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Sheikh Abdullah Ibn Nurallah Al Bahrani In His Book “Awalem Al Uloom” Via Jabir Ibn Abdullah

( نص حديث الساء برواية السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السالم

عن جابر بن عبد اله األنصاري ، عن فاطمة الزهراء ( عليها السالم ) بنت رسول اله ( صلَّ اله عليه و آله ) ، قال
: : سمعت فَاطمةَ الزهراء علَيها السالم بِنتِ رسول اله ( صل اله عليه وآله ) انّها قالَت

دخَل علَ أب رسول اله ( صل اله عليه وآله ) ف بعضِ األيام فَقَال : السالم علَيكِ يا فاطمةُ ، فَقُلت : و علَيكَ "
ساءبِال يتينةُ اميا فاط : عفِ فَقَالالض نم تاهبيا ا هيذُكَ بالعا : لَه عفاً ، فَقُلتض دَنب جِدُ فا ّإن : قال ، المالس
به فَغَطّين مانالي .

فَاتَيتُه بِالساء اليمان فَغَطّيتُه بِه و صرت انظُر الَيه و اذا وجهه يت ََ كانَّه البدر ف لَيلَة تمامه و كماله ، فَما كانَت
االساعةً و إذا بولَدِي الحسن قَد اقبل و قال : السالم علَيكِ يا اماه ، فَقُلت : و علَيكَ السالم يا قُرةَ عيِن و ثَمرةَ
فُؤادِي ، فَقال : يا اماه انّ اشَم عندَكِ رائحةً طَيِبةً كانَّها رائحةُ جدِي رسولِ اله ( صل اله عليه وآله ) ، فَقُلت : نَعم
دخُلن اا تَأذَنُ لا هال ولسيا ر دَّاهلَيكَ يا جع الملسا : قال ساء وال نَحو نسالح لقبساء ، فَاال دَّكَ تَحتنَّ جا
ساءال تَحت هعم لَكَ ، فَدَخَل ذِنتقَد ا وضح بيا صاح لَدِي ويا و الملَيكَ السع و : ؟ فَقال ساءال كَ تَحتعم .

الملَيكَ السع و : فَقُلت ، اهملَيكِ يا اع الملسقال : ا و لقبا ( المعليه الس ) ينسالح لَدِيذا بِوا ةً واعسالفَما كانَت ا
يا قُرةَ عيِن و ثَمرةَ فُؤادِي ، فَقال : يا اماه انّ اشَم عندَكِ رائحةً طَيِبةً كانَّها رائحةُ جدِي رسولِ اله ( صل اله عليه
وآله ) ، فَقُلت : نَعم انَّ جدَّكَ و اخاكَ تَحت الساء ، فَدَنَا الحسين ( عليه السالم ) نحو الساء و قال : السالم علَيكَ
تمع ايا شاف لَدِي ويا و الملَيكَ السع و : ؟ فَقال ساءال ما تَحتعكونَ من اا تَأذَنُ لا ، هال هأختار نيا م دَّاهيا ج
قَد اذِنت لَكَ ، فَدَخَل معهما تَحت الساء ، فَاقبل عندَ ذلكَ ابو الحسن عل بن اب طالبٍ و قال : السالم علَيكِ يا
بِنت رسولِ اله ، فَقُلت : وعلَيكَ السالم يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين . فَقال : يا فاطمةُ انّ اشَم عندَكِ رائحةً
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ساءال نَحو لع لفَأقب ، ساءال لَدَيكَ تَحتو عم وم ها هنَع : فَقُلت ، هولِ السر مع ابِن و خةُ احنَّها رائاةً كِبطَي
يصيا و و خيا ا الملَيكَ السع و لَه ؟ قال ساءال م تَحتعونَ مكن اا تَأذَنُ لا هال ولسلَيكَ يا رع الملسا : قالو
ساءال تَحت لع لَكَ ، فَدَخَل ذِنتقَد ا وائل بصاح و يفَتخَل و .

و : ؟ قال ساءال م تَحتعكونَ من اا تأذَنُ له اال ولسيا ر تاهلَيكَ يا أبع الملسا : قُلت و ساءال نَحو تَيتا ثُم
بخَذَ اا ساءال يعاً تَحتملنا جا إكتَمفَلَم ، ساءال تَحت لَكِ ، فَدَخَلت ذِنتقَد ا تضعيا ب و يا بِنت المليكَ السع
، تامح و تو خَاص يتب هلا الءنَّ هوا مللّها : و قال ماءالس لا منالي دِهبِي اوما و ساءال َفبِطَر هال ولسر
م وهن سالَممل لمس م وهبن حارمل ربنَا حم ، احزِنُهما ي حزِنُني م وهمؤلما ي نمؤلي ، مم دهمد و م لَحمهلَحم
تكَ و غُفرانَكَ وحمر كَ وكاترب كَ ولَواتل صم فَاجعنهنا ما و ّنم مهم ، إنهبحن امل بحم م ون عاداهمل دوع
. رِضوانَكَ علَ و علَيهِم و اَذهب عنهم الرجس و طَهِرهم تَطهِيراً

فَقال اله عز وجل : يا مالئت و يا سانَ سماوات انّ ما خَلَقت سماء مبنَّيةً و ال أرضاً مدحيةً و ال قَمراً منيراً و ال
شَمساً مضيِئةً و ال فَلَاً يدُور و ال بحراً يجري و ال فُلاً يسري اال ف محبة هوالء الخَمسة الَّذين هم تَحت الساء ِ ،
ةُ ومم فاطه ِسالَةعدِنُ الرم و ةويتِ النُّبب هلم اه : لجو زع ؟ فَقال ساءال تَحت نم و ِبيا ر : يلجِبرائ ينماال فَقال
ابوها ، و بعلُها و بنوها ، فَقال جِبرائيل : يا ربِ اتَأذَنُ ل ان اهبِطَ إل االرضِ ألكونَ معهم سادِساً ؟ فَقال اله : نَعم
. قَد اذِنت لَكَ

امكراال و ةيحكَ بِالتخُصي و ، المكَ السقرِىي َعلاال لالع ، هال ولسلَيكَ يا رع الملسا : قال و يلجِبرائ ينمطَ االبفَه
و يقُول لَكَ : و عزت و جالل انّ ما خَلَقت سماء مبنيةً و ال ارضاً مدحيةً و ال قَمراً منيراً و ال شَمساً مضيىةً و ال
فَلَاً يدُور و ال بحراً يجري و َال فُلاً تَسري اال جلم و محبتم ، و َقَد اذِنَ ل ان ادخُل معم ، فَهل تَأذَنُ ل يا
نا تَحتعم يلجِبرائ لَكَ ، فَدَخَل ذِنتم قَد انَع نَّها ، هال حو ينميا ا الملَيكَ السع ه : وال ولسر ه ِ ؟ فَقالول السر
مكِرطَهيتِ ويالْب لها سِجالر منع بذْهيل هرِيدُ الا ينَّما ... ﴿ : قولم يلَيا وحقَد ا هنَّ الا : بأل فَقال ، ساءال
﴾ تَطْهِيرا

فَقال : عل بِ : يا رسول اله اخبِرن ما لجلُوسنا هذا تَحت الساء من الفَضل عندَ اله ؟ فَقال النَّب ( صل اله
هلل احافن مم لحفم نا هذا فرخَب راً ، ما ذُكنَجِي ِسالَةبِالر اصطَفان اً ونَبِي قبِالح ثَنعالَّذي ب عليه وآله ) : و
االرضِ و فيه جمع من شيعتنا و محبِيِنا اال و نَزلَت علَيهِم الرحمةُ ، و حفَّت بِهِم المالئةُ و استَغفَرت لَهم ال ان
ةعبال ِبر تنُا ويعفازَ ش فُزنا و هالإذَاً و : ( المعليه الس ) لع قُوا ، فَقالتَفَري .

را ، ما ذُكنَجِي ِسالَةبِالر اصطَفان اً ونَبِي قبِالح ثَنعالَّذي ب و ليا ع : ( ه عليه وآلهال صل ) هال ولسر با فَقال
خَبرنا هذا ف محفل من محافل اهل االرضِ و فيه جمع من شيعتنا و محبيِنا و فيهِم مهموم اال ّو فَرج اله همه و ال
ه فُزنا وإذَاً وال : ( المعليه الس ) لع فَقال ، تَهحاج هال قَض و الا ةحاج بال طال و هغَم هال شَفك و الا ومغمم
ةعبال ِبر و ةراآلخ الدُّنيا و دوا فعس تُنا فَازوا ويعكَ شذلك دنا ، وعس "
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