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 ۱۴۰۰، پاییز و زمستان ۱۰های حدیثی، سال پنجم، شمارۀ آموزه

 عادت دستیابی به فوز و س ۀتحلیل شیو
 در حدیث کساء با رویکرد قرآنی
 ١محمد هادی منصوری 

 ٢آمنه قریب دوست       
 چکیده

ترین نیازهای انسان در حیات مـادی و معنـوی دسـتیابی بـه فـوز و یکی از اساسی
مهـم در  دست آوردن ایـن خوشبختی در دنیا و آخرت است و انسان هماره برای به

گیـرد. بـا توجـه بـه تبیـین جـامع  پیش نمـی تالش است اما گاهی مسیر صحیح را
های قرآنی و روایی نظیر حـدیث کسـاء، پـژوهش جایگاه فوز و سعادت در آموزه

تجلی فوز در  ۀتحلیلی تالش دارد تا شرایط فائزان، نحو -پیش رو با روش توصیفی
. برآینـد ی نمایـدبررسفائزان، مصداق فائزان را در نگاه حدیث کساء و آیات قرآن 

بـا  دهد از جمله شرایط فائزان، برگزاری مجالس اهـل بیـتنشان می پژوهش
حضور شیعیان و شیفتگان اسـت کـه بـا نـزول رحمـت الهـی، اسـتغفار مالئکـه، 

ها، و دستیابی به حاجات در دنیا و آخـرت، فـوز و سـعادت در گشایش هم و غم
 شود.فائِز سعید، متجلی می

                                                           
 .  ۱۰/۰۴/۱۴۰۱اریخ پذیرش: ت - ۰۵/۱۰/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

(نویسنده مسئول)  قم استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسالمی. ١
)mansouri@maaref.ac.ir .( 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم .٢

 qaribdoust67@gmail.com 



وزه
آم

ثی
حدی

ی 
ها

  /
ارۀ 

شم
١٠ / 

ان 
مست

و ز
یز 
پای

١٤
٠٠

 

 .کساء، پنج تن آل عبا فوز و سعادت، فائز، حدیث: واژگان کلیدی

 مقدمه 
ترین امر در زندگی است و هر انسانی با توجه مندی و خوشبختی هماره مهمسعادت

یابی به آن است، خدای منان نیز پیـامبران  به تعریف خود از سعادت همیشه در پی دست
بـه  »سـعادت«و » فـوز« ۀسعادت برسانند؛ در قرآن کـریم دو واژ  را فرستاد تا انسان را به

های رسیدن به آن را از منظـر آیـات قـرآن  این امر اشاره دارد، پژوهشگران، سعادت و راه
منـدی را  اند، اما پژوهش پیش رو با نگاهی جامع، سعادتمورد تبیین و بررسی قرار داده
رسد و از آنجایی که حدیث کساء در میان روایات اهتمـام از نگاه قرآن و روایات بر می

را از منظر آن تبیین و » سعادت«و » فوز«فوز و سعادت دارد؛ نگارنده  ۀئلای به مسویژه
گر عصمت و  نماید؛ حدیثی که به روایت جناب جابر بن عبدالله انصاری بیانتحلیل می

عنوان شأن نزول آیه تطهیر صادر شده اسـت. جریـان حـدیث  و به عظمت اهل بیت
همـراه بـا  این قرار است: پیـامبر های آن مشترک است، ازکساء که در تمامی نسخه

طیبــه را معرفــی و مشــخص  ۀکســاء (عبــاء) مصــادیق خمســ ۀوســیل رفتــار و گفتــار، بــه
 ۀواژ ، شـود، از آنجـا کـه در حـدیثمتولد مـی» اصحاب کساء«نمایند، و اصطالح  می

اند. پس از آن راویان زیـادی از اهـل سـنت و  نامیده» حدیث کساء«آمده، آن را  کساء
مـاره آن اتفـاق این اصطالح را زنـده نگـه داشـته و ه رخصوص ائمه اطها بهشیعیان 

ابـن ؛ ۱۶۷-۱۶۸/ ۹: ۱۴۰۸(هیثمـی، کنند که در منابع اصلی اهل سـنت  مهم را یادآوری می
ابـن  ؛/ ۵ : ۱۴۱۱نسـائی، ؛ ۵۱۲/ ۵ و  ۴۷۹/ ۵ و  ۱۹۲/ ۵ : ۱۴۱۹ترمذی،  ؛۱۱۹ -۱۱۸/ ۴۴: ۱۴۱۶حنبل، 

 شیعیان: در منابع وو ...)  ۶۰۷/ ۳: ۱۹۸۹ابن أثیر،  ؛۱۴۴-۱۳۸/ ۱۴ و  ۲۰۷-۲۰۳/ ۱۳ : ۱۴۱۵عساکر، 
؛ ۵۶۱/ ۲: ۱۳۶۲ابن بابویه،؛ ۷۲: ۱۳۹۷ابن أبی زینب،؛ ۳۴۰-۳۳۲: ۱۴۱۰کوفی،  ؛۱۹۳/ ۲: ۱۴۰۴(قمی، 
ابن ؛ ۲۰۴، ۱۰۶تا: ابن طاووس، بی؛ ۴۶-۳۲: النص/ ۱۴۰۷ابن بطریق،؛ ۵۶۵، ۵۵۹، ۳۶۸: ۱۴۱۴طوسی،

مختلـف موجـود اسـت کـه بـه علـت وجـود  و ... به طرق .)۱۲۹-۱۲۳/ ۱ : ۱۴۰۰طاووس، 
ْسـَوَد « هـای متفـاوت از نـوع کسـاءف، توصیفراویان مختل

َ
ـٌل ِمـْن َشـْعٍر أ  »ِمـْرٌط ُمَرحَّ

اجتماع اصحاب ذیـِل  ۀو ...؛ نحو  ،)۲۲۹: ۱۹۸۲(حلی،  »یٌّ َبرِ یْ َخ « )؛۵۶/ ۲ : ۱۴۱۱(حسکانی، 
های مختلفی که مکان ،)۵۳/ ۲ : ۱۴۱۱؛ حسکانی، ۳۳۴: ۱۴۱۰فی، ؛ کو۳۳۵: ۱۴۱۰(کوفی، کساء 
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؛ مسـلم بـن حجـاج، ۹۳۳/ ۱۱: ۱۴۱۳؛ بحرانـی، ۳۳۳: ۱۴۱۰(کـوفی،  اسـت وجـود دارد ذکر شده
تفـاوتی تکـرار شـده کـه در میـان هـای محـدیث شـریف در زمـان این ،)۱۸۸۳/ ۴ : ۱۴۱۲
ء معـروف در زمـان های مختلف، نقل مـورد نظـر پـژوهش پـیش رو، حـدیث کسـا نقل

در اعتبارسـنجی . )۹۳۳/ ۱۱: ۱۴۱۳(بحرانی، است  زهرا ۀحاضر به نقل از حضرت فاطم
و وثـوق صـدوری (وثـوق  ،و پذیرش روایات دو دیدگاه وثـوق سـندی (وثـوق مخبـری)

اعتبـار  ۀارائه شده است؛ از منظر دیـدگاه اول، غیـر از سـند راهـی بـرای سـنج ،خبری)
این مبنا، حتی وجود یک راوی ضـعیف در سـند، روایـت را از  رروایت وجود ندارد. بناب

شـهید ثـانی،  ،)۱۴۸: ۱۳۷۸؛ ربـانی بیرجنـدی: ۹۸: ۱۳۹۰(برزگـر، کنـد اعتبار سـاقط مـی ۀدرج
محقق اردبیلی، شیخ حسن عاملی، سـید محمـد عـاملی و از معاصـران سـید ابوالقاسـم 

امـا در  ،)۱۴۸: ۱۳۷۸: (ربـانی بیرجنـدی سـندی هسـتندهای مکتـب  خویی سرآمد شخصیت
اسـت و  دیدگاه دوم معیار و تراز عمل به حدیث، اطمینـان بـه صـدور آن از معصـوم

های رسیدن به وثاقت است. بنابراین در صورت ضـعف سـند، بـه  قوت سند یکی از راه
(برزگـر، تـوان بـه وثاقـت آن دسـت یافـت های همراه با حدیث میها و نشانهکمک قرینه

آقا جمـال خوانسـاری، عالمـه کرکـی، محمـدتقی  ،)۱۴۸: ۱۳۷۸بیرجندی،  ؛ ربانی۹۸: ۱۳۹۰
مجلسی، عالمه مجلسی، شیخ بهائی، وحید بهبهانی، بحرالعلوم، نراقـی، میـرزای قمـی، 
شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب ریاض، حاج آقا رضا همدانی، آقای بروجردی، 

(ربـانی بیرجنـدی: ری هسـتند ترین اندیشمندان مکتب وثاقت صـدو امام خمینی از برجسته
؛ اصفهانی غروی، ۲۹، ۱، ۱۴۰۷(حلی،  . از آنجایی که بنابر اقوال بزرگان علم اصول)۱۴۸: ۱۳۷۸
ــدانی، ۳۹۹/ ۲: ۱۳۷۴ ــانی، ۳۳: ۱۴۱۶؛ هم ــتر ان ،و ...) ۴۸۷: ۱۴۱۵؛ بهبه ــت بیش ــمندان وثاق دیش

: ۱۴۰۷(حلی، است  اند و اعتقاد به وثوق سندی، دارای پیامدهای منفی صدوری را پذیرفته
وثاقت صدوری مورد تأیید است لذا مبنای پژوهش پـیش رو  )،۲۲۴: ۱۴۱۵؛ بهبهانی، ۲۹/ ۱

 نیز وثاقت صدوری است.
های وارده به سـند حـدیث در صـورت عـدم پـذیرش سـند، بنـابر با توجه به اشکال

شود چراکـه معـارف فـوق العـاده حـدیث و وثاقت صدوری، حدیث کنار گذاشته نمی
صـادر شـده اسـت. عـدم  دهد که کالم از جانب معصومهای آن گواهی می تدالل

و دارا بـودن معـارف  مخالفت و عدم تعارض متن و محتوای حدیث با آیـات و روایـات
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تواند وثاقـت آن را اثبـات کنـد. در عمیق معرفتی، سیاسی، فقهی، اجتماعی، تربیتی می
وجـود وان نـام بـرد؛ از جملـه: تـیداتی را نیـز مـیؤ جهت وثاقت صدور حدیث کساء م

های متعدد از حدیث کساء در منابع فریقین، توجه علماء و بزرگان به حدیث کسـاء  نقل
اهتمام خویش نسبت به برگزاری مجالس حدیث کساء و قرائـت مـداوم آن و اهتمـام با

 گویی به شبهات وارده بر آن. حدیث کساء و نشر آن و پاسخ ۀآنان به ترجم
مبانی بیان شـده تبیـین قرآنـی مـتن حـدیث کسـاء، تأییـدی در جهـت در واقع طبق 

روست که پـژوهش پـیش رو در تـالش اسـت بـا  از این ١است. صدور آن از معصوم
تبیین قرآنی و معرفتی محتوای این حدیث شریف، قدمی در تأیید صدور آن نیز بـردارد. 

و امیـر  امی اسـالمدر متن حدیث، بین دو قسِم پیامبر گر » سعادت«و » فوز« ۀمسئل
و حضـرت  قرار گرفته است که با بررسـی پرسـش و پاسـخ پیـامبر اکـرم مؤمنان
دو، مصـادیق فـائزان، شـرایط  این ۀر حدیث کساء، چیستی فوز و سعادت، رابط علی

 آید.دست می هفائزان و سعادتمندان و چگونگی تجلی فوز در فائزان ب

 پیشینه
به حـدیث  ،)۶۱ /(آل عمـرانمباهله  ۀو آی ،)۳۳ /احزاب(تطهیر  ۀدر کتب تفسیری ذیل آی

فقـط در » سـعادت«و » فـوز«کساء و سکانداران آل عبا اشاره شده است؛ اما موضـوع 
موسـوم بـه  حدیث کساء مروی از جناب جابر بن عبدالله انصاری از حضـرت زهـرا

 مشـاهدات المـأل«حدیث شریف کساء، موجود است که در برخی شروح آن از جمله 
فـی رحـاب «ق)، ۱۴۲۰(حسـینی شـیرازی » من فقه الزهراء«) و ۱۳۹۴(الحلو: » األعلی

بـه آن  ،)۱۳۹۵(فـیض اللـه ویسـی » انـوار السـماویه«ق)، ۱۴۲۵(ید ؤ م» حدیث الکساء
معناشناسانه بررسی «اشاره شده است؛ همچنین این موضوع با رویکرد قرآنی در مقاالت 

بررسی مفهوم سـعادت و آثـار «؛ )۱۳۸۹(لسانی فشارکی، زرنگار: » در قرآن کریم فوز و فالح
ــاحی فــر: » آن از منظــر قــرآن » در قــرآن کــریم» فــوز«مفهــوم شناســی واژه «، )۱۳۹۴(ری

فوز و فالح در بیان قرآن کریم و سـعادت در «و کتاب  )؛۱۳۹۵فر، غبائی: خواه، محبی (ربانی
                                                           

، بهار ۲۷، ش ۱۴دوره » ء حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیهااعتبارسنجی حدیث کسا«ر.ک: پژوهش  .١
 (انتشار آنالین در فصلنامه حدیث پژوهی کاشان). ۱۴۰۱و تابستان 
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 ست.مصطفی زرنگار بررسی شده اه، نوشت» اخالق نظری
طـور مسـتقل و تفصـیلی  رویکرد روایی و در حدیث کساء به فوز و سعادت با ۀمسئل

مورد بررسی قرار نگرفته و نگارندگاِن شروح حدیث کساء نیز فراز پایانی حدیث را تنهـا 
رو پـژوهش پـیش رو تـالش اند. از اینصیلی ارائه نکردهو تبیین و تفموجب فوز دانسته

چگونگی دستیابی به فوز و سـعادت را در حـدیث کسـاء تبیـین  دارد، با رویکرد قرآنی،
 نماید.

 شناسی واژه -۱
در ابتدا بایسته است، معنای حدیث کساء، فوز و سعادت تبیین گردد.

 فوز  -۱-۱
رسیدن به خیر و رهـایی  ۀواسط موفقیت بهپیروزی و «از ریشه (ف و ز)، » فوز« ۀواژ 

هر فردی که «از منظری دیگر  )،۳۸۹/ ۷: ۱۴۱۰،فراهیدیمعنا شده است (» و نجات از شر
. برخـی )۹۸/ ۹: ۱۴۱۴(صـاحب بـن عبـاد، » به خیر دست یابد، در حقیقت فائز خواهـد بـود

رند کـه معنـای را پیروزی همراه خیر و توأم با سالمتی و ایمنی دانسته و اصرار دا» فوز«
ابی به خیـر و نعمـت ی و بعضی دست ،)۶۴۷: ۱۴۱۲راغب اصفهانی،( باشد» نجات«آن فقط 

از جملـه را  را، معنای اصلی فوز و داخل شدن در بهشت و اطاعت خدا و رسـولش
(ابـن  »ظفـر«و » فلـح« ۀچهـار واژ  )۱۵۶/ ۹ :۱۳۶۰(مصـطفوی، کنندمصادیق آن معرفی می

ــارس،  ــاد، ؛ ۳/۴۶۵: ۱۴۰۴ف ــن عب ــات، «و  ،)۴۰۰/ ۲: ۱۳۷۵طریحــی، ؛ ۹۸/ ۹: ۱۴۱۴صــاحب ب نج
 )۴/۲۲۶: ۱۴۱۴(زبیـدی،  »نجـاح«)، ۵/۳۹۲: ۱۴۱۴ابـن منظـور، ؛ ۳/۸۹۰: ۱۳۷۶(جـوهری،  »نجاء

ای بعـد از فـالح قـرار دارد در مرتبـه» فـوز«هستند، با ایـن تفـاوت کـه » فوز«مترادف 
 سـتیز و یدرگیـر طـرف بـر افتنیی برتر یمعنا به که» ظفر«و  ،)۱۵۶، ۹: ۱۳۶۰(مصطفوی،

 شـود.نمـی اسـتعمال آن بـرعکس ولـی درو مـی کـار بـه فـوز یمعنـا و موضع ، دراست
 .)۲۰۵: ۱۴۰۰(عسکری، 

دو، بـا دو  اسـت کـه ایـن» ظفـر«و » نجات«پایه  بر» فوز«درنتیجه محور معنایی واژه 
اند ، به عبارت دیگر، نجـات دیگری ۀمتالزم هستند و هر یک مقدم ،»خیر«و » شر« ۀواژ 

فـوز دارای مراتبـی اسـت کـه اولـین  لذا ،)۷۴: ۱۳۹۰(زرنگار،  ظفر به خیر است ۀاز شر، مقدم
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آن رهایی از خطر و شر است و دستیابی به خیر مراتب بعدی آن است. در واقـع فـوز  ۀمرتب
توصیفی از فردی است که با سالمت کامل و ایمنی با تالش به خواسته و هـدف خـویش 

ی گـاهرسیده است. لکن مصداق فوز با توجه به مراتب آن و بینش افراد متفـاوت اسـت، 
کـه دی کـه بـه جهـاد نرفتنـد امـا هنگـامیافرانچو هدف، دنیا و غنیمت جنگی است هم

در دسـت یـافتن بـه دیدند مجاهدان به فضل پروردگار صاحب غنائم جنگی شدند، فوز را 
 ،)۷۳ /(نسـاء ای برند و آرزو کردند کاش همراه آنان بودند تا از غنیمت بهره هآن غنائم دانست

» فـوز« ۀواژ  ،)۱۱۹ /(مائده ردگار و دستیابی به فوز مطلق استپرو  گاهی نیز هدف، رضایت
کـار  آیه به ٢٧مرتبه در  ٢٩» أفوز«، »فائز«، »فاز«، »َمفاز«، »َمفاَزه«، »َفْوز«های  در قالب

و بـا   مرتبـه، بـه خـود اختصـاص داده ١٧بـا » فـوز« ۀرفته است. بیشترین کاربسـت را واژ 
در قـرآن نیـز همـان » فـوز«همراه شده است. معنای » عظیم«و » کبیر«، »مبین«اوصاِف 

گـر مراحـل و مراتـب  بیـان» عظـیم«و » کبیر«، »نــمبی«معنای لغوی است و سه وصف 
 ١٦ ۀاست که در دو آیـ» فوز مبین«فوز،  ۀترین مرحل پایین قرآن، هستند. طبق آیات» فوز«

 آمده است. ٢جاثیه ۀسور  ٣٠و  ١سوره انعام
» فوز کبیـر«دوم فوز،  ۀمرحل ٣،»عظیم«و » کبیر« ۀعنایی دو واژ با توجه به تفاوت م
ذۀ است که فقط در آی اٌت َتْجـری ِمـْن َتْحِتَهـا یِإنَّ الَّ اِلحاِت َلُهْم َجنَّ َن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْنهاُر ذِلَك اْلَفْوُز اْلَکب
َ
از ای بـاالتر در مرتبـه» فوز کبیر«ذکر شده است؛  ،)۱۱ /(بروج ُر یاْأل
هنگامی است که فرد از عذاب الهـی نجـات » فوز مبین«قرار دارد، چراکه » فوز مبین«

» فـوز کبیـر«گیـرد و در یابد و با انجام عمل صالح مـورد توجـه پروردگـار قـرار مـیمی
اسـت کـه در » فوز عظـیم«سوم نیز  ۀداند؛ مرحلخدای متعال بهشت را از آِن ایشان می

 آیات متعددی بیان شده است.
                                                           

 ﴾.َمْن یْصَرْف َعْنُه یْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحَمُه َو ذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبیُن ﴿ .١
اِلحاِت َفی﴿ .٢ ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
ُهْم ِفی َرْحَمِتِه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمِبیُن َفأ بُّ  ﴾.ْدِخُلُهْم َر

در مقابل صغیر است. تقابل کبیـر » کبیر«بوده و تقابلشان به تضاد است، اما » حقیر«در مقابل » عظیم«. ٣
و صغیر نسبی است؛ یعنی یک چیز نسبت به چیز دیگر می تواند کبیر باشد، ولی به تناسـب چیـز بزرگتـر 

د: شـو کـه هـیچ وقـت بـر آن اطـالق حقیـر، نمـی» عظـیم«تواند صـغیر محسـوب شـود بـه خـالف می
ترین مرتبه و باالترین درجه از کبیر است و داللت می کند بـر عظیم، قوی )؛۱۷ /۱۰: ۱۳۶۰ مصطفوی،(

 ).۱۷۶ /۸ :۱۳۶۰(مصطفوی،  مرتبۀ رفیعه، اّما کبیر، داللت می کند بر مطلق رفعت
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 مصداق فائزان 
برخی از اوصاف فائزان در قرآن کریم عبارت است از: بهشتیانی که خدا را فراموش 

بـا  ،)۱۰۹-۱۱۱ /(مؤمنـونکننـد  در برابر تمسخر کافران صـبر مـی ،)۲۰و۱۹ /(حشرکنند  نمی
شان بر محور اطاعت  و زندگی ،)۲۰-۲۲ /(توبه کنند جان و مال خود در راه خدا جهاد می

اما در روایات مصادیق فـائزان فقـط  )۵۲ /(نورسول و بر پایه خشیت و تقواست از خدا و ر 
بـروج، صـباح أزرق از امـام  ۱۱و شیعیان آنان دانسته شده است: ذیـل آیـه  اهل بیت
 کند: نقل می صادق

ِه َعزَّ َو َجـَل   یُقوُل «...   ـاِلح  ِفی َقْوِل اللَّ ـِذیَن آَمُنـوا َو َعِمُلـوا الصَّ ـاٌت (ِإنَّ الَّ اِت َلُهـْم َجنَّ
ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َو ِشیَعُتهُ 

َ
ْنهاُر) ُهَو أ

َ
ِه َعَلیِه َو َعَلیِهْم و َسَالُمُه   َتْجِری ِمْن َتْحِتَها اْأل َصَلَواُت اللَّ

  .)۷۵۹: ۱۴۰۹(استرآبادی، »  َو َرْحَمُتهُ 

یم، نشسـته بـود  گوید: روزی در حضور رسول الله جابر بن عبدالله أنصاری می 
کـه چشـم نبـی بـه رخسـار  حضرت رسید. هنگـامی به خدمت آن علی بن ابی طالب

به نزد شما آمد، سپس رو به کعبـه کـرد و فرمـود:  افتاد، فرمود: برادرم علی علی
سوگند، خانه  به خدای این ؛»] اْلَفاِئُزوَن یْوَم اْلِقیاَمة َو َربِّ َهِذِه اْلَبِنیِة ِإنَّ َهَذا َو ِشیَعَتُه [ُهُم «

  .)۵۸۵: ۱۴۱۰؛ کوفی، ۲۵۱: ۱۴۱۴(طوسی،  هستند  عیانش در قیامت از فائزاناین مرد و شی
و شیعیانشان را مصداقی برای  فقط اهل بیت در حدیث کساء نیز امیرمؤمنان

ِه ُفْزنا َو ُسِعْدنا و َکذِلَك شیَعُتنا«فرماید:  فائزان معرفی می ْنیا فاُزوا َو ُسِعُدوا  ِإذًا َو اللَّ ِفی الدُّ
در نتیجه مصادیق اوصافی که در قرآن کـریم و روایـات بـرای ». َو اآلِخَرِة َو َربِّ اْلَکْعَبة

دوم  ۀو در وهلــ اول، اهــل بیــت عصــمت و طهــارت ۀفــائزان مطــرح شــده، در وهلــ
قرآن مطرح شده فـائزان بـه رضـوان الهـی دسـت  ۀاوصاف شیعیان است. پس اگر در آی

َو « واهد آمددست خ هب این رضوان با مودت نسبت به اهل بیت ،)۷۲ /(توبه ١یابند، می
ْضـَواِن   ِإَلـی  یْسَلُك   َفاَز اْلَفاِئُزوَن ِبَوَالیِتُکْم، ِبُکْم  ؛ ابـن مشـهدی، ۶۱۳/ ۲: ۱۴۱۳(ابـن بابویـه،  »الرِّ

َمْن«و )۵۳۲: ۱۴۱۹ َكَفاَز ۀیـل آیـنیـز در تأو که امام صـادقچنان،)(همان؛ »ِبُکْمَتَمسَّ

                                                           
اٍت  اْلُمْؤِمناِت  َو  اْلُمْؤِمِنیَن  هُ اللَّ  َوَعَد ﴿. ١ ْنهاُر  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِری َجنَّ

َ
 ِفـی َطیَبـةً  َمسـاِکَن  َو  ِفیهـا خاِلـِدیَن  اْأل

اِت  هِ  ِمَن  ِرْضواٌن  َو  َعْدٍن  َجنَّ ْکَبُر  اللَّ
َ
  ﴾.اْلَعِظیم اْلَفْوزُ  ُهَو  ذِلَك  أ
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َه َوَرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظیُ ... َوَمْن ﴿ ـَه َو َمـْن یُ «فرمود:  )،۷۱(احزاب / ﴾ماً یِطِع اللَّ ِطـِع اللَّ
 .)۴۵۹: ۱۴۰۹(استرآبادی،  »َرُسوَلُه فی والیة علی و األئمة من بعده َفَقْد فاَز َفْوزًا َعِظیماً َو 

 سعادت -۱-۲
(ابـن فـارس،  ر خیـر و سـرور و ُیمـن داللـت داردب(س ع د)  ۀاز ریش» سعادت« ۀواژ 
(فراهیـدی، اسـت » نحـس«، »سعد«مخالف  ۀواژ  .)۲۱۳/ ۳: ۱۴۱۴ابن منظور، ؛ ۷۵/ ۳: ۱۴۰۴
(ابـن  اسـت» شـقاوت«، »سعادت« ۀو نقیض واژ  ،)۷۵/ ۳: ۱۴۰۴ابن فارس، ؛ ۳۲۱/ ۱: ۱۴۱۰

دت، فـراهم بـودن از منظـر راغـب معنـای سـعا .)۴۱۰: ۱۴۱۲راغـب، ؛ ۲۱۳/ ۳: ۱۴۱۴منظور، 
سـورۀ  ۱۰۸ تـرین سـعادت طبـق آیـه اسباب برای دستیابی به خیر و نیکی است و بـزرگ

داند و صاحب التحقیق آن را حالتی می ،)۴۱۰: ۱۴۱۲(راغب، دستیابی به بهشت است هود،
اقتضـا و آمـادگی خیـر و صـالح و نیکـی را  ،که از لحاظ تکوینی و استعدادی در ذات

 .گویند وفیق یافتن برای انجام عمل صالح را دستیابی به سعادت میدارد ولی در عمل، ت
اول، سعادت فطری ذاتی که بـه حسـب اقتضـاء  ۀبنابراین سعادت سه مرحله دارد؛ مرحل

آید، سعادت اکتسابی که با انجـام عبـادات و عمـل صـالح و  دست می هاسباب و علل ب
قبـل کـه در  ۀدو مرحلـ شود و سعادت فعلی حاصـل شـده از اطاعت از خدا کسب می

/ ۵: ۱۳۶۰(مصـطفوی، دشـو شود و بر مبنـای ثـواب و عقـاب سـنجیده می آخرت ظاهر می
۱۲۸(.  

بـار در قـرآن کـریم آمـده فقـط دو» ُسـِعُدوا«و » سعید«قالب با دو » سعادت« ۀواژ 
ت از زی عبـارت اسـیـسعادت هـر چ«از منظر عالمه طباطبایی  ،)۱۰۸ و۱۰۵ /(هوداست، 

جه متلذذ شود و یافته و در نتیآن، کمال خود را در  ۀلیوس وجودش، تا به ریدنش به خیرس
رات یـدن بـه خیسعادت در انسان که مرکب از روح و بدن اسـت، عبـارت اسـت از رسـ

ت اسـت از نداشـتن و اش و متـنعم شـدن بـه آن. و شـقاوتش عبـار  جسمانی و روحـانی
الق نیز سعید مطلق کسی اسـت از منظر اخ ،)۱۸/ ۱۱: ۱۴۱۷(طباطبایی، » ت از آنیمحروم

هـا و کـه بـا گرفتـاری طـوری باشـد، بـهکه تمامی اوصاف و افعال خود را اصالح کرده 
رساند، بدرفتاری مردم  شود، شبهات به اعتقادش آسیبی نمیها صبرش تمام نمی مصیبت

رسد که همچو ایـوب ای میدارد و درواقع به مرحلهاو را از احسان و نیکوکاری باز نمی
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(ر.ک: نراقـی،  کنـدرگزاری و بندگی او ایجاد نمیپیامبر، تغییر زندگی هیچ تغییری در شک
۱۳۷۸ :۳۴(. 

 فوز و سعادت ۀرابط
کـه  شـوده آنها در قـرآن کـریم روشـن مـیاستفاد ۀمعنای دو کلمه و نحو  با توجه به

 گـردد؛ اسـت و انسـان بـدون تـالش فـائز نمـی دست آوردن فوز به اختیار خود انسان هب
روز قیامت را روز ناامیدی قطعی  ١مؤمنون ۀسور  ۱۱۱چنانکه عالمه طباطبایی نیز ذیل آیه 

قرآن روز قیامت روز جزاست، نه روز عمل، بنـابراین مؤمنـانی  ۀداند و طبق آیکافران می
فرصـتی  که در دنیا اعمال خوب انجام دادند، به فوز دست یافتند و برای کـافران دیگـر

ولی در دستیابی به سعادت تا توفیق  ،)۷۲/ ۱۵ : ۱۴۱۷طباطبایی،( وز نیستبرای دستیابی به ف
معلـوم و فعـل » شـقوا«ل ممکن نیست؛ از این روست که فعـ ،و عنایت پروردگار نباشد

صورت مجهول آمده است؛ مکارم شیرازی نیز ایـن اخـتالف تعبیـر بـین دو  به» سعدوا«
انسـان راه شـقاوت را بـا «نویسد: د و میدانرا اشاره لطیفی می» شقوا«و » سعدوا« ۀواژ 

مودن راه سعادت تا امداد و کمـك الهـی نباشـد و او را ید، ولی برای پیمایپ پای خود می
ن امـداد و کمـك تنهـا شـامل یـروز نخواهد شد و بدون شـك ایاری ندهد پیرش یدر مس

گی سـتیشا انـد و ار خـود برداشـتهیـن را با اراده و اختیهای نخست شود که گام کسانی می
 .)۲۳۹/ ۹ :۱۳۷۴(مکارم شیرازی، » اند دا کردهین امدادی را پیچن

هـول بیـان صـورت مج در فرمایش امیرمؤمنان بـه» سعدوا«در حدیث کساء نیز فعل 
سعادت اسـت  ای قبل از صورت معلوم آمده، بنابراین فوز مرحله به» فازوا«شده اما فعل 

یـابی بـه  و خدای سبحان نیز او را در دسـت کند که انسان برای دستیابی به آن تالش می
 کند. سعادت یاری می

 های نیل به فوز در حدیث کساء زمینه -۲
همراه با قسم، شـرایطی را بـرای فـرد فـائز  در پاسخ به امیرمؤمنان پیامبر اکرم

در محفلـی از محافـل أهـل زمـین،  ید که عبارت است از: ذکر این خبـرفرما مطرح می

                                                           
یُتُهُم  ِإنِّی﴿ .١ نَّ  َصَبُروا ِبما اْلیْوَم  َجَز

َ
 ﴾.اْلفاِئُزوَن  ُهُم  ُهْم أ
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 گیرد. مورد تبیین و بررسی قرار می که هر یک ،یعیان و محبانجمعی از شمیان 

  یادکرد دائمی اهل بیت -۲-۱
/ ۴: ۱۴۱۴ابـن منظـور، ؛ ۳۴۶/ ۵: ۱۴۱۰(فراهیـدی،  اسـت آمـده» یـادکردن«ذکر به معنای 

ر تواند بعد از نسیان یا در ادامه همان ذک ء در قلب یا قول که می همان حضور شی ،)۳۰۸
 .)۳۲۸: ۱۴۱۲هانی، (راغب اصف باشد

شامل تمامی مجالسی که با محوریت » ذکِر خبر«تواند، عام باشد و  می» خبر«واژه 
، گزاری جلسات شادی در والدت ایشـانباشد، از جمله بر  گردد برگزار می اهل بیت

که تشکیل هر یـک از ایـن محافـل  یا برگزاری جلسات روضه در شهادت اهل بیت
 تقـوای قلـوب اسـت ۀعه است و تعظیم و بزرگداشت آن، نشاناحیای شعائر الهی در جام

َها ِمْن َتْقَوی اْلُقُلوِب « ِه َفِانَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ افزون بر این، چنین مجالسـی  .)۳۲ /(حـج »َو َمْن یَعظِّ
اما با دقـِت نظـر در پرسـش  .)۳۶: ۱۴۱۳(حمیـری، ١است مورد عنایت خاص اهل بیت

ُذِکَر َخَبُرنا هذا«در عبارت » هذا« ۀو واژ ٢ امیرمؤمنان آیـد، مـراد از  دسـت مـی هب» ما
دسـت  هخبِر فضیلت حدیث کساء است، لذا یاد نمودِن حدیث کسـاء سـبب بـ» خبرنا«

را خـاص نمـوده » خبـر« ۀواژ » حدیث کسـاء«عبارت دیگر،  آوردن فوز خواهد شد. به
ار رفتـه اسـت و ایط فـوز بـه شـماست. اگر پرسیده شود، چرا ذکِر حدیث کساء از شـر 

ِه ُفْزنـا َو « نماید قسم یاد می پس از بیانات پیامبر گرامی اسالم مؤمنانامیر ِإذًا َو اللَّ
، در سـؤال حضـرت »عنداللـه« ۀدر پاسـخ بـا رجـوع بـه واژ  ؟»فاَز شیَعُتنا َو َربِّ اْلَکْعَبـةِ 

، اسـت توان دریافت که حدیث کساء بیانگر مهمترین فضائل اهـل بیـت می ٣،علی
چراکه از فضیلت حدیث نزد خـدای متعـال سـؤال شـده اسـت. همچنـین در روایـات، 

 .)۱۱۵: ۱۳۶۶تمیمی آمدی، ( ٤است سعادت انسان در شناخت فضائل اهل بیت
                                                           

هِ « .١ ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ُثوَن   َتْجِلُسوَن «: َقاَل ِلُفَضیٍل:  َقاَل  َعْن أ ِإنَّ ِتْلـَك «َقاَل: َنَعْم، ُجِعْلُت ِفَداَك. َقاَل: » ؟ َو ُتَحدِّ

 
َ
ْحیا أ

َ
ُه َمْن أ ْمَرَنا یا ُفَضیُل، َفَرِحَم اللَّ

َ
ْحیوا أ

َ
َها، َفأ ِحبُّ

ُ
ْو ُذِکْرَنـا ِعْنـَدهُ  -ْمَرَنا. یا ُفَضـیُل، َمـْن َذَکَرَنـااْلَمَجاِلَس أ

َ
 -أ

ْکَثَر ِمْن َزَبِد اْلَبْحرِ 
َ
ُه َلُه ُذُنوَبُه َو َلْو َکاَنْت أ َباِب، َغَفَر اللَّ  ».َفَخَرَج ِمْن َعیِنِه ِمْثُل َجَناِح الذُّ

هِ ْخِبْرنی ما ِلُجُلوِسنا هذا َتْحَت اْلِکساِء ِمَن اْلَفْضِل عِ أ. «٢  ».؟ْنَد اللَّ
هِ . «٣ هِ أ ،یا َرُسوَل اللَّ  ».؟ْخِبْرنی ما ِلُجُلوِسنا هذا َتْحَت اْلِکساِء ِمَن اْلَفْضِل ِعْنَد اللَّ
اِس  .٤ ْسَعُد النَّ

َ
َنا َو َعِمَل ِبَما ِإلَ   أ ْخَلَص ُحبَّ

َ
ِه ِبَنا َو أ َب ِإَلی اللَّ ا َعْنُه َنهَ ِه َنَدْبَنا َو یْ َمْن َعَرَف َفْضَلَنا َو َتَقرَّ َنا یْ اْنَتَهی َعمَّ

ا َو ُهَو فِ   َداِر اْلُمَقاَمِة َمَعَنا  یَفَذاَك ِمنَّ
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 نیز در دو محور قابل طرح است: بیان فضائل اهل بیت
 . جهات آرمـانی و خلقـت و طینـت و سرشـت متعـالی و نـور خـدایی اهـل بیـت۱

 .فزایی و محبت افروزی)(معرفت ا
گیـری و تبعیـت عینـی و ملمـوس از رفتـار اهـل بیـت. جهات عملی و قابل اسوه۲

 .)۶۷: ۱۳۷۸(محدثی، (الگوسازی و الگو دهی) 
صورت محسـوس تبیـین شـده اسـت. قـرار  دقت در حدیث کساء هر دو محور به با

رت اصـحاب کسـاء، محدثـه بـودن حضـعنـوان ششـمین  به گرفتن حضرت جبرئیل
و ...، داللت بر محور اول و روابـط نیکـو در خـانواده، نقـش مـادر در تربیـت  ازهر 

فرزندان و ... بیانگر محور دوم است که تبیین آن در میان افراد باعث معرفت و شناخت 
اط شود و فـرد ضـمن تقویـت ارتبـ می و ایجاد عالقه و محبت بین ایشان و اهل بیت

گزیند، در نهایت این عالقه و محبت است که فـرد را  برمی عنوان اسوه قلبی، ایشان را به
اَس َلْو َعِلُمـوا «فرماید:  می که امام رضاچنان طاعت از ایشان وامی دارد، همبه ا َفِإنَّ النَّ

َبُعوَنا  َمَحاِسَن  هرگاه که مردمـان محاسـن کـالم مـا را بداننـد، مـا را پیـروی  ؛»َکَالِمَنا َالتَّ
خواهد شد و  بنابراین فرد، محب و مطیع اهل بیت .)۳۰۷/ ۱: ۱۳۷۸، (ابن بابویه کنند می
/ ۱: ۱۳۷۸ابـن بابویـه، ؛ ۱۱۵: ۱۳۶۶(تمیمـی آمـدی،  فوز مطلق و سعادت دست خواهد یافتبه 

ــا حــب و  .)۴۳۹/ ۲۳: ۱۳۷۴؛ مکــارم شــیرازی،  ۳۷۹/ ۹ : ۱۳۷۲طبرســی،  ؛۳۰۷ ــرد، ب در نتیجــه ف
 عادت دست خواهد یافت. شود و به سهدایت می اطاعت اهل بیت

 وحدت گرایی عملی -۲-۲
» حفــل«و » مجلــس«معنــای  بــه» ح ف ل«، اســم مکــان از ریشــه »لمحفــ« ۀواژ 

شـود:  شوند، گفته می است و هنگامی که افرادی در مجلسی جمع می» جمع«معنای  به
ن کـریم قـرآ .)۸۱/ ۲: ۱۴۰۴ابـن فـارس، ؛ ۲۴۵/ ۳: ۱۴۱۰(فراهیـدی،  »الّناُس و احتفلـوا  َحَفل«

همچنـین ذکـر آداب در برخـی ١دهد. جهت ثواب و عقاب، جامعه را مخاطب قرار می
؛ مکـارم  ۳۷۹/ ۹ : ۱۳۷۲طبرسـی،  ( بیانگر اهمیت تشـکیل محافـل اسـت )،۱۱ /(مجادلهآیات 

                                                           
نَّ  َلْو  َو ﴿نمونـه:  .١

َ
ْهَل  أ

َ
َقْوا َو  آَمُنوا  اْلُقری أ ـماِء  ِمـَن  َبَرکـاٍت  َعَلیِهْم  َلَفَتْحنا اتَّ ْرض َو  َو  السَّ

َ
ُبوا لِکـْن  اْأل  َکـذَّ

َخْذناُهْم 
َ
 ).۹۶(اعراف/  ﴾ِسُبوَن یکْ  کاُنوا ِبما َفأ
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نیز به اهمیت تشکیل محافل اشـاره  در روایتی از امام صادق .)۴۳۹/ ۲۳: ۱۳۷۴شیرازی، 
(ر.ک:  داننـد پـذیر مـیل مجلـس را بـا دو نفـر هـم امکـانشده است که حضرت، تشکی

 ١.)۲۲۴/ ۱۶: ۱۴۱۴طوسی، 

 حضور شیعه و محب  -۲-۳
ْرِض «... در عبارِت  رسول خدا

َ
ْهـِل األ

َ
ما ُذِکَر َخَبُرنا هذا فی َمْحِفٍل ِمْن َمحاِفِل أ

اضر در مجلـس اشـاره به توصیف مصداِق افراِد ح، ...»َو فیِه َجْمٌع ِمْن شیَعِتنا َو ُمِحّبینا 
 فرماید: در آن (محفل)، جمعی از شیعیان و محبان ما حضور دارند.  نموده و می

 در این فراز، از سه گروه یاد شده است: 
دوم: محبان و دوسـتداران اهـل  مردم؛ گروه ۀ، شامل هم»اهل األرض«گروه یکم: 

کسـاء حضـور  ، گروه سوم شیعیان ایشان. یکی از اسـباب فـوز در محافـل حـدیثبیت
فیِه َجْمـٌع  «با » اهل األرض«شیعیان و محبان است، چراکه با توجه به این فراز، عبارت 

شیَعِتنا َو ُمِحّبینا أهـل «، »شیعیان«و » محبان«لذا به برکت وجود خاص شده است » ِمْن
و  نیز با برگزاری جلسات حدیث کسـاء بـه حاجـات خـود دسـت یافتـه و هـّم » األرض

طیباتی کـه خـدای متعـال در  ٢اعراف ۳۲ ۀکه در آی گردد؛ همانطور میغمشان برطرف 
طور  ها و طیبات به نعمت ۀرسد ولی در آخرت هم مخلوقات می ۀدنیا ارزانی داشته به هم

ز طـور کـه گـروه شـیفتگان و شـیعیان ا است. اما همان» الذین آمنوا«خالص فقط برای 
نیـز در » شـیعیان«ن شـده، گـروه صورت خاص بیـا جدا شده و به» اهل األرض«گروه 

ِه ُفْزنا َو فـاَز شـیَعُتنا َو «اند: جدا شده» محبان«، از گروه پاسخ حضرت علی ِإذًا َو اللَّ
را در رسـیدن بـه فـوز و » محبـان« دراین عبارت حضـرت امیرمؤمنـان ،»َربِّ اْلَکْعَبةِ 

 داند. را فقط مختص شیعیان می» سعادت«فرماید و  سعادت شریک نمی
در جهت چرایی این عبارت، در ادامه ضمن بیان احتماالت، با توجه به نـوع عطـف 

                                                           
ْمَرَنا، َفِإنَّ َثاِلَثُهَما َمَلٌك یْسَتْغِفُر َلُهَما و َما اْج « .١

َ
ُه َعْبدًا اْجَتَمَع َمَع آَخَر َفَتَذاَکَرا أ َتَمَع اْثَنـاِن َعَلـی ِذْکِرَنـا َرِحَم اللَّ

ُه   ...».ِإالَّ َباَهی اللَّ
ِتی﴿. ٢ ِه الَّ یَنَة اللَّ َم ِز ْنیا  ُقْل َمْن َحرَّ ِذیَن آَمُنـوا ِفـی اْلَحیـاِة الـدُّ ْزِق ُقْل ِهی ِللَّ یباِت ِمَن الرِّ ْخَرَج ِلِعباِده َو الطَّ

َ
أ

ُل اْآلیاِت ِلَقْوٍم یْعَلُموَن   )۳۲(اعراف:  ﴾خاِلَصًة یْوَم اْلِقیاَمِة َکذِلَك ُنَفصِّ
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نشینی یـا جانشـینی  هم ۀتوان به رابط می» محب«و » شیعه«و معنای لغوی و اصطالحی 
 دو واژه و پاسخ به این سؤال پی برد. این

 »محب«و » شیعه«معنای  -۲-۳-۱
» لفـت برقـرار کـردن بـا چیـزیانـس و ا«معنـای  (ح ب ب) به ۀمحبت از ریش ۀواژ 

ر یـبینـد و آن را خزی کـه فـرد مـییـل بـه چیـخواسـتن و تما«و  ،)۱۱۷/ ۱: ۱۴۱۴(فیومی، 
(ابـن فـارس، از لـزوم و ثبـات گرفتـه شـده آمده و  ،)۲۱۴: ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، » پندارد می

 :۱۹۸۸ ،؛ ابـن دریـد۳۱/ ۳: ۱۴۰۹(فراهیـدی، ، »بغـض« ۀو در مقابل آن دو واژ  ،)۲۶ /۲: ۱۴۰۴
ــاد، ۶۴/ ۱ (مصــطفوی، » تنفــر«و  ،)۲۸۹/ ۱: ۱۴۱۴؛ ابــن منظــور، ۳۲۱/ ۲: ۱۴۱۴؛ اســماعیل بــن عب

 معنـا نمـوده اسـت» تمایـل شـدید«بـه  را» حـب«قرار دارد؛ مصطفوی  )۱۵۲/ ۲: ۱۳۶۰
 .)همان(

از منظر عالمه طباطبایی حب تعلقی خـاص و انجـذابی شـعوری و مخصـوص بـین 
بـت را دارای مراتـب مختلفـی اسـت کـه دارای شـدت و و مح ،انسان و کمالش اسـت

امـا در  )؛۴۱۰-۴۱۲/ ۱: ۱۴۱۷(طباطبـایی،  ای وجودی استت، زیرا محبت رابطهضعف اس
بیان مالصدرا، یک نوِع محبت، محبتی از صفات نفسانیه و منشأ آن هـوای نفـس أمـاره 

ذیرد، مورد پذیرش است، در این نوع محبت فرد هر آنچه را محبت نفسانیه به آن تعلق بپ
ات حـق و از روی معرفـت و حکمـت دهد و نوع دوم محبتی است کـه از صـفقرار می
ــان مالصــدرا، در معنــای  ،)۳۳۵-۳۳۷/ ۵ : ۱۳۶۶(صــدرالدین شــیرازی،  اســت ــه بی ــا توجــه ب ب

کنند؛ در اطاعت و معرفت نهفته است؛ برخی روایات نیز گفتار او را تأیید می» محبت«
، »کند او را نشناخته استکسی که خدا را نافرمانی «آمده است:  قرروایتی از امام با

کنی در حالی که اظهار دوستی با تو خدا را نافرمانی می«دو بیت را خواندند:  سپس این
نمایی؟ به جانت قسم که این کاری شگفت است، اگر دوستی تو راستین بود بـی او می

ر کسـی اسـت کـه او را دوسـت دار فرمـانببردی به راستی دوسـتتردید از خدا فرمان می
مسـتقیم معرفـت،  ۀگر رابطـ بیان حضرت، نمایان )؛۲۹۴: ۱۴۰۴(ابن شعبه حرانـی،  ١»دارد می

                                                           
هُ  یَتْعِص  .١ ْنَت ُتْظِهُر ُحبَّ

َ
َلَه َو أ   ٌع یاْلِفَعاِل َبدِ  یَهَذا َلَعْمُرَك فِ   اْإلِ

َطْعَتهُ ــَلْو َکاَن ُحبُّ     
َ
َحبَّ ُمِط    َك َصاِدقًا َأل

َ
  عیِإنَّ اْلُمِحبَّ ِلَمْن أ
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را فراتـر از ، معنـای محبـت ینحضـرات معصـوممحبت و عبودیت اسـت، بنـابراین 
کـه اسـت ، کنند، از جمله روایتی از امام موسی بـن جعفـر دوست داشتن معرفی می

/ ۲: ۱۳۸۳(طبری آملـی، نماید  ، شرط تقرب را فقط در اطاعت از خدا معنا میحضرت
گیـری انسـان توسـط ایشـان است که باعث دست ،و این اطاعت از اهل بیت ١،)۸۹
های تبعیـت (پیـروی) آن اسـت کـه تـابع را بـه متبـوع ملحـق  ژگیاز وی«گردد، زیرا  می
ل خـدا خلیـل اللـه خواهـد شـد و خلیـکند، پس پیرو حبیب خدا، حبیب الله و تابع  می
ُه ِمّنی وَمن َعصانی َفإنََّك َغفـوٌر ﴿ فرماید: می، که حضرت ابراهیمچنان َفَمن َتِبَعنی َفإنَّ
یعنی هرکس مرا تبعیت کند، از من است و چون من خلیل خدایم،  ؛)۳۶ /(ابراهیم ﴾َرحیم

و از آنجایی کـه  ،)۴۱/ ۱۴: ۱۳۸۹جوادی آملی، ( د داشتاو نیز از دوستی خدا سهمی خواه
ــیتبعیــت برخاســته از معرفــت، محبــت طر  ــامبر فینــی را در پ ــرو پی کــه محــب  دارد، پی

پس اگر کسی بخواهد محبوب خدا  ،)همان( حضرت است محبوب ایشان خواهد بود آن
 سـازد اوست کـه انسـان را محبـوب مـی شود، باید پیرو حبیب او باشد و اطاعت حبیب

 .)۵۹۵/ ۵: ۱۳۸۹، همو(
 ۀگفتـه، واژ با توجه به بیـان اربـاب لغـت و مفسـران و روایـاتی ماننـد روایـات پـیش

دارای مراتب شـدت و ضـعف اسـت و چـون از مفـاهیم ذات اضـافه اسـت، » محبت«
متعلق حب، در مفهوم حب بسیار تأثیرگزار است، محبت تمایل یافتن و برقراری انـس و 

ای مستقیم با و حبی که رابطهو حب، دوست داشتن صرف است  ،الفت با چیزی است
 گردد.معرفت و اطاعت دارد، سبب محبوبیت می

خاطر یک امر واحد  ، در لغت، به اجتماع قومی به»ی عش «، از ریشه »شیعه«واژه 
کسانی هستند که رهبرشـان را  ،همچنین شیعه ،)۱۸۸/ ۸: ۱۴۱۴(ابن منظور،  شود اطالق می

» شـیعه«یات قـرآن در آ ،)۴۷۰: ۱۴۱۲غب اصفهانی، (راتقویت نمایند و در خدمت او باشند
کار رفتـه اسـت؛ در یـک مـورد، آیـه در شـأن حضـرت ابـراهیم اسـت  در چهار مورد به

دانسـته  از شیعیان حضرت نوح هیماکه با توجه به سیاق، حضرت ابر  )۸۳ /(صافات

                                                           
اَعِة َیا َجاِبُر «...  .١ ُب ِإَلْیِه ِإالَّ ِبالطَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َال ُیَتَقرَّ ُه َال َقَراَبَة َبْیَنَنا َو َبْیَن اللَّ نَّ

َ
َطاَع   َمْن أ

َ
هَ   أ َنا   اللَّ َنا َفُهَو َوِلیُّ َحبَّ

َ
َو أ

َنا... َه َلْم َیْنَفْعُه ُحبُّ  »َو َمْن َعَصی اللَّ
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 ۀکلمـ ؛)۱۴۷/ ۱۷: ۱۴۱۷(طباطبـایی،  وافق دین او، یعنی دین توحید بودشده، چون دینش م
اطـالق شـده و تعبیـر  بر پیروان حضرت موسی  ،)۱۵ /(قصـصای دیگر  هدر آی» شیعه«

اسـرائیل ارتبـاط برقـرار  دهد، حضرت موسی، قبـل از نبـوت بـا بنی نشان می» شیعته«به 
مبـارزه بـا دسـتگاه جبـار فرعـون  کرده بود و گروهی پیرو داشت و احتماًال آنها را برای

شـیعه  ۀواژ  بنـابراین ،)۴۲/ ۱۶: ۱۳۷۴، (مکارم شیرازی  رکزی برگزیده بودم ۀعنوان یك هست به
، کار رفته است. از منظر شـیخ مفیـد برخی پیامبران و پیروان ایشان بهدر قرآن در رابطه با 

شیعه بودن یعنی تبعّیت و پیروی، همراه با باور دینی و محّبـت شـدید، نسـبت بـه متبـوع 
ْبَراِهیَم ﴿عنی فرمود: خود. خدا با توّجه به همین م بدیهی  )۸۳ /(صافات ﴾َوِإنَّ ِمن ِشیَعِتِه َإلِ

: ۱۴۲۴(ر.ک؛ شـیخ مفیـد،  نوح همراه محّبت و بـاور دینـی اسـتاست که پیروی ابراهیم از 
 ۀنکته قابـل توّجـه آن اسـت کـه در عـرف مسـلمانان وقتـی کلمـ ،)۳۴: ۱۴۱۳،همان ؛۳۹۸

گـردد  و سـایر امامـانی اطـالق می علی مطلق آورده شود، به پیروان حضرت» شیعه«
لیـه ذکـر ا  که معتقد به امام منصوص هستند و اگر مقصود جز این باشد، همراه مضـاٌف 

در روایـات،  ،)۴۸۷/ ۴: ۱۳۷۲انعـام،  ۶۵طبرسـی، ذیـل آیـه  ( آل امّیه و ...  ۀشود؛ مثل شیع می
واقعـی » شیعه«برای  کار رفته است و اوصاف بسیاری ای به طور گسترده به» شیعه« ۀواژ 

همچنـین طبـق روایـات، مهمتـرین  .)۳۱۳/ ۷۱: ۱۴۰۳مجلسـی،  ( و خالص بیان شده است
هـارون مکـی کـه بـا  ناست همچو ، ویژگی شیعه، مطیع بودن او نسبت به اهل بیت

عت نمـود و بـه داخـل بدون هیچ اعتراضی از امر موالی خویش اطا دستور امام خویش
 .)۱۱۵/ ۶: ۱۴۱۳؛ بحرانی، ۱۷۵/ ۲: ۱۴۲۷(جزائری،  تنور روشن رفت

 »محب«با » شیعه«رابطه  -۲-۳-۲
 دو احتمال وجود دارد: 

شیعه و محب مساوی و هـم معنـا باشـند کـه بـا توجـه بـه آیـات و  ۀ.معنای دو واژ ١
 شود.این مسئله رد می شیعه و محب ۀروایات و معنای لغوی دو واژ 

ای  معنـا کـه هـر شـیعه شد، به ایـن، خاص و عطف تفصیلی با. محب، عام و شیعه٢
تر است،  محب هست ولی هر محبی شیعه نیست که با توجه به روایات این احتمال قوی

ای پسـر «، فردی به حضرت چنـین عرضـه داشـت: چنانکه در روایتی از امام سجاد
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خدا بنابراین ۀ رسول خدا، من از شیعیان خالص شما هستم؛ امام به ایشان فرمود: ای بند
ْبـراِهیَم ﴿ همانند ابراهیم خلیلی هستی که خدا در شأن او فرمود:تو   ٭َو ِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِه َإلِ

ُه ِبَقْلٍب َسِلیٍم  بَّ اگـر دل تـو همچـون دل اوسـت، از شـیعیان  ،)۸۳و۸۴ /(صـافات ﴾ِإْذ جاَء َر
مایی و اگر دلت چون او از دورویـی و کینـه پـاک نیسـت، از دوسـتداران مـایی و اگـر 

، گویی، تا آخر عمر به کیفر این دروغی که گفتیه باشی که در این اّدعا دروغ میمتوّج 
 .)۱۵۶/ ۶۵: ۱۴۰۳مجلسی،  (به مرض فلج یا خوره مبتال گردی 

 علت نرسیدن محب به فوز و سعادت -۲-۳-۳
در فراز آخر حدیث کساء، یکی از اسباب فوز، حضور شیعیان و محبان و شـیفتگان 

در َقسم خود محبـان را نـام  ،است، اما در پایان، امیرمؤمنانذکر شده  ،اهل بیت
ـِه ُفْزنـا َو فـاَز شـیَعُتنا َو «فرمایـد:  برد و فقط شیعیان را جزء فائزان معرفی می نمی ِإذًا َو اللَّ

همچنین در عبارت آخر نیز شیعیان هستند کـه بـه فـوز و سـعادت دسـت ؛ »َربِّ اْلَکْعَبةِ 
رسـند و  یاید که چرا محبان به فـوز و سـعادت نمیسؤال پیش می این ،یابند؛ بنابراین می

 چرا در فراز آخر دیگر حرفی از دوستداران نیست؟
با توجه به معنای محب و روایات دیگری که مانند حدیث کسـاء فـوز و سـعادت را 

مچـون روایـت ذکـر شـده از امـام ه١داننـد، و شیعیانشان می ،فقط خاص اهل بیت
فردی که ادعای شیعه بـودن داشـت  ۀدربار  ،امام حسن عسکری روایت، یا سجاد

َه َعزَّ َو َجلَّ َقـْد «... ولی حضرت ایشان را محب خواندند:  نَّ اللَّ
َ
ِه، َفاْعَلْم أ ْنَت یا َعْبَد اللَّ

َ
أ

یَنـا و َلـیَس ِمـْن ِشـیعَ  ُه ِمْن ُمَواِلیَنـا َو ُمِحبِّ َصُه ِمْن یَدیَك، َخلِّ َعْنُه َفِإنَّ مـام حسـن ا( »ِتَنا...َخلَّ
و بین شیعه و محب تمایز قائل شدند، همچنـین روایـت امـام  ،)۳۱۶-۳۲۰: ۱۴۰۹،  یعسکر 
افرادی که با ادعای شیعه بودن قصد مالقات حضرت را داشتند و ایشان  ۀدربار  ،رضا
توانـد  محبی که مطیع فرمان امام نیست، نمی ،)۳۱۴-۳۱۲ همـان(دادند  مالقات نمی ۀاجاز 

رسـد؛ از سـویی دیگـر بـا توجـه  باشد و در نهایت نیز به فوز مطلق و سعادت نمـیشیعه 

                                                           
ْنَصاِری َقاَل « .١

َ
ِه اْأل هِ   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ ا ُجُلوسًا ِعْنَد َرُسوِل اللَّ ا َنَظَر  ُکنَّ َفَلمَّ ِبی َطاِلٍب،

َ
ْقَبَل َعِلی ْبُن أ

َ
ِإْذ أ

ِخی. ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلی اْلَکْعَبِة َفَقاَل: َو َربِّ َهِذِه اْلَبِنیِة ِإنَّ َهَذا َو ِش  ِإَلیهِ 
َ
َتاُکْم أ

َ
ِبی َقاَل: َقْد أ ] اْلَفاِئُزوَن  یَعَتُه [ُهُم النَّ

 )۵۸۳: ۱۴۱۰؛ کوفی، ۴۶۷/ ۲: ۱۴۱۱(حسکانی، » یْوَم اْلِقیاَمة
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 سعادت بیابد. معنای فوز، فرد محب، خودش باید سعی و تالش نماید تا توفیِق  به

 » محب«علت ذکر واژه  -۲-۳-۴
فقـط  طور که تبیین گردید در فراز آخر حدیث کساء، در کالم رسول خداهمان

ماند: حال که  یابند، لذا این سؤال باقی میه فوز و سعادت دست میشیعیان هستند که ب
» محـب«یابند، پـس چـرا در ایـن فرازهـا واژه  محبان به فوز مطلق و سعادت دست نمی

حضـور او  ١فرمایـد، می اکرم ذکر شده است و در ابتدای فرازی که حضرت رسول
اه خاص خـود را دارد، در این مجلس قید شده؟ پاسخ آن است که فرد محب نیز جایگ

شـیعیان قـرار  ۀو در زمر » اطاعت محض«خود اطاعتی است که مقدمه » حب«چراکه 
  .گرفتن است

که فـرد ادعـای شـیعه بـودن داشـت ولـی ،یدر روایت امام حسن عسکرکه چنان
حضرت ایشان را محب خواندند، هنگامی کـه حـاکم پـی بـرد، فـرِد مـدعی از شـیعیان 

شروع به مجازات مرد نمود ولی هیچ اثری از مجازات بر مـرد نیست، برحسب قرار خود 
ای «ظاهر نشد، از این رو حاکم دوباره مـرد را نـزد امـام آورد و چنـین عرضـه داشـت: 

فرزند رسول خدا، کار این شخص عجیب است، از طرفی انکـار کردیـد کـه از شـیعیان 
جایگـاهش در آتـش  و هر که شیعه شما نباشد ناگزیر شیعه ابلـیس اسـت و -شما باشد

حضرت ». و از طرف دیگر معجزاتی مشاهده کردم که مخصوص پیامبران است -است
ْوِصـیاءِ «در پاسخ ایشـان فرمـود: 

َ
ْو ِلْأل

َ
 ،روایـت، امـام حسـن عسـکری ۀدر ادامـ .»أ

که خدا او را از دست تـو نجـات داده اسـت، او را رهـا  بدان«خطاب به آن مرد فرمود: 
در ایـن لحظـه  .»و ارادتمندان ما است گرچه از شـیعیان مـا نیسـتتان کن، زیرا از دوس

نَّ «حاکم از حضرت تفاوت شیعه و محـب را پرسـید و امـام در پاسـخ فرمـود: 
َ
اْلَفـْرُق أ

ِذیَن  ِشیَعَتَنا ُهُم وَلِئَك [ِمـْن   الَّ
ُ
َواِمِرَنا َو َنَواِهیَنا، َفأ

َ
ا ِفی َجِمیِع أ ِبُعوَن آَثاَرَنا و یِطیُعونَّ ] ِشـیَعِتَنا.  یتَّ

ـُه َعلَ  ا َفَرَضُه اللَّ ا َمْن َخاَلَفَنا ِفی َکِثیٍر ِممَّ مَّ
َ
همـین مسـئله بیـانگر  .»َفَلیُسـوا ِمـْن ِشـیَعِتَنا یـهِ َفأ

 و کرم خاندان مهر و محبت است. » حب«اهمیت 

                                                           
 ِمْن َمحاِفِل  ما ُذِکَر َخَبُرنا هذا فی َمْحِفٍل . «... ١

َ
 أ

َ
َشیَعِتنا َو  َو  ْرِض ْهِل األ  »ُمِحّبینا فیِه َجْمٌع ِمْن
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 تجلی فوز در فائزان -۳
رو  ایـن نیـز ازدارای آثار و برکاتی است و حدیث کساء  ،جلسات ذکر اهل بیت

اسـت، از مهمتـرین جلسـات اسـت و ایـن  طیبـه ۀکه بیانگر مهمترین فضائل خمس
یادآوری و دعا در میان مؤمنان با شرایطی که در حدیث کساء اشاره شده موجب فوز و 

گردد و بـا نـزول رحمـت الهـی، حضـور و فراگیـری مالئکـه و  سعادتمندی شیعیان می
و برآورده شدن حاجـات و برطـرف شـدن هـم و  استغفار ایشان بر افراد حاضر در جلسه

 غم ایشان همراه است.

 نزول رحمت الهی -۳-۱
یکی از آثار و برکات برگزاری مجلس حدیث کساء، نزول رحمـت الهـی بـر انسـان 

جاثیـه سوره  ۳۰ ۀاست. در مراحل فوز مطرح شد اولین مرحله، فوز مبین است که در آی
اول مـراد از  ۀن به تصویر کشیده شده است. در آیانعام رحمت الهی بر فائزاسوره  ۱۶و 

دوم، دخـول در  ۀفوز مبین، رهایی از عذاب الهی در روز قیامت است و فوز مبین در آیـ
دارای دو مرحله است؛ » فوز مبین«شود، رحمت الهی است از مقایسه دو آیه دانسته می

نجات یابد کـه نجـات او آغازین انسان باید از عذاب الهی  ۀآغازین و واپسین. در مرحل
واپسین انسان مؤمن با انجام اعمال صـالح از  ۀای از رحمت الهی است و در مرحل جلوه

رو  گیـرد. از ایـن طریق دخول به رحمت الهی مورد توجه و رضایت پروردگـار قـرار مـی
فـوز خواهـد بـود، تفاسـیر نیـز فـوز مبـین را بـه آشـکارترین و  ۀاولین مرحلـ» فوز مبین«
؛ فـیض کاشـانی، ۱۶۳/ ۱۲ : ۱۳۶۸(قمـی مشـهدی، انـد.  تعبیـر نمـوده» عن الّشـوائبلخلوصه «

  .)۱۰۹/ ۵ : ۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۹/ ۵ : ۱۴۱۵
خواسـتار نـزول رحمـت الهـی  ،یکی از مصادیق عمل صالح کـه امـام صـادق
/ ۱۲: ۱۴۰۹(حـر عـاملی،  ١اسـت ،برای ایشان است برگزاری مجالس ذکر اهل بیـت

۱۰(. 

                                                           
ِبی َعْن . «... ١

َ
هِ  َعْبدِ أ ُثوَن  َو   َتْجِلُسوَن : َقاَل  اللَّ َها اْلَمَجاِلُس  ِتْلَك  َقاَل  َنَعْم  ُقْلُت   ُتَحدِّ ِحبُّ

ُ
ْحیوا أ

َ
ْمَرَنـا َفأ

َ
 َرِحـَم أ

هُ  ْحیا َمْن  اللَّ
َ
ْمَرَنا أ

َ
ْو  َذَکَرَنا َمْن  -ُفَضیُل  ای أ

َ
َباِب  َجَناِح  ِمْثُل  َعیَنیهِ  َعْن  َفَخَرَج  ِعْنَدهُ  ُذِکْرَنا أ هُ  َغَفَر  الذُّ  ُذُنوَبـهُ  َلهُ  اللَّ

ْکَثَر  َکاَنْت  َلْو َو 
َ
 ». اْلَبْحرِ  َزَبدِ  ِمْن  أ
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 مالئکه و استغفار ایشان فراگیری  -۳-۲
یکی از آثار فضیلت برگزاری مجالس حدیث کساء که بیانگر تجلی فـوز در فـائزان 

مالئکـه بـرای  است، فراگیری مالئکه تا زمـان اتمـام مجلـس و تفـرق جمـع و اسـتغفار
آن است کـه هنگـام خوانـدن حـدیث » حف مالئکه«مراد از  ،حاضران در جلسه است
ای کـه  شوند و تـا لحظـه محبان، مالئکه گرداگرد آنان جمع می کساء در میان شیعیان و

کننـد. حـف،  اند فرشتگان نیز حضور دارند و برای آنـان اسـتغفار مـی افراد متفرق نشده
لـّف یـا «معنـای مصـاحبت و همراهـی و  متعدی شده، بـه» باء«ی است که با فعل الزم

لـذا مالئکـه عـالوه بـر  .)۲۵۴/ ۲: ۱۳۶۰(مصـطفوی، » جمع و ضم، با قیـد احاطـه نمـودن
شرکت نمودن در مجلـس و جمـع شـدن در کنـار شـیعیان و شـیفتگان، آنـان را احاطـه 

در قرآن کریم دعای فرشتگان برای مؤمنـان و طلـب اسـتغفار بـرای ایشـان در کنند.  می
ذ﴿ صورت قبول پروردگار فوز عظیم برای مؤمن در پی دارد:  َوَمْن  اْلَعْرَش  ْحِمُلوَن یَ  َن یالَّ

ُحوَن یُ  َحْوَلهُ  ِهْم  ِبَحْمِد  َسبِّ بِّ ذ ْسَتْغِفُروَن یَ َو  ِبهِ  ْؤِمُنوَن یُ َو  َر نا آَمُنوا َن یِللَّ بَّ  ٍء  ْی َشـ ُکـلَّ  َوِسـْعَت  َر
ذ َفاْغِفْر  َوِعْلماً  َرْحَمةً  َبُعواتاُبوا َن یِللَّ نـا ٭ ِم یاْلَجحـَعـذاَب  َوِقِهْم  َلَك یَسب َواتَّ بَّ ْدِخْلُهـْم  َر

َ
 َوأ

اِت  ت ْدٍن َع  َجنَّ ْزواِجِهْم  آباِئِهْم  ِمْن  َصَلَح  َوَمْن  َوَعْدَتُهْم   یالَّ
َ
ـَوُذرِّ  َوأ ْنـَت  ِإنَّـَك  اِتِهْم یَّ

َ
 ُز یـاْلَعز  أ

 ﴾ُم یاْلَعظـ اْلَفْوزُ  ُهَو  َوذِلَك  َرِحْمَتهُ  َفَقْد ْوَمِئٍذ َی ئاِت یِّ السَّ  َتِق  َوَمْن  ئاِت یِّ السَّ  َوِقِهُم ٭  ُم یاْلَحک
هایی است که مالئکـه  از مکان ،مجالس ذکر فضیلت اهل بیتن بنابرای .)۷-۹ /(غافر

دو نفـری کـه بـرای  ۀ، دربـار کنند، امـام صـادق در آن برای انسان طلب مغفرت می
تـا  ،اید: سومین نفر ایشـان ملکـی اسـتفرمشوند، میجمع می ،احیاء امر اهل بیت

و از  .)۲۲۴: ۱۴۱۴طوسی، ( نماید متفرق شوند برای ایشان طلب مغفرت میاز هم که  زمانی
  آنجایی که دعای مالئکه مستجاب است، انسان نیز به فوز دست خواهد یافت.

 کند: نقل می،اکرم در روایتی دیگر، ام سلمه از حضرت رسول
بِ  یِّ َفْضَل َعلِ  ْذُکُروَن یَ َقْوٌم  َما اْجَتَمَع «

َ
َعلَ  ،َطاِلٍب  یْبِن أ َماِء ِهْم َمَالِئَکُة یْ ِإالَّ َهَبَطْت السَّ

َماِء فَ  ُقوا َعَرَجِت اْلَمَالِئَکُة ِإَلی السَّ ی َتُحفَّ ِبِهْم َفِإَذا َتَفرَّ ـا َنَشـمُّ یَ َحتَّ ُقوُل َلُهُم اْلَمَالِئَکـُة ِإنَّ
ْط 
َ
ُه ِمَن اْلَمَالِئَکِة َفَلْم َنَر َراِئَحًة أ ـایَ َب ِمْنَها فَ یَ ِمْن َراِئَحِتُکْم َما َال َنَشمُّ ِعْنـَد َقـْوٍم  ُقوُلـوَن ُکنَّ

ْهَل بَ یَ 
َ
دًا َو أ ْرَنـا فَ یَنا ِمْن رِ ْیِتِه َفَعِلَق َعلَ یْ ْذُکُروَن ُمَحمَّ ِهْم یْ ُقوُلـوَن اْهِبُطـوا ِبَنـا ِإَلـیَ ِحِهـْم َفَتَعطَّ

ُقوا َو َمَضی ُکلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم ِإَلی َمْنِزِلِه فَ یَ فَ  ی یَ ُقوُلوَن َتَفرَّ ـَر ِبـَذِلَك َنتَ ُقوُلوَن اْهِبُطوا ِبَنا َحتَّ َعطَّ
  .)۳۹۲/ ۱۲ : ۱۴۰۸(نوری،  » اْلَمَکان
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، طور که تبیین شد حدیث کساء نیز یکـی از مهمتـرین فضـائل اهـل بیـت همان
ِبـ یِّ ْذُکُروَن َفْضـَل َعِلـیَ «لذا عبارت  ١است،

َ
در روایـت حضـرت رسـول » َطاِلـٍب  یْبـِن أ

عالوه بـر آن طبـق  می شود.و روایات مشابه آن، شامل ذکر حدیث کساء نیز ، اکرم
مأموریت برخی مالئکه یافتن چنین مجالسی و شـرکت در آن ،روایتی از امام صادق

اند تا آخر عمر فـردی را کـه در ایـن مجـالس فرشتگان که سیاح وصف شدهاست، این 
دهند و افراد حاضـر در مجلـس بـه سـعادت دسـت  کند، مورد توجه قرار می شرکت می

 .)۱۸۶/ ۲: ۱۴۰۷کلینی،  ( ٢نخواهند بوداشقیاء  خواهند یافت و جزء
بر اساس آیات قرآن، از جمله کارکرد فرشتگان، افزون بر تسبیح و تقدیس و تحمیـد 

غـافر بـه  ۀسـور  ۷ ۀو انجام امور جهان به اذن الهی، استغفار برای مؤمنان است که در آی
ماواُت ﴿ ۀآن اشاره شد، همچنین در آی ْر یَ َتکاُد السَّ ُحوَن یُ َن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواْلَمالِئَکُة َتَفطَّ َسـبِّ

ِهْم َو  بِّ حیَ ِبَحْمِد َر ـَه ُهـَو اْلَغُفـوُر الـرَّ ال ِإنَّ اللَّ
َ
ْرِض أ

َ
 .)۵ /(شـوری ﴾ُم یْسَتْغِفُروَن ِلَمـْن ِفـی اْأل

قبـل و  ۀاستغفار نمودن مالئکه برای اهل زمین تصریح شده، البته مفسران با توجه به آیـ
اهـالی  ۀکننـد کـه فرشـتگان بـرای همـبیان می ،)۱۶۱ /(بقره و )۸۷ /(آل عمراند آیاتی مانن

گـردد، کنند، بلکه طلب مغفرت ایشان فقط شامل حـال شـیعیان مـیزمین استغفار نمی
فرماینـد: در اطـراف عـرش نـود هـزار مالئکـه هسـتند کـه می ،چنانکه پیامبر اکرم

و برائت از دشمنانش و طلب مغفـرت حی و عبادتی جز اطاعت علی بن ابی طالب یتسب
  ٣انش ندارند.یعیبرای ش

 برآورده شدن حاجات -۳-۳
قسـم یـاد  ،یکی دیگر از مواردی کـه در فـراز آخـر حـدیث کسـاء پیـامبر اکـرم

بیانگر فوز و سـعادت در افـراد در دنیـا و  ،فرماید و با برگزاری مجالس اهل بیت می

                                                           
 .۱۰ر.ک: تجلی فوز در فائزان (ذکر خبر)، ص  .١
ِه َمَالِئَکةً «...  .٢ وا ِبَقْوٍم یِسَوی اْلِکَراِم اْلَکاِتبِ   َن یاِح یَّ َس  ِإنَّ ِللَّ ـٍد َقـاُلوا ِقُفـوا یَ َن َفِإَذا َمرُّ دًا َو آَل ُمَحمَّ ْذُکُروَن ُمَحمَّ

َصْبُتْم َحاَجَتُکْم فَ 
َ
ُهوَن َمَعُهْم َفـِإَذا َقـاُموا َعـاُدوا َمْرَضـاُهْم َو َشـِهُدوا َجَنـاِئَزُهْم َیْجِلُسوَن فَ َیَفَقْد أ َو َتَعاَهـُدوا  َتَفقَّ

ذِ   »ٌس.یْشَقی ِبِه َجلِ یَ َال  یَغاِئَبُهْم َفَذِلَك اْلَمْجِلُس الَّ
هِ  َرُسوَل َسِمْعُت  َقاَل  «... .٣ ْلَف  َلِتْسِعیَن   اْلَعْرِش   َحْوَل  ِإنَّ  َیُقوُل  ،اللَّ

َ
 ِإالَّ  ِعَبـاَدةٌ  َال  َو  َتْسِبیٌح َلُهْم  َلْیَس  َمَلٍك   أ

اَعةُ  ِبی ِنبْ  ِلَعِلیِّ  الطَّ
َ
ْعَداِئهِ  ِمْن  اْلَبَراَءةُ  َو  َطاِلٍب  أ

َ
 ).۸۵۸/ ۲ :۱۴۰۵(هاللی، ...» ِلِشیَعِته  اِالْسِتْغَفاُر  َو   أ
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و برآورده شـدن حاجـات اسـت و در واقـع ها  ها و زدودن غم آخرت است: گشایش هم
شدن حاجات مادی و معنوی  ها مصادیقی از برآورده شدن غم و برطرف شدن هّم  گشوده
 است.
همچنین عزم و اراده برای انجام ،)۳۵۷/ ۳: ۱۴۱۰(فراهیـدی، » حزن«در لغت به » هّم«

 ،)۲۶۹/ ۷: ۱۳۶۰(مصـطفوی، کاری که انسان مقدمات آن را آماده نموده، معنا شده اسـت 
ای در مقابـل نـور، سـالمتی، خوشـحالی و ... معنـا شـده کـه  پوشاننده و پرده» غم«و 

/ ۱۱: ۱۳۶۰؛ مصـطفوی، ۶۱۳: ۱۴۱۲(راغـب اصـفهانی،  گـردد شامل امور مـادی و معنـوی مـی
تواند شامل امور مادی و معنوی باشد؛ در قرآن کریم خـدای  حاجت و نیاز نیز می ،)۲۸۵

هـا اهـل  ا برای انجام امور جهان قرار داده است. یکی از این واسـطههایی ر  متعال واسطه
 /(مائـده» وسیله«با عنوان  ١»امام«هستند. در قرآن کریم از  ،بیت عصمت و طهارت

نمـای اللـه روی زمـین هسـتند و مظهـر و آینـه تمـام ةنام برده شده است کـه خلیفـ) ۳۵
وردگار خود نیاز به فردی معصـوم دارد، برای ارتباط با پر نیز اوصاف الهی. انسان زمینی 

هـا  زمـان ۀتا بتواند هادی و راهنمای او باشد و او را به تقرب الهـی برسـاند؛ لـذا در همـ
مانـد؛ یکـی از امـوری کـه فـائزان  معصوم وجود دارد و زمین از حجت خدا خالی نمـی

چراکـه  است که بیانگر فوز ایشـان اسـت ،یابند استجابت دعا با توسل به معصوم می
که هّم  و غمش برطرف شود و حاجتش بـرآورده شـود فـوز در وی تجلـی یافتـه  انسانی

 است.
هـای برقـراری ارتبـاط بـا  بنابراین برگزاری مجالس حدیث کسـاء نیـز یکـی از روش

ُس یُ ِبُکْم «خوانیم: برای درخواست حاجات است، در زیارت جامعه می ائمه   اْلَهَم   َنفِّ
ریَ َو  و برگزاری جلسات ذکـر ایشـان اسـت؛ چـرا  ،)۶۱۵/ ۲: ۱۴۱۳(ابن بابویه،  »ْکِشُف الضُّ

هسـتند؛ چـه بسـیار افـرادی کـه بـا  ،)۶۱۳/ ۲ همـان،(  »باب المبتلی به النـاس«که ایشان 
انی که با عنایـت اند، و چه بسیار بیمار برگزاری این جلسات به حاجات خود دست یافته

، دعـای مـؤمن از سـه حـال خـارج دت امام سـجاالبته طبق روای ٢اند؛ ایشان شفا یافته
                                                           

َه َو اْبَتُغوا ِإَلیِه اْلَوِسیَلَة فقال: تقربوا الیه باإلمام «... .١ ُقوا اللَّ  ).۱۶۸/ ۱: ۱۴۰۴(قمی، » قوله: اتَّ
ار شگفت؛ فردوسی، داستان هایی عجیب و واقعی از توسـل بـه ر.ک: موحد ابطحی، حدیث کساء و آث .٢

 حدیث کساء "اکسیر حل مشکالت؛ عزیزی، ثواب و آثار و برکات حدیث کساء.
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خواهد بـه می گردد یا بالیی را کهشود، یا در دنیا برآورده مینیست؛ یا برایش ذخیره می
دعاها  ۀبنابراین نباید توقع استجابت هم ،)۲۸۰: ۱۴۰۴(ابن شعبه حرانی،  کنداو برسد دفع می

ال و جـالل الهـی و یکـی از جمـ ۀهی است که جلو ، خلیفۀ الرا داشت، زیرا معصوم
مسـائلی خـدا،کند، به اذن این اوصاف حکیم بودن است؛ بنابراین حکمت او اقتضا می

 ۀداند، شاید برآورده شدن دعـا بـه صـالح او نباشـد، چراکـه همـ را بداند که انسان نمی
ْن َتْکَرُهوا َش   َوَعسی... ﴿های انسان به نفع او نیست:  خواسته

َ
ْن   ٌر َلُکْم َوَعسییْ ئًا َوُهَو َخ یْ أ

َ
أ

وا َش  ُه یْ ُتِحبُّ ْنُتْم ال َتْعَلُموَن یَ ئًا َوُهَو َشرٌّ َلُکْم َواللَّ
َ
 ).۲۱۶ /(بقره ﴾ْعَلُم َوأ

 گیری نتیجه
 ،دات پذیرش صـدور حـدیث کسـاء از معصـومیّ ؤ بنابر وثاقت صدوری، یکی از م

پاســخ پیــامبر  تبیــین قرآنــی و معرفتــی آن اســت و پــژوهش پــیش رو بــا بررســی پرســش و
در فراز آخر حدیث کساء با استنادات قرآنی و روایی به این  ،و حضرت علی ،اکرم

ــن حــدیث شــریف کــامال هم ــات مهــم دســت یافــت کــه ای ــرآن و روای ــات ق ــا آی ســو ب
است؛ در آیات و روایات با محوریـت حـدیث کسـاء، برگـزاری مجـالس ، ینمعصوم
جمله شرایط فائزان و اسباب فـوز محسـوب با حضور شیعیان و شیفتگان از  ،اهل بیت

هـا، و دسـتیابی بـه و غـم شود و با نزول رحمت الهی، اسـتغفار مالئکـه، گشـایش هـّم می
 شود. و سعادت در فائِز سعید متجلی می حاجات در دنیا و آخرت است که فوز

 نامه کتاب
یم .۱  محمدعلی رضایی اصفهانی و همکاران.  ، ترجمهقرآن کر
د ی، قـم، دار سـهیـنیث الدیـاألحاد یفـ هیـز یالعز  یاللئـال یعـوالن، ین الدیمحمد بن ز جمهور،  یابن أب .۲

 .۱۴۰۵الشهداء، 
 .۱۳۹۷، تهران، صدوق، للنعمانی ه، الغیبابن أبی زینب، محمدبن ابراهیم .۳
، بیـروت، هفی معرفـة الصـحاب هأسد الغاب ابن أثیر، عزالدین بن األثیر أبو الحسن علی بن محمد الجزری، .٤

 .۱۴۰۹ فکر،دار ال
 .۱۳۶۲قم، دفتر انتشارات اسالمی،  ،الخصالابن بابویه، محمد بن علی،  .۵
 .۱۴۱۳اسالمی، قم، انتشارات  ،٢اپچ، من ال یحضره الفقیه ــــــ ، .۶
مؤسسـة النشـر ، قـم، مناقـب إمـام األبـرار یون صحاح األخبـار فـیعمدة ع ابن بطریق، یحیی بن حسن،  .٧

 .  ۱۴۰۷،  یاالسالم
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 .۱۴۱۶بیروت، مؤسسة الرساله،  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبلد بن محمد، احمابن حنبل،  .۸
 .۱۹۸۸، بیروت، دار العلم، جمهرة اللغهد، محمد بن حسن، یابن در  .۹
، قـم، دفتـر انتشـارات ۲اپ، چـ تحـف العقـول عـن آل الرسـولابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  .۱۰

 .۱۴۰۴اسالمی،
 .۱۴۰۰، قم، خیام، ة مذاهب الطوائفمعرف یالطرائف ف ابن طاووس، علی بن موسی، .۱۱
 تا. ، قم، دار الذخائر، بیسعد السعود للنفوس منضود ــــــ ، .۱۲
 .۱۴۲۲، دار احیاء التراث العربی، ، بیروتتفسیر ابن عربیابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین محمد،  .۱۳
 .۱۴۱۵وت، دار الفکر، ، بیر نة دمشقیخ مدیتار  علی بن حسن بن هبة الّله شافعی دمشقی،ابن عساکر،   .۱۴
.۱۴۰۴،  قم، دفتر تبلیغات اسالمی ، معجم مقاییس اللغهابن فارس، ابوالحسین،  .۱۵
 .۱۴۱۹قم، دفتر انتشارات اسالمی، ، المزار الکبیرابن مشهدی، محمد بن جعفر،  .۱۶
 .۱۴۱۴ادر، بیروت، ، دار صلسان العربابن منظور، محمدبن مکرم،  .۱۷
ــی،  .۱۸ ــترآبادی، عل ــتأو اس ــل اآل ی ــات الی ــاهره ف ــاهره یظ ــرة الط ــائل العت ــفض ـــم، مؤس، ق ـــسۀ النشـ ر ـ

 .۱۴۰۹اإلسالمی،
، )هیشرح الکفا یه فیة الدراید( نهایجتهاد و التقلإل ة و ایالقواعد الفقهن ، یاصفهانی، محمد حسکمپانی  .۱۹

 .۱۳۷۴د الشهداء، ی، کتابفروشی سقم
 .۱۴۲۲ارشاد اسالمی، تهران، وزارت ، تفسیر محیط األعظم و بحر الخضمآملی، سید حیدر،  .۲۰
عـوالم العلـوم والمعـارف و األحـوال مـن اآلیـات و األخبـار و ،  بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور اللـه .۲۱

 . ۱۴۱۳، ، قم، مؤسسة اإلمام المهدیقوالاأل
، قـم، البشـر یعشـر و دالئـل الحجـج علـ ینة معاجز األئمـة اإلثنـیمدمان، ید هاشم بن سلی، سیبحران .۲۲

 .۱۴۱۳ه، یإلسالممؤسسة المعارف ا
  . ۱۳۷۴،  ۀ بعثتقم، مؤسس ، البرهان فی تفسیر القرآن ــــــ ، .۲۳
 .۱۴۱۰، ، چاپ دوم، مصر، لجنة إحیاء کتب السنهالجامع الصحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، .۲۴
ش، ۱۳۹۰، ۶۸، فصـلنامه فقـه، ش مالک پذیرش خبر و تأملی بر دیدگاه آیت الله خـویی برزگر، مهدی، .۲۵

 .۱۲۷-۹۶ص 
 .۱۳۷۱،  ، قمهیدار الکتب اإلسالم،  المحاسنقی، احمد بن محمد بن خالد، بر  .۲۶
 .۱۴۱۷، دارالکتب العلمیه، بیروت، خ بغدادیتار بغدادی، خطیب،  .۲۷
، قـم: مجمـع الفکـر )هیـد( الفوائـد الحائر یـلتقلجتهـاد و ااإل بهبهانی، محمد باقر بـن محمـد اکمـل،  .۲۸

 .۱۴۱۵، یاإلسالم
.۱۴۱۸دار احیاء التراث العربی،  ، بیروت،لیل و أسرار التأو یوار التنز أنبیضاوی، عبدالله بن عمر،  .۲۹
 .۱۴۱۹ث، ی، مصر، دار الحدیح و هو سنن الترمذیالجامع الصحسی، یترمذی، محمد بن ع .۳۰
 . ۱۳۶۶،  ، قم غاتیدفتر تبل  ، ف غرر الحکم و درر الکلمیتصنمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، یتم .۳۱
خ یت، مؤسسـة التـار رو یـ، بمناقـب األئمـة األطهـار یاض األبـرار فـیر د الله، ، نعمت الله بن عبیجزائر .۳۲

 .۱۴۲۷،  یالعرب
 .۱۳۸۹قم، اسراء، چاپ دوم، ، تحقیق: عابدینی، ۱۴، ج تفسیر تسنیم جوادی آملی، عبدالله، .۳۳
 .۱۳۸۹چاپ پنجم، قم، اسراء،، تحقیق و تنظیم: احمد قدسی، ۵، ج تفسیر تسنیم ــــــ ، .۳۴
 . ۱۳۷۶، بیروت، دار العلم، تاج اللغۀ و صحاح العربیه الصحاحل بن حماد، جوهری، اسماعی .۳۵
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یعهتفصــیل وســائحـر عــاملی، محمـد بــن حسـن،  .۳۶ ، مؤسســۀ آل ل الشـیعۀ إلــی تحصــیل مسـائل الشــر
 .۱۴۰۹، قم، البیت

قافـة و اإلرشـاد تهـران، الـوزارة الث ل،یل لقواعـد التفضـیـنز شـواهد التّ حسکانی، عبیدالله بن عبداللـه،  .۳۷
 .۱۴۱۱، یاإلسالم

 .۱۴۰۹ مهدی،، مدرسۀ إمام  قم ،لمنسوب إلی اإلمام الحسن العسکریالتفسیر ا، حسن بن علی .۳۸
 .۱۴۰۴، تهران، کتابفروشی لطفی، انوار درخشانحسین،  حسینی همدانی، محمد .۳۹
 .۱۴۰۷د الشهداء، ی، قم، مؤسسه سشرح المختصر یالمعتبر فجعفر بن حسن،  نی، نجم الدحّلیمحقق  .۴۰
آیـت  ۀکتابخانـقم،، ه لدفع المخاوف الیومیهالعدد القوی ، رضی الدین علی بن یوسف بن المطهر،حلی .۴۱

 .۱۴۰۸الله مرعشی نجفی، 
 .۱۴۲۱، یاء التراث العربیدار اح ، بیروت،اللغه بیتهذازهری، محمد بن احمد،  حلی .۴۲
 .۱۴۱۳،  تی، قم، مؤسسة آل البقرب اإلسناد ری، عبد الله بن جعفر،یحم .۴۳
 .۱۴۰۱، بیدار، قم، عشر یالنّص علی األئمة اإلثن یة األثر فیکفارازی، علی بن محمد، خزاز  .۴۴
  .۱۴۱۲روت، دارالعلم دارالشامیه، ، بیالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی،حسین بن محمد،  .۴۵
، ۲۰و  ۱۹، فصلنامه فقه، ش »ها وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه«ربانی بیرجندی، محمد حسن،  .۴۶

 .۲۰۷-۱۴۵ش، ص ۱۳۷۸
یم» فـوز«مفهـوم شناسـی واژه  ربانی خواه، احمد، محبی فر، سمیه، غبـائی، مائـده،  .۴۷ دو ، در قـرآن کـر

  .۱۳۹۴ ،۴، شماره ۳فصلنامه الهیات قرآنی، دوره 
 .۱۳۹۴، ۴، شماره ۳الهیات قرآنی، دوره ، بررسی مفهوم سعادت و آثار آن از منظر قرآن ریاحی فر، .۴۸
یم و سـعادت در اخـالق نظـری،فو زرنگار، مصطفی،  .۴۹ تهـران، دانشـگاه امـام  ز و فالح در بیان قرآن کـر

 .۱۳۹۱صادق ، 
 .۱۴۱۴، بیروت، عالم الکتب، المحیط فی اللغه صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل بن عباد، .۵۰
قـات یۀ مطالعـات و تحق، مؤسسـ(صـدرا) یکـافشـرح أصـول م، یرازی، محمد بن ابراهین شیصدر الد .۵۱

 .۱۳۸۳فرهنگی، 
یم ــــــ ، .۵۲  .۱۳۶۶چاپ دوم، قم، بیدار، ، تفسیرالقرآن الکر
 . ۱۴۱۷ چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المیزان فی تفسیرالقرآن،طباطبایی، سید محمدحسین،  .۵۳
 .۱۳۸۵، ة الحیدریهنجف، مکتبچاپ دوم، األنوار فی غرر األخبار،  ةمشکاطبرسی، علی بن حسن،  .۵۴
 ۱۳۷۲، ناصرخسرو، تهران، لدیج۱۰،جمع البیان فی تفسیر القرآنم طبرسی، فضل بن حسن، .۵۵
چاپ دوم، ، عة المرتضییبشارة المصطفی لش،  القاسم یجعفر محمد بن أب ین أبیطبری آملی، عماد الد .۵۶

 . ۱۳۸۳، هیدر ی، المکتبة الح نجف
 .۱۳۷۵ تهران، کتابفروشی مرتضوی،چاپ سوم، ، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .۵۷
 .۱۴۱۴، ، قم، دارالثقافۀ، األمالیحمد بن الحسن، طوسی، م .۵۸
 تا.دار احیاء التراث العربی، بیبیروت، ، التبیان فی تفسیرالقرآن ــــــ ، .۵۹
 .۱۳۹۵ت، قم، صال، چاپ اول، ثواب و آثار و برکات حدیث کساءعزیزی، عباس،  .۶۰
 .۱۴۰۰، بیروت، داراآلفاق الجدیده، الفروق فی اللغه حسن بن عبدالله،عسکری،  .۶۱
، بیـروت، دار احیـاء التـراث چـاپ سـوم، بیـح الغیمفـات فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمـر، .۶۲

 . ۱۴۲۰ العربی،
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 .۱۴۱۰تهران، وزارت ارشاد اسالمی، ، کوفیتفسیر فرات فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم،  .۶۳
 .۱۴۰۹قم، هجرت، چاپ دوم، ، نیکتاب العل بن احمد، یدی، خلیفراه .۶۴
قـم، هایی عجیب و واقعی از توسل به حدیث کساء "اکسیر حـل مشـکالت"، داستانوسی، حسـین، فرد .۶۵

 .۱۳۹۵نشر آوای منجی، 
 .۱۴۱۹دارالمالم، چاپ دوم، بیروت ، تفسیر من وحی القرآنفضل الله، سید محمدحسین،  .۶۶
 .۱۴۱۵ تهران، الصدر،چاپ دوم، ، تفسیر الصافی فیض کاشانی، مالمحسن، .۶۷
دار الهجـره،  ۀسسـؤ قـم، مچاپ دوم، ، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرمحمد،  فیومی، احمد بن .۶۸

۱۴۱۴. 
 .۱۴۰۴دارالکتاب، چاپ سوم، قم،  تفسیر القمی،،  میقمی، علی بن ابراه .۶۹
تهـران، وزارت ارشـاد اسـالمی، ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی مشهدی، محمدبن محمدرضا،  .۷۰

۱۳۶۸. 
 .۱۴۰۷، چاپ سوم، تهران، دارالکتب اإلسالمیه، الکافی بن اسحاق، محمدبن یعقوبکلینی،  .۷۱
 .۱۴۱۰، وزارت ارشاد اسالمی، تهران، تفسیر فرات الکوفیکوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم،  .۷۲
یم» فـالح«و » فـوز«بررسـی معناشناسـانه لسانی فشارکی، محدعلی، زرنگار، مصطفی،  .۷۳ ، در قـرآن کـر

 .۸۹، پاییز ۸کریم، سال اول، شماره  پژوهشنامه علوم ومعارف قرآن
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