّمی اْبِن  َو   أ ِه، َرسو  ْلت   اللَّ وَ  ها َنَعْم : َفق   َتْحَت  َوَلَدْیَک  َمَع  ه 

ْقَبَل  اْلِکساِء،
َ
لم  : قاَل  َو  اْلِکساءِ  َنْحوَ  َعلی   َفأ َل  یا َعَلیَک  َالسَّ هِ  َرسو  ِذن   اللَّ

ْ
َتأ
َ
َن   لی أ کو 

َ
ْم  أ  َتْحَت  َمَعک 

لم   َعَلْیَک  َو : َله   قاَل  اْلِکساِء؟ خی یا السَّ
َ
ِذْنت   َقْد  َنَعْم  اْلَمْحَشرِ  ِفی  ِلوائی صاِحَب  َو   َخلیَفتی َو   أ

َ
 أ

 .اْلِکساءِ  َتْحَت  َعلی   َفَدَخَل  َلَک،
 علیک و سلم گونه این شوهرش با فاطمه که کند می باور کسی چه آخر: پرسید باید اینجا در
 دو با پیامبر که نفهمید چگونه علی مانند بالغی و عاقل و زیرک مرد اینکه و کرده؟ می

 از پس نیز داشت؟ وسعت قدر چه علی خانه مگر اند؟ خفته خانه در باالپوشی زیر فرزندش
 که نبودی مراقب چرا و کند می چه ما خانه در حال این با پدرت که نپرسید فهمید آنکه

 نماید؟ استراحت تا نشوند او مزاحم فرزندانت
 پیامبر بدنی ضعف و بیماری مراعات علی چون تنومندی و بالغ مرد چگونه تر، مهم این از

 و بود بازی بچه مگر برود، یمانی کساء زیر به که گرفت اجازه او از نیز خود و نکرد را اکرم
 و ای صحنه چنین تجسم واقعاا ! بخوابد؟ خدا رسول آغوش در فرزندش دو مانند خواست می

 چه را شیعه علمای! است آور شرم خدا رسول خاندان مورد در هم آن وگوهایی، گفت چنان
 از را دیگران نه و اند شده جعلی حدیث این اساسی بی و سستی متوجه خود نه که است شده
گاه آن بودن جعلی  ! کنند؟ می آ
 
مَّ  -۵ َتْیت   ث 

َ
ْلت   َو  اْلِکساءِ  َنْحوَ  أ لم  : ق  َبتاه   یا َعَلْیَک  السَّ

َ
َل  یا أ هِ  َرسو  ِذن   َاللَّ

ْ
َتأ
َ
ْن   لی أ

َ
َن  أ کو 

َ
ْم  أ  َمَعک 

لِم  َعَلْیِک  َو :  لی قاَل : اْلِکساءِ  َتْحَت  ِذْنت   َقْد   ِبْضَعتی یا َو   ِبْنتی یا السَّ
َ
ا َمْعهْم  َفَدَخْلت   َلِک، أ  َفَلمَّ

َخَذ  اْلِکساءِ  َتْحَت  َجمیعاا  اْجَتَمْعنا َو  ِاْکَتَلْمنا
َ
بی َفأ

َ
ل    أ هِ  َرسو  ْومی َو  اْلِکساءِ  ِبَطَرِفی اللَّ

َ
 ِبَیِدهِ   أ

ْمنی ماءِ  ِالَی   اْلی  مَّ : قاَل  َو  السَّ ه  ْهل   هؤالءِ  ِان َاللَّ
َ
تی َو   َبْیتی أ تی َو   خاصَّ ْم  ، حامَّ ه   َو   َلْحمی َلْحم 

ْم  ه  م  نی  َدمی د  ؤِلم  ْم، ما  ی  ْؤِلَمه  ن   َو  ی  ْم، ما  نیَیْحز  ه  ن  َنا َیْحز 
َ
ْم  ِلَمْن  َحْرب   أ  ِلَمْن  ِسْلم   َو  حاَرَبه 

ْم  و   َو  ساَلَمه  ْم، ِلَمْن  َعد  ِحّب  َو  عاداه  ْم، ِلَمْن    م  ه  َحبَّ
َ
ْم  َو  أ ه  نَّ

َ
َنا َو   ِمّنی أ

َ
ْم، أ  َو  َصلواِتَک  َفاْجَعْل  ِمْنه 
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ْفراَنَک  َو  َرْحَمَتَک  َو  َبَرکاِتَک  ْذِهْب  َعَلْیِهْم، َو  َعلیَّ  ِرْضواَنَک  َو  غ 
َ
ْم  َوأ ْجَس  َعْنه  م َو  الرِّ ْره   َطهِّ

ه   َفقاَل . َتْطهیراا  اِن  یا َو   َملِئَکتی یا: َعزَوَجلِّ  اللَّ کَّ ها  َسماءا  َخَلْقت   ما  ِاّنی  َسمواتی س  ْرضاا  ال َو  َمْبِنیَّ
َ
 أ

ها  ، َقَمراا  ال َو  َمْدِحیَّ نیراا ، َشْمساا  ال َو  م  ضیئها ور   َفَلکاا  ال َو  م   ِاالّ   َیجری َبْحراا  ال َو  ، َتْسری َفَلکاا  ال َو  َید 
ْم  اّلذیَن  اْلَخْمَسهِ  هؤالءِ  ِلَمَحبهِ   . اْلِکساءِ  َتْحَت  ه 

 خواسته اجازه پدرش از نیز فاطمه دوفرزندش، و علی بر علوه که شود می ملحظه اینجا در
 با قبلا  آنکه با نیست معلوم اما است، داده اجازه نیز او به پدرش و برود کساء زیر به که

  است؟ داده سلم وی به مجدداا  چرا بود کرده احوالپرسی و سلم پدرش
 بیشتر عبا یک وسعت به که یمانی کساء آن مگر عبا؛ آل تن پنج: گویند می که ایم شنیده
 اند؟ گرفته جای زیرش در پسربچه دو و بالغ انسان نفر سه که بوده گشاد قدر چه نبوده،
 دور باالپوش یک که خواست دخترش از بیماری و ضعف احساس اثر در خدا بنده پیامبر
 و دختر و داماد که داشت معنی چه پس شود؛ آرام و کند استراحتی تا بپوشاند او بدن
 آزار باعث زیرا است؛ شده غرض نقض اینکه بخوابند؛ کساء زیر در او همراه نیز هایش نوه

 !است نموده جلوگیری او شدن آرام از و گردیده بیمار پیامبر
 سخنان کجا از تعالی، خدای به خطاب پیامبر سخنان گزارش از پس فاطمه اینکه دیگر

 چه به است؟ شده می وحی هم او به مگر ؟ نموده گزارش و شنیده را ملئکه با خداوند
  دلیل؟

 قرآن آیات با شده، گزارش ملئک به خطاب تعالی خدای قول از که بیاناتی این آیا طرفی، از
 و دریاها و خورشید و ماه و زمین و ها آسمان تمام خداوند آیا است؟ سازگار سلیم عقل و

 بندگانش و خلیق بقیه و آفریده کساء زیر در نشسته نفر پنج این محبت برای فقط را رودها
 را کلثوم ام و زینب اگر حال، این با ندارند؟ و اند نداشته را آنها از استفاده شایستگی و لیاقت
 شوند می خارج محبت این وجوب دایره از همگی دوازدهم تا چهارم امام از بگیریم، ندیده
ْم  اّلذیَن  اْلَخْمَسهِ  هؤالءِ  ِلَمَحبهِ  ِاالّ : " فرموده خداوند زیرا  این محبت برای مگر" اْلِکساءِ  َتْحَت  ه 
 .هستند کساء زیر که نفری پنج

:» فرموده احزاب سوره ۳۳ آیه از الهام با دعایش در خدا رسول شود می ملحظه که چنان
ْذِهْب 

َ
ْم  َوأ ْجَس  َعْنه  م َو  الرِّ ْره   بعدی بند در و بوده نشده نازل ایه این هنوز آنکه با«  َتْطهیراا  َطهِّ

 در چیز همه چگونه ببینید! کند می وحی او به را آیه آن شود می نازل جبرئیل آنکه از پس
 .است درهم داستان این

 تولد از پیش سال میلیاردها برشمرده، خداوند که عظیمی مجموعه این که است ذکر شایان
 پنج آن که نیز اکنون هم. اند برده بهره آنها از انسان ها میلیون و اند شده آفریده نفر پنج این
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 را ایشان که آنها چه انسان، میلیاردها -کناد رحمت خدایشان و -اند رفته دنیا از نفر
 دین در و شناسند نمی اصلا  را ایشان که آنها چه و تفاوتند، بی یا دارند دوست و شناسند می
 عظیم مجموعه این از فرزندانشان و خود ندارند، دین یا و هستند گوناگون های مسلک و

 سخنان آن یا دارد، وجود حالت دو اینجا در پس! برند می فراوان بهره شب و روز هر خلقت،
 و است، گفته دروغ -بالله نعوذ – خداوند یا ،(هست که)است جعلی کساء حدیث در مسطور

 .گوید نمی دروغ هرگز خداوند چراکه است، محال دوم شق این
مین   َفقاَل  -۶

َ
ه   َفقاَل  اْلِکساِء؟ َتْحَت  َمْن  َو  َربُّ  یا: َجْبرئیل   اْْل َوَجلَّ  اللَّ ْم : َعزُّ ْهل   ه 

َ
ِه، َبْیِت  أ وَّ ب   َو  الن 

ْم  َو  الِرساَلِه، َمْعِدِن  ها َو  فاِطَمه   ه  بو 
َ
ها َو  أ ها، َو  َبْعل  ن   َربِّ  یا: ِجبَرئیل   َفقاَل  َبنو  َتأذ 

َ
ْهِبَط  َاْن   لی أ

َ
 أ

ْرِض  ِاَلی َن  ااْلَ کو 
َ
ْم  َْل ؟ َمَعه  ه   َفقاَل  ساِدساا َوَجلَّ  اللَّ ِذَنت   َقْد : َعزَّ

َ
مین   َفَهِبَط  َلَک، أ

َ
 َو  ِجْبَرئیَل، اْل

بی قاَل 
َ
لم  :  ِْل َل  یا َعَلیَک  السَّ ِه؛ َرسو  ْلَعِلیُّ  اللَّ

َ
ْعلی أ

َ
َک   اْل لَم  َیْقَرئ  َک  َو  السَّ صُّ هِ  َیخ  ِحیَّ ْکراِم  َو  ِبالتَّ  ااْلِ

ل   َو  تی َو : َلَک  َیقو  ها  َسماءاا  َخَلْقت   ما  ِاّنی ، َجللی َو   ِعزَّ ، الأْرضاا  َو  َمْبِنیَّ ، َقَمراا  ال َو  َمْدِحّیها نیراا  َو  م 
، َشْمساا  ال ضیئها ور   الَفَلکاا  َو  م  ْم  ِاالَّ   َتْسری َفَلکاا  ال َو   َیْجری َبْحراا  ال َو  َید  ْجِلک 

َ
ْم، َو  ِْل ِتک   َقْد  َو  َمَحبَّ

ِذَن 
َ
ْن   لی أ

َ
َل  أ ْم، أْدخ  َذن   َفَهْل  َمَعک 

ْ
ْنَت   لی َتأ

َ
َل  یا أ ِه؟ َرسو  بی َفقاَل  اللَّ

َ
لم   َعَلْیَک  َو :  أ میَن  یا السَّ

َ
 أ

هِ  َوْحِی  ِذْنت   َقْد  َنَعْم  اللَّ
َ
 .اْلِکساء َتْحَت  َمْعنا ِجْبرئیل   َفَدَخَل  َلَک، أ

 تری تازه از تر تازه/ رسد می بری باغ این از هردم: معروف قول به که کنید می ملحظه
 آل تِن  پنج جای به و شد اضافه هم امین جبرئیل بودند، کم کساء زیر در نفر پنج آن! رسد می
 چه که داند نمی جبرئیل، خدا، وحی امین و مقرب ملک ببینید، را دروغ! تن شش شدند عبا

 هستند؟ کساء زیر کسانی چه پروردگار ای: پرسد می خدا از و! اند خفته کساء آن زیر کسانی
 توضیح او برای سپس. اند رسالت مرکز و نبوت خاندان ایشان: دهد می پاسخ خداوند و

 یا( َوَلداها) مثنای لفظ با باید که! پسرش دو و شوهرش و پدرش و فاطمه یعنی: دهد می
 یا -بالله نعوذ -که دهد می نشان این و آمده، است جمع که( َبنوها) لفظ با اما بیاید( ِابَناها)

 حدیث از گونه این!  است کرده اشتباه و نداشته را سوادش جاعل یا دانسته نمی عربی خدا
 را جبرئیل نیز حسین و حسن و علی و فاطمه خدا، رسول جز به گویا که آید برمی
 ! اند دیده می
ْلَعِلیُّ : گفته پیامبر به جبرئیل اینکه، دیگر

َ
ْعلی أ

َ
َک   اْل لَم  َیْقَرئ   به مرتبه بلند خدای یعنی. السَّ

َک  عبارت عربی زبان در اما رساند؛ می سلم تو لَم  َیْقَرئ   کردن سلم یا رساندن سلم برای السَّ
بِلغَک : گفت می باید بلکه رود، نمی کار به  یا السلم، الیک آبلَغ  یا السلم، أبَلغَک  یا السلم ی 

َم   . علیَک  سلَّ
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 خاندان عضو که او رفت؟ کساء زیر به چه برای دیگر جبرئیل که است این مهم پرسش
 . نبود بیت اهل یعنی رسول،

بی ِجْبَرئیل   َفقاَل  -۷
َ
ه   ِانَّ : ِْل ْم   َاْوحی َقْد  اللَّ ل   ِاَلْیک  ما: »َیقو  رید   ِانَّ هَ  ی  ْذِهَب  اللَّ ْم  ِلی  ْجَس  َعْنک   الرِّ

ْهَل 
َ
ْم  َو  اْلَبْیِت  أ ِرک  َطهِّ  بخشی جبرئیل که شود می ملحظه بند این در[ ۳۳/احزاب. ]«َتْطهیراا  ی 
 چهارم و سوم سال میانه در واقعه آن یعنی ؛است کرده وحی پیامبر بر را احزاب سوره از

 نشده متولد هنوز علی بن حسین و بوده شیرخوار طفلی علی بن حسن که است بوده هجری
 .دارد آن نقل تاریخ از داستان، جاعل خبری بی از نشان این و! است بوده
َل  یا َعلی   َفقاَل  -۸ هِ  َرسو  ْخِبْرنی اللَّ

َ
لوِسنا ما  أ ِه؛ اْلَفْضِل  ِمَن  َاْلِکساءِ  هذا َتْحَت  هذا ِلج   ِعْنَداللَّ

ذی: َفقاَل  ، ِباْلَحقِّ   َبَعَثنی  َوالَّ ، ِبالَرساَلهِ   َواْصَطفانی َنبّیاا ِکَر  ما َنِجّیاا نا ذ   ِمْن  َمْحِفٍل   فی هذا َخَبر 
ْهِل  َمحاِفِل 
َ
ْرِض  أ ِحبینا َو  شیَعِتنا ِمْن  َجْمع   فیهِ  َو  ااْلَ ، َعَلْیِهم   َنَزَلْت  َو  ِاالَّ  م  ْحَمه  ْت  َو  الرَّ  َحفَّ

ْم  اْسَتْغَفَرْت  َو  اْلَملِئَکه   ِبِهم   ْن   ِالی َله 
َ
ا، أ قو  هِ  ِاذاا :   َعلّی  َفقاَل  َیَتَفرَّ ْزنا َواللَّ نا فاَز  َو  ف   َربِّ  َو  شیَعت 

 . اْلَکْعَبهِ 
 بوده صالح عمل و تقوا مرد که علی امام زیرا است، واضح و روشن بند، این متن بودن جعلی

 و چیست کساء زیر رفتن فضل و فلسفه نفهمیده دانسته، می هم غیب شیعیان، ادعای به و
 کساء، این زیر ما نشستن این که بده خبر من به خدا رسول ای: پرسد می خدا رسول از لذا
  دارد؟( ما برای)فضیلتی چه خدا نزد در
 امام آیا و است برتری و فضل مایه کسی برای خدا رسول عبای زیر نشستن ِصرف واقعاا  آیا

 چه پیامبر عبای زیر نشستن طرفی از! خیر مسلماا  شمارد؟ می فضیلتی خود برای را آن علی
 است؟ داشته جبرئیل برای فضیلتی

 پس رسول! است ربط بی قدر چه -بالله نعوذ -دهد می او به خدا رسول که جوابی ثانی، در
 که زمین، اهل محافل از محفلی در داستان این خبر: فرموده او به غلیظ و شدید های قسم از

 بر خدا رحمت آنکه مگر شود نمی ذکر دارند، حضور آن در ما دوستداران و شیعیان از گروهی
 تا کنند می آمرزش طلب برایشان و شوند می جمع ایشان دور ملئکه و آید می فرود ایشان
 ما شیعیان و ما: که خورده سوگند کعبه پروردگار و خدا به هم علی. شوند متفرق که وقتی

 کساء زیر در که علی برای نه است شیعیان برای برکتش و فضل اینکه خب،. شدیم رستگار
 ! است بوده
    
ذی   َعلّی  یا  َابی: َفقاَل  -۹ ، ِبالَحقِّ   َبَعثنی  َوالَّ ساَلهِ   َواْصَطفانی َنِبّیاا ِکَر  ما َنِجّیاا  ِبالرِّ نا ذ    فی هَذا َخَبر 

ْهِل  َمحاِفِل  ِمْن  َمْحِفِل 
َ
ْرِض  أ

َ
ِحبینا َو  شیَعِتنا ِمْن  َجْمع   فیهِ  َو  اْْل م   فیِهْم  َو  م  َج  َو  ِاالّ  َمْهمو  ه   َفرَّ  اللَّ
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، ه  م   ال َو  َهمَّ ه   َکَشَف  َو  ِاالّ  َمْغمو  ، اللَّ ه  ه   َقَضی َو  ِاالّ  حاَجهٍ  طاِلِب  ال َو  َغمَّ ، اللَّ  ِاذاا :   َعلّی  َفقاَل  حاَجَته 
هِ  َو  ْزنا اللَّ ِعْدنا َو  ف  نا َکذِلَک  َو  س  وا شیَعت  ا َو  فاز  ِعدو  نیا ِفی س   .«اْلَکْعَبهِ  َربِّ  و اْْلِخَرهِ  َو  الدُّ
 این خبر اگر که داده مژده علی به سخت، سوگندهای از پس خدا رسول مجدداا  پایان در و

 مرتفع ایشان همگی غصه و غم شود، ذکر ما دوستداران و شیعیان محافل از یکی در داستان
 شیعیان و ما که خورد می سوگند علی هم باز و گردد؛ می برآورده آنان حاجات تمامی و شده

 .ایم شده آخرت و دنیا خوشبخت و رستگار دوستدارانمان و
 برای نه رود می کار به فرزندانش و علی پیروان برای «شیعه» لفظ که است توجه قابل

 از دیگر یکی پیامبر، سوی از داستان این در «محبینا و شیعتنا»الفاظ کاربرد و پیامبر،
 . است حدیث جعل های نشانه
 این در خدا رسول های وعده همه این وجودِ  با چرا: که است این مهم و اصلی پرسش باری،

 صورت به را کساء حدیث بار ها میلیون شیعیان گذشته، ساِل  ۱۴۰۰ طول در آنکه با حدیث،
 جمهوری کشور سیمای و صدا طریق از یا اند خوانده خویش مجالس در جمعی دسته یا فردی
 مشکلی هیچ که بینیم می بازهم شود، می پخش مرتب( اصفهان استان مخصوصاا )ایران شیعی

 به و یابد پایان هایشان غصه و غم آنکه جای به و نشده حل ایران شیعه جامعه و ها خانواده از
 و شده افزوده ها زمینه همه در کشورشان و خود مشکلت بر روز به روز برسند، آرامش

 !شود؟ می
 شماره فرهنگی کیهان با مصاحبه در شهری ری محمدمحمدی آقای که است گفتنی نیز

 نظر از هم است، آمده مفاتیح در که کساء حدیث موجود متن: »داشته اظهار چنین ۲۱۲
 کتابی هیچ در پیش سال ۲۰۰ تا صورت، آن به اصوالا . دارد اشکال سند، نظر از هم و متن

 االنوار بحار کتاب در را آن کرده، ضبط هم را ضعیف احادیث که مجلسی علمه حتی نیست،
 اسلمی جامعه وارد ششم قرن از بعد که هست عرفانی احادیث از بسیاری اصوالا  نیاورده،
 شده وارد حدیثی کتب به بعداا  نیست، مأخذی هیچ در هجری ۶۰۰ سال تا یعنی شده،
 (کنید مراجعه نیوز شیعه سایت به بیشتر اطلع برای.)«است
 را خود انصاف و عقل و بیندیشید کمی آخرتتان و خدا خاطر به! گرامی خوانندگان ای پس
 و حدیث این متن دقیق و مجدد مرور با نیز شما که است مطمئن نگارنده. گیرید کار به

 باور بدان قبلا  چنانچه و برد خواهید پی آن بودن جعلی به شده، مطرح اشکاالت و سؤاالت
. ساخت خواهید جدا خود باورهای مجموعه از را آن گفته، پیش مطالب مطالعه با اید، داشته

 .  دعا التماس یکتا، خدای امید به


