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کساء فیشر ثیدح  
 
 

ْحَمنِ ٱ للِ ٱ بِْسمِ  ِحيمِ ٱ لره لره  

شگىیاش هم و مهربانى اندازه است نام خدا که رحمتش بى به  
 

ْهرآِء َعلَْيَهاالسهالُم بِنِْت َرُسوِل هللاِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َو اِلِه قالَْت: َدَخَل عَلَىه اَبى َرُسو َعنْ  هاِم فَقاَل: فاِطَمةَ الزه ُل هللاِ فى بَْعِض اْْلَی

ََلَِجُد فى بََدنى ُضعْفاً. فَقُلُْت لَهُ: اُعيذَُك بِاللِ یا اَبَتاْه ِمَن  نّىاَلسهالُم َعلَْيِك یا فاِطَمةُ. فَقُْلُت: َو عَلَْيَك السهالُم یا اَبَتاْه. فَقاَل: اِ

ْيتُهُ بِِه َو ِصْرُت اَنْ  ْعِف. فَقاَل: یا فاِطَمةُ ایتينى بِالِْكساِء اْليَمانّىِ َو َغطّينى بِِه. فَاَتَيْتُهُ َو غَطه ََاَنه الضُّ  ُُ ْلَ ََ  هُ ُُظُر اِلَْيِه فَِااا َوْجُههُ یَتَ

ََماِلهِ   اْلبَْدُر فى لَْيلَِة تَماِمِه َو 

 

فاطمه زهرا علیها السالم دخت گرامى رسول خدا صلى َّللاه علیه و آله و سلم روايت است كه فرمود: در يكى از روزها  از
ى شديد در پدرم رسول خدا بر من وارد شد و فرمود : سالم بر تو اى فاطمه. گفتم: و سالم بر شما اى پدرجان. فرمود: ضعف

از ضعف به خداوند پناه مى دهم. فرمود: اى فاطمه، آن عباى يمنى را برايم  راخود احساس مى كنم. گفتم: پدرجان، شما 

بیاور و مرا به آن بپوشان. آن را آورده، حضرتش را بدان پوشاندم و شروع كردم به او نگاه كردن، ديدم چهره اش مانند ماه 
 تمام شب چهارده مى درخشد

 

اْه. فَقُْلُت: َو عَلَْيكَ  فَما ََ َعْينى َو َََمَرََ فُُادى. َانَْت اَِله ساَعةً َو اِاا بَِولَِدَى اْلَحَسِن قَْد اَْقبََل فَقاَل: اَلسهالُم َعلَْيِك یا اُمه  السهالُم یا قُره

اْه! اِنّى اَُشمُّ ِعْنَدِك رائَِحةً َطيِّبَةً ََاَنهها َك تَْحَت الِْكساِء. فَاَْقبََل  رائَِحةُ  فَقاَل لى: یا اُمه َجّدى َرُسوِل هللاِ. فَقُْلُت: نَعَْم یا َولَدى، اِنه َجده

اْه یا َرُسوَل هللاِ، اَتَأْاَُن لى اَْن اَْدُخَل َمعََك تَحْ  السهالُم یا  كَ يْ َت اْلِكساِء؟ فَقاَل: َو َعلَ اْلَحَسُن نَْحَو الِْكساِء َو قاَل: اَلسهالُم َعلَْيَك یا َجده

صاِحَب َحْوضى قَْد اَِاْنُت لََك. فََدَخَل َمعَهُ تَْحَت اْلِكساءِ  ایَولَدى َو   

 
نگذشت كه ناگاه فرزندم حسن از راه رسید و گفت: سالم بر تو اى مادرجان، گفتم: و سالم بر تو اى نور ديده و میوه  ساعتى

يابم، گويى بوى جدم رسول خدا است. گفتم: آرى فرزندم، جدت زير  ى دلم. گفت: مادر جان، من بوى خوشى نزد شما مى

و گفت: سالم بر تو جد بزرگوار، اى رسول خدا، آيا اجازه مى دهى با شما  تاين عبا قرار دارد. حسن به سوى عبا پیش رف
با آن حضرت به زير  زير عبا درآيم؟ فرمود: و سالم بر تو اى فرزند من و صاحب حوض من، به تو اجازه دادم. حسن نیز

 عبا رفت
 

اْه. فَقُلُْت: َو َعلَيْ  فَما ََ َعْينى َو  یولد ایَك السهالُم َانَْت اَِله ساَعةً فَِااا بَِولَِدَى اْلُحَسْيِن قَْد اَْقبََل َو قاَل: اَلسهالُم َعلَْيِك یا اُمه و یا قُره

اْه! اِنّى اَُشمُّ  َك َو اَخاَك تَْحَت  ِعْنَدِك رائَِحةً َطيِّبَةً  َََمَرََ فُُادى. فَقاَل لى: یا اُمه ََاَنهها رائَِحةُ َجّدى َرُسوِل هللاِ. فَقُْلُت:نَعَْم، اِنه َجده

َُوَن َمعَ اْلُحَسْيِن نَْحِو الِْكساِء َو قاَل: اَلسهالُم َعلَْيَك یا َجدهاْه، اَلسهالُم َعلَْيَك یا َمِن اْختاَرهُ هللاُ، اَ  یَ اْلِكساِء. فََدنَ  تَْحَت  ُكماتَأْاَُن لى اَْن اَ

تى، قَْد اَِاْنُت لََك. فََدَخَل َمعَُهما تَْحَت اْلِكسا ءِ اْلِكساِء؟ فَقاَل: و َعَلَْيَك السهالُم یا َولَدى َو یا شافَِع اُمه  
 

پسرم و اى نور  ینگذشت كه ناگاه فرزندم حسین از راه رسید و گفت: سالم بر تو اى مادرجان، گفتم: سالم بر تو ا ساعتى

ديده و میوه ى دلم. گفت: مادرجان، من بوى خوشى نزد شما مى يابم، گويى بوى جدم رسول خدا است. گفتم: آرى فرزندم، 
با نزديك شد و گفت: سالم بر تو اى جد بزرگوار، سالم بر تو اى كسى ع سوىجدت و برادرت زير اين عبا هستند. حسین به 

كه خدا او را برگزيده است، آيا اجازه مى دهى با شما دو نفر در زير اين عبا باشم؟ فرمود: و سالم بر تو اى فرزند من و اى 
 شفیع امت من، به تو اجازه دادم. او هم به زير عبا درآمد
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ْيَك اَلسهالُم یا َك اَبُوالَْحَسِن عَِلىُّ ْبُن اَبى طاِلبٍ َو قاَل: اَلسهالُم َعلَْيِك یا فاِطَمةُ یا بِْنَت َرسُوِل هللاِ. فَقُْلُت: َو عَلَ ِعْنَد ْالِ  فَاَْقبَلَ 

ِمنيَن. فَقاَل: یا فاِطَمةُ، اِنّى اَُشمُّ ِعْنَدِك رائِ  ُْ ها رائَِحةُ اَخى َو اْبِن عَّمى َرُسوِل هللاِ. فَقُْلُت: نَعَْم، َطيِّبَةً ََاَنه  َحةً اَبَااْلَحَسِن َو یا اَميَراْلُم

َُوَن َمعَكُْم تَْحَت هاهَُو َمَع َولََدْیَك تَْحَت الِْكساِء. فَاَْقبََل عَِلىٌّ نَْحِو اْلِكساِء َو قاَل: اَلسهالُم َعلَْيَك یا َرُسوَل هللاِ، اَ  تَأْاَُن لى اَْن اَ

ِكساءِ عَلَْيَك اَلسهالُم یا اَخى َو یا َوِصيّى َو َخليفَتى َو صاِحَب ِلوائى، نَعَْم قَْد اَِاْنُت لََك. فََدَخَل َعِلىٌّ تَْحَت الْ  قاَل لَهُ: وَ  ْلِكساِء؟ا  
 

ابوالحسن على بن ابى طالب از راه رسید و گفت: سالم بر تو اى فاطمه اى دختر رسول خدا. گفتم: و سالم بر تو اى  آنگاه

اى امیرمؤمنان. گفت: اى فاطمه، من بوى خوشى نزد تو مى يابم، گويى بوى برادر و پسر عمويم رسول خدا  ابالحسن و
زير اين عبا هستند. على به سوى عبا پیش رفت و گفت: سالم بر تو اى  ندتاست. گفتم: آرى، اين هم او است كه با دو فرز

باشم؟ فرمود: و سالم بر تو اى برادر و وصى و جانشین من و رسول خدا، آيا اجازه مى دهى كه با شما در زير اين عبا 
 صاحب پرچم من، آرى به تو اجازه دادم. على نیز به زير عبا درآمد

 

َُوَن َمعَُكْم تَ  َُمه  ْحَت اْلِكساِء؟ قاَل لى: َو َعلَيِْك السهالُم اَتَْيُت نَْحَو الِْكساِء َو قُلُْت: اَلسهالُم َعلَْيَك یا اَبَتاْه یا َرُسوَل هللاِ، اَتَأْاَُن لى اَْن اَ

 یا بِْنتى َو بِْضعَتى، قَْد اَِاْنُت لَِك. فََدَخْلُت تَحَت الِکساءِ 

 
به سوى عبا رفتم و گفتم: سالم بر تو اى پدر جان! اى رسول خدا، آيا اجازه مى دهى كه با شما زير اين عبا گاه خودم  آن

باشم؟ به من فرمود: سالم بر تو اى دختر من و پاره ى تن من، به تو اجازه دادم. من هم با آنان در زير عبا درآمدم  

 

ا تََمْلنا َواْجتََمْعنا َجميعاً تَْحَت اْلِكساِء اََخذَ اَبى َرُسوُل هللاِ بَِطَرفَِى اْلِكساِء َواَْومى بِيَِدِه الْيُْمنى فَلَمه َْ :اِلَى السهماِء َو قالَ  ا  

 
جمع ما كامل شد و همگى به زير عبا جمع شديم پدرم رسول خدا طرف عبا را گرفت و با دست راست خود به آسمان  چون

:اشاره كرد و گفت  

 

ِلُمُهْم، َو یَْحزُ  اللُهمه  ُْ ِلُمنى ما یُ ُْ تى، لَْحُمُهْم لَْحمى، َو َدُمهُْم َدمى، یُ َلِء اَْهُل بَْيتى َو خاصهتى َو حامه ُُ نُنى ما یَْحُزنُهُْم، اَنَا اِنه ه

اََحبهُهْم، َو اِنهُهْم ِمنّى َو اَنَا ِمْنهُْم، فَاْجعَْل صَلَواتَِك َو  ِلَمنْ اهُْم، َو ُمِحبٌّ َحْرُب ِلَمْن حاَربَُهْم، َو ِسْلٌم ِلَمْن سالََمُهْم، َو َعُدوٌّ ِلَمْن عاد

ْرهُْم تَطْ  ْجَس َو طَّهِ هيراً بََرَاتَِك َو َرْحَمتََك َو ُغْفرانََك َو ِرْضوانََك عَلَىه َو َعلَْيِهْم، َو اَْاِهْب عَْنُهُم الّرِ  

 

و خاصان و مخصوصان منند، گوشتشان از گوشت من، و خونشان از خون من است، آنچه آنان را  اينان اهل بیت خداوندا،
به درد آورد مرا به درد مى آورد، و آنچه آنان را اندوهگین كند مرا اندوهیگن مى كند، من در جنگم با كسى كه با آنان 

ا هر كه با آنان دشمنى كند، و دوستم با كسى كه آنان و صفا كند، دشمنم ب صلحبجنگد، و در صلح و صفايم با كسى كه با آنان 
را دوست بدارد، آنان از منند و من هم از آنانم، پس صلوات و بركات و رحمت و آمرزش و خشنودى خود را بر من و آنان 

 قرار ده، و هرگونه پلیدى را از آنان دور ساز و آنان را پاك و پاكیزه قرار ده

 

َوَجله  فَقالَ  ، َو َل َشْمساً : یا َمالئِكَتى َو یا ُسكهاَن َسمواتى اِنّى ما َخلَْقُت َسماًء َمبْنِيهةً، َو َل اَْرضاً َمْدِحيهةً، َو َل قََمراً ُمنيراً هللاَ عزه

َلِء اْلَخْمَسةِ  ةِ ُمضيئَةً، َو َل فَلَكاً یَُدوَر، َو َل فُْلكاً یَْسرى، َو َل بَْحراً یَْجرى اَِله ِلَمَحبه  ُُ الهذینَُهْم تَْحَت اْلِكساِء.فَقاَل اْْلَميُن َجْبَرئيُل:  ه

سالَِة ،هُْم  َِ، َو َمْعِدُن الّرِ َوَجله: هُْم اَْهُل بَْيِت النُّبُوه  فاِطَمةُ َو اَبُوها َو بَعِْلها َو بَنُوها.فَقالَ یا َرّبِ، َو َمْن تَْحَت اْلِكساِء؟ فَقاَل هللاُ عزه

َُوَن َمعَهُْم ساِدساً؟ َجْبَرئيُل: یا َرّبِ، َ اَتَأْاَُن لى اَْن اَْهبَِط اِلَى اْْلَْرِض ِْل  

 
اى فرشتگان من واى ساكنان آسمانهاى من، من آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه تابان و »عزوجل فرمود:  خداى

ستى اين پنج تن كه اينك در خورشید درخشان و چرخ گردان و كشتى روان و درياى خروشان را نیافريدم جز به خاطر دو
در زير عبا هستند؟ خداى عزوجل فرمود: آنان خاندان نبوت و  سانىجبرئیل امین گفت: پروردگارا، چه ك«. زير عبا هستند

معدن رسالت اند، آنانند فاطمه و پدرش و شوهر و فرزندانش. جبرئیل گفت: پروردگارا، آيا مرا اجازه مى دهى كه به زمین 

ششمین نفر با آنان باشم؟فرود آيم تا   
 

َوَجله:نَعَْم، قَْد اَِاْنُت لََك. فَهَبََط اْْلَميُن َجْبَرئيُل َو قاَل َِلَبى: اَلسهالُم عَلَْيَك یا َرُسوَل هللاِ  فَقالَ  ، اَلْعَِلىُّ اْْلَْعلى یُْقِرئَُك السهالَم َو هللاُ عزه

َراِم، َو یَقُو هِحيهِة َو اْْلِ َك بَالت تى َو جَ یَُخصُّ اِنّى ما َخلَْقُت َسماًء َمبْنِيهةً، َو َل اَْرضاً َمْدِحيهةً، َو َل قََمراً ُمنيراً، َو َل  اللى،ُل لََك: َو ِعزه
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فََهْل تَأْاَُن  عَُكْم،ِاَن لى اَْن اَْدُخَل مَ قَْد اَ َشْمساً ُمضيئَةً، َو َل فَلَكاً یَُدوُر، َو َل بَْحراً یَْجرى، َو َل فُْلكاً یَْسرى اَِله ِْلَْجِلُكْم َو َمَحبهتِكُْم؛ َو 

  َمعَنا تَْحَت اْلِكساءِ لى یا َرُسوَل هللاِ؟ فَقاَل أَبى: َو َعلَْيَك السهالُم یا اَميَن َوْحِى هللاِ، نَعَْم، قَْد اَِاْنُت لََك.فََدَخَل َجْبَرئيلُ 
 

رود آمد و به پدرش گفت: سالم بر تو اى رسول خدا، خداوند عزوجل فرمود: آرى، تو را اجازه دادم. جبرئیل امین ف خداى
به عزت و جاللم سوگند كه من آسمان »برتر و واال ترا را سالم مى رساند و به تحیت و تكريم مخصوص داشته، مى فرمايد: 

درخشان و چرخ گردان و درياى خروشان و كشتى روان را نیافريدم مگر  ورشیدبرافراشته و زمین گسترده و ماه تابان و خ

و اينك مرا اجازه داده كه با شما درآيم، آيا اجازه مى دهى اى رسول خدا؟ پدرم فرمود: و سالم « به خاطر شما و دوستى شما.
رآمدبر تو اى امین وحى خدا، آرى تو را اجازه دادم. جبرئیل نیز با ما به زير عبا د  

 

ْم تَْطهيراً »َجْبَرئيُل َْلَبى: اِنه هللاَ قَْد اَْوحى اِلَْيُكْم یَقُوُل:  فَقالَ  َُ َر ْجَس اَْهَل الْبَيِْت َو یَُطّهِ فَقاَل َعِلىٌّ «. اِنهما یُریُد هللاُ ِليُْذِهَب عَْنكُُم الّرِ

ِمَن اْلفَْضِل ِعْنَدهللاِ؟ فَقاَل: َوالهذى بَعَثَنى بِالَْحّقِ نَبِيّاً، َواْصَطفانى  ءِ سا]ِْلَبى[: یا َرسُوَل هللاِ، اَْخبِْرنى ما ِلُجلُوِسنا تَْحَت هذَا اْلكِ 

َر َخبَُرنا هذا فى َمْحِفٍل ِمْن َمحافٍِل اَْهِل اْْلَْرِض َو فيِه َجْمٌع ِمْن شيعَتِنا َو ُمحِ  َِ سالَِة نَِجيّاً، ما اُ  ْحَمةُ،ره بّينا اَِله َو نََزلَْت َعلَْيِهُم البِالّرِ

قُوا  َو َحفهْت بِِهُم اْلَمالئَِكةُ، َو اْستَْغفََرْت لَُهْم اِلى اَْن یَتَفَره

 
به پدرم گفت: خداوند به شما وحى فرستاده، مى فرمايد: جز اين نیست كه خداوند مى خواهد هرگونه پلیدى را از شما  پس

پدرم گفت: اى رسول خدا، مرا خبر ده كه چه فضیلتى نزد  خاندان دور سازد و شما را پاك و پاكیزه قرار دهد. على به

خداوند براى نشستن ما در زير عبا هست؟ فرمود: سوگند به خدايى كه مرا به حق به پیامبرى برانگیخته و براى رسالت 
ند ياد نمى همراز خود ساخته، اين خبر ما در هیچ محفلى از محافل اهل زمین كه جمعى از شیعیان و دوستان ما در آن باش

شود جز آنكه رحمت الهى بر آنان فرود مى آيد و فرشتگان گرداگرد آنان جمع مى شوند و براى آنان آمرزش مى طلبند تا از 
 آن مجلس پراكنده شوند

 

: اِااً َوهللاِ فُْزنا َو فاَز شيعَتُنا َو َرّبِ اْلَكعْبَِة. فَقاَل ألنبى َانِياً: یا عَِلىُّ َو  فَقالَ  سالَِة َعِلىٌّ الهذى بَعَثَنى بِاْلَحّقِ نَبِيّاً، َو اْصطَفانى بِالّرِ

َر َخبَُرنا هذا فى َمْحِفٍل ِمْن َمحافٍِل اَْهِل اْْلَْرِض َو ف َِ هُ،  يهِ نَِجيّاً، ما اُ َج هللاُ هَمه وٌم اَِله َو فَره َجْمٌع ِمْن شيعَتِنا َو ُمِحبّينا َو فيِهْم َمْهّمِ

: اِااً َو هللاِ فُْزنا َو ُسِعدْ َو َل َمْغُموٌم اَِله  هُ، َو َل طاِلُب حاَجٍة اَِله َو قََضى هللاُ حاَجتَهُ. فَقاَل َعِلىٌّ َََف هللاُ َغمه ََ  عَتُنانا، َو ََذِلَك شي َو 

ْنيا َو اْْلِخَرَِ َو َرّبِ اْلَكعْبَةِ  .فاُزوا َو ُسِعُدوا فِى الدُّ  

 

د كه ما رستگار شديم و شیعیان ما نیز رستگار شدند به خداى كعبه سوگند. پدرم گفت: در اين صورت به خدا سوگن )ع(على
بار دوم فرمود: اى على، سوگند به خدايى كه مرا به حق به پیامبرى برانگیخته و براى رسالت همراز خود ساخته، اين خبر 

ند ياد نمى شود جز آنكه اگر اندوهگینى ما در هیچ محفلى از محافل اهل زمین كه جمعى از شیعیان و دوستان ما در آن باش
در میان آنان باشد خداوند اندوهش را برطرف مى سازد، و اگر غمزده اى باشد خداوند غمش را مى زدايد، و اگر حاجتمندى 

باشد خداوند حاجتش را برمى آورد. على گفت: در اين صورت به خدا سوگند كه ما رستگار و خوشبخت شديم و نیز شیعیان 

.ر دنیا و آخرت رستگار و خوشبخت شدند به خداى كعبه سوگندما د  
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