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 حدیث کسا    

 ب ن ابرج  از صحیح سند به که خوانیم می را کسا شریف حدیث مفاتیح، ملحقات از مطلب آخرین در

 :است شده روایت انصاری عبداهلل

 

 بسم اهلل الرمحن الرحمی
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 
 ِ الُم ِِبِْت َرُسوِل اهللَّ ِء َعَلْیَها السَّ ْهراَّ ى اَعْن فاِطَمَة الزَّ ُ َصلَّ  ِه  َعَلْی هللَّ

 رسول خدا صلى اللّه علیه علیها دختر فاطمه زهرا سالم اللّه از

 

 ِ َّ َاىب َرُسوُل اهللَّ ا قاَلْت َدَخَل لََعَ ْعُت فاِطَمَة َاَّنَّ   ىفَوآِلِه قاَل ََسِ
 در پدرم رسول خدا كه فرمود: وارد شد بر من فاطمه زهرا ، جابر گوید شنیدم از و آله

 

الُم َعَلْیِك یا فاِطَمُة َفُقْلُت َعَلْیَك السَّ اَل  َبْعِض   اَل قالُم ّیاِم َفقاَل السَّ
 در پاسخش گفتم : بر تو باد سالم فرمود: فاطمه بعضى از روزها و فرمود: سالم بر تو اى

 

ِ یا َاَبتاُه ِم  ْعِف َن الِاّّن َاِجُد ىف َبَدّن ُضْعفًا َفُقْلُت َلُه ُاعیُذَك ِباهللَّ  ضُّ
 عفضتى و ن در بدنم سستى و ضعفى درك مى كنم ، گفتم : پناه مى دهم تو را به خدا اى پدرجان از سسم
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ُتُه  ِء اْلمََیّن َفَغّطیىن ِبِه َفَاََتْ  ِء ِكساَّ ِبالْ  َفَقاَل یا فاِطَمُة ایتیىن ِباْلِكساَّ
 وردمآانى را برایش بیاور برایم كساء یمانى را و مرا بدان بپوشان من كساء یم فاطمه فرمود: اى

 

اَل  ْیُتُه ِبِه َوِصْرُت َاْنُظُر ِاَلْیِه َوِاذا َوْجُهُه ََیَ َلُؤ اْلمََیّن َفَغطَّ نَّ ْْ  ُه اْلَبْدُر  ََكَ
 اهمو او را بدان پوشاندم و هم چنان بدو مى نگریستم و در آن حال چهره اش مى درخشید همانند 

 

َلِدَى اْل  ىف َلْیَلِة ََتاِمِه َوَكماِلِه َفما َكَنْت  َ   َقْد َحَسِن ِاّل ساَعًة َوِاذا ِبِ
 وارد شد و حسن شب چهارده پس ساعتى نگذشت كه دیدم فرزندم

 

الُم یا الُم َعَلْیِك یا ُاّماُه َفُقْلُت َوَعَلْیَك السَّ  ىنَة َعْی ُقرَّ  َاْقَبَل َوقاَل السَّ
 گفت سالم بر تو اى مادر گفتم : بر تو باد سالم اى نور دیده ام

 

َب  ِئَحًة َطیِّ َرَة ُفؤ ادى َفقاَل یا ُاّماُه ِاّّن َاَشمُّ ِعْنَدِك راَّ اًة ََكَ َوََثَ ِئَحُة  َّنَّ  راَّ
 و میوه دلم گفت : مادرجان من در نزد تو بوى خوشى استشمام مى كنم گویا بوى

 

ِء َفَاْقَب  َك َتْحَت اْلِكساَّ ِ َفُقْلُت َنَعْم ِانَّ َجدَّ  ْلَحَسُن ا  َل َجّدى َرُسوِل اهللَّ
 است گفتم : آرى همانا جد تو در زیر كساء است پس حسن بطرف رسول خدا جدم

 

ِ َاَت  الُم َعَلْیَك یا َجّداُه یا َرُسوَل اهللَّ ِء َوقاَل السَّ  ْن ُن ىل َا ْاَذ َنْحَو اْلِكساَّ
 آیا به من اذن مى دهى رسول خدا كساء رفت و گفت : سالم بر تو اى جد بزرگوار اى
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الُم یا َوَلدى َویاَاْدُخ  ِء َفقاَل َوَعَلْیَك السَّ  َل َمَعَك َتْحَت اْلِكساَّ
 كه وارد شوم با تو در زیر كساء؟ فرمود: بر تو باد سالم اى فرزندم و اى

 

ِء َفما َكَنْت   صاِحَب َحْوضى َقْد َاِذْنُت َلَك َفَدَخَل َمَعُه َتْحَت اْلِكساَّ
 جناب بزیر كساء رفتبا آن  حسن صاحب حوض من اذنت دادم پس

 

الُم َعَل  َلِدَى اْلُحَسْْیِ َقْد َاْقَبَل َوقاَل السَّ َ  ُه ا ُاّمایْیِك ِاّل ساَعًة َوِاذا ِبِ
 وارد شد و گفت : سالم بر تو اى مادر حسین ساعتى نگذشت كه فرزندم

 

َرَة ُفؤ ادى َة َعْیىن َوََثَ الُم یا َوَلدى َویا ُقرَّ  َل َفقا َفُقْلُت َوَعَلْیَك السَّ
 گفتم : بر تو باد سالم اى فرزند من و اى نور دیده ام و میوه دلم فرمود:

 

ِئحَ  ا راَّ َّنَّ َبًة ََكَ ِئَحًة َطیِّ  وِل ّدى َرُس ُة َج ىل یا ُاّماُه ِاّّنَّ َاَشمُّ ِعْنَدِك راَّ
 رسول مادر جان من در نزد تو بوى خوشى استشمام مى كنم گویا بوى جدم

 

ى  ِ َصلَّ َك َوَاخاَك اهللَّ ُ َعَلْیِه َوآِلِه َفُقْلُت َنَعْم ِانَّ َجدَّ ِء  اْلِك َتْحَت  اهللَّ  ساَّ
 هستند كساء زیر در برادرت و تو جد همانا آرى گفتم  خدا )ص(است

 

الُم َعَلْیَك یا َجّداُه َا  ِء َوقاَل السَّ الَفَدَّن اْلُحَسْْیُ َنْحَو اْلِكساَّ  ُم لسَّ
 : سالم بر تو اى جد بزرگوار، سالمكساء رفته گفت  نزدیك حسین
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ُ َاَتْاَذُن ىل َاْن َاُكوَن َمَعُكما َتْحَت  ِء ْلِكساَعَلْیَك یا َمِن اْختاَرُه اهللَّ  اَّ
 ءبر تو اى كسى كه خدا او را برگزید آیا به من اذن مى دهى كه داخل شوم با شما در زیر كسا

 

الُم یا َوَلدى َویا شاِف  ىت َقْد َاِذْنُت َلَك َف َفقاَل َوَعَلْیَك السَّ  َل َدَخ َع ُامَّ
 فرمود: و بر تو باد سالم اى فرزندم و اى شفاعت كننده امتم به تو اذن دادم پس او نیز با

 

ُّ ْبُن  ِء َفَاْقَبَل ِعْنَد ذِلَك َاُِباْلَحَسِن لََعِ   طاِلب   َاىبَمَعُهما َتْحَت اْلِكساَّ
 وارد شد ابوالحسن على بن ابیطالب آن دو در زیر كساء وارد شد در این هنگام

 

ال َوقاَل  ِ َفُقْلُت َوَعَلْیَك السَّ الُم َعَلْیِك یا ِِبَْت َرُسوِل اهللَّ  َباُم یا َا السَّ
 ابا گفتم : و بر تو باد سالم اى رسول خدا و فرمود سالم بر تو اى دختر

 

 ًة راِئحَ  َاَشمُّ ِعْنَدِك اْلَحَسِن َو یا َامرَی اْْلُْؤِمنَْی َفقاَل یا فاِطَمُة ِاّّن 
 بوى خوشى نزد تو استشمام مى كنم فاطمه من و اى امیر مؤ منان فرمود: اى الحسن

 

ِ َفُقْلُت َنَع  ِئَحُة َاخى َواْبِن َعّمى َرُسوِل اهللَّ
ا راَّ َّنَّ َبًة ََكَ  َع َم ا ُهَو ْم هَطیِّ

 است كه است ؟ گفتم : آرى این او رسول خدا گویا بوى برادرم و پسر عمویم

 

ِء َوقاَل السَّ  ُّ َنْحَو اْلِكساَّ ِء َفَاْقَبَل لََعِ  َك  َعَلْی الُم َوَلَدْیَك َتْحَت اْلِكساَّ
 نیز بطرف كساء رفت و گفت سالم بر تو على با دو فرزندت در زیر كساء هستند پس
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ِء قاَل  ِ َاَتْاَذُن ىل َاْن َاُكوَن َمَعُُكْ َتْحَت اْلِكساَّ  َك َوَعَلْی  َلُه  یا َرُسوَل اهللَّ
 وبر ت وبه او فرمود:  رسول خدا آیا اذن مى دهى كه من نیز با شما در زیر كساء باشم رسول خدا اى

 

ئى َقْد َاِذْنُت َلَك  الُم یا َاخى یا َوِصّّی َوَخلیَفىت َوصاِحَب ِلواَّ  السَّ
 باد سالم اى برادر من و اى وصى و خلیفه و پرچمدار من به تو اذن دادم

 

ِء َوُقْلُت َفَد  ُت َنْحَو اْلِكساَّ َّ َاََتْ
ُ
ِء ُث ُّ َتْحَت اْلِكساَّ  الُم َالسَّ  َخَل لََعِ

 نیز وارد در زیر كساء شد، در این هنگام من نیز بطرف كساء رفتم و عرض كردم سالم على پس

 

ِ َاَتْاَذُن ىل َان َاُكوَن َمَعُُكْ َتحْ   ِء ساَّ ْلِك َت اَعَلْیَك یا َاَبتاُه یا َرُسوَل اهللَّ
 آیا به من هم اذن مى دهى كه با شما در زیر كساء باشم ؟ رسول خدا بر تو اى پدرجان اى

 

الُم یا ِِبىْت َویا َبْضَعىت َقْد َاِذْنُت َلِك َفَدَخْلُت   َت  َتحْ قاَل َوَعَلْیِك السَّ
 زیر فرمود: و بر تو باد سالم اى دخترم و اى پاره تنم به تو هم اذن دادم ، پس من نیز به

 

ِء َاَخَذ َاىب َرُسوُل  ا اْكَتَمْلنا ََجیعًا َتْحَت اْلِكساَّ ِء َفَلمَّ ِ اْلِكساَّ   اهللَّ
 رسول خدا كساء رفتم ، و چون همگى در زیر كساء جمع شدیم پدرم

 

ِء َوقاَل  ماَّ ِء َوَاْوَمَئ ِبَیِِدِ اْلُیْمىن ِاىَل السَّ
 نَّ مَّ ِا لّلُه َا ِبَطَرىَفِ اْلِكساَّ

 كساء را گرفت و با دست راست بسوى آسمان اشاره كرد و فرمود: خدایادو طرف 
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ْم  ىت َلْحُمُهْم َلْحمى َوَدُُمُ مَّ ىت َوح اَّ صَّ ِء َاْهُل ََبْىت َوخ اَّ  َدىم هُؤلَّ
 اینانند خاندان من و خواص ونزدیكانم گوشتشان گوشت من و خونشان خون من است

 

ْ َاَنا َحْرٌب ِْلَْن حاُیْؤِْلىُن ما ُیْؤِْلُُهْم َوَیْحُزُن  ْ ىن ما َیْحُزهُُنُ  َرََبُ
نگم با هر من در ج آورد مى آزارد مرا هرچه ایشان را بیازارد وبه اندوه مى اندازد مراهرچه ایشان را به اندوه در

 كه با ایشان بجنگد

 

بُّ ِْلَْن   َوُمحِ
ُه َوِسْْلٌ ِْلَْن ساَْلَُهْم َوَعُدوُّ ِْلَْن عاداُُهْ ْ ْم ِا َاَحبَّ ُ  هُنَّ

س كه كهر  او در صلحم با هر كه با ایشان درصلح است ودشمنم باهركس كه با ایشان دشمنى كند و دوستم ب

 ایشان را دوست دارد اینان

 

َتَك َوُغْفر َكِتَك َوَرمْحَ ْ َفاْجَعْل َصَلواِتَك َوََبَ  اَنَك ِمىّن َوَا َنا ِمهْْنُ
 ت درودهاى خود و بركتهایت و مهرت و آمرزشتاز منند و من از ایشانم پس بفرس

 

ْرُُهْ  ْجَس َوَطهِّ ُ الرِّ ْ َوَاْذِهْب َعهْْنُ َّ َوَعَلهْْیِ  ًا ْطهریَت َوِرْضواَنَك لََعَ
 و خوشنودیت را بر من و بر ایشان و دور كن از ایشان پلیدى را و پاكیزه شان كن بخوبى

 

ِئَكىت َو  َوَجلَّ یا َمالَّ ُ َعزَّ  ُت َلْق َخ ى ا ُسّك اَن َسم و اىت ِاّّن ما َفقاَل اهللَّ
 پس خداى عزوجل فرمود: اى فرشتگان من و اى ساكنان آسمانهایم براستى كه من نیافریدم
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سًا  ًة َول َقَمرًا ُمنریًا َول ََشْ ًة َول َاْرضًا َمْدِحیَّ ًء َمْبِنیَّ َئًة  ُمِض ََساَّ   َولیَّ
 ماه تابان و نه مهر درخشان و نهآسمان بنا شده و نه زمین گسترده و نه 

 

ِة هُؤ  رى َول ُفْلكًا َیْسرى ِاّل ىف َمَحبَّ ِء َفَلكًا َیُدوُر َول َبْحرًا َیجْ  لَّ
 فلك چرخان و نه دریاى روان و نه كشتى در جریان را مگر بخاطر دوستى این

 

مُْی ِجْْباَّ  َْ ِء َفقاَل اْل ْمَسِة الَّذیَن ُُهْ َتْحَت اْلِكساَّ  َوَمْن  بِّ ئیُل یا َر اْلخَ
 عرض كرد: پروردگارا كیانند جبرئیل امین پنج تن اینان كه در زیر كسایند پس

 

ِة َوَمْعِد  ُبوَّ ِت النُّ َوَجلَّ ُُهْ َاْهُل ََبْ ِء َفقاَل َعزَّ سالَ ُن اَتْحَت اْلِكساَّ  ِة لرِّ
 در زیر كساء؟ خداى عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و كان رسالتند:

 

ئیُل یا َربِّ َاَت ُُهْ  وها َفقاَل ِجْْباَّ  ىل َاْن  ْاَذُن فاِطَمُة َوَاُِبها َوَبْعُلها َوََبُ
 ى دهىمعرض كرد: پروردگارا آیا به من هماذن  جبرئیل آنان فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش

 

ُ َنَعْم َقْد َاْهِبَط ِاىَل اَلْرِض َل    َلَك ِذْنُت َا ُكوَن َمَعُهْم ساِدسًا َفقاَل اهللَّ
 كه به زمین فرود آیم تا ششمین آنها باشم خدا فرمود: آرى به تو اذن دادم

 

ِ الْ َفَهَبَط اْل  الُم َعَلْیَك یا َرُسوَل اهللَّ ئیُل َوقاَل السَّ  ىُّ َعِل مُْی ِجْْباَّ
 )پروردگار( علىّ  رسول خدا، به زمین آمد و گفت : سالم بر تو اى جبرئیل امین پس
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الَم َو لَْع اْل  ِة َواِل ُیْقِرُئَك السَّ یَّ حِ
َك ِبالتَّ صُّ   َلَك ْكراِم َوَیُقوُل َیخُ

 اعلى سالمت مى رساند و تو را به تحیت و اكرام مخصوص داشته و مى فرماید:

 

ًة َول َاْرضًا َمْدِحیَّ  ًء َمْبِنیَّ ىت َوَجالىل ِاّّن ما َخَلْقُت ََساَّ  لَو ًة َوِعزَّ
 ه من نیافریدم آسمان بنا شده و نه زمین گسترده و نهبه عزت و جاللم سوگند ك

 

یَئًة َول َفَلكًا َیُدوُر َول َبحْرًا َیجْ  سًا ُمضَّ  لرى َو َقَمرًا ُمنریًا َول ََشْ
 ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلك چرخان و نه دریاى روان و نه كشتى در

 

ِتُكْم ُفْلكًا َیْسرى ِاّل َل   ُُكْ  َمَع َوَقْد َاِذَن ىل َاْن َاْدُخَل  ْجِلُكْم َوَمَحبَّ
 جریان را مگر براى خاطر شما و محبت و دوستى شما و به من نیز اذن داده است كه با شما

 

ال ِ َوَعَلْیَك السَّ ِ َفقاَل َرُسوُل اهللَّ  اُم یَفَهْل َتْاَذُن ىل یا َرُسوَل اهللَّ
 م اىاد سالبفرمود و بر تو  رسول خدا)ص ( ى دهى ؟در زیر كساء باشم پس آیا تو هم اى رسول خدا اذنم م

 

ئیُل  ُه َنَعْم َقْد َاِذْنُت َلَك َفَدَخَل ِجْْباَّ ِ ِانَّ  َتْحَت  َعناَم َامَْی َوْحِى اهللَّ
 با ما وارد در زیر جبرئیل امین وحى خدا آرى به تو هم اذن دادم پس

 

ِء َفقاَل َل  َ َقْد َاْوحى ِا اْلِكساَّ ا ىب ِانَّ اهللَّ ُ  ریُد ُی َلْیُكْم َیُقوُل ِاَّنَّ  اهللَّ
دا مى كه خ كساء شد و به پدرم گفت : همانا خداوند بسوى شما وحى كرده و مى فرماید: ))حقیقت این است

 خواهد
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َرُكْ  ْجَس َاْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ ُّ َل  1 َتْطهریًا ِلُیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ  ىبَفقاَل لََعِ
 رم گفت :المبه پدالس على علیه از شما خاندان ببرد و پاكیزه كند شما را پاكیزگى كامل (( پلیدى )و ناپاكى ( را

 

ِء ِمَن اْلَف  ُلوِسنا هذا َتْحَت اْلِكساَّ ّن ما ِلجُ ِ َاْخِْبْ  ْنَد ِع ْضِل یا َرُسوَل اهللَّ
 د( نزبه من بگو این جلوس )و نشستن ( ما در زیر كساء چه فضیلتى )و چه شرافتى  رسول خدا اى

 

ّیًا َواْصَطفاّن ِب   ََنِ
ِِبُّ َوالَّذى َبَعَثىن ِباْلَحقِّ ِ َفقاَل النَّ ّیًا َن ساَلِة الرِّ اهللَّ  جِ

نجات  وسالت رفرمود: سوگند بدان خدائى كه مرا به حق به پیامبرى برانگیخت و به  پیغمبر)ص ( خدا دارد؟

 دادن )خلق (

 

نا هذا ىف َم  ٌع َمحاِفِل َاْهِل اَل ْحِفل  ِمْن ما ُذِِكَ َخَْبُ  ِمْن  ْرِض َوفیِه ََجْ
 روهى ازآن گ برگزید كه ذكر نشود این خبر )و سرگذشت ( ما در انجمن و محفلى از محافل مردم زمین كه در

 

 ُ ْت َِبِ ُة َوَحفَّ مْحَ ُ الرَّ ّبینا ِاّل َوَنَزَلْت َعَلهْْیِ َ  َشیَعِتنا َوُمحِ ِئ اْْل  َكُة الَّ
 نرشتگافاشند جز آنكه نازل شود بر ایشان رحمت )حق ( و فرا گیرند ایشان را شیعیان و دوستان ما ب

 

 ِ ُّ ِاذًا َواهللَّ ُقوا َفقاَل لََعِ َفرَّ ْم ِاىل َاْن ََیَ  شیَعُتنا َوفاَز  ْزناُف َواْسَتْغَفَرْت ََلُ
این  رمود: بافنید( )كه این فضیلت را ش على و براى آنها آمرزش خواهند تا آنگاه كه از دور هم پراكنده شوند،

 ترتیب به خدا سوگند ما

 

ّیًا   ََنِ
ُّ َوالَّذى َبَعَثىن ِباْلَحقِّ ِِبُّ ثاِنیًا یا لََعِ  َوَربِّ اْلَكْعَبِة َفقاَل النَّ

                                                                 
 .33( سوره االحزاب، آیه  1
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گند سو على ىامود: رستگار شدیم و سوگند به پروردگار كعبه كه شیعیان ما نیز رستگار شدند، دوباره پیغمبر فر

 نبوتبدانكه مرا بحق به 

 

نا هذا ىف َمْحِفل  ِمْن َمح  ّیًا ما ُذِِكَ َخَْبُ ساَلِة َنجِ
 اِفِل َواْصَطفاّن ِبالرِّ

حفلى از من ومبرانگیخت و به رسالت و نجات دادن )خلق ( برگزید ذكر نشود این خبر )و سرگذشت ( ما درانج

 محافل

 

ّبینا َوفهِْیْ َاْهِل اَل  ٌع ِمْن شیَعِتنا َوُمحِ ُموٌم ِاّل ْرِض َوفیِه ََجْ   َُمْ
 زجمردم زمین كه در آن گروهى از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناكى باشد 

 

ُه َول ط ُ َغمَّ ُه َول َمْغُموٌم ِاّل َوَكَشَف اهللَّ ُ ََهَّ َج اهللَّ  ِاّل  حاَجة   اِلُب َوَفرَّ
 ز آنكهاشد جمش را بگشاید و نه حاجتخواهى بآنكه خدا اندوهش را برطرف كند و نه غمناكى جز آنكه خدا غ

 

ِ ُفْزنا َوُسِعْدنا َوَكذ ُّ ِاذًا َواهللَّ  ِلَك َوَقَضى اهلّلُ حاَجَتُه َفقاَل لََعِ
 م چنینهند ما كامیاب و سعادتمند شدیم و سوگ خدا به ترتیب بدین:  گفت على خدا حاجتش را برآورد،

 

ْنیا َواْلِخَرِة َوَربِّ اْلَكْعَبةشیَعُتنا فاُزوا َوُسِعُدوا ىِف   الدُّ

 


