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ا إبتِهال إىل  

  منظومةُ
  حدِيثِ الكِساء

  لِناظِمِها
  العالمة األديب

  الشيخ سلطان علي الصابر التُستَري
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أحلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على سيِدنا و نبينا حممٍد خـاتِم               

  .اهرين النِبيني و على أَهِل بيِتِه الطيبني الطّ
 أمهيةً كبرية يف التشريِع     )صلى اهللا عليه و آلـه       (  لُّ معرفة أهل بيت النيب األكرم     تحت
أمرناَ ِبالرجوع إلـيهم     )صلى اهللا عليه و آله      (  ِألنَّ الرسولَ  ،   همةٌ ِجداً فهي م  ،   اإلسالمي

  .عند اإلختالف و حدوث الفتِن من بعدِه 
    فَق عليه بني مجيع علماِء املسلمني      فقد جاَء يف احلديث الصي "  : حيح املتإن

 "ِكتاب اهللا و أَهلَ بييت       ،   خلَّفْت ِفيكم ما ِإنْ تمسكتم ِبِهما لَن تضلّوا بعِدي أَبداً         
 و كَـذلك    ٢٠٩/ ص   / ٥ج  " اَلبداية و النهايـة     " رواه احلافظ ابن كثري يف      ،  

 ،  ١٨٩احلديث   / ٩٦صفحة  " إلمام علي بن أيب طالب      خصاِئص ا " النسائي يف   
مع اخـتالٍف يف     / ٥صفحة  " نزل اَألبرار   " و رواه احلافظ حممد البدخشاين يف       

  .ِإالّ أَنَّ املعىن يف كلِّها واحد  ، أَلفاظ كلٍّ من األحاديث املذكورة
          م أهل البيت الّذين جعلَهم الرن هم عِرفولفعلينا إذَن أن نصلى اهللا عليـه و     (  س

  . ِعدالً للقرآن و أمرنا بالرجوِع إليهم و التمسِك م )آله 
و حديث الِكساء أحد هذه الروايات الّيت تعرف لنا أهل بيـِت الرسـول           

إنما يِريـد اُهللا    { :  فقد جاَء يف الكتاِب ايد قولِه تعاىل       )صلى اهللا عليه و آلـه       (  األعظم
طِهرياِليت كُمرطهيِت ويلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذِْهب { .  

و لو راجعنا كُتب التفسري من علماِء السنة لَوجدنا أنهم يروونَ أَا نزلَت             
  .و ِإليك بعضاً ِمن هِذِه الروايات  )عليهم السالم ( يف اخلمسة أصحاب الِكساء 
" أسباب النـزول    "  الواحدي النيسابوري يف كتابه      أَخرج ِعلي بن أمحد   

 كان يف بِيتها فَأَتته فاطمـة  )صلى اهللا عليه وآله    (  عن أًم سلـمة أَنَّ النيب     / ٣٢٩صفحة  
صلى (  فقالَ ، و هي نوع من الطّعام فَدخلَت ِبها إلَيه    ،    ِببرمٍة فيها خزيرة   )عليها السالم   ( 

 ،  فجاَء علي و حسن و حسني      : قالت ،   أُدِع يل زوجِك و إبنيكِ    "   :)اهللا عليه وآلـه     
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 و هو على منامٍة له و كان حتته ِكساء ِحربي          ،   فجلسوا يأكلونَ من تلك اخلزيرة    
إنما يريد اُهللا ِليذِْهب    {  : فَأنزل اُهللا هِذِه اآلية    ،   يو أنا يف احلجرة أُصلّ     : قالت،  

  . } هلَ الْبيِت ويطَهركُم تطْهرياًعنكُم الرجس أ
ثُم أخرج يديِه فَأًلوى ما      ،   فضلَ الِكساِء فَغشاهم ِبهِ    )صلى اهللا عليه وآله     (  فَأخذَ

أَلَلّهم هؤالِء أَهل بييت و خاصيت فَأَذِْهب عنهم الـرجس و      "  : إىلَ السماء ثُم قال   
و أنا معكم يا رسول      : فَأَدخلت رأسي يف البيت فقلت     : قالت" رياً  طَهرهم تطهِ 

  .إنك إىل خري  ، إنِك ِإىل خري : قال ، اهللا
أَلـشرف  " و ذكَر النبهاين و هو أحد جهابذة علَماِء املسلمني يف ِكتابـِه          

  دما هذا لَفظه  " الُمؤ :         من طرٍق عديدٍة صحيحة أنَّ رس صلى اهللا  (  ول اهللا و قد ثبت

جاَء و معه علي و فاطمة و حسن و حسني و أَخذَ كلَّ واحـٍد منـهما                  )عليه وآله   
حتى دخلَ فَأٌوِتي علياً و فاطمة و أَجلَسهما بني يديِه و أَجلَس حسناً و حـسيناً                

ما يريـد اُهللا    إن{  : ِكساَء ثُم تال هِذِه اآلية    كلّ واحٍد على فَِخِذِه مث لَف عليِهما        
  . } ِليذِْهب عنكُم الرجس أهلَ الْبيِت و يطَهركُم تطْهرياً

فَرفَعت الِكساء ِلأَدخـلَ     : قالت أم سلمة   : و أضاف النبهاين إلَى احلديث    
   ؟و أَنا معكم يا رسول اهللا : فقلت ، معهم فَجذَبه من يدي

  ! النيب على خريإنِك من أَزواِج : فقال
و الظّاهر أَنَّ النيب كَرره مـراٍت        ،   و قد روي بِعدِة مواضع بأسانيٍد خمتلفة      

  .عديدة 
" أللّهم ِإنَّ هؤالِء أَهلُ بـييت  "  : )صلى اهللا عليه وآله ( و لو تأَملَ املُنصف يف قوله   

  .لَعِرف ختصيصه و حتديده ِألهِل البيِت فيهم 
و قد جاَء حديث الِكساء بشكٍل أكثر تفصيالً يف كتب علمـاِء الـِشيعة              

و  ،   و من هنا نفهم أَهِمية حـديِث الِكـساء         ،   )عليها السالم   ( برواية فاطمة الزهراء    
 ،  و دونوه يف كتِبِهم و تبركوا بقراَءِتهِ )عليهم الـسالم    ( لذلك إهتم بِه شيعةُ أهِل البيت       
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مساحـة  " حديِث الِكـساء    " ذَكَر بعضهم و منهم صاحب هِذِه املنظومة        و قد   
أنَّ ) الـشوشتري  ( العالّمة شاعر أهل البيت الشيخ سلطان علي الصابر التستري    

 ،  قراِئةَ احلديث و املنظومة جمربتان ِلإجابِة الدعاء يف قضاِء احلوائج و دفع املُِلمات            
بأبياٍت من الشعر بطريقة الرجز ليسهل حفظهـا و  " اء حديثَ الِكس " و قد نظم    

تناوهلا قاصداً بذلك ختليد هذا احلديث العظيم ِخدمةً ِلأَهِل البيت الكرام و نـشِر              
فضاِئلِهم و تبركاً و تيمناً ِبِذكِرِهم و فَّقَه اهللا خلدمِة الديِن و شريعِة سيِد املرسلني               

و آِخر   ،   أهِل بيتِه الطيبني الطّاهرين صلوات اهللا عليِهم أمجعني       و السِري على ِج     
  .دعوانا أَِن احلَمد ِهللا رب العالَِمني 

  ذي احلجة١٨ ، السيدة زينب ، دمشق
   اهلجرية١٤٢١لسنة  ، يوم عيد الغدير اَألغَر

  عبد اهلادي حممد أمني
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  ١ حديثُنا
  اربع عشرة مرة صلوات قبل القراءة

  فَاصِغ لَه يف اخلَمسة اَألطهاِر* حِديثُنا عن جاِبِر اَألنصاري  ) ١( 
  حِديثَها الـموسوم ِبالِكساء* روت سيدةُ النساِء  : قالَ ) ٢( 
  يزورين يوماً ِمن اَألياِم* جاَء سيد اَألناِم  : تقولُ ) ٣( 
  ِجئت أَذوق ِعندِك ِطيب الكَرى* يف بدين ضعفاً أَرى  : فَقالَ يل ) ٤( 
 )٥ ( ِباِإلحساِن : فَقُلتاِن  *بِاللُّطِف وِلِك الـمنِبالـم أُِعيذُك   
   ذاك الِكساَء وِبِه غَطِّيِني*يا ِبنتاه ناِولِيِني  : فَقالَ ) ٦( 
  وِفيِه غَطَّيت سنا اِإلمياِن * وقَد أَتيت ِبالِكسا اليماين ) ٧( 
   يف لَيلَِة الكَماِل بعد العشِر *ثُم تِإلالّوجهه كَالبدِر ) ٨( 

   }صلوات{ 
   فَأَقبل أَبو محمِد احلَسن *وما قَضيت ساعةً ِمن الزمن ) ٩( 
   ٢ أَقِدم يا فُؤاِدي مكْرما :  فَقُلت *فَجاَء نحوي ولَِدي مسلِّما ) ١٠( 
   يف بيِتنا أَشم ِرحياً عِطرة *ماه ِبنت اِخليرةيا أُ : فَقالَ ) ١١( 
  كَأَنها ِمن ِطيِب جدي فاِئحة* طَيبةً فَيالَها ِمن راِئحة  ) ١٢( 
 )١٣ ( الِكسا : قُلت حتلَِدي تم يا وعسى * ناكتطّى وغذا ِفيِه ت كدج  
  من رأى أَمامه بدر السماكَ * فَجاَء نحوه ابنه مبتِسما ) ١٤( 
   مسلِّماً علَى النِبي املُصطَفى *ما ِإن دنى السبطُ لَديِه وقَفا ) ١٥( 
   فَأَطرب اَألفنانَ والغصن النِدي *فَفاه ِبالـمدِح لَه لَم يِحِد ) ١٦( 
  ِكسا ِلنيِل اَألمِل أَن أَدخلَ ال *يا جداه هل تأذَنُ يل : فَقال ) ١٧( 

                              
طلب و فيها  )عليهم السالم (  منظومة حديث الكساء يف نزول آية التطهري على اخلمسة الطيبِة 1

 . استجابة الدعوات احلاجات و
 ) .نسخة بدل ( مكْرما ولَدي أَقِدم  : فَقُلت  مسلِّمافَِرحاً فَجاَء نحوي 2
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   نِعمت عيناً ولَِدي فَكُن مِعي *أَجابه هيا ِإلَي واسرِع ) ١٨( 
   }صلوات{ 

   مهجةُ قَلِب سيِد الكَونِني *ثُم أَتاِني ثاِني السبطَِني ) ١٩( 
   مسلِّماً يبدِيِه ِباِإلحساِن *مبجالً يل بهجةُ اَألزماِن ) ٢٠( 
   ذا ِطيب جدي وشذاه فاِئحة *مذ شم ِتلك الراِئحة : فَقالَ يل ) ٢١ (
 )٢٢ ( لى : قُلتالع مسذا ش كدم جعال *نخِفي الِكساِء د ذا أَخوكو   
   حتى يفوز ِبالِكسا وينعما *فَجاَء نحو جدِه مسلِّما ) ٢٣( 
  كَبلبٍل فَوق الغصوِن يصدح * ي ويمدحماس دِإلالّينثَِن ) ٢٤( 
  فَأَكتِسي ِعندكُما ذا أَملي * فَقالَ يا جداه هل تأذَنُ يل ) ٢٥( 
   ونور عيِني شاِفع البرايا *أَِذنت لَك يا رجايا : قَالَ ) ٢٦( 
  لَيِه واكتسى  ثُم هوى السبطُ ِإ *فَأَفسح الـمجالَ ِفي ذاك الِكسا ) ٢٧( 

   }صلوات{ 
 )٢٨ (  ِصيعِدِه الوأَتى ِمن ب ثُم *ِليضى عرتالـم اِإلمام ذاك  
   أَراِك مستبِشرةً فَأَبِشري  *يا ِبنت خِري البشِر : فَقالَ ِلي ) ٢٩( 
  أَشمها يف بيِتِك منتِشرة* ما هِذِه الراِئحةُ الـمعطَّرة  ) ٣٠( 
  ِمِن اِبن عمي وحِبيِبي فاِئحة * فَطالَما شممت ِتلك الراِئحة  ) ٣١ (
  وِإنَ ِشبلَيك ِبِه قَد الذا * قُلت نعم تحت الِكساِء هذا ) ٣٢( 
  ألوجه ِبالبشِر أَنار وازدهى* فَمذّ رأى أَنَّ أَباها ِعندها  ) ٣٣( 

   }صلوات{ 
 )٣٤ ( نا أَبد دى ثُمِة الـهاملُصطَفى * و اَألِئم ِبيلَى النلِّماً عسم  
  ِذي الِعز واِإلجالِل واِإلكراِم * مستأِذناً ِمن سيِد اَألناِم ) ٣٥( 
  وواِرِثي ِمن الِكراِم البررة *  نعم أَبا اهلُداِة اِخليرة : قالَ ) ٣٦( 
  طوىب لـمن ِفي يِدِه ِلواِئي  * اِئيأَنت أَِخي شاِركِني ِفي ِكس ) ٣٧( 
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  ِحني اكتسى لَدى النِبي اَألجمِد * فَغِنم الفَخر ِبهذَا السؤدِد ) ٣٨( 
   }صلوات{ 

  ِلتقتفي ما لَهم ِفي اَألثَِر * فَتابعت فاِطم سري اخلَبِر ) ٣٩( 
  ادخِلي محبوةً مكَرمة قالَ *  ِلذا دنت نحو الِكسا مسلِّـمة ) ٤٠( 
  علَيِك ِمنِّي ِإبنِتي وبضعِتي *  أَلف سالٍم وجِميلُ ِمدحِتي ) ٤١( 
  محبوةٌ أَنِت ِبِه فَأَكِملي *  رحيانِتي هيا ِإلَي وادخِلي ) ٤٢( 
  ةخاِمسةُ أهِل الِكساِء خاِتم * ثُم هوت نحو الِكساِء فاِطمة ) ٤٣( 
   ١  ِباألنواِر ذاك الـموِضعفَشع*  وِعندما اجلَِميع ِفيِه اجتمعوا ) ٤٤( 

   }صلوات{ 
  أَظهر ِلَألناِم فَرض حبنا*  ثُم تقولُ ِإذ ِبِه أَحلَّنا ) ٤٥( 
  ِبرفِعِه حرف الِكساِء داِعيا*  فَأَومأَ ِإلَى السماِء راِجيا ) ٤٦( 
  وأَهلُ بيِتي وأَعز أُسرِتي *  رب هؤالِء ِعترِتي : لَفَقَا ) ٤٧( 
  ودمهم ِمن دِمي أَيضاً قَد جرى *  أَبدانهم ِمن بدِني حيثُ ترى ) ٤٨( 
  وكُلُّ ما يحِزنهم يحِزنِني *  فَكُلُّ ما يؤِلمهم يؤِلمِني ) ٤٩( 
 )٥٠ ( ن حارِلـم ربِني حمفَِإنهم * بهن سالَـمِلـم ِني ِسلمِإنو  
 )٥١ ( من عاداهكَما أُعاِدي كُلَّ م  *ماالهن وكَما أُواِلي كُلَّ م  
 )٥٢ ( منهالِغياثُ ال ِغناَء ع مه * ما أَيضاً ِمنهفِسي أَنم كَنهو  
  ذَا الرضوانا ورمحةً ِمنك كَ * فَاجعل علَينا ربنا الغفرانا ) ٥٣( 
  توِصلُها ِفي بركاٍت حاِفلَة * وِمن لَدنك صلَواٍت واِصلَة ) ٥٤( 
  وطَهِر اجلَمع ِمن اَألدناِس * وأَذِهِب الرجس ِإله الناِس ) ٥٥( 
  فَنشكُر الباري ِبما أَوالنا * ثُم دعا ِلكُلِّ من واالنا ) ٥٦( 

                              
 . نسخة بدل،   ِبالنوِر ذاك املَوضعأَ تلَأل1َ
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   }صلوات{ 
 )٥٧ ( وِديعوافَنماجت ِحني ِمعوا *  اَألمالكرِش ِإالّفَاستِمن صاِحِب الع  
  لوالَهم لَم أَخلُقَن أًَفالِكي * أُنِبئُكُم معاِشر اَألمالِك ) ٥٨( 
  ولَيس أَرض هكَذا مدِحية * وال سما خلَقتها مبِنية ) ٥٩( 
  ولَيس شمس ِلتِضيَء نورا * وال ترونَ قَمراً مِنريا ) ٦٠( 
 )٦١ ( دورفَلَكاً ي لَقتال خو * دورِفي الفَضا ب دورال تو  
  كَالّ وال فُلك الِبحاِر تسري * ولَيس ماٌء ِفي الِبحاِر يجري ) ٦٢( 
  ِلهؤالِء اخلَمِس ساداِت الـمال * ولَم يكُن ِإالِّلحبي والِوال ) ٦٣( 

   }صلوات{ 
  أَخِبرين يا موالي من هم اُألىل * فَقالَ جربِئيلُ يا رب العلى ) ٦٤( 
  ومعِدنُ التنـِزيِل والفُتوة * قالَ نعم هم دوحةُ النبوة ) ٦٥( 
  وبعلُها ِبجنِبِه بنوها * هم فاِطم وضيفُها أَبوها ) ٦٦( 

   }صلوات{ 
  أَن أَهِبطَ اَألرض ِلذاك الـمحِفِل * فَهل تأذَنُ يلقالَ اَألِمني أَ ) ٦٧( 
  مقتِبساً ِمن نوِرِهم مقاِبسا * حتى أَكونَ ِفي الِكساِء ساِدسا ) ٦٨( 
  بلِّغ سالمي ِمَأله التبِجيلُ * قالَ أَِذنت لَك يا ِجِربيلُ ) ٦٩( 
كُم ِبالفَـضِل ِمـن دوِن      يخـص  * ِبلُطٍف العلي ذُو العلى    : وقُل ) ٧٠( 

  الـمال
  يحفُّه السالم والتبِجيلُ * فَهبطَ اَألِمني جربِئيلُ ) ٧١( 
  ِلكَي يباِهي ِبعِظيِم السؤدِد * واستأذَنَ الدخولَ ِمن محمِد ) ٧٢( 
  فَكُن مِعي أَِمني وحِي اِهللا * لَك أَن تباِهي ، أَِذنت : قالَ ) ٧٣( 
  وكانَ يتلو آيةَ التطِهِري * فَدخلَ الِكساَء ِبالتبِشِري ) ٧٤( 

   }صلوات{ 



 ٩

 }          ًطْهـريات ركُميطَهِت ويلَ الْبأه سجالر كُمنع ذِْهبريد اُهللا ِليما يإن{  
١.   

   }صلوات{ 
  فَباهاطوىب ِلـمن فاز ِبها  * فَقالَ ِإنَّ اَهللا قَد أَوحاها ) ٧٥( 
  فَما لَنا ِعند اِإللِه املُنِعِم * قَالَ عِلي ِللرسوِل اَألعظَِم ) ٧٦( 
  واختارين ِبالوحِي واجتباِني * قالَ يِميناً ِبالَِّذي اصطَفاِني ) ٧٧( 
  واستشفَعوا ِبنا ِلنجِح اَألمِل*  إَذا جرى حِديثُنا ِفي محِفِل ) ٧٨( 
  وِفيِهم حفَّت جنود ناِزلَة * لرمحةُ كانت واِصلَةِإلَيِهم ا ) ٧٩( 
  ِلِذكِرنا حتى ِإذا ما افترقوا * واستغفَرت ِللجمِع ما تطَرقوا ) ٨٠( 
  يرفَع عنه الكَرب واهلُموما * ومن يكُن ِفي جمِعِهم مهموما ) ٨١( 
  كِشف عنه احلُزنَ والغموماي*  أَو كانَ ِفيِهم أَحد مغموما ) ٨٢( 
  ِإالّقَضى اُهللا لَه واستمعا * وكُلُّ طاِلٍب ِلحاِجٍة دعا ) ٨٣( 
  فُزنا ِإذاً وفازِت اَألِحبة * قالَ عِلي فَورب الكَعبِة ) ٨٤( 
  نطفي ِبها حر اجلَِحيِم احلاِطمة * فاح شذاه ما روته فاِطمة ) ٨٥( 

   }اتصلو{ 
قَـد سـِعد اخلَمـس ِبِتلـك         * مذ شعرت زوجته الـمكَرمة    ) ٨٦( 

  الـمكرمة
  أَن تدِرك الدخولَ ِفي ذاك الِكسا * فَأَقبلَت ِإىلَ احلَِبيِب فَعسى ) ٨٧( 
  أَنِت على خٍري يا أُم سلَـمة * جابها ِحني دنت مسلِّـمة أَ ) ٨٨( 

   }صلوات{ 
  عبدهم من يدعى سلطانا * وِفي اِخلتاِم يسألُ الرمحانا ) ٨٩( 

                              
   .٣٣ : اآلية ،  )٣٣( سورة األحزاب  1
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  ويدرأَ اهلُموم والِعالِّت * أَن يغِفر اُهللا لَه الزالِّت ) ٩٠( 
  وقاِرِئ احلَِديِث واملُحتِفِل * ويغفَر اُهللا ِلراِع الـمحِفِل ) ٩١( 
 )٩٢ ( ِطرالٍة عصالٍم وس رة * ةأَلفرالكراِم البو ِبىلَى النع  

   }صلوات{ 



 ١١

  حديثُ الِكساِء
 " عواِمل العلـوم  "هللا البحراين يف كتابه القَيم   روى الشيخ عبد اهللا بن نور ا      

   : بسنٍد صحيح عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أًنه قال
      ِبنِت ر الما السلَيههراِء عةَ الزفَاِطم ِمعتول اِهللا   سهـا   )صلى اهللا عليه وآلـه  ( سأَن

أَلـسالم   :  ِفي بعِض األياِم فَقَالَ)صلى اهللا عليه وآلـه  (  خلَ علَي أيب رسولُ اهللاِ د : قالَت
،  إني أَِجد يف بـدين ضـعفاً       : قالَ،   علَيك السالم  و : فَقُلت،   علَيِك يا فاِطمةُ  

 لَه عفٍِ فَقَالَ      أُ : فَقُلتالض ِمن تاهباِهللا يا أَب ـةُ ِإيتـيين ِبالِكـساِء        : ِعيذُكيا فاِطم
فَأَتيته ِبالِكساِء اليماِني فَغطّيته ِبِه وِصرت أَنظُـر ِإلَيـِه وِإذا           .  اليماِني فَغطّيِني بهِ  

        ِفي لَيلَِة متاِمِه و درالب هلَأ لَأ كَأَنتي هجهكَماِلِهو   ،      لَـِديةً وإذا بوت ِإالّساعفَما كَان
وعلَيك السالم يـا قُـرةَ       : فَقُلت ،   أَلسالم علَيِك يا أُماه    : احلَسِن قَد أَقبلَ وقالَ   

حـةُ  يا أُماه ِإني أَشم ِعندِك راِئحةً طَيبةً كَأَنهـا رائِ          : فَقالَ ،   عِيين وثَمرةَ فُؤاِدي  
فَأَقبـلَ   ،   نعم ِإنَّ جدك تحت الِكـساء      : فَقُلت )صلى اهللا عليه وآله     ( جِدي رسوِل اِهللا    

أَلسالم علَيك يا جداه يا رسـولَ اِهللا أَتـأذَنُ يل أَن             : احلَسن نحو الِكساء وقالَ   
الم يا ولَـِدي ويـا صـاِحب        وعلَيك الس  :  فَقالَ ؟ أَدخلَ معك تحت الِكساءِ   

   لَك وِضي قَد أَِذنتالِكساءِ    ،   ح حتت هعلَ مخِإذا      . فَدةً وـاعـت ِإالّسفَما كان
وعلَيـك   : فَقُلت ،   أَلسالم علَيِك يا أُماه    : أَقبلَ وقال  )عليه الـسالم    (  ِبولَِدي احلُسنيِ 

يا أُماه ِإني أَشم ِعندِك راِئحـةً طَيبـةً          : فَقالَ ،   مرةَ فُؤاِدي السالم يا قُرةَ عِيين وثَ    
نعم ِإنَّ جدك وأَخاك تحت      : فَقُلت )صلى اهللا عليه وآله     ( كَأَنها راِئحةُ جِدي رسوِل اِهللا      

أَلسالم علَيك يا جداه يا مِن       : حنو الِكساِء وقالَ   )عليه السالم   ( فَدنا احلُسني    ،   الِكساِء
وعلَيك السالم يـا     :  فَقالَ  ؟ أختاره اُهللا أَتأذَنُ يل أَن أَكونَ معكُما تحت الِكساءِ        

      لَك ِتي قَد أَِذنتيا شاِفع أُملَِدي والِكساء    ،   و حتما تهعلَ مخفَد   ،   لَ ِعنـدفَأَقب
 ،  أَلسالم علَيِك يا ِبنت رسـوِل اهللاِ       : ي بن أَيب طاِلٍب وقال    ذِلك أَبو احلَسِن علِ   

فَقُلت :          املُؤِمنني يا أَِمرين وا احلَسيا أَب المالس لَيكعفَقالَ. و :     مي أَشةُ ِإنيا فاِطم
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نعم ها هو    : فَقُلت ،   ِهللاِعندِك راِئحةً طَيبةً كَأَنها راِئحةُ أَخي واِبِن عمي رسوِل ا         
أَلسالم علَيـك يـا      : فَأقبلَ عِلي نحو الِكساِء وقالَ     ،   مع ولَديك تحت الِكساءِ   

 قالَ لَه وعلَيك الـسالم يـا    ؟رسولَ اِهللا أَتأذَنُ يل أَن أَكُونَ معكُم تحت الِكساءِ 
فَدخلَ عِلـي تحـت      ،   وصاِحب ِلواِئي قَد أَِذنت لَك    أَِخي ويا وِصيِي وخِليفَِتي     

أَلسالم علَيك يا أبتاه يا رسولَ اهللا أَتأذَنُ         : ثُم أَتيت نحو الِكساِء وقُلت    . الِكساِء  
 وعليك السالم يا ِبنِتي ويا بضعِتي قَـد  :  قالَ  ؟ يل أَن أَكونَ معكُم تحت الِكساءِ     

فَلَـما إكتملنا جِميعاً تحت الِكساِء أَخـذَ   ،   فَدخلت تحت الِكساءِ   ،   أَِذنت لَكِ 
أَللّهـم ِإنَّ    : أَيب رسولُ اِهللا ِبطَرفَِي الِكساِء وأَومأَ ِبيِدِه اليمىن ِإىلَ السماِء وقـالَ           

يـؤِلمين مـا    ، لَحِمي ودمهم دِميلَحمهم  ، هؤالِء أَهلُ بيِتي وخاصِتي و حاميت 
أَنا حرب ِلـمن حاربهم وِسلم ِلـمن سالَـمهم        ،   يؤِلمهم ويحِزنين ما يحِزنهم   

إنهم ِمني وأَنـا ِمنـهم فَاجعـل         ،   وعدو ِلـمن عاداهم ومِحب ِلـمن أَحبهم     
  تكمحرو كاِتكربو لَواِتكص         منـهاَذِهب علَيِهم وعو لَيع كِرضوان و كوغُفران 

يا مالِئكَيت ويا سكَّانَ سـماوايت       : فَقالَ اُهللا عز وجلَّ   . الرجس وطَهرهم تطِهرياً  
وال ِإني ما خلَقت سماًء مبنيةً وال أرضاً مدحيةً وال قَمراً منرياً وال شمساً مضِيئةً                

فَلَكاً يدور وال بحراً يجري وال فُلكاً يسري ِإالّيف محبِة هؤالِء اخلَمسِة الَّذين هم              
 فَقالَ عـز     ؟ يا رب ومن تحت الِكساءِ     : فَقالَ اَألِمني ِجرباِئيلُ   ،   تحت الِكساء ِ  

 ، وبعلُها وبنوهـا  ، لَِة هم فاِطمةُ وأَبوهاهم أَهلُ بيِت النبوِة ومعِدنُ الرسا    : وجلَّ
  ؟ يا رب أَتأذَنُ يل أَن أَهِبطَ إىلَ اَألرِض ِألكُونَ معهـم ساِدسـاً             : فَقالَ ِجرباِئيلُ 

  .نعم قَد أَِذنت لَك  : فَقالَ اُهللا
العِلي اَألعلَـى   ، ِهللاأَلسالم علَيك يا رسولَ ا   : فَهبطَ اَألِمني ِجرباِئيلُ وقال َ    

 المالس قِرئُكي   ،     قُولُ لَكياِم واِإلكرِة وِحيِبالت كصخيي ما     : واليل ِإنجيت وِعزو
خلَقت سماًء مبنيةً وال أَرضاً مدِحيةً و ال قَمراً مِنرياً و ال شمساً مِضيئَةً و ال فَلَكاً                 

وَ قَـد أَِذنَ يل أَن   ،  يجري وَ ال فُلكاً تسري ِإالِّلأجِلكُم ومحبِتكُميدور وال بحراً  



 ١٣

وعلَيك السالم يا    :  فَقالَ رسولُ اهللا    ؟ فَهل تأذَنُ يل يا رسول اهللا ِ       ،   أَدخلَ معكُم 
 ، عنا تحـت الِكـساءِ  فَدخلَ ِجرباِئيلُ م   ،   ِإنه نعم قَد أَِذنت لَك     ،   أَِمني وحِي اهللاِ  

إنما يِريد اُهللا ِليذِْهب عـنكُم الـرجس   ِإنَّ اَهللا قَد أَوحى ِإلَيكُم يقولُ  : فَقالَ ِأليب 
   .أَهلَ الْبيِت ويطهركُم تطِهريا

ِء يا رسولَ اِهللا أَخِبرِني ما ِلجلُوِسنا هذا تحت الِكـسا          : عِلي ِلأَِبي  : فَقالَ
والَّـذي بعثَِنـي ِبـاحلَق نِبيـاً      :  )صلى اهللا عليه وآله     (  فَقالَ النيب     ؟ ِمن الفَضِل ِعند اهللاِ   

ما ذُِكر خبرنا هذا ِفي محِفٍل ِمن محاِفل أَهِل اَألرِض           ،   واصطَفاِني ِبالرسالَِة نِجياً  
وحفَّت ِبِهم الـمالِئكَةُ    ،   ونزلَت علَيِهم الرمحةُ  وِفيِه جمع ِمن ِشيعِتنا ومِحِبينا ِإالّ     

إذَاً واِهللا فُزنا وفاز ِشـيعتنا      :  )عليه السالم   ( فَقالَ عِلي   . واستغفَرت لَهم ِإىل أَن يتفَرقُوا    
ي والَّذي بعثَين ِبـاحلَق  يا عِل:  )صلى اهللا عليه وآلـه  ( فَقالَ أَيب رسولُ اِهللا   . ورب الكَعبِة   

نِبياً واصطَفاين ِبالرسالَِة نِجيا ما ذُِكر خبرنا هذا يف محِفٍل ِمن محاِفِل أَهِل اَألرِض              
                ـومغمال مو ـهماُهللا ه جفَـرِإالّ و ومهمِفيِهم مِينا وِحبمِتنا وِمن ِشيع معِفيِه جو

عليـه  (  فَقـالَ عِلـي   ،   غَمه وال طاِلب حاجٍة ِإالّوقَضى اُهللا حاجته       ِإالّوكَشف اهللاُ 

وكَذِلك ِشيعتنا فَازوا وسِعدوا يف الدنيا واآلِخـرِة         ،   إذَاً واِهللا فُزنا وسِعدنا   :  )السالم  
  . ورب الكَعبِة

بِّ العالَِم وِللِّه ر عوانا أَِن احلَمدد نيآِخر.   


