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 الكساءحديث 

ْْحنِ  للاِ  ِبْسمِ  ِحيِ  الرَّ  الرَّ

هراءِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  الأنَْصاري للاِ  َعْبدِ  بن َجابر َعنْ   الزَّ

الم   عَلهَيَا ول ِبنتِ  السَّ  َوآ ِل  لَْيهِ عَ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

ْعت   قَالَ ( وَسّلَّ  ا فاِطَمةَ  ََسِ : قالَت َآِّنِ  

ول   يبآَ  عََلَّ  َدَخلَ  .1  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

مِ  بَعِض  ِف ( وَسّلَّ    الأَّيَّ

الم  : فََقالَ  .2 ، َّي عَلَيكِ  السَّ   فاِطَمة 

، عَلَيكَ  فَق لت   .3 الم    السَّ

ِن : قالَ  .4 عفًا، بََدن ف َآِجد   ا    ض 

كَ : َل   فَق لت   .5 عِف  ِمنَ  َآبَتاه   َّي ابللِ  ُآِعيذ    الضُّ

يتيين فاِطَمة   َّي: فََقالَ  .6
ِ
 فََغِطييِن  الَيامِنِِ  اِبلِكساءِ  ا

 .بهِ 

 ،ِبهِ  فَغَِطيت ه   الَيامِنِِ  اِبلِكساءِ  فَأَتَيت ه   .7
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ر   َوِِصت   .8 لَيهِ  َآنظ 
ِ
ذا ا

ِ
ه   َوا َ  َوهج  لأ ي َّه    تَلأ  الَبدر   ََكَن

، متاِمهِ  لَيَلِ  ِف    َوَكامِلِ

لِ  ََكنَت فاَم .9
ِ
ذا ساعَةً  ا يَ  وا    َآقَبلَ  قَد احلََسنِ  بَوََلِ

الم  : َوقالَ  .11 ، َّي عَلَيكِ  السَّ   ُآِماه 

الم   َوعَلَيكَ : فَق لت   .11 ةَ  َّي السَّ  َوثََمَرةَ  َعِيين ق رَّ

  ف ؤاِدي،

ِن  ُآِماه   َّي: فَقالَ  .12
ِ
َبةً  راِِئَةً  ِعنَدكِ  َآَشُّ  ا ا َطِيِ  ََكَّنَّ

ولِ  َجِدي راِِئَة    َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

  (وَسّلَّ 

نَّ  نََعم: فَق لت   .13
ِ
كَ  ا   الِكساء، ََتَت  َجدَّ

  الِكساء ََنوَ  احلََسن   فَأَقَبلَ  .14

الم  : َوقالَ  .15 اه   َّي عَلَيكَ  السَّ ولَ  َّي َجدَّ  للاِ  َرس 

لَ  َآن يل َآتَأأَذن     الِكساِء؟ ََتَت  َمَعكَ  َآدخ 
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الم   َوعَلَيكَ : فَقالَ  .16 ي َّي السَّ  صاِحبَ  َوَّي َوََلِ

، َآِذنت   قَد َحوِض    ََلَ

  .الِكساءِ  ََتَت  َمَعه   فََدَخلَ  .17

لِ  َكنَت فاَم .18
ِ
ذا اعَةً سَ  ا

ِ
يَ  َوا  عَلَْيهِ ) احل َسيِ  ِبَوََلِ

الم   َآقَبلَ  قَدْ ( السَّ

الم  : َوقال .19 ، َّي عَلَيكِ  السَّ   ُآِماه 

الم   َوعَلَيكَ : فَق لت   .21 ةَ  َّي السَّ  َوثََمَرةَ  َعِيين ق رَّ

  ف ؤاِدي،

ِن  ُآِماه   َّي: يِل  فَقالَ  .21
ِ
َبةً  راِِئَةً  ِعنَدكِ  َآَشُّ  ا  َطِيِ

ا ولِ  َجِدي راِِئَة   ََكَّنَّ  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

 ( وَسّلَّ 

نَّ  نََعم: فَق لت   .22
ِ
كَ  ا   الِكساِء، ََتَت  َوَآخاكَ  َجدَّ

الم عَلَْيهِ ) احل َسي   فََدنَ  .23   الِكساءِ  َنوَ ( السَّ



 4 

الم  : َوقالَ  .24 اه   َّي عَلَيكَ  السَّ الم   َجدَّ  َّي عَلَيكَ  السَّ

 ََتَت  َمَعك ام َآكونَ  َآن يل َآتَأأَذن   للا   اختاَره   َمنِ 

  الِكساِء؟

الم   َوعَلَيكَ : فَقالَ  .25 ي َّي السَّ ِت  شاِفعَ  َوَّي َوََلِ  ُآمَّ

، َآِذنت   قَد   ََلَ

  الِكساء، ََتَت  َمَعه ام فََدَخلَ  .26

  طاِلب   َآيب بن   عَِلُّ  احلََسنِ  َآبو ذَِلَ  ِعندَ  فَأَقَبلَ  .27

الم   :َوقال .28 ولِ  ِبنَت  َّي عَلَيكِ  السَّ   للِا، َرس 

الم   َوعَلَيكَ : فَق لت   .29  َآِميَ  َوَّي احلََسن َآابَ  َّي السَّ

  .امل ؤِمنيَ 

ِن  فاِطَمة   َّي: فَقالَ  .31
ِ
َبةً  راِِئَةً  ِعنَدكِ  َآَشُّ  ا  َطِيِ

ا ولِ  ََعِي َواِبنِ  َآيخ راِِئَة   ََكَّنَّ   للِا، َرس 

وَ  ها نََعم: فَق لت   .31 يكَ  َمعَ  ه    الِكساِء، ََتَت  َوََلَ

 الِكساءِ  ََنوَ  عَِلي  فَأأقَبلَ  .32
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الم  : َوقالَ  .33 ولَ  َّي عَلَيكَ  السَّ  يل َآتَأأَذن   ،للاِ  َرس 

  الِكساِء؟ ََتَت  َمَعك   َآك ونَ  َآن

الم   َوعَلَيكَ  َل   قالَ  .34  َوِصِيِ  َوَّي َآيِخ  َّي السَّ

، َآِذنت   قَد ِلواِئ  َوصاِحبَ  َوَخِليَفِت    ََلَ

 .الِكساءِ  ََتَت  عَِلي  فََدَخلَ  .35

36.  َّ  الِكساءِ  ََنوَ  َآتَيت   ث 

الم  : َوق لت   .37 ولَ  َّي آأبَتاه   َّي عَلَيكَ  السَّ  للا َرس 

  الِكساِء؟ ََتَت  َمَعك   َآكونَ  َآن يل َآتأأَذن  

الم   َوعَليكِ : قالَ  .38  قَد بَضَعِت  َوَّي ِبنِت  َّي السَّ

، َآِذنت     ََلِ

  الِكساِء، ََتَت  فََدَخلت   .39

ا .41 يعاً  اكَتَملنا فَلَـمَّ  َآيب َآَخذَ  الِكساءِ  ََتَت  ََجِ

ول    ِبَطَرَفِ ( وَسّلَّ  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

لَ  الي مىن ِبَيِدهِ  َوَآوَمأَ  الِكساءِ 
ِ
امءِ  ا   السَّ
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نَّ  اللِه مَّ : وقالَ  .41
ِ
لءِ  ا ِت  بَيِت  َآهل   هؤ   وَخاصَّ

ت ه م ،َوَحامَّ ه م لَحِمي لَحم  ين َدِمي، َوَدم   ما ي ؤِلم 

ه م ن ين ي ؤِلم  زِّن  م، ما وََيز   حاَرََب م ِلـَمن َحرب   َآنَ  َي 

ِحبي  عاداه   ِلـَمن َوعَدوي  سالَـَمه م ِلـَمن َوِسّل    َوم 

ّنه م َحَّبَّ م،آَ  ِلـَمن  َصلَواِتكَ  فَاجَعل ِمهن م َوَآن ِميِن  ا 

 َوعَلهَِيم عََلَّ  َوِرضوانَكَ  وغ فرانَكَ  َوَرَْحتكَ  َوبََرَكِتكَ 

  .تَطهِياً  َوَطهِِره   الِرِجَس  َعهن مْ  َوَآذِهب

نَ  َوَّي َمالئَِكت َّي :َوَجلَّ  َعزَّ  للا   فَقالَ  .42 َّكَّ  س 

ِن  َساموايت
ِ
 آأرضاً  َول َمبنَّيةً  اً َسامء َخلَقت   ما ا

نيًاَول قََمراً  َول َمدحيَّةً  ضِيئةً  ََشساً  م   فَلََّكً  َول م 

ور   لِ  يرَسي ف لَّكً  َول ََيري ََبراً  َول يَد 
ِ
 َمَحبَّةِ  ف ا

لءِ  ينَ  اخلَمَسةِ  هؤ    الِكساِء، ََتَت  ه   اَّلَّ

 ََتَت  َوَمنْ  َرِبِ  َّي :ِجربائِيل   اَلِمي   فَقالَ  .43

 الِكساِء؟
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ةِ  بَيتِ  َآهل   ه  : َوَجلَّ  َعزَّ  فَقالَ  .44  َوَمعِدن   النُّب وَّ

  ،َوبَنوها َوبَعل ها َوَآب وها، فاِطَمة   ه   الِرِساَلِ 

لَ  َآهِبطَ  َآن يل َآتَأأَذن   َرِبِ  َّي: ِجربائِيل   فَقالَ  .45  ا 

  ساِدسًا؟ َمَعه م لأِك ونَ  اَلرِض 

  .ََلَ  َآِذنت   قَد نََعم: للا   فَقالَ  .46

 ،ِجربائِيل   اَلِمي   فَهََبطَ  .47

الم  : َوقالَ  .48 ولَ  َّي عَلَيكَ  السَّ  الَعِلُّ  للِا، َرس 

الم، ي قرِئ كَ  اَلعَّل  كَ  السَّ كَرامِ  اِبلتهِحيَّةِ  َوََي صُّ
ِ
 َوال

يت: ََلَ  َويَق ول   ِن  َوَجاليل َوِعزَّ
ِ
 اً َسامء َخلَقت   ما ا

ِنياً  قََمراً  َول َمدِحيَّةً  َآرضاً  ول َمبنيَّةً   ََشساً  َول م 

ِضيئَةً  ور   فَلََّكً  ول م   ف لَّكً  َول ََيري ََبراً  ول يَد 

لِ  يرَسي
ِ
، جِلك  لَ  ا لَ  َآن يل َآِذنَ  قَدوَ  َوَمَحبَِّتك   َآدخ 

، ول َّي يل تَأأَذن   فَهَل َمَعك    للِا؟ َرس 
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ول   فَقالَ  .49 (: وَسّلَّ  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للا َرس 

الم   َوعَلَيكَ  َّه   للِا، َوحِ  َآِميَ  َّي السَّ ن
ِ
 قَد نََعم ا

، َآِذنت     ََلَ

  الِكساِء، ََتَت  َمَعنا ِجربائِيل   فََدَخلَ  .51

نَّ : لأِيب فَقالَ  .51
ِ
لَيك   َآوىح قَد للاَ  ا

ِ
َّام يَقول   ا ن  ا 

 الَْبيْتِ  َآْهلَ  الِرِْجَس  َعْنك    ِلي ْذِهبَ  للا   ي رِيد  

  .تَطهِيا َوي طهَِِرك ْ 

الم عَلَْيهِ ) عَِلي : فَقالَ  .52 ولَ  َّي: َليِب ( السَّ  للاِ  َرس 

نا ما َآخرِبِن  ل وس ِ  الَفضلِ  ِمنَ  الِكساءِ  ََتَت  َهذا ِلج 

  للِا؟ ِعندَ 

ي(: وَسّلَّ  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) النَّبُّ  فَقالَ  .53  َواَّلَّ

ِيًا، اِبلِرِساَلِ  َواصَطفاِن  نَِبيِاً  اِبحلَِقِ  بََعثيَِن  ِكرَ  ما ََنِ  ذ 

 َوِفيهِ  اَلَرِض  َآهلِ  َمحاِفلِ  ِمن َمحِفل   ِف  هذا نَخرَب  

يَعِتنا ِمن ََجع   ِِنا ش ِ ِحِبي لِ  َوم 
ِ
، عَلهَِيم   َونََزلَْت  ا َْحة   الرَّ



 9 

م   َوَحفَّْت  ل لَه م َواس َتغَفَرْت  الـَمالئَِكة   َِبِ
ِ
 َآنْ  ا

ق وا  .يََتَفرَّ

الم عَلَْيهِ ) عَِلي  فَقالَ  .54 َذاً (: السَّ  َوفازَ  ف زن َوللاِ  ا 

يَعتن ا   .الَكعَبةِ  َوَرِبِ  ش ِ

ول   َآيب فَقالَ  .55  َوآ ِل  عَلَْيهِ  للا   َصّلَّ ) للاِ  َرس 

ي عَِلُّ  َّي(: وَسّلَّ   َواصَطفان نَِبيِاً  اِبحلَِقِ  بََعثيَن َواَّلَّ

ِكرَ  ما ِياً َنَِ  اِبلِرِساَلِ  ن ذ   ِمن َمحِفل   ف هذا َخرَب 

يَعِتنا ِمن ََجع   َوِفيهِ  اَلرِض  َآهلِ  َمحاِفلِ  ِحِبِينا ش ِ  َوم 

وم   َوِفهِيم لِ  َمهم 
ِ
جَ ا وم   َول ََهَّه   للا   َوفَرَّ لِ  َمغم 

ِ
 ا

لِ  حاَجة   طاِلب   َول ََغَّه   للا   َوَكَشَف 
ِ
 للا   َوقىَض ا

،  حاَجتَه 

الم عَلَْيهِ ) عَِلي  فَقالَ  .56 َذاً (: السَّ  ف زن َوللاِ  ا 

ِعدن، يَعت نا َوَكذَِلَ  َوس  ِعدوا فَازوا ش ِ نيا ف َوس   اَلُّ

  .الَكعَبةِ  َوَرِبِ  َوال ِخَرةِ 


