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ِحيمِ  ْحمـَِن الره ِ الره  بِْسِم ّللاه

ِ َربه اْلعَالَِمينَ   اْلَحْمُد ّلله

ِحيمِ  ْحمـَِن الره  الره

َ مَ   ِلِك يَْوِم الدهينِ ا

 إِيهاَك نَْعبُُد وإِيهاَك نَْستَِعينُ 

َراَط اْلُمْستَِقيمَ   اْهِدنَا الصه

 ِصَراَط الهِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم 

 ِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهم َغيْ 

آلهينَ   َوالَ الضه

 

 صدق هللا العلي العظيم
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 المقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

)صزلوا  اهلل  مزن للسزل" نمزن ة زاع املع"زومنين       السزاس  أما بعد، فهذا هو اجلزء   

 .)عل ه السالم(علي السجاس جوانب من ة اع اإلمام  ، ويتضمنعل هم أمجعني(

 إنه مس ع جم ب. ،ألأل اهلل تعاىل التوف ق والقبول
 

 قم املقدسة                                                              
 هـ1410حممد الشريازي /                                                               
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  7من حياة اإلمام السجاد  

 

 

 

1 

 النسب الشريف

 

  المباركاسمه 

بن احلسني الشه د، ابزن أمزا املزنيمعني علزي بزن أبزي       ا ،السجاس هو اإلمام: علي

 .)عل هم السالم(طالب 

)صزلى اهلل  األئم" املع"ومني االثين عشر، الذين نص عل هم رلزول اهلل  رابع وهو 

 .(1)خلفا  من بعده عل ه وآله(

 

 كنيته  

 بو احلسن، وق ل: أبو احلسني، وق ل: أبو القالم.حممد، و أبو أ

 .(2)وق ل غا ذلك وأيضًا: ابن اخلاتني.

 

                                                        

)علز هم  باب ما نص اهلل عء وجل ورلوله علزى األئمز"    ،كتاب احلج"، 292ز   286ص 1ج :الكايف (1)

 .فواةدًا واةدًا السالم(

 كان يكعى بأبي بكر، فل س ب"ح ح. )عل ه السالم(أما ما قاله البعض من أنه ( 2)

 



   /6سلسلة من حياة املعصومني  8 

 ابن الخيرتين

)صزلى  لقول رلول اهلل  ؛ابن اخلاتني :)عل ه السالم(إلمام زين العابدين كان يقال ل

ومززن العجززم  ،فخاتززه مززن العززرب قززري  ،إن هلل مززن عبززاسه خاتززني: اهلل عل ززه وآلززه(

 .وكانت أمه بعت كسرى ،(1)فار 

ألن جزده رلزول    ؛أنا ابن اخلاتني: )عل هما السالم(وكان يقول علي بن احلسني 

 .وأمه بعت يءسجرس امللك ،)صلى اهلل عل ه وآله(اهلل 

 :(2)وأنشأ أبو األلوس

 وإن غالماً بين كسرى وهاشمم
 

 ألكمممرم ممممن نيطمممت عليمممه التمممما م 
 

 

  ألقابه 

زيزن   ،لز د العابزدين  ، ، ذو الثفعزا  السزاجدين لز د  دين، السجاس، زيزن العابز  

إمززام ، خززازن وصززايا املرلززلني  ،وصززي الوصزز ني  ،وارث علززم العبزز ني ، ال"ززاحلني

إمزام   ،ا البك ز ، العزدل ، العابزد ، الءاهزد ، املتهجزد ، اخلاشزع ، معار القانتني، املنيمعني

 وغاها. ، الءكي، األمني، اخلالص، املتهجد، الرهباني،أبو األئم" ،م"اأُل

 

 زين العابدين
                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

، )عل زه السزالم(  بزاب مولزد علزي بزن احلسزني      ، أبزواب التزاري    ،كتاب احلج"، 467ص 1ج :الكايف (2)

 .1ح
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، وقزد لقبزه   هزو زيزن العابزدين    )عل زه السزالم(  أشهر ألقاب اإلمزام علزي بزن احلسزني     

، بل جا  هزذا اللقزب مزن البزار  عزء وجزل تكر زًا        )صلى اهلل عل ه وآله(بذلك رلول اهلل 

 له.

)عل زه  إذا ةزدث عزن علزي بزن احلسزني       كان الءهزر   :قال ،عن عمران بن لل م

 َمول ز  :فقال له لف ان بزن ع  عز"   .ةدثين زين العابدين علي بن احلسني :قال ،السالم(

 ،ألني مسعت لع د بن املس ب حيدث عن ابن عبا  :قال ؟.تقول له زين العابدين

أيززن زيززن  :إذا كززان يززوم الق امزز" يعززاس  معززاس   :قززال )صززلى اهلل عل ززه وآلززه(أن رلززول اهلل 

سني بزن علزي بزن أبزي طالزب نطزر بزني        فكأني أنظر إىل ولد  علي بن احل ،العابدين

 .(1)ال"فوف

 ،أين زين العابدين :يوم الق ام" يعاس  معاس  :قال )عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل و

 .(2)نطر بني ال"فوف )عل ه السالم(فكأني أنظر إىل علي بن احلسني 

  نطر: أ   شي به ب".

 ،ً" يف حمرابزه قائمزًا يف تهجزده   أنه كزان ل لز   ؛كان لبب لقبه بءين العابدين :وق ل

 ،إل زه  )عل زه السزالم(  فلزم يلتفزت    .فتمثل له الش طان يف صورع ثعبان ل شغله عن عباستزه 

فلمزا فزر     .فآملزه فلزم يقطزع صزالته     ،فلم يلتفت إل زه  ،فجا  إىل إبهام رجله فالتقمها

 .اخسزأ يزا ملعزون    :وقزال  ،فعلم أنه ش طان فسبه ولطمه ،وقد كشف اهلل له ،معها

                                                        

أبواب تزاري   من  1الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،3ز   2ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حل د الساجدين

أبزواب تزاري    مزن   1البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،3ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .3...، حل د الساجدين
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أنزت زيزن   ) :وهزو يقزول   ،فسزمع صزوتًا وال يزرى قائلزه     ،فذهب وقام إىل إمتام ورسه

)عل ه السالم(فظهر  هذه الكلم" واشتهر  لقبًا له  ،ثالثًا (العابدين
(1). 

 

 السجاد
 

مزا ذكزر    )عل ه السزالم( إن أبي علي بن احلسني  :)عل ه السالم(حممد الباقر اإلمام قال 

وال قرأ آيً" من كتاب اهلل عء وجل ف هزا لزجوس إال    ،إال لجدهلل عء وجل نعمً" عل ه 

وال فزر  مزن    ،وال سفع اهلل عء وجل ععه لو ًا نشاه أو ك زد كائزد إال لزجد    ،لجد

وكان أثزر السزجوس    ،لجد وال وفق إلصالح بني اثعني إال  ،لجد صالع مفروض" إال 

 .(2)يف مج ع مواضع لجوسه فسمي السجاس لذلك

 

 ذو الثفنات

يف موضع لجوسه آثزار   )عل ه السزالم( كان ألبي  :قال )عل ه السالم(الباقر اإلمام عن 

فسزمي ذا الثفعزا     ،يف كزل مزرع  زس ثفعزا      ،وكان يقطعها يف السع" مزرتني  ،ناتئ"

 .(3)لذلك

                                                        

ابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن        ذكزر اإلمزام الر   ،74ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (1)

 ، وأما لقبه.)عل ه السالم(العابدين 

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،167ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (2)

 .)عل ه السالم(الف"ل يف ل استه ، السالم(

أبزواب تزاري    مزن   1البزاب  ،()عل زه السزالم  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،6ص 46ج :حبار األنوار (3)
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وهو ما يقع على األرض مزن أعضزائه إذا الزتعا      ،واةدع ثفعا  البعا :الثفع"و

 .وغلظ كالركبتني

ولقد كان تسقط معه كل لع" لبع ثفعا  من مواضع لجوسه لكثرع ": )ويف رواي

 .(1)(صالته وكان جيمعها فلما ما  سفعت معه

 

 والده المكرم 

لزبط رلزول اهلل   ( عل همزا ال"زالع والسزالم   )هو ل د الشهدا  اإلمزام احلسزني بزن علزي     

 ول د شباب أهل اجلع". )صلى اهلل عل ه وآله(

 

 والدته المكرمة 

وهو ابزن   ،يءسجرس آخر ملوك الفر بعت امللك  (2)شهربانو س دع اجلل ل":هي ال

 .شهريار بن أبرويء بن هرمء بن أنوشاوان

( أو )خول"( أو )غءال"( أو )شاه زنان( أو )جهان شزاه(  لالف") ق ل يف امسها:و

 ..أو )جهان بانويه(

 .(3))برع( ق لو

                                                                                                                                        

 .12...، حل د الساجدين

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،63ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .19...، حل د الساجدين

 .يف رواي": )شهربانويه(و (2)

 ق ل: إن أمه برع بعت العوشجان. (3)
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 طق ببعضها.هلا عدع أمسا ، أو تعرف يف بعض املعا نورمبا كا

وكانت  (،فاطم")ويقال مساها  (،مريم)مساها  )عل ها السزالم( وكان أما املنيمعني 

 .أيضًا (1)(ل دع العسا )تدعى 

وقززال لزه: ولكززن أعززرض   )عل ززه السزالم( فعهزاه علززي   ،أراس ب عهززا عمزر  أنرو : )

فءوجها به واةسب مهرهزا مزن عطائزه مزن ب زت       ،من املسلمني ن ختتار واةدًاأعل ها 

فولد   ،، فأمره حبفظها واإلةسان إل ها)عل ه السالم( املال، فاختار  احلسني بن علي

 .(2)(له خا أهل األرض يف زمانه

ماتزت يف نفالزها بزه، فكفلتزه      )عل زه السزالم(  زيزن العابزدين   اإلمام  والدعوق ل: إن 

 .(3)تهمه إمنا كانت ةاضعومل تكن ُأ مهوكان العا  يسمونها ُأ، بعض أمها  ولد أب ه

دم بابع" يءسجرس على عمزر  ملا ُق :قال )عل ه السالم(الباقر عن أبي جعفر  ،عن جابر

فلمززا  ،أشزرف هلززا عزذارى املديعزز" وأشزر  املسززجد بضزو  وجههززا     ،وأسخلزت املديعزز" 

 :قززال ،بزاوج بززاسا هرمزء   (4)آه :سخلزت املسززجد ورأ  عمزر غطززت وجههزا وقالززت   

 .بها وهّم ،تشتمين هذه :فغضب عمر وقال

 يذا ها وضربها.إأ  أراس 

 أعرض ععها إنها ختتزار رجزالً   ،ل س لك ذلك: )عل ه السالم(فقال له أما املنيمعني 
                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،176ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم( أةواله وتارنهف"ل يف ، السالم(

 .67، ح15الباب ،750ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .6، ح)عل ه السالم(ومن أخباره  ،35، ب128ص 2ج :)عل ه السالم(ع ون أخبار الرضا  (3)

 وألا  الدهر إل ه وانقلب الءمان عل ه ة ز  صزار   املع"ور مء ألوس يوم هريف رواي": )أف(، أ  و (4)

 .ال كان هلرمء يوم ةتى ت"ا أوالسه كذلكبعاته تنيلر، أو: 
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 .من املسلمني ثم اةسبها بف ئه عل ه

 .اختار  :فقال عمر

 .)عل ه السالم(فجا   ةتى وضعت يدها على رأ  احلسني بن علي  :قال

 ؟ما امسك :)عل ه السالم(فقال أما املنيمعني 

 .جهانشاه :فقالت

يا أبا عبد اهلل ل لدن  :فقال )عل ه السالم(ثم نظر إىل احلسني  ،بل شهربانويه :فقال

 .(1)لك معها غالم خا أهل األرض

وكأن إشرا  املسجد بضوئها كعايز" عزن ابتهزاج    : ))رمحه اهلل(قال العالم" اجمللسي 

 .(2)(أهل املسجد برؤيتها وعجبهم من صورتها وصباةتها

ملزا قزدمت ابعز" يءسجزرس بزن       :قزال  ،)عل زه السزالم(  البزاقر  عن أبي جعفر  رواي" ويف

التشززرفت هلززا  ،شززهريار آخززر ملززوك الفززر  وخززامتتهم علززى عمززر وأسخلززت املديعزز" 

 .آه باوز باس هرمزء  :فقالت .عذارى املديع" وأشر  اجمللس بضو  وجهها ورأ  عمر

لز س   :)عل زه السزالم(  فقال لزه علزي    .بها شتمتين هذه العلج" وهّم :فغضب عمر وقال

)عل زه  فقزال أمزا املزنيمعني     .أن يعزاس  عل هزا  ز عمزر ز   فزأمر    .لك إنكار على ما ال تعلمزه 

عزرض عل هزا أن ختتزار    أولكزن   ،ال جيوز ب زع بعزا  امللزوك وإن كزن كزافرا       :السالم(

 وحتسب صداقها عل ه من عطائزه مزن ب زت املزال     ،املسلمني ةتى تتءوج معه من رجاًل

 .يقوم مقام الثمن

                                                        

 .8، ح11الباب ،335ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

أبزواب تزاري    مزن   1بالبزا  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،9ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .20...، ذيل حل د الساجدين
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فجالت فوضعت يدها على معكزب   ،وعرض عل ها أن ختتار ،أفعل :فقال عمر

يعين ما امسك  ،كع ءك  ا  سار ه نام: ج)عل ه السالم(علي  فقال .)عل ه السالم(احلسني 

 ؟.يا صب "

رالززت  :قززال .تلززك أخززي :قالززت .بززل شززهربانويه :فقززال .جهانشززاه :قالززت

 .أ  صدقت  ،فيَك

اةزتفظ بهزا    :فقزال ، )عل زه السزالم(  إىل احلسزني   )عل زه السزالم(  أما املزنيمعني  فت ثم الت

وهي أم األوصز ا  الذريز"    ،وأةسن إل ها فستلد لك خا أهل األرض يف زمانه بعدك

)عل ه السالم(فولد  علي بن احلسني زين العابدين  .الط ب"
(1). 

 .(2)ويف بعض الروايا  : إن الق"" كانت يف زمن عثمان

 :خبرالزان  )عل زه السزالم(  قزال لزي الرضزا     :قزال  ،ن لهل بن القالم العوشجانيع

إن ب ععا وب عكم نسبًا. قزال  ؟.وما هو أيها األما :قلت:      إن عبزد اهلل بزن عزامر بزن

فبعز    .أصزاب ابعزتني ل ءسجزرس بزن شزهريار ملزك األعزاجم        ،كريء ملا افتتح خرالزان 

)عل ززه واألخززرى للحسززني   ،للحسززنفوهززب إةززداهما   ،بهمززا إىل عثمززان بززن عفززان  

نفست بعلزي بزن    )عل ه السالم(وكانت صاةب" احلسني  .فماتتا ععدهما نفساوين ،السالم(

فعشزأ وهزو ال يعزرف أمزًا      ،فكفزل عل زًا بعزض أمهزا  ولزد أب زه       ،)عل زه السزالم(  احلسزني  

 .(3)وكان العا  يسمونها أمه ،ثم علم أنها موالته ،غاها

                                                        

 .67، ح15الباب ،751ز  750ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

أبزواب  مزن   1البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،10ز   8ص 46ج :حبار األنزوار  (2)

 .20و 19...، حتاري  ل د الساجدين

 .6، ح)عل ه السالم(ومن أخباره  ،35، ب128ص 2ج :)عل ه السالم(ع ون أخبار الرضا  (3)



  15من حياة اإلمام السجاد  

 ،أراس عمزر بزن اخلطزاب ب زع العسزا       ، الفر  إىل املديع"ملا ورس ليبورو  أنه: 

)صزلى اهلل عل زه   إن رلزول اهلل   :)عل ه السالم(فقال أما املنيمعني  .وأن جيعل الرجال عب دًا

إذا أتزاكم كزريم    :قزد مسعتزه يقزول    :فقزال عمزر   .أكرموا كريم كل قوم :قال وآلزه( 

هزنيال  قزوم قزد ألقزوا      :)عل زه السزالم(  ني فقال له أما املنيمع .قوم فأكرموه وإن خالفكم

وأنزا أشزهد اهلل    ،والبزد أن يكزون لزي فز هم ذريز"      ،ورغبوا يف اإللالم ،إل كم السلم

قد وهبعزا   :فقال مج ع بين هاشم .وأشهدكم أني قد أعتقت ن" يب معهم لوجه اهلل

قزال  ف .اللهم اشهد أنزي قزد أعتقزت مزا وهبزوا لزي لوجزه اهلل        :فقال .ةقعا أيضًا لك

اللزهم اشزهد    :فقزال  .وقد وهبعا ةقعزا لزك يزا أخزا رلزول اهلل      :املهاجرون واألن"ار

 .وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك ،أنهم قد وهبوا لي ةقهم وقبلته

بزك عزن رأيزي    ومزا الزذ  رغ    ،عءمزي يف األعزاجم   مل نقضزت علزي    :فقال عمر

 .يف إكرام الكرما  ()صلى اهلل عل ه وآلهفأعاس عل ه ما قال رلول اهلل  .ف هم

 قزد وهبزت هلل ولزك يزا أبززا احلسزن مزا ن"زين ولزائر مزا مل يوهززب           :فقزال عمزر  

 .لك

 .اللهم اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إياهم :)عل ه السالم(فقال أما املنيمعني 

)عل ززه فقززال أمززا املززنيمعني   .فرغززب مجاعزز" مززن قززري  يف أن يسززتعكحوا العسززا    

فأشزار مجاعز"    .ولكن نان ما اخرتنه عمل به ،لى ذلكهن ال يكرهن ع :السزالم( 

 .واجلمزع ةضزور   ،فخا  وخوطبت من ورا  احلجاب ،إىل شهربانويه بعت كسرى

 .فسكتت ؟.ممن تريدين بعاًل وهل أنت  ،من ختتارين من خطابك  :فق ل هلا

 .قد أراس  وبقي االخت ار :)عل ه السالم( فقال أما املنيمعني

إن  :)عل زه السزالم(  فقزال أمزا املزنيمعني     ؟.علمزك برراستهزا البعزل    وما :فقال عمر
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يزأمر أن   ،كان إذا أتته كر " قوم ال ولزي هلزا وقزد خطبزت     )صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل 

وأمزر   ،جعل إذنهزا صزماتها   ،فرن التح ت ولكتت ؟.راض " بالبعل أنت  :يقال هلا

وإن شزززهربانويه أريزززت  .ختتزززارهمل يكرههزززا علزززى مزززا  ،ال :وإن قالزززت .بتءوجيهزززا

فأع زد القزول عل هزا     ،)عل ه السزالم( فأومأ  ب دها واختار  احلسني بن علي  ،اخلطاب

)عل زه  وجعلت أما املزنيمعني   .هذا إن كعت خماًع :وقالت ،فأشار  ب دها ،يف التخ ا

 .؟امسزك  مزا   :)عل ه السزالم( فقال أما املنيمعني  .وتكلم ةذيف" باخلطب" ،ول ها السالم(

 ،شزهربانويه  أنزت   :)عل زه السزالم(  قزال أمزا املزنيمعني     .زنان بعزت كسزرى   شاه :فقالت

 .(1)آريه :قالت .مرواريد بعت كسرى وأختك 

 ،لزالف" مزن ولزد يءسجزرس     )عل زه السزالم(  كان الم أم علي بزن احلسزني    :قال املربس

 .(2)خول" :وق ل ،معروف" العسب من خاا  العسا 

 

 أسرهاإسالمها قبل 

ألنهزا   ؛)عل زه السزالم(  احلسزني  اإلمزام  إمنزا اختزار    رو  أن شهربانو بعت يءسجزرس  

وهي  ،وهلا ق"" ،وأللمت قبل أن يأخذها عسكر املسلمني )عل ها السالم(رأ  فاطم" 

)صزلى اهلل  كأن حممدًا رلول اهلل  ،رأيت يف العوم قبل وروس عسكر املسلمني :أنها قالت

فلمزا   .جزين معزه  وخطبين لزه وزوّ  ،)عل ه السالم(وقعد مع احلسني  ،سخل سارنا عل ه وآله(

فلمزا كزان يف الل لز"     .ومزا كزان لزي خزاطر غزا هزذا       ،أصبحت كان ذلك ينيثر يف قليب

                                                        

مزه  ُأخزرب   ،)عل زه السزالم(   أبو حممد علزي بزن احلسزني زيزن العابزدين      ،196ز   194ص :سالئل اإلمام" (1)

 .111/1، حوالسبب يف تءوجيها

 م.1864اليبءيك عام  بعط، 36ب ،300ص 1املربس: جز الكامل  (2)



  17من حياة اإلمام السجاد  

اإللزالم   وعرضزت علزي    ،قزد أتزتين   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   الثان " رأيت فاطم" بعت حممد 

ت"زلني عزن قريزب إىل ابزين     وإنك  ،إن الغلب" تكون للمسلمني :ثم قالت ،فأللمت

وكان من احلزال أنزي خرجزت إىل املديعز"      :قالت ،احلسني لاملً" ال ي" بك بسو  أةد

 .(1)ما مس يد  إنسان

 :هتأرجوزيف )قد  لره(  يعاملالر احلش   قال ال

 ممممممممه ذات العلمممممممى والمجممممممممدأو
 

 شمممممماه زنممممممان بنممممممت يزدجممممممرد 
 

زنزان بعزت كسزرى ةزني      شزاه  (ل هصلوا  اهلل ع)لأل أما املنيمعني  ، أنهاإلرشاسويف 

 .عن أب ك بعد وقع" الف ل ما ةفظت  :ألر 

 ،إذا غلزب اهلل علزى أمزر ذلزت املطزامع سونزه       :ةفظت ععه أنه كان يقول :قالت

 .احل ل" وإذا انقضت املدع كان احلتف يف

تزذل األمزور للمقزاسير ةتزى يكزون       ،ما أةسن مزا قزال أبزوك     :)عل ه السالم(فقال 

 .(2)لتدبااحلتف يف ا

وىل ةريزز  بززن جززابر جانبززًا مززن   )عل ززه السززالم(كززان أمززا املززنيمعني  ويف اإلرشززاس: 

زنزان   شاه )عل ه السالم(فعحل ابعه احلسني  ،فبع  إل ه بعي يءسجرس بن شهريار .املشر 

فولد   ،وحنل األخرى حممد بن أبي بكر ،)عل ه السالم(فأولدها زين العابدين  ،معهما

 .(3)فهما ابعا خال" ،حممد بن أبي بكرله القالم بن 

                                                        

 .67، ح15الباب ،751ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

باب تاري  أما املنيمعني علي بن أبي طالب  ،302ص 1ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

 .يف احلكم" واملوعظ" )عل ه السالم(كالمه  ،)عل ه السالم(ف"ل يف كالمه وخطبه  ،)عل ه السالم(

)عل زه  ن احلسزني  بزاب تزاري  اإلمزام علزي بز      ،137ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)
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 لماذا أمهات بعض األ مة من الجواري؟
 

( علز هم ال"زالع والسزالم   )مبراجع" التاري  والروايا  أن كثاًا من أمها  األئمز"  يظهر 

 كانوا من اجلوار  واإلما ، فما هو لر ذلك؟.

بزال مت  زء وال   إن من رلال" األنب ا  هو جعل العا  لوال " أمام القزانون اإلهلزي   

طبقززا ، وعززدم الفخززر باألةسززاب واألنسززاب، وجعززل التقززوى هززو مززالك الفضزز ل"  

[إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَتْقَاُكمْ ]والتقدم، كما قال عء وجل: 
(1). 

، )علز هم السزالم(  وأهزل ب تزه الطزاهرون     )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وهكذا تعامل رلول اهلل 

 إلنسان مبا هو إنسان.ورلخوا يف اجملتمع ةقو  ا

وكان من م"زاسيق ذلزك تسزه ل أمزر الزءواج، وعزدم مالةظز" الشزرف القزومي          

واحلسزب الشخ"زي ف زه، مززن هعزا وأللزباب أخزرى، كززان عزدس مزن أمهزا  األئمزز"          

 من اإلما . )عل هم السالم(املع"ومني 

قزال: كعززت أجزالس لززع د بززن    ،مزن قززري   أن رجززاًل :ةكزى املززربس يف الكامزل  

ز   وكزأني نق"زت مزن ع عزه     ،أمي فتاع :فقلت ؟.من أخوالك :ال لي يومًافق .املس ب

)علز هم  ةتى جا  علي بزن احلسزني بزن علزي بزن أبزي طالزب         فأمهلت ش ئًا ز  إىل أن قال

قزال: هزذا الزذ  ال يسزع     . يزا عزم مزن هزذا؟     :فقلزت  .فسلم عل ه ثزم نهزض   ،السزالم( 

مزن   :قلت .)عل ه السزالم( لب هذا علي بن احلسني بن علي بن أبي طا ،أن جيهله مسلمًا

                                                                                                                                        

 .وشهاسته والعص على إمامته )عل ه السالم(ف"ل يف تاري  والسع اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .13 احلجرا :لورع  (1)



  19من حياة اإلمام السجاد  

ملززا علمززت أنززي ألم  ؛رأيززتين نق"ززت مززن ع عززك ،يززا عززم :قلززت .فتززاع :قززال. أمززه؟

 .(1)ولد

 

 تسهيل الزواج و رسول هللا 

بسزاته وخطبزه وأقوالزه وأفعالزه ينيكزد علزى أن        )صلى اهلل عل زه وآلزه(  كان رلول اهلل 

 هم إال بالتقوى.العا  لوال "، ال فر  بني عرب هم وعجم هم، وةرهم وعبد

)رضزوان  بامرأع يهوسي" األصل، وهي صف "  )صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل وقد تءوج 

 .(2)وتءوجها )صلى اهلل عل ه وآله(ة   أعتقها العيب األعظم اهلل عل ها( 

                                                        

 م.1864اليبءيك عام  بعط، 36ب ،300ز  299ص 1املربس: جز الكامل  (1)

لعع" بن ثعلبز" بزن عب زد بزن      بن أخطب بن يصف " بعت ة ن، ما ن"ه: ألد الغاب"يف نابن األثا  قال (2)

كانزت زوج لزالم بزن مشزكم     ...كعب ابن اخلءرج بزن أبزي ةب زب بزن العضزا بزن العحزام بزن نزاخوم         

 .ععها كعان" يوم خ رب َلت فُقز وهما شاعران ز ف عل ها كعان" بن أبي احلق ق ثم خل  ،ال هوس 

أتزاه سة ز" بزن     .خ زرب ومجزع السزيب   ملزا افتزتح    )صلى اهلل عل ه وآلزه( ن رلول اهلل أ ،روى أنس بن مالك

يزا   :ق زل  .فزذهب فأخزذ صزف "    .اذهب فخذ جاري" :قال .عطين جاري" من السيبأ :فقال ،خل ف"

 :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   فقزال لزه رلزول اهلل     .ال لزك إمزا ت"زلح    ،نها ل دع قريظ" والعضاإ ،رلول اهلل

خذ جاري" من السيب غاها.  وأعتقهزا   ،واصطفاها وةجبهزا   عل ه وآلزه( )صلى اهللوأخذها رلول اهلل

 .وكانت عاقل" من عقال  العسا  ،وقسم هلا ،وتءوجها

)صزلى اهلل عل زه   ملزا افتزتح رلزول اهلل     :قزال  ،ةدثين والد  إلزحا  بزن يسزار    :قال ،عن ابن إلحا 

فمزر   جا  بهما بزالل  ،ومعها ابع" عم هلا يب"ف " بعت ة  يتُأ ،القموص ة"ن ابن أبي احلق ق وآله(

 ◄ ،صززكت وجههززا وصززاةت  ،فلمززا رأتهززم الززي مززع صززف "   ،بهمززا علززى قتلززى مززن قتلززى يهززوس  

وغطزى   ،ب"زف " فح زء  خلفزه    )صلى اهلل عل ه وآله(وأمر رلول اهلل  ...وةثت الرتاب على رألها►

ةزني  ز لزبالل    )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   فقزال رلزول اهلل    .نه قد اصطفاها لعفسزه أفعرف العا   ،عل ها ثوبه
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مززن امززرأع مسزز ح " األصززل، وهززي   )صززلى اهلل عل ززه وآلززه(وهكززذا تززءوج رلززول اهلل 

)صلى اهلل عل ه وآله(املقوقس للعيب  ماري"، وكانت َأَم" أهداها
(1). 

                                                                                                                                        

 .نءعت معك الرمح" ةتى متر بامرأتني على قتالهما أ ،يا بالل ز: أى من ال هوسي" ما رأىر

فضرب وجههزا   ،فذكر  ذلك ألب ها ،قد وقع يف ةجرها ن قمرًاأ ،وقد كانت صف " قبل ذلك رأ 

فلزم يزءل األثزر يف     .إىل أن تكزوني ععزد ملزك العزرب     لتمزدين ععقزك    إنزك   :وقزال  ،ضرب" أثزر  ف زه  

 .فسأهلا ععه فأخربته اخلرب ،)صلى اهلل عل ه وآله(بها رلول اهلل  يتةتى ُأوجهها 

صزف " بعزت   . وعزن  وجعل عتقها صزداقها  ،أعتق صف " )صلى اهلل عل ه وآله(ن رلول اهلل أ ،عن أنسو

 ،وقززد بلغززين عززن ةف"زز" وعائشزز" كززالم )صززلى اهلل عل زه وآلززه( رلززول اهلل  ي سخززل علزز :قالززت ي،ة ز 

وزوجزي   مزين  وك زف تكونزان خزااً    :ال قلزت  أ :فقزال  .)صلى اهلل عل ه وآله(اهلل فذكر  ذلك لرلول 

)صزلى اهلل  حنزن أكزرم علزى رلزول اهلل      :نهما قالتزا أوكان بلغها  .مولى يوعم ،هارون يوأب ،حممد

ز   490ص 5ج :ألزد الغابز"  . وبعزا  عمزه   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   حنن أزواج رلول اهلل  ،معها عل ه وآله(

 س ع صف ". ، ب491

 )عل ه السزالم( وأخذ علي ، قال: )عل ه السالم(وجا  يف نق"ص األنب ا ن للرواند ، عن اإلمام الباقر 

ال تضعها إال يف يد  رلزول   :وقال ،فدفعها إل ه فدعا بالاًل ،ف من أخذ صف " بعت ة ي بن أخطب

، 10، ف20، ب348 ز  347. ق"ص األنب زا : ص وأعتقها وتءوجها ،فاصطفاها رلول اهلل .اهلل

 .423ح

إن ماريزز" أهززداها  ، قززال: )عل ززه السززالم( ن للخ"زز يب، عززن اإلمززام الرضززا   اهلدايزز" الكززربى جززا  يف ن (1)

وكزان معهزا خزاسم يقزال      ،، وحتظ ى مباري" من سونهم)صلى اهلل عل ه وآله(املقوقس إىل جد  رلول اهلل 

 ،)صززلى اهلل عل ززه وآلززه( لززب رلززول اهلل  وةسززن إ انهززا وإلززالمها، ثززم ملكززت ماريزز" ق    ،ُجززَري ح :لززه

 .11ب، 297ص :اهلداي" الكربى. فحسدها بعض أزواجه

 )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( مززوالع رلززول اهلل   ،ماريزز" القبط زز"ن مززا ن"ززه:  ألززد الغابزز" يف نابززن األثززا وقززال 

أهزززداها لززه املقززوقس صزززاةب    ،)صزززلى اهلل عل ززه وآلززه(  وهززي أم ولززده إبزززراه م بززن الززعيب      ،ولززريته 

 ◄" مزن  ل ز وُة ،وبغلز" شزهبا    ،مزأبور  :يقزال لزه   وخ"ز اً  ،وأهدى معها أختها لاين ،اإللكعدري"

 .ةرير►

 :مزعهن  ،جزوار  أربعزاً   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   أهزدى املقزوقس إىل رلزول اهلل     :وقال حممد بن إلزحا  
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 زيعززب القرشزز " مززن زيززد، وكززان عبززدًا    )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( وقززد زّوج رلززول اهلل 

 معتقًا.

كل ذلك ل ذوب ما يفّر  بني العا ، من طبقا  وأةساب وأنساب، وجلعلزهم  

 لوال ".

العزرب لزه أّم   كان باملديع" رجل مزن   أنه قال: ،)عل ه السالم(وعن جعفر بن حممد 

فبلز  ذلزك عبزد امللزك بزن       ،)عل زه السزالم(  فتءّوجها علّي بن احلسني  .فما  ععها ،ولد

أما كان لك يف قزري  وإفعزا  العزرب كفايز" حتجزءك عزن أّم ولزد         :فكتب إل ه .مروان

 !.رجل

فزرّن اهلل تبزارك وتعزاىل رفزع      ،أّمزا بعزد   :)عل زه السزالم(  فكتب إل ه علّي بن احلسزني  

وإّنمزا الل زنيم لزنيم     ،وال لزنيم علزى امزرس مسزلم     ،وأمّت به الّعاق"" ،خلس س"باإللالم ا

وتءّوجهزا وععزده نسزا  مزن      ،أمتزه  )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وقزد أعتزق رلزول اهلل     ،اجلاهلّ "

ألززوع ةسززع" ملززن كززان يرجززو اهلل وال ززوم     )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( ويف رلززول اهلل  ،قززري 

 .(1)اآلخر

 

                                                                                                                                        

فولزد  لزه عبزد     ،حلسزان بزن ثابزت    )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   ولاين الي وهبها الزعيب   ،ماري" أم إبراه م

 .ب س ع ماري"، 544ز  543ص 5ج: ألد الغاب".  الرمحن

، مقزززدما  العكزززاحمزززن أبزززواب  23البزززاب ، كتزززاب العكزززاح،187ص 14ج :مسزززتدرك الولزززائل (1)

 .16463ح
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 زواج المقداد

)صزلى اهلل عل زه   ج رلزول اهلل  زو  :أنزه قزال   ،(عل ه ال"الع والسالم)ال"اس  مام اإلعن 

 :)صلى اهلل عل ه وآله(ثم قال  ،املقداس بن األلوس الضباع" بعت الءبا بن عبد املطلب وآله(

 ،)صزلى اهلل عل زه وآلززه(  ولتتألزوا برلززول اهلل   ،ل تواضزع يف العكززاح  ؛إمنزا زوجتهزا املقززداس  

)صزلى اهلل عل زه   ب العيب أخا عبد اهلل أوكان الءبا  .تقاكمأكرمكم ععد اهلل أ نأولتعلموا 

 .(1)ألب ه وأمه وآله(

ج ابعز" عمزه ضزباع" بعزت الزءبا      أنزه زو   ،)صلى اهلل عل ه وآله(ععه  :ويف رواي" أخرى

 َمتعلمزون ل ز   أ :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وقزال   ،كعزدع  يبن عبد املطلب من املقداس من موال

ل تسزع العكزاح ف عالزه كزل      :قزال  .ال :قزالوا  .ي؟جت املقداس من ضباع" ابع" عمز زو 

 .(2)كرمكم ععد اهلل أتقاكمأن أولتعلموا  ،معكم
 

 قصة الدلفاء

 )عل ه السزالم( كعت ععد أبي جعفر  :قال ،عن أبي محءع الّثمالّي: بسعده الكايفيف 

 )عل ه السالم(فرّةب به أبو جعفر  ،فدخل عل ه فسل م ،فأذن له ،إذا التأذن عل ه رجل

 .وأسناه ولا له

                                                        

، مقزززدما  العكزززاحمزززن أبزززواب  22البزززاب ، كتزززاب العكزززاح،184ص 14ج :مسزززتدرك الولزززائل (1)

 .16455ح

، مقزدما  العكزاح  مزن أبزواب    22البزاب  ، كتاب العكاح،186ز   185ص 14ج :مستدرك الولائل (2)

 .16460ح
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إّنزي خطبزت إىل مزوالك فزالن بزن أبزي رافزع ابعتزه          ،جعلزت فزداك   :فقال الّرجل

وقزد سخلزين مزن     ،وازسرأني لدمامي وةاجي وغربي ،ورغب عّعي ،فالن" فرّسني

 .متّع ت ععدها املو  ،هلا قليب ذلك غضاض" هجم" غض

يقزول لزك    :وقزل لزه   ،اذهزب فأنزت رلزولي إل زه     :سزالم( )عل زه ال فقال أبو جعفر 

بزن ربزاح    زّوج مزعجح  :)عل هم السالم(حمّمد بن علّي بن احلسني بن علّي بن أبي طالب 

 .موال  ابعتك فالن" وال ترّسه

فلّمزا   ،)عل زه السزالم(  فوثب الّرجل فرةًا مسرعًا برلال" أبي جعفر  :قال أبو محءع

 :كان من أهل ال مام" يقال له إّن رجاًل :)عل ه السالم(فر أن توارى الّرجل قال أبو جع

 ،معتجعزًا لإللزالم فألزلم وةسزن إلزالمه      )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   أتى رلول اهلل  ،جويرب

فضزّمه رلزول اهلل    ،وكان من قبزاح الّسزوسان   ،ق"اًا سم مًا حمتاجًا عاريًا وكان رجاًل

بالّ"زاع   ن جير  عل زه طعامزه صزاعًا مزن متزر     وكا ،حلال غربته وعراه )صلى اهلل عل ه وآله(

 .وأمره أن يلءم املسجد ويرقد ف ه بالل  ل ،وكساه مشلتني ،األّول

فمك  بذلك ما شا  اهلل ةّتى كثر الغربا  مم ن يدخل يف اإللالم من أهل احلاج" 

طّهزر  أن  )صلى اهلل عل زه وآلزه(  فأوةى اهلل عّء وجّل إىل نبّ ه  ،وضا  بهم املسجد ،باملديع"

ومر بسّد أبزواب كزّل مزن كزان لزه       ،وأخرج من املسجد من يرقد ف ه بالل  ل ،مسجدك

 ،وال  زّرّن ف زه جعزب    ،)عل همزا السزالم(  باب علّي ومسزكن فاطمز"    يف مسجدك باب إال 

 .وال يرقد ف ه غريب

 ،)عل زه السزالم(  بزاب علزّي    بسزّد أبزوابهم إال    )صلى اهلل عل ه وآله(فأمر رلول اهلل  :قال

 .على ةاله (صل ى اهلل عل ها)وأقّر مسكن فاطم" 

أمزر أن يّتخزذ للمسزلمني لزق ف" فعملزت       )صلى اهلل عل ه وآله(ثّم إّن رلول اهلل  :قال
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فعءلوهزا   ،ثّم أمر الغربا  واملساكني أن يظل وا ف ها نهارهم ول لزهم  ،وهي الّ"ف " ،هلم

يتعاهزدهم بزالرّب والّتمزر والّشزعا      )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   فكزان رلزول اهلل    ،واجتمعوا ف ها

)صزلى  وكان املسلمون يتعاهدونهم ويرق ونهم لرق " رلزول اهلل   ،والّءب ب إذا كان ععده

 .وي"رفون صدقاتهم إل هم، اهلل عل ه وآله(

نظزر إىل جزويرب ذا  يزوم برمحز" معزه لزه ورق ز"         )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   فرّن رلزول اهلل  

وأعانتزك علزى سن زاك     ،ّوجت امرأًع فعففت بها فرجزك لو تء ،يا جويرب :فقال .عل ه

 .وآخرتك

مزا مزن    ،فزو اهلل  .من يرغزب يفّ  ،بأبي أنت وأّمي ،يا رلول اهلل :فقال له جويرب

 .فأّي" امرأع ترغب يّف ،وال مال وال مجال ،ةسب وال نسب

ن إّن اهلل قزد وضزع باإللزالم مز     ،يزا جزويرب  : )صلى اهلل عل ه وآله(فقال له رلول اهلل 

وأعززّء  ،وشززّرف باإللززالم مززن كززان يف اجلاهلّ زز" وضزز عاً     ،كززان يف اجلاهلّ زز" شززريفاً  

وأذهزب باإللزالم مزا كزان مزن جلزوع اجلاهلّ ز"         ،باإللالم مزن كزان يف اجلاهلّ ز" ذلز الً    

 ،فالّعززا  ال ززوم كل هززم أب ضززهم وألززوسهم   .وبالززق أنسززابها  ،وتفاخرهززا بعشززائرها

وإّن  ،خلقه اهلل من طزني  )عل ه السالم(وإّن آسم  ،وقرشّ هم وعربّ هم وعجمّ هم من آسم

 ز  يزا جزويرب  ز وما أعلم   .أةّب الّعا  إىل اهلل عّء وجّل يوم الق ام" أطوعهم له وأتقاهم

 .ملن كان أتقى هلل معك وأطوع إال  ألةد من املسلمني عل ك ال وم فضاًل

فرّنه من أشزرف   ،اس بن لب دزيز إىل يا جويرب  ز انطلق   :له )صلى اهلل عل ه وآلزه( ثّم قال 

زّوج  :وهو يقول لزك  ،إّني رلول رلول اهلل إل ك :فقل له ،بين ب اض" ةسبًا ف هم

 .جويربًا ابعتك الّدلفا 

وهزو   ،إىل زيزاس بزن لب زد    )صلى اهلل عل ه وآلزه( فانطلق جويرب برلال" رلول اهلل  :قال
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يزا   :ثزّم قزال   ،ل م عل زه فالتأذن فأعلم فأذن له ول ،يف معءله ومجاع" من قومه ععده

فزأبوح بهزا أم    ،إل زك يف ةاجز"   )صلى اهلل عل ه وآلزه( اهلل  رلوِل إّني رلوُل ،زياس بن لب د

 ؟.ألّرها إل ك

 .فرّن ذلك شرف لي وفخر ،بل بح بها :فقال له زياس

زّوج جزويربًا ابعتزك    :يقزول لزك   )صلى اهلل عل زه وآلزه(  إّن رلول اهلل  :فقال له جويرب

 .الّدلفا 

 !.رلول اهلل أرللك إلّي بهذا يا جويرب أ :قال له زياسف

 .)صلى اهلل عل ه وآله(ما كعت ألكذب على رلول اهلل  ،نعم :فقال له

ز يزا جزويرب    ز فان"زرف    .أكفا نا مزن األن"زار   إّنا ال نءّوج فت اتعا إال  :فقال له زياس

 .فأخربه بعذر  )صلى اهلل عل ه وآله(ةّتى ألقى رلول اهلل 

وال بهزذا ههزر  نبزّوع     ،ما بهذا أنءل القزرآن  ،واهلل :ف جويرب وهو يقولفان"ر

 .)صلى اهلل عل ه وآله(حمّمد 

اسخزل   :فأرلزلت إىل أب هزا   ،وهي يف خزدرها  ،فسمعت مقالته الّدلفا  بعت زياس

فقزال   ؟.ما هذا الكالم ال ذ  مسعته معك حتزاور بزه جزويرباً    :فدخل إل ها فقالت .إلّي

)صزلى  يقول لك رلزول اهلل   :أرلله وقال )صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل  ذكر لي أّن :هلا

مزا كزان جزويرب ل كزذب      ،واهلل :فقالزت لزه   .زّوج جزويربًا ابعتزك الزّدلفا    : اهلل عل ه وآله(

 .يرّس عل ك جويربًا فابع  اآلن رلواًل ،حبضرته )صلى اهلل عل ه وآله(على رلول اهلل 

مرةبزًا بزك اطمزئّن     ،يزا جزويرب   :فقال له زيزاس  ،ًافلحق جويرب فبع  زياس رلواًل

 .ةّتى أعوس إل ك

إّن  ،بزأبي أنزت وأّمزي    :فقزال لزه  . )صلى اهلل عل زه وآلزه(  ثّم انطلق زياس إىل رلول اهلل 
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زّوج جزويربًا   :يقزول  )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   إّن رلزول اهلل   :جويربًا أتزاني برلزالتك وقزال   

أكفا نزا مزن    ورأيزت لقزا ك وحنزن ال نزءّوج إال      ،ولفلم ألن لزه يف القز   ،ابعتك الّدلفا 

 .األن"ار

واملززنيمن كفززو  ،جززويرب مززنيمن ،يززا زيززاس: )صززلى اهلل عل ززه وآلززه(فقززال لززه رلززول اهلل 

 .وال ترغب ععه ز يا زياسز فءّوجه  ،واملسلم كفو للمسلم" ،للمنيمع"

اهلل  فقال هلا مزا مسعزه مزن رلزول     ،فرجع زياس إىل معءله وسخل على ابعته :قال

 .)صلى اهلل عل ه وآله(

 .فءّوج جويربًا ،كفر  )صلى اهلل عل ه وآله(إّنك إن ع" ت رلول اهلل  :فقالت له

ثزّم أخرجزه إىل قومزه فءّوجزه علزى لزّع" اهلل ولزّع"         ،فخرج زياس فأخذ ب د جويرب

ثّم أرلزلوا إىل جزويرب فقزالوا     ،فجّهءها زياس وهّ أها :قال ،وضمن صداقها ،رلوله

 ؟.لك معءل فعسوقها إل كأ  :له

 .ما لي من معءل ،واهلل :فقال

وكسززوا جززويربًا  ،وهّ ئززوا ف ززه فراشززًا ومتاعززاً  ،فهّ ئوهززا وهّ ئززوا هلززا معززءالً  :قززال

فلّمزا رآهزا نظزر إىل     ،وأسخزل جزويرب عل هزا معتّمزاً     ،وأسخلت الّدلفا  يف ب تهزا  ،ثوبني

تال زًا للقزرآن راكعزًا ولزاجدًا      فلزم يزءل   ،قام إىل زاوي" الب زت  ،ب ت ومتاع وريح طّ ب"

فتوّضزأ    ،وخرجزت زوجتزه إىل الّ"زالع    ،فلّما مسع الّعدا  خزرج  .ةّتى طلع الفجر

ما زال تال ًا للقرآن وراكعزًا ولزاجدًا    :فقالت ؟.هل مّسك :فسئلت .وصل ت الّ"بح

وأخفزوا ذلزك مزن     ،فلّما كانت الل  ل" الّثان " فعزل مثزل ذلزك    .ةّتى مسع الّعدا  فخرج

 .فأخرب بذلك أبوها ،فلّما كان ال وم الّثال  فعل مثل ذلك ،ياسز

 ،بأبي أنت وأّمزي يزا رلزول اهلل    :فقال له )صلى اهلل عل ه وآله(فانطلق إىل رلول اهلل 
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ولكزن طاعتزك أوجبزت علزّي      ،وال واهلل ما كان مزن معاكحعزا   .أمرتين بتءويج جويرب

 .تءوجيه

 ؟!.فما ال ذ  أنكرمت معه: )صلى اهلل عل ه وآله(فقال له الّعيّب 

فمزا   ،وأسخزل معهزا معتّمزاً    ،وأسخلت ابعي الب ت ،إّنا هّ أنا له ب تًا ومتاعًا :قال

فلزم يزءل تال زًا للقزرآن      ،بزل قزام إىل زاويز" الب زت     ،كل مها وال نظر إل ها وال سنزا معهزا  

ومثزل   ،ان ز" ثّم فعل مثل ذلك يف الل  لز" الثّ  ،ةّتى مسع الّعدا  فخرج ،راكعًا ولاجدًا

ومززا نززراه يريززد    ،ومل يززدن معهززا ومل يكل مهززا إىل أن جئتززك   ،ذلززك يف الل  لزز" الّثالثزز" 

 .فانظر يف أمرنا ،الّعسا 

أمززا  :فقززال لززه .إىل جززويرب )صزلى اهلل عل ززه وآلزه(  وبعزز  رلززول اهلل  ،فان"زرف زيززاس 

 ؟.تقرب الّعسا 

 .شبق نهم إىل الّعسا إّني ل ،بلى يا رلول اهلل ،ما أنا بفحلو أ :فقال له جويرب

 ،قد خّبزر  خبزالف مزا وصزفت بزه نفسزك      : )صلى اهلل عل ه وآله(فقال له رلول اهلل 

 ،وأسخلت عل ك فتاع ةسعا  عطزرع  ،قد ذكروا لي أّنهم هّ ئوا لك ب تًا وفراشًا ومتاعًا

 !.فما سهاك إذن ،ومل تدن معها ،ومل تكل مها ،فلم تعظر إل ها، وأت ت معتّمًا

وفتزاًع   ،ورأيت فراشًا ومتاعزاً  ،سخلت ب تًا والعًا ،يا رلول اهلل :يربفقال له جو

 ،وغززربي وةززاجي وضزز عي  ،وذكززر  ةززالي ال ززي كعززت عل هززا   ،ةسززعا  عطززرًع

فأةببززت إذ أوالنززي اهلل ذلززك أن أشززكره علززى مززا   ،وك عززوني مززع الغربززا  واملسززاكني

فلم أزل يف صالتي  ،ب تفعهضت إىل جانب ال ،وأتقّرب إل ه حبق ق" الّشكر ،أعطاني

فخرجت فلّمزا أصزبحت    ،أشكر اهلل ةّتى مسعت الّعدا  ،تال ًا للقرآن راكعًا ولاجدًا

ورأيزت ذلزك يف جعزب     ،ففعلت ذلك ثالث" أّيام ول ال ها ،رأيت أن أصوم ذلك ال وم
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 .ولكّعي لأرض ها وأرض هم الل  ل" إن شا  اهلل ،ما أعطاني اهلل يساًا

 ،فأتززاه وأعلمززه مززا قززال جززويرب  ،إىل زيززاس صززلى اهلل عل ززه وآلززه()فأرلززل رلززول اهلل 

 .فطابت أنفسهم

خزرج يف غزءوع    )صلى اهلل عل ه وآله(ثّم إّن رلول اهلل  ،وفى هلم جويرب مبا قال :قال

فمززا كززان يف األن"ززار أّيززم أنفززق معهززا بعززد       ،(رمحززه اهلل)لززه ومعززه جززويرب فالتشززهد    

 .(1)جويرب

                                                        

 .1، حباب أن املنيمن كفو املنيمع" ، كتاب العكاح،343ز  339ص 5ج :الكايف (1)
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2 

 الوالدة المباركة

 

اخلمزز س أو يزوم  املعزورع  باملديعز"   )عل زه السزالم(  علزي بزن احلسزني    اإلمزام  كزان مولزد   

. وق زل: لزبع"، أو   لع" مثزان وثالثزني مزن اهلجزرع     مس خلون من شعبانخل ،اجلمع"

 .(1)لت" وثالثني

)عل زه  احلسزن  اإلمزام  ومزع عمزه   ، لعتني )عل ه السالم(مع جده أما املنيمعني  (2)فبقي

 )عل زه السزالم(  احلسزني  اإلمزام  ومزع أب زه    . وق ل: عشر لعوا ،ع لعً"اثعي عشر السالم(

، أو وبعزد أب زه أربعزًا وثالثزني لزع"ً      عشر لعني. وق ل: أكثزر،  )عل ه السالم(بعد احلسن 

 أكثر.

علزي بزن احلسزني يف لزع" مثزان       َدل ُو :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل ال"اس  

وأقزام مزع أمزا املزنيمعني      ،بن أبزي طالزب بسزعتني    قبل وفاع علي ،وثالثني من اهلجرع

وأقززام مزع أبزي عبززد اهلل احلسزني عشززر     ،ومزع أبززي حممزد احلسزن عشززر لزعني     ،لزعتني 

 .(3)و سني لع" وكان عمره لبعًا ،لعني

                                                        

 ن ".الثاألوىل. وق ل: مجاسى ا 15يف  )عل ه السالم( ل: ولد وق( 1)

 هجري". 38يف لع"  )عل ه السالم(ى رواي" مولده عل( 2)

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،105ص 2ج :الغم" يف معرف" األئم"كشف  (3)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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 وكزان بقزاؤه بعزد     ،لزع" لزبع وثالثزني    َدل ز ُو: )عل ه السزالم( أنه  ،ويف رواي" أخرى

يف لزززع"  زززس ُقزززبض  :ويقزززال، وثالثزززني لزززع" ثزززًاثال )عل زززه السزززالم(أبزززي عبزززد اهلل 

 .(1)وتسعني

 

 هو األكبر؟من 

هزو أكزرب ولزد     )عل زه السزالم(  قال بعض العلما : إن علي بن احلسني زين العابزدين  

، كربال  هزو األكزرب  بشه د عل ًا الن أخاه ، وقال بعضهم: إ)عل ه السالم(اإلمام احلسني 

 معهم بعض األسل" على ما اختاروه. ولذا اشتهر بعلي األكرب، وقد ذكر كل

، وكزان لزه مزن العمزر يف     )عل زه السزالم(  والظاهر أن األكرب هو اإلمام زين العابزدين  

، )عل ه السزالم( لع" أو أكثر، وكان متءوجًا وله أوالس، معهم: اإلمام الباقر  23كربال  

 ة   كان عمره يف كربال  ثالث لعوا  أو أربع.

فوالدته ل لى الثقف "، وكان أصزغر مزن اإلمزام     )عل ه السالم(أما علي األكرب الشه د 

لزع" علزى املشزهور، وقزد التشزهد يف معركز"        18، وعمزره  )عل ه السالم(زين العابدين 

، )عل زه السزالم(  الطف، وُلقب ف ما بعد باألكرب مت  زءًا ب عزه وبزني علزي األصزغر الرضز ع       

 واهلل العامل.

قال لي أبو  :قال ،عن الفض ل :لش   الطوليالغ ب" لومما ينييد ذلك ما ورس يف 

سفزع إىل أم لزلم" زوج    ،إىل العزرا   )عل زه السزالم(  ملا توجه احلسزني   :)عل ه السالم(جعفر 

 ،أكزرب ولزد    إذا أتزاك   :وقال هلا ،الوص " والكتب وغا ذلك )صلى اهلل عل ه وآله(العيب 

                                                        

بزاب   ،تتمز" أبزواب التزاري     ،تتم" كتاب احلج" ،2ص 6ج :مرآع العقول يف شرح أخبار آل الرلول (1)

 .م()عل ه السالمولد علي بن احلسني 



  31من حياة اإلمام السجاد  

أتزى علزي بزن احلسزني أم      ،سزالم( )عل زه ال تل احلسزني  فلما ُق .فاسفعي إل ه ما سفعت إل ك 

 . (1))عل ه السالم(فدفعت إل ه كل شي  أعطاها احلسني  ،للم"

كزان   )عل زه السزالم(  أكثر األخبار الدال" علزى أنزه   : ))رمحزه اهلل( وقال العالم" اجمللسي 

 .(2)(أكرب من الشه د

 إىل غاها من القرائن املذكورع يف حملها.

                                                        

 .الكالم على الواقف" ،1، ف195ص: الغ ب"كتاب  (1)

أبزواب تزاري    مزن   2البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،19ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .8...، ذيل حل د الساجدين
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 اإلمامة والعصمة

 

، هو رابزع أئمز" املسزلمني الزذ  جيزب      )عل ه السالم(علي بن احلسني السجاس اإلمام 

طاعته بأمر اهلل على اجلم ع، وهو املع"وم الذ  ال ي"در معه ذنب وال خطزأ، وهزو   

 ةج" اهلل على مج ع اخلالئق.

َوقِفُوهُُْم ]وهذه اإلمام" من أهم ما ُيسزأل ععزه العبزد يزوم الق امز"، قزال تعزاىل:        

[ْسئُهلُهنَ إِنَُّهْم مَ 
(1). 

الع"وص، ومعاجءه، وع"مته، وكونه أعلم  )عل ه السالم(وقد سلت على إمامته 

 .(2)أهل زمانه وأتقاهم، وغا ذلك مما هو مذكور يف مبح  اإلمام"

                                                        

 .24 فا :اال" لورع  (1)

مولزد علزي بزن احلسزني     بزاب  ، أبواب التاري  ،كتاب احلج"، 466ص 1ج :الكايف" ل انظر: للتف( 2)

بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن        ،129ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقزب آل أبزي طالزب     .)عل ه السالم(

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علي  ،72ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم". )عل ه السالم(احلسني 

تزاري  علزي بزن احلسزني      كتزاب  ،2ص 46ج :حبزار األنزوار  . )عل زه السزالم(  بن احلسني زيزن العابزدين   

 ، وغاها.)عل ه السالم(



  33من حياة اإلمام السجاد  

 

 فإلى من؟

 ،)عل ه السالم(كعت ععد احلسني بن علي  :قال ،عن عب د اهلل بن عبد اهلل بن عتب"

ل مزا بزني   وقب  ،وضمه إل ه ضمًا ،)عل ه السالم(دعاه احلسني ف .إذ سخل علي بن احلسني

فتزداخلين مزن    .قزك ْلوأةسزن خَ  ،مزا أط زب رحيزك    ،بزأبي أنزت   :ثزم قزال   ،ع ع ه

 ،إن كان ما نعوذ باهلل أن نراه ف زك  ،بأبي أنت وأمي يا ابن رلول اهلل :فقلت ،ذلك

 احلدي . ،(1)علي ابين هذا هو اإلمام أبو األئم" :قال ؟!.فرىل من

 

 خاتم اإلمامة
 

عزن خزامت    )عل ه السزالم( لألت ال"اس  جعفر بن حممد  :قال ،عن حممد بن مسلم

خذ من إصزبعه  وذكر  له أني مسعت أنه ُأ ،إىل من صار )عل ه السالم(احلسني بن علي 

أوصزى إىل   )عل زه السزالم(  إن احلسزني   .(2)ل س كما قزالوا  :)عل ه السالم(قال  ؟.خذف ما ُأ

كمزا   ،وفزوض إل زه أمزره    ،وجعزل خامتزه يف إصزبعه    ،)عل ه السالم(علي بن احلسني  ابعه

وفعلززه أمززا املززنيمعني   ،)عل ززه السززالم(بززأما املززنيمعني  )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( فعلززه رلززول اهلل 

ثم صار ذلك اخلزامت إىل أبزي    ،)عل ه السالم(وفعله احلسن باحلسني  ،)عل ه السالم(باحلسن 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   2البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،19ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .8...، حل د الساجدين

أن اخلامت الذ  ُأخذ من إصبعه الشزريف، هزو غزا هزذا اخلزامت الزذ  كزان        واجلمع بني الروايا : هو ( 2)

 اإلمام".من خمت"ا  
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وإنزي أللبسزه كزل مجعز" وأصزلي       ،فهو ععد  ،ومعه صار إلي  ،د أب هبع )عل ه السالم(

فلمزا فزر  مزن     ،فزدخلت إل زه يزوم اجلمعز" وهزو ي"زلي       :قزال حممزد بزن مسزلم     .ف ه

 .ال إلززه إال اهلل عززدع للقززا  اهلل :فرأيززت يف إصززبعه خامتززًا نقشززه ،يززده ال"ززالع مززد إلززي 

 .(1))عل ه السالم(هذا خامت جد  أبي عبد اهلل احلسني بن علي  :فقال

 

 ودا ع اإلمامة

 :)عل زه السزالم(  قزال لزي أبزو جعفزر      :قال ،عن الفض ل :الغ ب" للش   الطولييف 

 صزلى اهلل عل زه   سفزع إىل أم لزلم" زوج الزعيب     ،إىل العزرا   )عل ه السزالم( ملا توجه احلسني(

إل زه مزا    فزاسفعي  ،أكزرب ولزد    إذا أتزاك   :وقزال هلزا   ،الوص " والكتب وغا ذلك وآلزه( 

فزدفعت   ،أتى علي بزن احلسزني أم لزلم"    ،)عل ه السالم(تل احلسني فلما ُق .سفعت إل ك 

 .(2))عل ه السالم(إل ه كل شي  أعطاها احلسني 

ملا لار إىل  )عل ه السزالم( إن احلسني  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل يف رواي" و

رجززع علززي بززن احلسززني سفعتهززا   فلمززا  ،العززرا  الززتوسع أم لززلم" الكتززب والوصزز "  

 .(3)إل ه

 

                                                        

 .13، ح29اجمللس ،144ص :األمالي لل"دو  (1)

 .الكالم على الواقف" ،1، ف195ص: الغ ب"كتاب  (2)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،172ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(يف املفرسا  والع"وص عل ه 
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 علم اإلمامة

)عل ززه إن احلسززني  :قززال ،)عل زه السززالم( عززن أبززي جعفززر البززاقر : إعزالم الززورى يف 

 ،فزدفع إل هزا كتابزًا ملفوفزاً     ،سعا ابعته فاطمز" الكزربى   ،ملا ةضره الذ  ةضره السزالم( 

فلمزا قتزل    ،قزى بعزده  وكزان علزي بزن احلسزني مريضزًا ال يزرون أنزه يب        ،ووص ً" هاهرًع

سفعزت فاطمز" الكتزاب إىل علزي بزن       ،ورجع أهل ب ته إىل املديع" ،)عل ه السالم(احلسني 

 .(1)ثم صار ذلك الكتاب واهلل إل عا يا زياس ،احلسني

 

 اإلمامة وظروف التقية

سخلت علزى ةك مز" بعزت حممزد      :قال ،عن أمحد بن إبراه م :إكمال الدينيف 

إىل من تفزءع   :فقلت .)عل ه السالم(احلسن صاةب العسكر أخت أبي  ،بن علي الرضا

أقتزد  مبزن وصز ته     :فقلت هلزا  .)عل ه السزالم( أبي حممد  إىل اجلدع أم :فقالت ؟.الش ع"

)عل زه  واحلسزني بزن علزي     ،)عل زه السزالم(  اقتزدا   باحلسزني بزن علزي      :فقالزت  !.إىل امرأع

ان مززا نزرج عززن علزي بززن   وكز  ،أوصزى إىل أختززه زيعزب بعززت علزي يف الظززاهر    السزالم( 

)عل ززه لززرتًا علززى علززي بززن احلسززني  ؛مززن علززم يعسززب إىل زيعززب )عل ززه السززالم(احلسززني 

 .(2)السالم(

                                                        

 .2، ف3الركن الثال ، ب ،483ز  482ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (1)

واألئمز"   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   الروايزا  الزوارسع عزن الزعيب      ،507ص 2ج :كمال الدين ومتام الععمز"  (2)

 .36، ضمن ح45ب، )عل ه السالم(يف وقوع الغ ب" لإلمام املهد   )عل هم السالم(املع"ومني 
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 شهادة الحجر األسود

ةججزت   :قزال  ،وكزان يقزول برمامز" ابزن احلعف ز"      ز  عامل األهزواز ز عن أبي جبا  

ل ام فتلقزاه وقّبز  فقز  ،م عل زه فمر به غالم شاب فسل  .وكعت يومًا ععده ،فلق ت إمامي

ععزد   :فقلزت لزه   .ومضى الغالم وعاس حممد إىل مكانه ،ما بني ع ع ه وخاطبه بالس اسع

 ؟!.وك ف ذاك :فقال .اهلل أةتسب ععا 

تقزوم تتلقزى هزذا الغزالم وتقزول       ،ألنا نعتقد أنك اإلمام املفرتض الطاعز"  :قلت

 .يا ل د  :له

 .هو واهلل إمامي ،نعم :فقال

 ؟.ومن هذا :فقلت

 .علزم أنزي نازعتزه اإلمامز" ونزازعين     ا ،)عل زه السزالم(  علي ابن أخي احلسزني   :لقا

 ؟.مًا ب ين وب عكَكترضى باحلجر األلوس َة أ :فقال لي

 ؟.وك ف حنتكم إىل ةجر مجاس :فقلت

 .إن إمامًا ال يكلمه اجلماس فل س برمام :فقال

ر فق"ززدنا احلجزز .بزز ين وب عززك احلجززر األلززوس  :وقلززت ،فالززتح  ت مززن ذلززك 

ألزألك بالزذ  أوسعزك مواث زق العبزاس لتشزهد        :وتقدم إل زه وقزال   ،وصلى وصل ت

 .؟إال أخربتعا من اإلمام معا ،هلم باملوافاع

فهزو أةزق بزه     ،م األمزر إىل ابزن أخ زك   لزل   ،يا حممزد  :وقال ،فعطق واهلل احلجر

وسنت لزه بفزرض    ،فأذععت برمامته ،وحتلحل ةتى هععته يسقط .وهو إمامك ،معك

 .طاعته
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)عل ززه وقززد سنززت برمامز" علززي بزن احلسززني    ،فان"ززرفت مززن ععزده  :قزال أبززو جبزا  

 .(1)القول بالك سان " وتركت ،السالم(

 

 مع محمد بن الحنفية
 

)عل ززه سعززاني حممززد ابززن احلعف زز" بعززد قتززل احلسززني  :عززن أبززي خالززد الكززابلي قززال

صزر إىل   :فقزال  .كز" إىل املديعز" وكعزا مب   )عل زه السزالم(  ورجوع علي بزن احلسزني    ،السالم(

إني أكرب ولد أما املزنيمعني بعزد أخزو  احلسزن      :وقل له ،)عل ه السالم(علي بن احلسني 

وإن شئت فاخرت ةكمًا  ،ف عبغي أن تسلمه إلي  ،وأنا أةق بهذا األمر معك ،واحلسني

 .نتحاكم إل ه

تدع اهلل وال  اتِق ،يا عم :ارجع إل ه وقل له :فقال .ف"ر  إل ه وأسيت رلالته

فمزن أجابزه احلجزر فهزو      ،فرن أب ت فب ين وب عك احلجر األلوس ،ما مل جيعله اهلل لك

 .اإلمام

 .قد أجبتك :فقال له ،فرجعت إل ه بهذا اجلواب

فقزال علزي    .فدخال مج عًا وأنا معهما ةتى واف زا احلجزر األلزوس    :قال أبو خالد

 .شهاسع لكفسله ال ،تقدم يا عم فرنك ألن :)عل ه السالم(بن احلسني 

ثزم لزأل احلجزر بالشزهاسع إن كانزت       ،فتقدم حممد ف"لى ركعتني وسعا بدعوا 

 .فلم جيبه بشي  ،اإلمام" له

                                                        

 ،)علز هم السزالم(  اب تزاري  فاطمز" واحلسزن واحلسزني     تتمز" كتز   ،348ز   347ص 45ج :حبار األنوار (1)

 .(صلوا  اهلل عل هما)تتم" أبواب ما نتص بتاري  احلسني بن علي  من أبواب 49الباب



   /6سلسلة من حياة املعصومني  38 

أيهزا احلجزر الزذ      :ثم قزال  ،ف"لى ركعتني )عل ه السالم(ثم قام علي بن احلسني 

إن كعزت تعلزم أنزي صزاةب      ،جعله اهلل شاهدًا ملن يوايف ب ته احلزرام مزن وفزوس عبزاسه    

ل علم عمزي أنزه    فاشهد لي ،وأني اإلمام املفرتض الطاع" على مج ع عباس اهلل ،األمر

 .ال ةق له يف اإلمام"

األمزر إىل   ملزل   ،يزا حممزد بزن علزي     :فقال ،فأنطق اهلل احلجر بلسان عربي مبني

 ،فرنه اإلمام املفرتض الطاع" عل ك وعلزى مج زع عبزاس اهلل سونزك     ؛علي بن احلسني

 .وسون اخللق أمجعني

 .(1)األمر لك :فقبل حممد ابن احلعف " رجله وقال

إن علزي بزن احلسزني     ،يا حممزد بزن علزي    :ن اهلل أنطق احلجرإ :ويف رواي" أخرى

فامسع  ،ةج" اهلل عل ك وعلى مج ع من يف األرض ومن يف السما  مفرتض الطاع"

 .(2)مسعًا وطاعً" يا ةج" اهلل يف أرضه ومسائه :فقال حممد .له وأطع

زيزن  اإلمزام  إمامز"  ن ابن احلعف " إمنا فعل ذلك إزاةً" لشكوك العزا  يف  ر أوالظاه

، ة   كان يءعم البعض أن اإلمام" تكون بعد احلسن واحلسزني  )عل ه السالم(العابدين 

 ألخ هما حممد احلعف "، وبذلك قضى بعفسه على الك سان ". السالم( ما)عل ه

                                                        

أبزواب  مزن   3البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،30ز   29ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .20...، حتاري  ل د الساجدين

احلزاس  والعشزرون شزهاسع احلجزر      ،4، ب288ز   287ص 4ج :األئمز" اإلثزين عشزر   مديعز" معزاجء    (2)

 .1316/64، ضمن حاأللوس
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 مرحباً يا كنكر
 

كززان أبززو خالززد  :يقززول )عل ززه السززالم(أبززا جعفززر مسعززت  :قززال ،عززن أبززي ب"ززا

 .ةتى أتاه ذا  يزوم  ،يشك يف أنه إمام وما كان ،الكابلي ندم حممد ابن احلعف " سهرًا

فألزألك حبرمز" رلزول اهلل     ،إن لزي ةرمزً" ومزوسًع وانقطاعزاً     ،جعلت فداك :فقال له

ين أنت اإلمزام الزذ  فزرض اهلل    إال أخربت ،)عل ه السالم(وأما املنيمعني  )صلى اهلل عل ه وآله(

 ؟.طاعته على خلقه

 )عل زه السزالم(  اإلمام علي بزن احلسزني    ،ةلفتين بالعظ م ،يا أبا خالد :فقال :قال

 .وعل ك وعلى كل مسلم علي 

وجزا  إىل علزي بزن احلسزني      ،فأقبل أبو خالد ملا أن مسع ما قاله حممد ابن احلعف "

فلمزا سخزل عل زه     .فأذن له ،خرب أن أبا خالد بالبابُأ ،فلما التأذن عل ه ،)عل ه السالم(

 .ما بدا لك ف عا ،ما كعت لعا بءائر ،مرةبًا يا كعكر :وسنا معه قال

 .)عل زه السزالم(  فخر أبو خالد لاجدًا شاكرًا هلل تعاىل مما مسع من علي بزن احلسزني   

 .احلمد هلل الذ  مل  تين ةتى عرفت إمامي :فقال

 ؟.وك ف عرفت إمامك يا أبا خالد :م()عل ه السالفقال له علي 

وقزد كعزت يف    ،مزي الزي ولزدتين   إنك سعزوتين بزامسي الزذ  مسزتين بزه أُ      :قال

 ،ولقد خدمت حممد ابن احلعف " عمرًا من عمر  وال أشك أنه إمام ،عم ا  من أمر 

أمزا  وحبرمز"   )صلى اهلل عل ه وآله(ةتى إذا كان قريبًا لألته حبرم" اهلل تعاىل وةرم" رلوله 

وعل زك وعلزى مج زع     هزو اإلمزام علزي     :وقزال  ،فأرشدني إل زك  )عل ه السالم(املنيمعني 
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ومس زتين بزامسي الزذ  مسزتين      ،ثم أذنت لي فجئت فدنو  معزك  ،خلق اهلل كلهم

 .(1)وعلى كل مسلم فعلمت أنك اإلمام الذ  فرض اهلل طاعته علي  ،أمي

 :خل عل هزا والزد  فقزال   فزد  ،ولزدتين أمزي فسزمتين ورسان    :قزال : اخلرائجيف 

فأشزهد أنزك    ،وواهلل ما مساني به أةد مزن العزا  إىل يزومي هزذا غزاك      .مس ه كعكر

 .(2)إمام من يف األرض ومن يف السما 

 

                                                        

أبزواب  مزن   3البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،46ز   45ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .47...، حتاري  ل د الساجدين

 .6، ح5الباب ،262ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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4 

 معاجز اإلمامة

 

 استجابة الدعاء

مستجاب الدعوع، وذلزك لشزدع قربزه مزن اهلل     )صلوا  اهلل عل ه( كان اإلمام السجاس 

 تعاىل.

أيزوب   :مثزل  ،كعت ةاجزًا ومجاعز" عبزاس الب"زرع     :قال ،البعانيعن ثابت ورس 

 .سيعزار  ومالزك بزن   ،وةب زب الفارلزي   ،وعتبز" الغزالم   ،وصاحل املزر   ،السجستاني

ففزءع   .لقلز" الغ ز    ؛وقد اشتد بالعا  العط  ،رأيعا املا  ض قًا ،فلما أن سخلعا مك"

ثزم لزألعا    ،عب" وطفعا بهزا فأت عا الك ،إل عا أهل مك" واحلجاج يسألونا أن نستسقي هلم

 .فمعععا اإلجاب" ،اهلل خاضعني متضرعني بها

 .وأقلقتزه أشزجانه   ،قد أكربتزه أةءانزه   ،إذا حنن بفتى قد أقبل ،فب عما حنن كذلك

 ،ويزا ثابزت البعزاني    ،يا مالك بن سيعار :ثم أقبل عل عا فقال ،فطاف بالكعب" أشواطًا

ويزا   ،ويا ةب زب الفارلزي   ،عتب" الغالم ويا ،ويا صاحل املر  ،ويا أيوب السجستاني

ويززا جعفززر بززن   ،ويززا لززعدان" ،ويززا رابعزز" ،ويززا صززاحل األعمززى  ،ويززا عمززر ،لززعد

 .لل مان

 .لب ك ولعديك يا فتى :فقلعا
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 .؟أما ف كم أةد حيبه الرمحن :فقال

 .عل عا الدعا  وعل ه اإلجاب" ،يا فتى :فقلعا

 .د حيبه الرمحن ألجابهفلو كان ف كم أة ،أبعدوا من الكعب" :فقال

 لز د  حببزك لزي إال     :فسمعته يقول يف لزجوسه  ،فخر لاجدًا ،ثم أتى الكعب"

 .هم الغ  لق َت

مزن   ،يزا فتزى   :فقلزت  ،فما التتم الكالم ةتى أتاهم الغ   كأفواه القرب :قال

 ؟!.أين علمت أنه حيبك

فسزألته حببزه    ،فلما التءارني علمت أنه حيزبين  ،لو مل حيبين مل يستءرني :قال

 .لي فأجابين

 :وأنشأ يقول ،ثم وىل ععا

 مممممن عممممرف الممممرب فلممممم تغنممممه
 

 معرفممممممة الممممممرب فممممممذاك الشممممممقي 
 

 مممما ضمممر فمممي الطاعمممة مممما نالمممه
 

 فمممممممي طاعمممممممة هللا ومممممممما ذا لقمممممممي 
 

 قممممىممممما يصممممنع العبممممد بغيممممر التُ 
 

 والعممممممممز كممممممممل العممممممممز للمتقممممممممي 
 

 ؟!.من هذا الفتى ،يا أهل مك" :فقلت

)عل هم السالم(بن أبي طالب  ن عليعلي بن احلسني ب :قالوا
(1). 

                                                        

يف أشز ا  شزتى    )عل زه السزالم(   علي بزن احلسزني   اةتجاج ،314ز    313ص 2ج :جاج للطربليةتاال (1)

 .من علوم الدين
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 ما فعل حرملة؟
 

)عل زه  ةججزت فلق زت علزي بزن احلسزني       :قزال  ز  يف خزرب  ز  املعهزال بزن عمزرو   عن 

 .؟ما فعل ةرمل" بن كاهل :فقال .السالم(

 .تركته ة ًا بالكوف" :قلت

 .لعاراللهم أذقه ةر ا ،اللهم أذقه ةر احلديد :)عل ه السالم(ثم قال  ،فرفع يديه

البشارع أيها األما قد أخزذ   :فرذا بقوم يركضون ويقولون ،فتوجهت حنو املختار

 .وقد كان توارى ععه ،ةرمل"

 املختار بقتله.فأمر 

)عل ززه فأذاقزه اهلل ةزر احلديززد وةزر العزار، والززتجاب سعزا  اإلمزام زيززن العابزدين        

السالم(
(1). 

قه بالعار فلزم يثبزت، بزل رمبزا     أما ما ذكره البعض، من أن املختار قطع يديه وأةر

 كان ذلك من اتهاما  بين أم " ومن شاكلهم؛ لتشويه مسع" املختار.

ةججزت فزدخلت علزى علزي بزن احلسزني        :قزال ز أيضزًا ز   عن املعهال بن عمزرو  و

                                                        

معاقب آل أبزي  . 15/  423، ح9اجمللس ،239ز   238ص: األمالي للطوليظر باختالف يسا: ان( 1)

يف  ف"زل ، )عل زه السزالم(  باب إمام" أبي حممد علي بزن احلسزني    ،133ص 4ج :)عل هم السالم(طالب 

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي      ،113ز   112ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئمز"  .)عل ه السزالم( ه معجءات

حبار . )عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني  ،)عل ه السالم(احلسن علي بن احلسني زين العابدين 

أبزواب تزاري    ن مز  4البزاب  ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،54ز   53ص 46ج :األنوار

 . وغاها.2...، حل د الساجدين
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 .؟ما فعل ةرمل" بن كاهل األلد  ،يا معهال :فقال لي )عل ه السالم(

 .تركته ة ًا بالكوف" :قلت

 .اللهم أذقه ةر العار ،اللهم أذقه ةر احلديد :ه ثم قالفرفع يدي :قال

وكزان لزي    ،وقزد خزرج بهزا املختزار بزن أبزي عب زد        ،فان"زرفت إىل الكوفز"   :قال

فركب وركبت معه ةتزى أتزى    ،فوجدته قد سعا بدابته ،فركبت ألللم عل ه ،صديقًا

ل ه يف طلزب ةرملز" بزن كاهزز   وقزد كزان وج زز   ،فوقزف وقزوف معتظززر لشزي     ،الكعالز" 

 وأمر بقتله.ثم سعا باجلءار  .احلمد هلل الذ  مكعين معك :فقال .فأةضر

 ؟.مززم لززبحت :املختززار فقززال فالتفززت إلززي  !لززبحان اهلل !لززبحان اهلل :فقلززت

فأخرب  أني  ،فسألين عن ةرمل" )عل ه السالم(سخلت على علي بن احلسني  :فقلت له

 .اللهم أذقه ةر العار ،ةر احلديد اللهم أذقه :فرفع يديه وقال ،تركته بالكوف" ة ًا

 ؟.يقول هذا )عل ه السالم(مسعت علي بن احلسني  أ ،اهلل ،اهلل :فقال املختار

 .لقد مسعته يقول هذا ،اهلل ،اهلل :فقلت

ثززم رفززع رألززه   ،ثززم لززجد وأطززال ،ثززم أطززال ،ركعززتني فعززءل املختززار وصززلى

رأيزت أن تكزرمين    إن :فقلزت لزه   .ومض ت معه ةتزى انتهزى إىل بزاب سار     ،وذهب

ختربني أن علي بن احلسني سعا اهلل بثالث  ،يا معهال :فقال .بأن تعءل وتتغدى ععد 

هذا يوم صزوم شزكرًا    ،ثم تسألين األكل ععدك ،فأجابه اهلل ف ها على يد  ،سعوا 

 .(1)هلل على ما وفقين له

                                                        

معاقب آل أبزي  . 15/  423، ح9اجمللس ،239ز   238ص: األمالي للطوليظر باختالف يسا: ان( 1)

ف"زل يف  ، )عل زه السزالم(  باب إمام" أبي حممد علي بزن احلسزني    ،133ص 4ج :)عل هم السالم(طالب 

 ◄ ذكزر اإلمزام الرابزع     ،113ز   112ص 2ج :ئم"كشف الغم" يف معرف" األ .)عل ه السالم(ه معجءات
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 دعاء على قتلة الحسين 

يف كززل يزوم أن يريززه اهلل قاتززل أب ززه   يززدعو )عل ززه السزالم( زيززن العابزدين  اإلمززام كزان  

بع  برأ  عب د اهلل بن  ،(صلوا  اهلل ولالمه عل زه )فلما قتل املختار قتل" احلسني  ،مقتواًل

وقزال   ،)عل زه السزالم(   ورأ  عمر بن لعد مع رلول من قبله إىل زيزن العابزدين   ،زياس

يقززوم  ثزم  ،وإذا أصزبح وصزلى صززالع الغزداع هجزع     ،إنزه ي"زلي مززن الل زل    :لرلزوله 

إن املائزدع وضزعت    :فرذا ق زل لزك   ،فرذا أت ت بابه فالأل ععه ،ف ستاك وينيتى بغدائه

املختزار يقزرأ عل زك     :وقزل لزه   ،فالتأذن عل ه وضع الرألزني علزى مائدتزه    ،بني يديه

 .قد بلغك اهلل ثارك ،يا ابن رلول اهلل :ويقول لك ،السالم

الرألزني علزى مائدتزه     لسزالم( )عل زه ا فلما رأى زيزن العابزدين    ،ففعل الرلول ذلك

 ،وبلغزين ثزار  مزن قتلز" أبزي      ،احلمد هلل الذ  أجاب سعزوتي  :وقال ،خر لاجدًا

 .(1)اه خاًاوسعا للمختار وجء 

                                                                                                                                        

)عل زه  بزاب ذكزر ولزد علزي بزن احلسزني        ،)عل زه السزالم(  أبي احلسن علي بن احلسني زيزن العابزدين   ►

مزن   4البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بن احلسزني   ،54ز   53ص 46ج :حبار األنوار. السالم(

 . وغاها.2...، حأبواب تاري  ل د الساجدين

ذكزر فضزائل   ، 271ز   270ص 3ج :)علز هم السزالم(  شرح األخبار يف فضائل األئمز" األطهزار   ظر: ان( 1)

سعزاؤه  ، )عل همزا السزالم(  ذكر فضزل علزي بزن احلسزني     ، )عل ه السالم(ئم" من ولد احلسني بن علي األ

ن بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بز       ،144ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب . على قاتل أب ه

كتزاب تزاري     ،53ص 46ج :حبزار األنزوار   .)عل زه السزالم(  ه معجءاتز ف"زل يف  ، )عل زه السزالم(  احلسني 

 . وغاها.2...، ضمن حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  4الباب ،)عل ه السالم(علي بن احلسني 
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 لن يموت حتى يلي الناس

يف  )عل زه السزالم(  كعت مزع علزي بزن احلسزني      :قال ،عن عبد اهلل بن عطا  التم مي

وكزان مزن أةسزن العزا  وهزو       ،فضز"   زه شزراكاً  فمر عمر بن عبد العءيء عل ،املسجد

ترى هزذا   أ ،يا عبد اهلل بن عطا  :فقال )عل ه السالم(فعظر إل ه علي بن احلسني  .شاب

 .إنه لن  و  ةتى يلي العا  ،املرتف

 !.هذا الفالق :قلت :قال

فزرذا هززو مزا  لععززه أهززل    ،يسززاًا ةتزى  ززو   فزال يلبزز  فز هم إال    ،نعززم :قزال 

 .(1)لتغفر له أهل األرضوا ،السما 

 

 يدان متالصقتان
 

وجهزد كزل    ز  وهمزا يف الطزواف  ز رو  أن يد  رجل وامرأع الت"قتا علزى احلجزر    

إذ سخزل   ،وب عمزا هزم كزذلك    .اقطعوهمزا  :فقال العزا   .أةد على نءعهما فلم يقدر

فتقززدم ووضززع يززده   ،ففرجززوا لززه  ،وقززد ازسةززم العززا   )عل ززه السززالم( زيززن العابززدين  

 .(2)فاحنلتا وافرتقتا ،عل هما

أنه التءقت يد رجل وامرأع على احلجر ، )عل ه السالم(أبي عبد اهلل ويف رواي": عن 

                                                        

 .1ح ،ناسر من الباب ،2الباب ،170ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

باب ف ما نزتص باإلمزام زيزن العابزدين علزي      ، 23ص 2ج :رياض األبرار يف معاقب األئم" األطهار (2)

 .مو  الفجأع وغاه ،1، ف)عل ه السالم(بن احلسني 
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 :وقزال العزا    .فلزم يقزدرا عل زه    ،فجهد كل واةزد معهمزا أن يعزءع يزده     ،يف الطواف

فلمزا عزرف    .فأفرجوا له ،فب عا هما كذلك إذ سخل علي بن احلسني :قال .اقطعوهما

 .(1)فاحنال وتفرقا ،وضع يده عل هماتقدم ف ،أمرهما

 

 وقفت على ما كتبت

إن أرس  أن يثبزت   :رو  أن احلجاج بن يولف كتب إىل عبد امللزك بزن مزروان   

فجعزبين   ،أما بعد :فكتب عبد امللك إل ه .)عل ه السزالم( فاقتل علي بن احلسني  ،ملكك

مل يلبثزوا إىل أن   ،افرني رأيت آل أبي لف ان ملا أولعوا ف هز  ؛سما  بين هاشم واةقعها

 )عل زه السزالم(  فكتب علي بزن احلسزني    .وبع  بالكتاب لرًا أيضًا .أزال اهلل امللك ععهم

وقفزت علزى مزا كتبزت      :عبد امللك يف الساع" الي أنفذ ف ها الكتاب إىل احلجزاج  إىل

 .وزاس يف عمزرك  ،ت لزك ملكزك  وثب ز  ،وقد شكر اهلل لك ذلزك  ،يف سما  بين هاشم

فلما  ،غالم له بتاري  الساع" الي أنفذ ف ها عبد امللك كتابه إىل احلجاج وبع  به مع

فوجزده موافقزًا    ،فعظر عبد امللك يف تاري  الكتزاب  ،أوصل الكتاب إل ه ،قدم الغالم

وبعز  إل زه بزوقر     ،ففزرح بزذلك   ،فلزم يشزك يف صزد  زيزن العابزدين      ،لتاري  كتابه

وكزان يف   .وةزوائج أهزل ب تزه وموال زه     ،ولأله أن يبسط إل زه جبم زع ةوائجزه    ،سنانا

فعزرفين مزا كتبزت     ،أتاني يف العزوم  )صلى اهلل عل ه وآله(أن رلول اهلل  :)عل ه السالم(كتابه 

 .(2)وما شكر من ذلك ،به إل ك

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،111ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(كر ولد علي بن احلسني باب ذ، )عل ه السالم(العابدين 

 .2، ح5الباب ،256ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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ملززا ولززي عبززد امللززك بززن مززروان    :قززال ،)عل ززه السززالم(عززن أبززي عبززد اهلل  ورو  

من عبد امللزك بزن    ،اهلل الرمحن الرة مبسم  :كتب إىل احلجاج بن يولف ،اخلالف"

فززانظر سمززا  بززين عبززد املطلززب فاةقعهززا    ،أمززا بعززد :مززروان إىل احلجززاج بززن يولززف 

 .والسالم مل يلبثوا إال قل اًل ،فرني رأيت آل أبي لف ان ملا ولعوا ف ها ؛واجتعبها

 )عل زه السززالم( علزى علززي بزن احلسززني    (1)وورس اخلززرب ،وبعز  بالكتززاب لزراً   :قزال 

إن عبززد امللززك قززد كتززب إىل  :فق ززل لززه .ع" كتززب الكتززاب وبعزز  بززه إىل احلجززاج لززا

 .وزاسه برهً" ،ت ملكهوثب  ،وإن اهلل قد شكر له ذلك ،احلجاج كذا وكذا

إىل عبزد   ،بسزم اهلل الزرمحن الزرة م    :)عل زه السزالم(  فكتب علي بن احلسني  :قال

رنزك كتبزت يزوم كزذا     ف ،أمزا بعزد   :مزن علزي بزن احلسزني بزن علزي       ،امللك بن مزروان 

)صزلى اهلل  وإن رلزول اهلل   ،من شهر كذا وكذا بكذا وكذا ،من لاع" كذا وكذا ،وكذا

وزاسك ف ززه  ،ت ملكزك وثب زز ،وإن اهلل قززد شزكر لززك ذلزك   ،رنزي أنبززأني وخب  عل زه وآلزه(  

وأمزره أن يوصزله    ،وأرلل به مع غالم له على بعزاه  ،وطوى الكتاب وختمه .برهً"

 .عل ه " يقدمإىل عبد امللك لاع

 ،فلمزا نظزر يف تزاري  الكتزاب     ،أوصل الكتاب إىل عبزد امللزك   ،فلما قدم الغالم

فلم يشك يف صزد  علزي بزن     ،وجده موافقًا لتلك الساع" الي كتب ف ها إىل احلجاج

بزوقر   )عل ه السالم(وبع  إىل علي بن احلسني  ،وفرح فرةًا شديدًا ،)عل ه السالم(احلسني 

 .(2)ه من الكتاببًا ملا لر ثوا ،راةلته سراهم

                                                        

 عن طريق اإلعجاز، كما ل أتي يف تتم" اخلرب. )صلى اهلل عل ه وآله(أ  من رلول اهلل ( 1)

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،112ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم( العابدين
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 علمنا منطق الطير

وف هزا شزجرع    ،يف ساره )عل ه السزالم( كعت مع علي بن احلسني  :قال ،عن الثمالي

 .أ تدر  ما تقول ،يا أبا محءع :فقال .فانتشر  الع"افا وصوتت ،ف ها ع"افا

 ،ا محزءع يزا أبز   :ثزم قزال   ز  قزال  ز  وتسزأله قزو  يومهزا    ،تقزد  ربهزا   :قال .ال :قلت

 .(1)علمعا معطق الطا وأوت عا من كل شي 

 

 امتثال الناقة

 ،ناقتزه بزني جبزال رضزوى     )عل ه السالم(ى اإلمام زين العابدين تلكأ  علرو  أنه 

فانطلقزت ومزا    .لتزعطلقن أو ألفعلزن   :ثم قزال  ،فأناخها ثم أراها السوط والقض ب

 .(2)تلكأ  بعدها

لعاقزز"، وإمنزا كلمهززا وأراهززا السزوط تهديززدًا هلززا   مل يضززرب ا )عل ززه السزالم( واإلمزام  

 .(3)لوال خوف الق"اص لفعلتكان يقول:  )عل ه السالم(فقط، ويف الروايا : أنه 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،23ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .3...، حل د الساجدين

، )عل زه السزالم(  ف"ل يف أعالم اإلمام علي بن احلسني  ،14، الباب585ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .6ح

ئمز" مزن ولزد    ذكر فضزائل األ ، 273ص 3ج :)عل هم السالم(شرح األخبار يف فضائل األئم" األطهار  (3)

، )عل زه السزالم(  عباستزه  ، )عل همزا السزالم(  ذكر فضل علي بزن احلسزني   ، )عل ه السالم(احلسني بن علي 

 .1180ح
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 عند نهب المدينة 

شزدوا اخل زل    ،نعم :قال .لأل ل   اخلءاعي لع د بن املس ب عن إنهاب املديع"

وانتهزب   ،رأيت اخل زل ةزول القزرب   و ،)صلى اهلل عل ه وآله(إىل ألاطني مسجد رلول اهلل 

ف زتكلم   ،)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   فكعت أنا وعلي بزن احلسزني نزأتي قزرب الزعيب       ،املديع" ثالثًا

ون"لي  ،ف حال ما ب ععا وبني القوم ،بكالم مل أقف عل ه )عل ه السالم(علي بن احلسني 

شزهب  وقام رجل عل ه ةلل خضر على فزر  حمزذوف أ   ،ونرى القوم وهم ال يرونعا

فكان إذا أومأ الرجل إىل ةرم رلزول اهلل   ،)عل ه السالم(ب ده ةرب" مع علي بن احلسني 

فلمزا   ،ف مو  من غزا أن ي"ز به   ،يشا ذلك الفار  باحلرب" حنوه ،)صلى اهلل عل ه وآله(

فلزم يزرتك قرطزًا يف أذن     ،سخزل علزي بزن احلسزني علزى العسزا        ،أن كفزوا عزن العهزب   

يزا   :فقال له الفار  .إال أخرجه إىل الفار  ،وال ثوبًا ،أعوال ةل ًا على امر ،صيب

ملزا أن ههزر القزوم     ،إني ملك من املالئكز" مزن شز عتك وشز ع" أب زك      ،ابن رلول اهلل

ألن أسخرهززا يززدًا ععززد اهلل  ؛الززتأذنت ربززي يف ن"ززرتكم آل حممززد فززأذن لززي  ،باملديعزز"

أهززل الب ززت إىل يززوم    وععززدكم ،)صززلى اهلل عل ززه وآلززه(  وععززد رلززوله   ،تبززارك وتعززاىل 

 .(1)الق ام"

 

 

                                                        

)عل زه  بزن احلسزني   بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي       ،143ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتف"ل يف ، السالم(
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 التسبيح األعظم

كان القوم ال نرجزون مزن مكز"     :قال ،عن لع د بن املس ب ،يف رواي" الءهر 

فعزءل يف   ،فخرجت معه )عل ه السالم(فخرج  .ةتى نرج علي بن احلسني ل د العابدين

لبحوا  فلم يبق شجر وال مدر إال ،فسبح يف لجوسه ،ف"لى ركعتني ،بعض املعازل

نعزم يزا ابزن رلزول      :فقلت .؟أ فءعت ،يا لع د :فرفع رأله وقال .ففءععا ،معه

)صزلى اهلل  عن رلزول اهلل   ،عن جد  ،ةدثين أبي .هذا التسب ح األعظم :فقال .اهلل

 .(1)علمعا :فقلت .ال تبقى الذنوب مع هذا التسب ح :أنه قال ،عل ه وآله(

فلزم يبزق    ،ح يف لزجوسه أنه لب  ،املس بعن لع د بن  ،ويف رواي" علي بن زيد 

 :ثزم قزال   ،ففءعت من ذلك وأصزحابي  .ةوله شجرع وال مدرع إال لبحت بتسب حه

 فسززبحت  ،إن اهلل جززل جاللززه ملززا خلززق جربئ ززل أهلمززه هززذا التسززب ح        ،يززا لززع د

 ،يزا لزع د   .وهو الزم اهلل جزل وعزء األكزرب     ،السماوا  ومن ف هن لتسب حه األعظم

عزن   ،عزن جربئ زل   ،)صلى اهلل عل ه وآلزه( عن رلول اهلل  ،عن أب ه ،نيأخربني أبي احلس

وصزلى يف   ،وصزد  بزك   ،ما من عبد من عبزاس  آمزن بزي    :أنه قال ،اهلل جل جالله

 إال غفززر  لززه مززا تقززدم مززن ذنبززه ومززا      ،مسززجدك ركعززتني علززى خززال  مززن العززا    

ةزدثين بهززذا   ة ز   )عل زه السزالم(  شزاهدًا أفضزل مزن علزي بززن احلسزني       فلزم أرَ  .تزأخر 

 .(2)احلدي 

                                                        

لزجدع الشزكر وفضزلها ومزا يقزرأ ف هزا        44الباب ، تتم" كتاب ال"الع،226ص 83ج :حبار األنوار (1)

 .46، ضمن حوآسابها

 .188، حلع د بن املس ب ،118ز  117ص :خت ار معرف" الرجالا زرجال الكشي  (2)
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 فأرة ميتة

ملزا كزان يف الل لز" الزي وعزد ف هزا علزي بزن          :قزال ، )عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل 

 :قزال  .فقمت فجئته مبا  :قال .ابغين وضو ًا ،يا بين :قال حملمد )عل ه السزالم( احلسني 

 ، ه فزأرع م تز"  فرذا ف ،فخرجت وجئت بامل"باح :قال .م تًا فرن ف ه ش ئًا ؛ال تب  هذا

 .(1)فجئته بوضو  غاه

 

 ما قالت النعجة؟

إىل  )عل زه السزالم(  خرجزت مزع علزي بزن احلسزني       :قال ،عن رجل ،عن أبي ب"ا

وإذا  ،فزرأى غعمزاً   .كزان علزى راةلتزه وكعزت أمشزي      ،فلما رةلعزا مزن األبزوا     ،مك"

فهزا تثغزو   وإذا لخل" خل ،وهي تثغو ثغا   شديدًا وتلتفت ،نعج" قد ختلفت عن الغعم

فقزال علزي    .فتتبعهزا السزخل"   ،وكلما قامزت السزخل" ثغزت الععجز"     ،وتشتد يف طلبها

ال واهلل مزا   :قلزت  :قزال  .؟أ تزدر  مزا قالزت الععجز"     ،يا عبزد العءيزء   :)عل ه السالم(

فرن أختها عام أول ختلفت يف هذا املوضزع   ؛احلقي بالغعم :فرنها قالت :قال .أسر 

 .(2)فأكلها الذئب

                                                        

، )عل زه السزالم(  بزاب مولزد علزي بزن احلسزني      ، أبواب التزاري   ،احلج" كتاب، 468ص 1ج :الكايف (1)

 .4ح

 ،)عل زه السزالم(   أبو حممد علي بن احلسني زين العابديناملستدرك،  ،206ز    205ص :سالئل اإلمام" (2)

 .127/17، ح)عل ه السالم( ذكر معجءاته
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 تقول هذه الظبية ما
 

 )عل زه السزالم(  ب عزا علزي بزن احلسزني      :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر  ،عن جابر

فقزال بعزض    .إذ أقبل هب " مزن ال"زحرا  ةتزى قامزت ةزذا ه وصزوتت       ،مع أصحابه

 ؟.ما تقول هذه الظب " ،يا ابن رلول اهلل :القوم

مل ترضزعه مزن أمزس    وأنهزا   ،تءعم أن فالنًا القرشي أخذ خشفها باألمس :قال

فلما رأ  صوتت  .باخلشف أرلل إلي  :)عل ه السالم(فبع  إل ه علي بن احلسني  .ش ئًا

وكلمهزا   ،هلزا  )عل ه السزالم( فوهبه علي بن احلسني  :قال .ثم أرضعته ،وضربت ب ديها

ما الذ   ،يا ابن رلول اهلل :فقالوا .وانطلقت واخلشف معها ،بكالم حنو من كالمها

 .(1)وجءاكم خبا ،سعت اهلل لكم :لقا ؟.قالت

 )عل زه السزالم(  كزان أبزو حممزد علزي بزن احلسزني        :قزال  ،محران بن أعنيويف رواي" 

فقزال أبزو    .إذ جا ته هب ز" فب"ب"زت وضزربت ب زديها     ،قاعدًا يف مجاع" من أصحابه

 تءعم أن فالن بن فزالن رجزالً   :قال .ال :قالوا .؟أ تدرون ما تقول الظب " :حممد

تسألين أن ألأله أن يضزع   وإمنا جا   إلي  ،قري  اصطاس خشفًا هلا يف هذا ال وممن 

قومزوا بعزا    :ألصزحابه  )عل ه السالم(فقال علي بن احلسني  .اخلشف بني يديها فرتضعه

 !.مزا ةاجتزك   ،فزداك أبزي وأمزي    :قال .فأتوه فخرج إل هم ،فقاموا بأمجعهم .إل ه

 .هزذه اخلشزف الزي اصزطدتها ال زوم      ت إلزي  ألألك حبقي عل زك إال أخرجز   :فقال

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،م()عل ه السزال كتاب تاري  علي بن احلسني  ،25ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .9...، حل د الساجدين
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 :)عل زه السزالم(  ثزم قزال علزي بزن احلسزني       ،فأخرجها فوضعها بني يد  أمها فأرضعتها

ألألك يا فالن ملا وهبت لي هذه اخلشف. فأرلزل اخلشزف    :قزال  .قد فعلت :قال

)عل زه  فقزال علزي بزن احلسزني      .فمضزت الظب ز" فب"ب"زت وةركزت ذنبهزا      ،مع الظب ز" 

رس اهلل عل كم كل  :إنها تقول :قال .ال :قالوا .؟أ تدرون ما تقول الظب " :م(السال

 .(1)ولد  وغفر لعلي بن احلسني كما رس علي  ،غائب لكم

 

 مع حبابة الوالبية

 م)علز ه عزن حممزد بزن علزي      ،عزن جعفزر بزن حممزد     ،مولى بن جعفراإلمام عن 

فززرس اهلل عل هززا  ،)عل ززه السززالم(سززني أن ةبابزز" الوالب زز" سعززا هلززا علززي بززن احل   :السززالم(

مائز" لزع" وثزالث عشزرع      وهلزا يومئزذ    ،وأشار إل ها برصبعه فحاضت لوقتهزا  ،شبابها

 .(2)لعً"
 

 سيقدم علينا غداً رجل من الشام

خزدم   :يقزول  )عل زه السزالم(  مسعزت البزاقر    :قال ،رو  عن أبي ال"باح الكعاني

ثزم شزكا شزدع شزوقه      ،برهً" من الءمزان  لسالم()عل ه اأبو خالد الكابلي علي بن احلسني 

يزا   :)عل زه السزالم(  فقال له علزي بزن احلسزني     .ولأله اإلذن يف اخلروج إل ها ،إىل والدته

وابعز" لزه قزد     ،إنه يقدم عل عا غزدًا رجزل مزن أهزل الشزام لزه قزدر وجزاه ومزال          ،كعكر

                                                        

 .14، ح15الباب ،353ز  352ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

واألئمز"   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   الروايزا  الزوارسع عزن الزعيب      ،537ص 2ج :كمال الدين ومتام الععمز"  (2)

 .2، ح49ب، )عل ه السالم(لغ ب" لإلمام املهد  يف وقوع ا )عل هم السالم(املع"ومني 
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فرذا قزدم   .لهويبذل يف ذلك ما ،وهو يطلب معاجلًا يعاجلها ،أصابها عارض من اجلن

فرنزه يطمزئن إىل    ،أنا أعاجل ابعتك بعشرع آالف سرهم :وقل له ،ف"ر إل ه أول العا 

 .وطلب معاجلزاً  ،قدم الشامي ومعه ابعته ،فلما كان من الغد .ويبذل يف ذلك ،قولك

فزرن أنزتم وف زتم     ،أنزا أعاجلهزا علزى أن تعطز ين عشزرع آالف سرهزم       :فقال أبو خالزد 

 .فضمن أبوها له ذلك .إل ها أبدًاوف ت على أن ال يعوس 

 :قززال .قززد ألءمتززه :قززال .إنززه لزز غدر بززك :)عل ززه السزالم(  فقزال علززي بززن احلسززني 

 :يقزول لزك علزي بزن احلسزني      ،يزا خب ز    :وقزل  ،فانطلق فخذ بأذن اجلاري" ال سرى

فخزرج ععهزا وأفاقزت اجلاريز"      ،ففعل كمزا أمزره   .اخرج من هذه اجلاري" وال تعد إل ها

يزا   :فقال لزه  )عل ه السزالم( فرجع إىل علي بن احلسني  .فطالبه باملال فدافعه ،من جعونها

 ؛إمنا عاس إل هزا  :فرذا أتاك فقل ،ولكن ل عوس إل ها ،أ مل أقل لك إنه يغدر ،با خالد

)عل زه  فرن وضزعت عشزرع آالف علزى يزد علزي بزن احلسزني         ،ألنك مل تف مبا ضمعت

)عل ه يد علي بن احلسني  فوضع املال على .بدًافرني أعاجلها على أن ال يعوس أ ،السالم(

 ،يزا خب ز    :ثزم قزال   ،فأخزذ بأذنهزا ال سزرى    ،وذهب أبو خالزد إىل اجلاريز"   ،السزالم( 

 ،وال تتعرض هلا إال بسب ل خزا  ،اخرج من هذه اجلاري" :يقول لك علي بن احلسني

وأفاقزت  فخزرج   .الزي تطلزع علزى األفئزدع     ،فرنك إن عد  أةرقتك بعار اهلل املوقزدع 

فخرج  ،وأذن له يف اخلروج إىل والدته ،فأخذ أبو خالد املال، ومل يعد إل ها ،اجلاري"

 .(1)باملال ةتى قدم على والدته

                                                        

أبزواب  مزن   3البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،32ز   31ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .24...، حتاري  ل د الساجدين
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 سبع حجج بعد موتي

)عل زه  قزال زيزن العابزدين     ز:  يف ةديثزه ز يف كتاب الكشي، قال القالم بزن عزوف    

لكزم   ىمضز طلزب العلزم ةتزى يُ   يا هعز ها فرمنا  ؛رةلهات وإياك أن تشد راةلً" :السزالم( 

 ،(صزلوا  اهلل عل هزا  )لكم غالمزًا مزن ولزد فاطمز"      اهلل ثم يبع  ،بعد موتي لبع ةجج

 .عبت احلكم" يف صدره كما يعبت الطل الءرعت

ع َمززةسززبعا األيززام واجُل ،)صززلوا  اهلل عل همززا(فلمززا مضززى علززي بززن احلسززني    :قززال

بن علي بن احلسني ةتى تكلم حممد  ،فما زاس  يومًا وال نق"ت ،والشهور والسعني

 .(1)باقر العلم)صلوا  اهلل عل هم( 

 

 مع حوت يونس

)عل زه  أنه سخل عبد اهلل بن عمر على زين العابدين  ،يف ةدي  أبي محءع الثمالي

إن يزونس بزن متزى إمنزا لقزي مزن        :أنزت الزذ  تقزول    ،يا ابزن احلسزني   :وقال ،السالم(

بلزى ثكلتزك    :قزال  .ي" جزد  فتوقزف ععزدها   ألنه عرضت عل ه وال ؛احلو  ما لقي

 .فأرني أنت ذلك إن كعت من ال"اسقني :قال .أمك

ثزم أمزر بعزد لزاع" بفزتح       ،بشزد ع ع زه بع"زاب" وعز ين بع"زاب"      )عل ه السزالم( فأمر 

سمزي   ،يا لز د   :فقال ابن عمر .فرذا حنن على شاطئ البحر تضرب أمواجه ،أع ععا

يزا   :ثزم قزال   .ه ه وأريه إن كعت من ال"اسقني :الفق .اهلل يف نفسي ،اهلل .يف رقبتك

                                                        

 .196، حالقالم بن عوف ،125ص :خت ار معرف" الرجالا زرجال الكشي  (1)
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 :وهزو يقزول   ،فأطلع احلو  رأله من البحر مثزل اجلبزل العظز م    :قال .أيها احلو 

 :قزال  ،أنا ةو  يزونس يزا لز د     :قال .؟من أنت :فقال .لب ك لب ك يا ولي اهلل

أنبئعا باخلرب. 

)صزلى  إىل أن صار جدك حممد إن اهلل تعاىل مل يبع  نب ًا من آسم  ،يا ل د  :قال

فمزن قبلزها مزن األنب زا  لزلم       ،إال وقد عرض عل ه واليتكم أهل الب ت، اهلل عل ه وآلزه( 

ومزا لقزي    .لقي ما لقزي آسم مزن املع"ز "    ،ومن توقف ععها ومتعع يف محلها ،وختلص

ومزا لقزي    ،ومزا لقزي يولزف مزن اجلزب      ،وما لقي إبراه م من العزار  ،نوح من الغر 

فزأوةى اهلل   ،إىل أن بعز  اهلل يزونس   ،ومزا لقزي ساوس مزن اخلط ئز"     ،بال أيوب من الز 

مزن صزلبه يف    )عل هم السزالم( أن يا يونس تول أما املنيمعني عل ًا واألئم" الراشدين  :إل ه

 .وذهب مغتاهًا ،فك ف أتوىل من مل أره ومل أعرفه :قال .له كالم

فمكز  يف بطزين    ،ه عظمزاً وال تزوهن لز   ،أن التقم يونس :فأوةى اهلل تعاىل إلّي

أنززه ال إلززه إال أنززت  :يطززوف معززي البحززار يف هلمززا  ثززالث يعززاس  ،أربعززني صززباةًا

قززد قبلززت واليزز" علززي بززن أبززي طالززب واألئمزز"     ،لززبحانك إنززي كعززت مززن الظززاملني  

أمرنزي ربزي فقذفتزه علزى      ،فلمزا أن آمزن بزواليتكم   ، )عل هم السالم(الراشدين من ولده 

 .لاةل البحر

والززتوى  ،ارجززع أيهززا احلززو  إىل وكززرك  :)عل ززه السززالم(العابززدين فقززال زيززن 

 .(1)املا 

، فرمبزا كانزت صزعب" علز هم، أمزا      معهزا  العال " املراتبأقول: واملراس بالوالي" هعا 

                                                        

بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،139ز   138ص 4ج :سزالم( )عل هم المعاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتف"ل يف ، )عل ه السالم(
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)صزلى  أصل الوالي" فهو شرط العبوع، إذ مل يبع  اهلل نب ًا ةتى أقر برلال" العيب حممزد  

 .)عل ه السالم(ا املنيمعني وبوالي" علي أم اهلل عل ه وآله(

 ِإال  ،َواَل م ن  َرُلوِل ُأر ل َل ،َما م ن  َنب يٍّ ُنبَِّئ :قال ،)عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل 

 . أ  االعرتاف بفضلعا.(1)َيت َعا َوب َفض ل َعا َعَلى َمن  ل َواَناب َواَل

َيزُ" اهلل  ال ت زي َلزم  َيب َعز       َواَل َيُتَعاَواَل :)عل ه السالم(قال أبو جعفر  :قال ،عن جابرو

 .(2)ب َها َنب ّ ًا َقطُّ ِإال 

 ِإال  ،َمزا ُنبِّزَئ َنب زَي َقزطُّ     :)عل زه السزالم(  قزال أبزو عبزد اهلل     :قال ،عن عبد األعلىو

 .(3)ن  ل َواَناَوب َفض ل َعا َعم  ،ب َمع ِرَف"  َةقَِّعا

َمزا َتَكاَمَلزت     :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(    قزال رلزول اهلل   :قزال  ،عن ةذيف" بزن ألز د  و

 ،َيزُ" َأه زِل َب  ت زي َوَمُثُلزوا َلزهُ     َوَواَل ،َيت زي َةت زى ُعِرَضزت  َعَل  زه  َوالَ    ،العُُّبو ُع ل َعب يٍّ ف ي اأَله ل " 

 .(4)َيت ِهم َفَأَقرُّوا ب َطاَعت ِهم  َوَواَل

ِإن  اهلَل َتَبزاَرَك  : َيُقزولُ  عل ه السالم()َلم ع ُت َأَبا َجع َفٍر  :قال ،عن حممد بن مسلمو

)عل ززه  َيز"  َعل زيٍّ  َوَأَخزَذ َعه زَد الع ب ز ِّنَي ب َوالَ    ،َيز"  َعل زيٍّ  َوَتَعزاَلى َأَخزَذ م  َثزاَ  الع ب ز ِّنَي َعَلزى َوالَ     

 .(5)السالم(

                                                        

 .5، ح9الباب ،75ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

 .6، ح9الباب ،75ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)

 .1، ح9الباب ،74ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(الدرجا  يف فضائل آل حممد ب"ائر  (3)

 .7، ح8الباب ،73ص 1ج :)صلى اهلل عل هم("ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد ب (4)

 .4، ح8الباب ،73ص 1ج :)صلى اهلل عل هم("ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد ب (5)
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 فأين ربك؟

بزني مكز"    ةتزى انتهزى إىل واس   ،إىل مكز" ةاجزاً   )عل ه السالم(خرج علي بن احلسني 

تريزد مزا    :قزال  .انزءل  :فقزال لعلزي   :قزال  ،فرذا هزو برجزل يقطزع الطريزق     ،واملديع"

 .فأنا أقامسزك مزا معزي وأةللزك     :قال .أريد أن أقتلك وآخذ ما معك :قال .؟ذا

 .؟فزأين ربزك   :قزال  .فزأبى  ،فدع معي ما أتبلز  بزه   :قال .ال :فقال اللص :قال

 :قزال  .فأخذ هذا برأله وهذا برجل ه ،ن بني يديهفرذا ألدان مقبال :قال .نائم :قال

زعمت أن ربك ععك نائم(1). 

 

 ما أكلت وادخرت في بيتك

ممزن   :فقزال لزه   .وععده أصزحابه  )عل ه السالم(أتى علي بن احلسني  رو  أن رجاًل

هل أسلك على رجل قزد   :فعظر إل ه ثم قال .أنا معجم قائف عراف :قال .؟الرجل

أمزا الرجزل فزال     :قزال  !.مزن هزو   :قزال  . عا يف أربعز" آالف عزامل  مر معذ سخلت عل

 :قزال  .نبزئين  :قزال  .ولكن إن شئت أخربتزك مبزا أكلزت واسخزر  يف ب تزك      ،أذكره

معهزا ثالثز" سنزانا وازنز"ً     ،فأما يف ب تك فعشزرون سيعزاراً   ،أكلت يف هذا ال وم جبعًا. 

فقزال   .وكلمز" التقزوى   ،علزى واملثل األ ،أشهد أنك احلج" العظمى :فقال له الرجل

 .(2)وأنت صديق امتحن اهلل قلبك باإل ان وأثبت :له

                                                        

 .28/  1421، ح36اجمللس ،673ص: األمالي للطولي (1)

 .40...، حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  3الباب ،42ص 46ج :حبار األنوار (2)
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 هاك ولدك

ةتى وقف ابعه حممد  ،كان قائمًا ي"لي )عل ه السزالم( رو  أن اإلمام زين العابدين 

فعظر  إل زه   .فسقط ف ها ،إىل بئر يف ساره باملديع" بع دع القعرز وهو طفل  ز  )عل ه السالم(

يزا   :وتسزتغ   وتقزول   ،وأقبلت حنو البئر تضزرب بعفسزها ةزذا  البئزر     ،ختأمه ف"ر

وهزو يسزمع اضزطراب     ،وهو ال يعثين عن صالته .غر  ولدك حممد ،ابن رلول اهلل

 .ابعه يف قعر البئر

فأقبزل   ..مزا أقسزى قلزوبكم    ز:  ةءنزًا علزى ولزدها   ز قالزت    ،فلما طال عل ها ذلك

وجلزس علزى    ،ثم أقبل عل هزا  .ا وإمتامهاومل نرج ععها إال عن كماهل ،على صالته

فأخرج ابعه حممدًا  ،وكانت ال تعال إال برشا  طويل ،ومد يده إىل قعرها ،أرجا  البئر

 :فقززال .مل يبتزل لزه ثزوب وال جسزد باملزا       ،علزى يديزه يعزاغي ويضزحك     )عل زه السزالم(  

 يا ضع ف" ال قني باهلل هاك.   السزالم(  )عل زه وبكزت لقولزه    ،فضحكت لسزالم" ولزدها :

يا ضع ف" ال قني باهلل. فقال:  أني كعت بني يد   لو علمت  ،ال وم ال تثريب عل ك

 .(1)أ فمن يرى رامحًا بعده ،ملال بوجهه عين ،جبار لو ملت بوجهي ععه

 .(2)فمن ترى أرةم لعبده معه أويف رواي": 

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،135ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتف"ل يف ، السالم(

 .رال وم اخلامس عش ،63ص :العدس القوي" لدفع املخاوف ال وم " (2)
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 جزاء االستهزاء بالحديث النبوي
 

مزو  الفجزا ع ختف زف     :قزال يومزاً   )عل ه السالم( إن علي بن احلسني: اخلرائج يف 

فزرن كزان لزه     ،وإن املنيمن ل عرف غالزله وةاملزه   ،وألف على الكافر ،على املنيمن

 وإن كزان غزا ذلزك ناشزدهم أن يق"زروا       ،ععد ربه خزا ناشزد محلتزه أن يعجلزوا بزه     

 .به

وضززحك   ،قفء مززن السززرير فززاإن كززان كمززا تقززول    :فقززال ضززمرع بززن مسززرع   

 .وأضحك

وأضحك حلدي  رلول  ،اللهم إن ضمرع بن مسرع ضحك :)عل ه السزالم( فقال 

 .فخذه أخذع ألف ،)صلى اهلل عل ه وآله(اهلل 

 :فقزال ، )عل زه السزالم(  فأتى بعد ذلزك مزوًلى لضزمرع زيزن العابزدين       ،ًعأفما  فج

وأنزا   ،إني ألقسزم لزك بزاهلل أنزي مسعزت صزوته       ،ك اهلل يف ضمرع ما  فجا ًعأصلح

الويزل لضزمرع بززن    :وهززو يقزول  ،كمزا كعزت أعززرف صزوته يف ة اتزه يف الزدن ا     أعرفزه  

  .وبها مب ي واملق ل ،وةللت بدار اجلح م ،خال مين كل مح م ؛مسرع

مزن ضزحك وأضزحك    جزءا   هزذا   !اهلل أكزرب : )عل ه السالم(فقال علي بن احلسني 

 .(1))صلى اهلل عل ه وآله(من ةدي  رلول اهلل 

مزا نزدر  ك زف ن"زعع      :)عل زه السزالم(  علزي بزن احلسزني     قزال  :قزال  ،عن جابرو

                                                        

)عل زه  ف"ل يف أعزالم اإلمزام علزي بزن احلسزني       ،14، الباب587ز   586ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .8، حالسالم(
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وإن لزكتعا   ،ضحكوا )صلى اهلل عل ه وآله(إن ةدثعاهم مبا مسععا من رلول اهلل  !بالعا 

  .مل يسععا

  .ةدثعا :فقال ضمرع بن معبد :قال

 .ال :فقلعزا  :قزال  .؟هل تدرون ما يقول عدو اهلل إذا محل على لريره :فقال

أال تسمعون أني أشكو إلز كم عزدو اهلل خزدعين وأورسنزي      :ل حلملتهإنه يقو :فقال

وأشزكو إلز كم أوالسًا    ،وأشزكو إلز كم إخوانزًا واخ زتهم فخزذلوني      ،ثم مل ي"زدرني 

وأشززكو إلزز كم سارًا أنفقززت ف هززا ةززريبي ف"ززار لززكانها   ،ةام ززت عززعهم فخززذلوني

  .فارفقوا بي وال تستعجلوا .غا 

إن كان هذا يتكلم بهذا الكالم يوشك أن يثب  ،سنيا أبا احل :فقال ضمرع :قال

  .على أععا  الذين حيملونه

اللهم إن كان ضزمرع هزءأ مزن ةزدي       :)عل ه السالم(فقال علي بن احلسني  :قال

 .فحضزره مزوىل لزه    ،فمك  أربعني يومًا ثم ما  :قال .فخذه أخذ ألف ،رلولك

مزن أيزن    :فقزال لزه   .فجلزس إل زه   ،)عل زه السزالم(  فلما سفن أتى علي بن احلسزني   :قال

 ،فوضعت وجهي عل زه ةزني لزو  عل زه     ،من جعازع ضمرع :قال .؟جئت يا فالن

ويلزك يزا ضزمرع بزن      :يقزول  ،ةزي  فسمعت صوته واهلل أعرفه كما كعت أعرفه وهزو 

ف هزا مسزكعك ومب تزك     ،وصار م"زاك إىل اجلحز م   ،خذلك كل خل ل ،معبد ال وم

هزذا جزءا  مزن     ،ألزأل اهلل العاف ز"   :)عل ه السالم(سني فقال علي بن احل :قال .واملق ل

 .(1))صلى اهلل عل ه وآله(يهءأ من ةدي  رلول اهلل 

                                                        

، باب أن امل ت  ثزل لزه مالزه وولزده وعملزه قبزل موتزه        كتاب اجلعائء،، 235ز   234ص 3ج :الكايف (1)

 .4ح
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 مع الذ ب األمعط

فزرذا هزو بزذئب     ،عهاكان نرج إىل ضز   )عل ه السالم(زين العابدين اإلمام ن رو  أ

، "زرف ان :فقزال  .فزدنا معزه ووعزوع    ،قد قطع على ال"اسر والزوارس  ،أمعط أعبس

أتزاني   :فقزال  ؟!.ما شزأن الزذئب   :فق ل ،فان"رف الذئب .فرني أفعل إن شا  اهلل

ولزك اهلل   ،فأغثين وأغثها بأن تدعو بتخل "زها  ،زوجي عسر عل ها والستها :وقال

 .(1)ففعلت .أن ال أتعرض أنا وال شي  من نسلي ألةد من ش عتك علي 

 ،ما مأخوذ من عبو  الوجزه إ :واألعبس .الذ  تساقط شعره :الذئب األمعط

وهزو مزا يعلزق يف أذنزاب اإلبزل       ز:  بالتحريكز أو من العبس   .كعاي" عن غ ظه وغضبه

 .أ  صار ذا عبس ،أعبست اإلبل :يقال .من أبواهلا وأبعارها ف جف عل ها

 

 تثبيت الحجر األسود
 

 بسبب مقاتل" عبد اهلل بن الءبا ثم ؛رو  أن احلجاج بن يولف ملا خرب الكعب"

فكلمزا ن"زبه عزامل     ،وأراسوا أن يع"زبوا احلجزر األلزوس    ،فلما أع د الب ت ،عمروها

وال  ،يتءلءل ويضزطرب  ،أو زاهد من زهاسهم ،أو قاض من قضاتهم ،من علمائهم

 ،وأخززذه مززن أيززديهم )عل ززه السززالم(فجززا ه علززي بززن احلسززني  .يسززتقر احلجززر يف مكانززه

 :ولقد أهلم الفرزس  يف قوله .العا وكرب  ،فالتقر يف مكانه ،ومسى اهلل ثم ن"به

                                                        

، )عل زه السزالم(  لي بن احلسني ف"ل يف أعالم اإلمام ع ،14، الباب587ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .9ح
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 يكممممماد يمسمممممكه عرفمممممان راحتمممممه
 

 (1)ركممن الحطمميم إذا ممما جمماء يسممتلم 

  

 تأثر الشجر والمدر بعبادته

ال حيجززون ةتززى حيززج اإلمززام زيززن   را : كززان القززقززال ،روى لززع د بززن املسزز ب

سزبق  ف .وكان يتخذ هلم السويق احللو واحلزامض، و عزع نفسزه    ،)عل ه السالم(العابدين 

الذ  نفس لزع د ب زده، لقزد رأيزت الشزجر       فو .فألف ته وهو لاجد ،يومًا إىل الرةل

 .(2)واملدر والرةل والراةل"، يرسون عل ه مثل كالمه

 

 أذن هللا في فََرجك
 

فجزا ه رجزل مزن     .)عل زه السزالم(  كعزت ععزد علزي بزن احلسزني       :قال ،عن الءهر 

فقززال  .؟مززا خزربك أيهزا الرجزل    :)عل زه السزالم(  فقزال لزه علزي بززن احلسزني      ،أصزحابه 

ال قضزا    ،أربعمائ" سيعار سين أني أصبحت وعلي  ز  يا ابن رلول اهللز خرب    :الرجل

فبكزى علزي بزن     :قزال  .لز س لزي مزا أعزوس علز هم بزه       ،ولزي ع زال ثقزال    ،ععد  هلزا 

ل وه :فقال .ما يبك ك يا ابن رلول اهلل  :فقلت له .بكا   شديدًا )عل ه السزالم( احلسني 

فأيز"   :قزال  .كذلك يا ابن رلول اهلل :قالوا .يعد البكا  إال للم"ائب واحملن الكبار

 ،من أن يرى بأخ ه املنيمن خلً" فال  كعزه لزدها   ،حمع" وم" ب" أعظم على ةر منيمن

                                                        

 .11، ح5الباب ،268ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)

)عل زه  إمام" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني       ،137ز   136ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب ( 2)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف ، السالم(
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 .فتفرقوا عن جملسهم ذلك :قال .ويشاهده على فاق" فال يط ق رفعها

عجبزًا   ز:  )عل زه السزالم(  بزن احلسزني   وهزو يطعزن علزى علزي     ز فقال بعض املخزالفني   

وأن اهلل ال يزرسهم عزن    ،هلنيال  يدعون مرًع أن السما  واألرض وكل شزي  يطز عهم  

 .ثم يعرتفون أخرى بالعجء عزن إصزالح ةزال خزواص إخزوانهم      ،شي  من طلباتهم

فقزال   .)عل زه السزالم(  فجزا  إىل علزي بزن احلسزني      ،فات"ل ذلك بالرجل صاةب الق""

 .من حمزعي  وكان ذلك أغلظ علي  ،فالن كذا وكذا بلغين عن ،ول اهلليا ابن رل :له

امحلززي  ،يززا فالنزز"  .فقززد أذن اهلل يف فرجززك  :)عل ززه السززالم( فقززال علززي بززن احلسززني   

 :للرجزل  )عل زه السزالم(  فقال علي بن احلسزني   ،فحملت قرصتني .لحور  وفطور 

ويع لزك خزاًا والزعًا     ،فزرن اهلل يكشزف ععزك بهمزا     ؛فل س ععدنا غاهما ،خذهما

 .معهما

 ،يتفكزر يف ثقزل سيعزه   ، وسخل السو  ال يدر  ما ي"عع بهمزا  ،فأخذهما الرجل

فمزر   .أيزن موقزع هزاتني مزن ةاجتزك      :ويولزو  إل زه الشز طان    ،ولزو  ةزال ع الزه   

مسكتزك هزذه بزائرع     :فقال له .بسماك قد بار  ]أ  كسد [ عل ه مسك" قد أراةت

 ،فهزل لزك أن تعطز ين مسكتزك البزائرع      ،ئرع علزي  وإةدى قرصي هاتني بزا  ،عل ك

 .وتأخذ قرصي هذه البائرع

 .وأخذ القرص" ،فأعطاه السمك" .نعم :فقال

هل لك أن تعطز ين ملحزك هزذا     :فقال ،ثم مر برجل معه ملح قل ل مءهوس ف ه

 .املءهوس ف ه بقرصي هذه املءهوس ف ها

فلمزا   .أصلح هذه بهزذا  :لفقا ،فجا  الرجل بالسمك" وامللح ،ففعل .نعم :قال

فب عمزا هزو يف    ،فحمزد اهلل عل همزا   ،وجزد ف زه لنيلزنيتني فزاخرتني     ،شق بطزن السزمك"  
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فرذا صزاةب السزمك" وصزاةب     ،فخرج يعظر من بالباب ،إذ قرع بابه ،لروره ذلك

جهزدنا أن نأكزل حنزن أو أةزد      ،يا عبزد اهلل  :يقول كل واةد معهما له ،امللح قد جا ا

 ومززا نظعززك إال وقززد تعاه ززت يف   ،فلززم تعمززل ف ززه ألززعانعا  ،صمززن ع العززا هززذا القززر 

وط بعزا لزك مزا أخذتزه      ،قد رسسنا إل ك هزذا اخلبزء   ،ومرنت على الشقا  ،لو  احلال

 .معا

فزرذا رلزول    ،قزرع بابزه   .فلما التقر بعد ان"رافهما ععزه  ،فأخذ القرصتني معهما

 ،إن اهلل قزد أتزاك بزالفرج    :إنه يقول لك :فقال ،فدخل )عل ه السالم(علي بن احلسني 

 .فرنه ال يأكله غانا ؛فارسس إل عا طعامعا

 .وةسزعت بعزد ذلزك ةالزه     ،قضزى معزه سيعزه    ،وباع الرجل اللنيلنيتني مبال عظ م

ب عا علي بن احلسني ال يقدر أن يسد معه  ،ما أشد هذا التفاو  :فقال بعض املخالفني

وك ف يعجء عن لد الفاقز" مزن    ،اك ف يكون هذ ،إذ أغعاه هذا الغعا  العظ م ،فاقً"

 !.يقدر على هذا الغعا  العظ م

 :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   هكذا قالت قري  للزعيب   :)عل ه السالم(فقال علي بن احلسني 

ويرجع إل ها يف  ،ك ف  ضي إىل ب ت املقد  ويشاهد ما ف ه من آثار األنب ا  من مك"

وذلزك   ،املديعز" إال يف اثزين عشزر يومزاً    من ال يقدر أن يبل  مزن مكز" إىل    ،ل ل" واةدع

 .ةني هاجر معها

إن  .جهلوا واهلل أمزر اهلل وأمزر أول ائزه معزه     :)عل ه السالم(ثم قال علي بن احلسني 

والرضزا مبزا    ،وتزرك االقزرتاح عل زه    ،املراتب الرف ع" ال تعال إال بالتسل م هلل جل ثعاؤه

 ،املكزاره صزربًا مل يسزاوهم ف زه غاهزم     إن أول ا  اهلل صربوا علزى احملزن و   .يدبرهم به

لكززعهم مززع ذلززك   ،فجززازاهم اهلل عززء وجززل بززأن أوجززب هلززم هززح مج ززع طلبززاتهم   



  67من حياة اإلمام السجاد  

 .(1)اليريدون معه إال ما يريده هلم

 

 ختم الحصاة

مزن   هل حتسعون رجاًل :ولأل ،ن غامن ابن أم غامن سخل املديع" ومعه أمهرو  أ

فزدلوني علزى علزي بزن عبزد اهلل بزن       . هزو ذاك  ،نعزم  :قزالوا  .بين هاشزم امسزه علزي   

 ،)عل ززه السززالم(معززي ة"ززاع خززتم عل هززا علززي واحلسززن واحلسززني   :فقلززت لززه .عبززا 

 .ومسعت أنه نتم عل ه رجل امسه علي

كززذبت علززى علززي بززن أبززي  ،يززا عززدو اهلل :فقززال علززي بززن عبززد اهلل بززن العبززا 

ن وصززار بعززو هاشززم يضززربونين ةتززى أرجززع عزز    ،وعلززى احلسززن واحلسززني  ،طالززب

وهزو   )عل زه السزالم(  فرأيزت يف لز لي يف معزامي احلسزني      .ثم للبوا مين احل"اع ،مقالي

فانتبهززت  .وامززض إىل علززي ابززين فهززو صززاةبك  ،هززاك احل"ززاع يززا غززامن  :يقززول لززي

إن يف  :وقزال لزي   ،فختمهزا  )عل ه السالم(فأت ت إىل علي بن احلسني  ،واحل"اع يف يد 

 .فال خترب به أةدًا ،أمرك لعربًع

 :قال يف ذلك غامن ابن أم غامنف

 أتيمممت عليممماً أبتغممممي الحمممق عنممممده
 

 وعنمممممممد علمممممممي عبمممممممرة ال أحممممممماول 
 

 فشممد وثمماقي ثممم قممال لممي اصممطبر
 

 كمممممممأني مخبمممممممول عرانمممممممي خابمممممممل 
 

 فقلمممممت لحممممماك هللا وهللا لمممممم أكمممممن
 

 ألكمممذب فمممي قمممولي المممذي أنممما قا مممل 
 

وخلمممممممى سمممممممبيلي بعمممممممد ضمممممممنك 
 فأصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبحت

 

 مخممممممالة نفسمممممممي وسممممممربي سمممممممابل 
 

                                                        

 .3، ح69اجمللس ،455ز  453ص :األمالي لل"دو  (1)
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ً  فأقبلممممت يمممما  خيممممر األنممممام مؤمممممما
 

 لممممك اليمممموم عنممممد العممممالمين أسمممما ل 
 

 ً  وقلت وخير القول ما كان صمادقا
 

 وال يسممتوي فممي الممدين حممق وباطممل 
 

 ً  وال يستوي من كان بالحق عالمما
 

 كممممآخر يمسممممي وهممممو للحممممق جاهممممل 
 

 فأنممت اإلمممام الحممق يعممرف فضممله
 

 وإن قصممرت عنممه النهممى والفضمما ل 
 

 وأنمممت وصمممي األوصمممياء محممممد
 

 (1)بمموك ومممن نيطممت إليممه الوسمما لأ 

  

 أ فزعت؟ 
 

كزان العزا  ال نرجزون مزن مكز" ةتزى نزرج علزي بزن           :قال لزع د بزن املسز ب   

ف"ززلى ركعززتني لززبح يف   ،فعززءل يف بعززض املعززازل  ،فخززرج وخرجززت معززه  .احلسززني

 :فرفزع رألزه فقزال    .ففءعزت معزه   ،فلم يبق شجر وال مدر إال لبحوا معزه  ،لجوسه

أ فءعزززت ،يزززا لزززع د!. قزززال .نعزززم يزززا ابزززن رلزززول اهلل :قلزززت:  هزززذا التسزززب ح

 .(2)األعظم

)عل زه  كان القرا  ال حيجون ةتى حيج زين العابزدين   :ويف رواي" لع د بن املس ب

 ،فسبق يومًا إىل الرةل .وكان يتخذ هلم السويق احللو واحلامض و عع نفسه ،السالم(

أيزت الشزجر واملزدر والرةزل     لقزد ر  ،فو الزذ  نفزس لزع د ب زده     ،فألف ته وهو لاجد

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،136ص 4ج :)عل هم السزالم( ل أبي طالب معاقب آ (1)

 .)عل ه السالم(ته معجءايف 

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،136ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ته معجءايف 
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 .(1)والراةل" يرسون عل ه مثل كالمه
 

 يا كنكرادخل 

رفزع اهلل  ز لقز ين حي زى ابزن أم الطويزل       :أنزه قزال   ،عن أبزي خالزد كعكزر الكزابلي    

)عل زه  فأخزذ ب زد  وصزر  معزه إل زه       ،)عل ه السالم(وهو ابن ساي" زين العابدين  ز  سرجته

عل ززه ث ززاب   ،مكلززس احل طززان  ،ش باملع"ززفرفرأيتززه جالسززًا يف ب ززت مفززرو   ،السززالم(

صر إلي يف غد إن شا   :قال لي ،فلما أن نهضت .فلم أطل عل ه اجللو  ،م"بغ"

أسخلزززتين علزززى رجزززل يلزززبس  :وقلزززت ل ح زززى ،فخرجزززت مزززن ععزززده .اهلل تعزززاىل

ثزم إنزي فكزر  يف أن رجزوعي إل زه غزا        ،إل ه وعءمت على أن ال أرجع ،امل"بغا 

فهممززت   ،ومل أر أةززداً  ،فوجززد  البززاب مفتوةززاً   ،غززد  ف"ززر  إل ززه يف  ،ضززائر

يزا   :ةتزى صزاح بزي    ،فظععزت أنزه يريزد غزا      ،فعاساني من ساخزل الزدار   ،بالرجوع

فزدخلت   ،وال علزم أةزد بزه غزا      ،وهذا الم كانت أمي مسزتين بزه   .كعكر اسخل

 ،وعل ه قم ص كزراب س  ،فوجدته جالسًا يف ب ت مطني على ة"ا من الربس  ،إل ه

وإن الزذ  رأيزت    .إنزي قريزب العهزد بعزرو      ،يزا أبزا خالزد    :فقال لي .ده حي ىوعع

وأخزذ ب زد  وب زد     ،)عل زه السزالم(  ثزم قزام    .ومل أرس خمالفتهزا  ،باألمس من رأ  املزرأع 

 ،فوقفعا نعظر إل زه  .قفا :وقال ،ومضى بعا إىل بعض الغدران ،حي ى ابن أم الطويل

 .مشى على املا  ةتى رأيعا كعبه تلوح فو  املزا  و ،بسم اهلل الرمحن الرة م :فقال

صزلوا  اهلل   ،واحلجز" العظمزى   ،أنزت الكلمز" الكزربى    ،اهلل أكزرب  ،اهلل أكزرب  :فقلت

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،)عل ه السزالم( اري  علي بن احلسني كتاب ت ،37ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .23...، ضمن حل د الساجدين
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وال  ،ثالث" ال يعظر اهلل إل هم يزوم الق امز"   :وقال ،)عل ه السالم(ثم التفت إل عا  .عل ك

 ،رج معزا مزن هزو معزا    واملخز  ،املزدخل ف عزا مزن لز س معزا      :وهلم عذاب أل م ،يءك هم

 .(1)أعين هذين ال"عفني ،والقائل أن هلما يف اإللالم ن" بًا

 

 بل هو ياقوت أحمر

ويءور العيب يف أكثزر   ،كان حيج الب ت ز  من أكابر بالس بل ز منيمعًا   رو  أن رجاًل

وحيمززل إل ززه اهلززدايا   ،ويززءوره )عل ززه السززالم(وكززان يززأتي علززي بززن احلسززني   ،األعززوام

أراك  :فقالزت لزه زوجتزه    .ثزم يرجزع إىل بزالسه    ،خزذ م"زاحل سيعزه معزه    ويأ ،والتحف

إن الرجزل الزذ  نهزد  إل زه      :فقزال  .تهد  حتفًا كزثاًع وال أراه جيازيزك ععهزا بشزي     

ألنزه خل فز"    ؛ومج ع ما يف أيد  العا  حتزت ملكزه   ،هدايانا هو ملك الدن ا واآلخرع

 .وإمامعا )صلى اهلل عل ه وآله( وهو ابن رلول اهلل ،وةجته على عباسه ،اهلل يف أرضه

ثم إن الرجل ته أ للحج مرًع أخزرى   ،فلما مسعت ذلك معه أمسكت عن مالمته

 .فالزتأذن عل زه فزأذن لزه     ،)عل زه السزالم(  وق"د سار علزي بزن احلسزني     ،يف السع" القابل"

 ،فقربه إل ه وأمره باألكل معزه  ،ووجد بني يديه طعامًا ،فدخل فسلم عل ه وقبل يديه

فقام الرجل وأخذ اإلبريق وصب املزا    ،ثم سعا بطست وإبريق ف ه ما  ،كل الرجلفأ

أنت ضز فعا فك زف ت"زب     ،يا ش   :)عل ه السالم(فقال  .)عل ه السالم(على يد  اإلمام 

 ،ملا أةببت ذلك :)عل ه السالم(فقال اإلمام  .إني أةب ذلك :فقال .!على يد  املا 

ف"ب الرجل على يديزه املزا  ةتزى     .وتقر به ع عاك ،فو اهلل ألريعك ما حتب وترضى

                                                        

أبزواب  مزن   5الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،103ز 102ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .92...، حتاري  ل د الساجدين
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قزال   .مزا   :فقزال  .؟مزا هزذا   :للرجزل  )عل زه السزالم(  فقال اإلمزام   .امتأل ثل  الطست

 .هو ياقو  أمحر بل :)عل ه السالم(اإلمام 

 .فرذا هو قد صار ياقوتًا أمحر برذن اهلل تعاىل ،فعظر الرجل

فقال  .ف"ب ةتى امتأل ثلثا الطست .املا صب  ،يا رجل :)عل ه السالم(ثم قال 

 .بل هذا زمرس أخضر :)عل ه السالم(قال  .هذا ما  :قال .؟ما هذا :)عل ه السالم(

 .فرذا هو زمرس أخضر ،فعظر الرجل

 :فقزال  ،ف"به على يديه ةتزى امزتأل الطسزت    .صب املا  :)عل ه السزالم( ثم قال 

؟ما هذا. السالم()عل ه قال  .هذا ما  :فقال: بل هذا سر أب ض. 

 .فرذا هو سر أب ض ،فعظر الرجل إل ه

 ،فتعجززب الرجززل  .وزمززرس ،ويززاقو  ،سر :فززامتأل الطسززت مززن ثالثزز" ألززوان   

مل يكزن ععزدنا    ،يزا شز     :)عل زه السزالم(  فقزال   .يقبلهما )عل ه السالم(وانكب على يديه 

واعتزذر لعزا    ،هزديتك فخذ هذه اجلواهر عوضًا عن  ،شي  نكاف ك على هداياك إل عا

 .ألنها عتبت عل عا ؛ععد زوجتك

فزال أشزك    !مزن أنبزأك بكزالم زوجزي     ،يا لز د   :وقال ،فأطر  الرجل رأله

وأخذ اجلواهر ولزار   ،)عل ه السالم(ثم إن الرجل وسع اإلمام  .أنك من أهل ب ت العبوع

هلل وأقسزمت علزى بعلزها بزا     ،فسزجد  هلل شزكراً   ،وةزدثها بالق"ز"   ،بها إىل زوجتزه 

فلما جتهء بعلها للحج يف السع" القابل" أخزذها   ،)عل ه السالم(العظ م أن حيملها معه إل ه 

 )عل زه السزالم(  فأتى الرجزل اإلمزام    ،وماتت قريبًا من املديع" ،فمرضت يف الطريق ،معه

وسعزا اهلل لززبحانه   ،وصزلى ركعزتني   )عل ززه السزالم( فقزام اإلمزام    .وأخزربه مبوتهزا   ،باك زاً 

فزرن اهلل عزء وجزل     ؛ارجزع إىل زوجتزك   :وقال له ،م التفت إىل الرجلث ،بدعوا 
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 .وهو حيي العظام وهي رم م ،قد أة اها بقدرته وةكمته

 .وجد زوجته جالسً" على ةال صحتها ،فلما سخل خ مته ،فقام الرجل مسرعًا

 ،لقد جا ني ملك املو  وقبض روةي ،واهلل :قالت ؟!.ك ف أة اك اهلل :فقال هلا

 )عل ه السزالم( وجعلت تعد أوصافه ز فرذا أنا برجل صفته كذا وكذا   ،ن ي"عد بهاوهم أ

)عل ززه هززذه صززف" لزز د  ومززوال  علززي بززن احلسززني   ،نعززم صززدقت  :وبعلززها يقززول ززز

 :انكززب علززى قدم ززه يقبلززهما ويقززول  ،فلمززا رآه ملززك املززو  مقززبالً  :قالززت .السززالم(

 )عل زه السزالم(  فزرس   .يا زين العابدينالسالم عل ك  ،السالم عل ك يا ةج" اهلل يف أرضه

فرنهزا كانزت قاصزدًع     ؛أعزد روح هزذه املزرأع إىل جسزدها     ،يزا ملزك املزو     :وقال له

لقزدومها   ؛وحي  ها ة اًع ط بً"، وإني قد لألت ربي أن يبق ها ثالثني لعً" أخرى ،إل عا

روةززي إىل ثززم أعززاس  .مسعززًا وطاعززً" لززك يززا ولززي اهلل  :فقززال امللززك .إل عززا زائززرًع لعززا

فأخزذ   .وخزرج عزين   ،)عل زه السزالم(  وأنزا أنظزر إىل ملزك املزو  قزد قبزل يزده         ،جسد 

فانكبزت علزى    ،وهزو مزا بزني أصزحابه     ،)عل زه السزالم(  الرجل ب د زوجته وأسخلزها إل زه   

وهزذا هزو الزذ  أة زاني اهلل      ،هذا واهلل ل د  وموال  :وهي تقول ،ركبت ه تقبلهما

بق ز"   )عل زه السزالم(  املزرأع مزع بعلزها جمزاورين ععزد اإلمزام       فلزم تزءل    ز  قزال  ز  بربكز" سعائزه  

(رمح" اهلل عل هما)أعمارهما إىل أن ماتا 
(1). 

                                                        

أبزواب  مزن   3البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،49ز   47ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .49...، ضمن حتاري  ل د الساجدين
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 الخضر يناجيه

إىل  )عل ززه السززالم(خرجززت مززع علزي بززن احلسززني   :قززال ،روى أبزو محززءع الثمززالي 

  إني انته ت يومًا إىل هذا احلزائط فاتكزأ   :قال .فلما وصل إىل ةائط ،هاهر املديع"

مززا أزال أراك  :ثزم قزال لزي    ،فزرذا رجزل عل زه ثوبزان أب ضزان يعظزر يف وجهزي        ،عل زه 

مزا علزى الزدن ا     :قلزت  .فهو رز  ةاضر يأكل معه الرب والفزاجر  !أ على الدن ا ،ةءيعًا

 .وإن القول لكما تقول ،ةءني

 ؟.فعزالم ةءنزك   ،فهي وعد صاس  حيكم ف ها ملك قاهر !أ فعلى اآلخرع :قال

 ؟.هل رأيت أةدًا توكل على اهلل فلم يكفه :فتبسم فقال .ابن الءبا احلءن من :قلت

فهزل رأيزت    :قزال  .ال :قلزت  ؟.فهل رأيت أةدًا لأل اهلل فلم يعطزه  :قال .ال :قلت

 .(1)فرذًا ل س قدامي أةد :)عل ه السالم(قال  .ال :قلت ؟.أةدًا خاف اهلل فلم يعجه

 )عل زه السزالم(  هزذا اخلضزر    ،احلسزني  يا علزي بزن   ه:فق ل ل ه،غاب ععويف رواي" ملا 

 .(2)ناجاك

                                                        

أبواب تزاري   من  9الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،145ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حل د الساجدين

يزن  ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني ز         ،87ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .وثبتت له اإلمام" من وجوه، )عل ه السالم(العابدين 
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5 

 مع ابن الحنفية
 

مزن املززوالني لألئمزز"   )عل زه السززالم( كزان حممززد بزن احلعف زز" ابزن اإلمززام أمزا املززنيمعني     

)عل ززه زيززن العابززدين علززي بززن احلسززني ، وكززان يعتقززد برمامزز" )علزز هم السززالم(الطززاهرين 

)عل زه  أن اإلمام بعزد احلسزني لز د الشزهدا      ، ولكن مبا أن بعض العا  ت"وروا السالم(

. أراس )عل زه السزالم(  هو حممد بن احلعف "؛ باعتبار كونزه ابزن اإلمزام أمزا املزنيمعني       السالم(

، وقزال: أنزا   )عل زه السزالم(  ابن احلعف " رس هذه الشبه"، فجزا  إىل اإلمزام زيزن العابزدين     

 ، فرتافعا إىل احلجر األلوس.م()عل هما السالأوىل باإلمام"، فرني أ  احلسن واحلسني 

سون حممزد بزن احلعف ز"،     )عل زه السزالم(  وبذلك ههر للجم ع إمام" علي بن احلسزني  

 .)عل ه السالم(وقد أذعن بذلك ابن احلعف "، وأههر تول ه البن أخ ه السجاس 

)عل زه  ملزا قتزل احلسزني بزن علزي       :قزال  ،)عل زه السزالم(  رو  عن أبزي جعفزر البزاقر    

يا  :ثم قال ،وخال به )عل ه السالم(لل حممد ابن احلعف " إىل علي بن احلسني أر ،السالم(

كان جعل الوصز " واإلمامز" مزن     )صلى اهلل عل ه وآلزه( قد علمت أن رلول اهلل  ،ابن أخي

وقد قتل أبزوك   ،ثم إىل احلسني ،ثم إىل احلسن ،)عل ه السالم(بعده لعلي بن أبي طالب 

وأنززا يف لززين   ،وأنززا عمززك وصززعو أب ززك   ،ومل يززوِص (هرضززي اهلل ععززه وصززلى اهلل عل زز  )

 .وال ختزالفين  ،فزال تعزازعين الوصز " واإلمامز"     ،وقدمي أةق بهزا معزك يف ةزداثتك   
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إنزي   ،اتق اهلل وال تدع ما ل س لك حبزق  ،يا عم :)عل ه السالم(فقال له علي بن احلسني 

قبزل أن   وصزى إلزي   أ (صزلوا  اهلل عل زه  )إن أبزي   ،يزا عزم   .أعظك أن تكون مزن اجلزاهلني  

وهزذا لزالح رلزول     ،يف ذلك قبل أن يستشهد بسزاع"  وعهد إلي  ،العرا  يتوجه إىل

 ،فزرني أخزاف عل زك نقزص العمزر      ؛فزال تعزرض هلزذا    ،ععزد   )صلى اهلل عل زه وآلزه(  اهلل 

وإن اهلل تبزارك وتعزاىل آىل أن ال جيعزل الوصز " واإلمامز" إال يف عقزب        .وتشتت احلال

فانطلق بعا إىل احلجر األلوس ةتى نتحزاكم   ،فرن أرس  أن تعلم ،م()عل ه السالاحلسني 

 وكزان الكزالم ب عهمزا وهمزا يومئزذ       ز  )عل زه السزالم(  قزال البزاقر    ز  ونسزأله عزن ذلزك    ،إل ه

ابزدأ   :حملمزد  )عل ه السالم(فقال علي بن احلسني  .فانطلقا ةتى أت ا احلجر األلوس ،مبك"

 ،فابتهزل حممزد يف الززدعا    .ثزم الزأله   ،لزك احلجززر والزأله أن يعطزق    ،فابتهزل إىل اهلل 

أمزا إنزك يزا     :)عل زه السزالم(  فقال علي بزن احلسزني    .ثم سعا احلجر فلم جيبه ،ولأل اهلل

 .فزاسع أنزت يزا ابزن أخزي والزأله       :فقال لزه حممزد   .عم لو كعت وص ًا وإمامًا ألجابك

ك بالزذ  جعزل ف زك    ألزأل  :ثزم قزال   ،مبزا أراس  )عل زه السزالم(  فدعا اهلل علي بن احلسني 

ملزا أخربتعزا بلسزان عربزي      ،وم ثا  العا  أمجعزني  ،وم ثا  األوص ا  ،م ثا  األنب ا 

فتحزرك احلجزر ةتزى كزاس أن يزءول       ؟.من الوصي واإلمام بعد احلسني بن علي :مبني

اللزهم إن الوصز " واإلمامز" بعزد      :ثم أنطقه اهلل بلسان عربي مبني فقال ،عن موضعه

وابن فاطم" بعت رلول  ،علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب احلسني بن علي إىل

 .(1))عل ه السالم(فان"رف حممد وهو يتوىل علي بن احلسني  .)صلى اهلل عل ه وآله(اهلل 

أ ختاطزب ابزن    :قزال أبزو خالزد الكزابلي حملمزد ابزن احلعف ز"        :املربس يف الكاملقال 

                                                        

يف أش ا  شتى من علوم  )عل ه السزالم(  علي بن احلسني اةتجاج ،316ص 2ج :ةتجاج للطربلياال (1)

 .الدين
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وزعزم أنززه   ،إىل احلجزر األلزوس  إنززه ةزاكمين   :فقزال  ؟!.أخ زك مبزا ال ناطبزك مبثلزه    

 ؛لزلم األمزر إىل ابزن أخ زك     :فسمعت احلجر يقزول  ،ف"ر  معه إىل احلجر .يعطقه

 .(1)ف"ار أبو خالد إمام ًا .فرنه أةق به معك

جزا    ،ملزا قتزل احلسزني بزن علزي      :قزال ، )عل ه السزالم( عن أبي جعفر ويف رواي": 

 ،أنا عمزك وصزعو أب زك    ،ابن أخي يا :فقال له .حممد بن احلعف " إىل علي بن احلسني

)صزلى اهلل  لزالح رلزول اهلل    فزاسفع إلزي    ،فأنا أةق باإلمام" والوصز "  ،وأنا ألن معك

فزرني أخزاف    ؛اهلل وال تدع ما ل س لزك  اتِق ،يا عم :فقال علي بن احلسني .عل ه وآلزه( 

ر أنزا أةزق بهزذا األمز     :فقزال لزه حممزد بزن احلعف ز"      .وشتا  األمر ،عل ك نقص العمر

مزن  : فقزال  .فهل لك إىل ةزاكم حنزتكم إل زه    ،يا عم :فقال له علي بن احلسني .معك

 ،يزا عزم   :قزال لزه   .فلما وقفزا ععزده   ،فتحاكما إل ه :قال .احلجر األلوس :قال ؟.هو

فتقزدم علزي بزن     :قزال  .فتكلم حممد بزن احلعف ز" فلزم جيبزه     :قال .تكلم فأنت املطالب

إنززي ألززألك بامسززك املكتززوب يف لززراس  اللززهم  :فوضززع يززده عل ززه وقززال ،احلسززني

وألزألك بامسزك املكتزوب يف     ،وألألك بامسك املكتوب يف لراس  العظمز"  ،البها 

وألززألك بامسززك   ،وألززألك بامسززك املكتززوب يف لززراس  اجلززالل   ،لززراس  القززوع

 ،وألزززألك بامسزززك املكتزززوب يف لزززراس  السزززرائر ،املكتزززوب يف لزززراس  السزززلطان

 ،وألزألك بامسزك الفزائق اخلزبا الب"زا      ،لراس  اجملدوألألك بامسك املكتوب يف 

 ؛ورب حممزد خزامت العبز ني    ،ورب جربئ ل وم كائ ل وإلراف ل ،رب املالئك" الثمان "

نرب ملن اإلمام" والوص " بعزد احلسزني بزن     ،ملا أنطقت هذا احلجر بلسان عربي ف" ح

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،147ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم( تهمعجءاف"ل يف ، السالم(
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بالزذ  جعزل ف زك    ألزألك   :فقزال  ،ثم أقبل علي بن احلسني على احلجر ز  قال ز  علي

إال أخرب  ملن اإلمام" والوص " بعد احلسزني بزن    ،والشهاسع ملن وافاك ،مواث ق العباس

وتكلم بلسان عربي مبني  ،فتءعءع احلجر ةتى كاس أن يءول من موضعه :قال .علي

إن اإلمام" والوص " بعد احلسني بزن علزي لعلزي     .للم للم ،يا حممد :يقول ،ف" ح

 .(1)بأبي علي :فرجع حممد بن احلعف " وهو يقول :عفرقال أبو ج .بن احلسني

 

                                                        

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علزي بزن احلسزني     ،111ز   110ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(زين العابدين 
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 اإلمام يبني الكعبة

 

فلمزا   .فزر  العزا  ترابهزا    ،ملزا هزدم احلجزاج الكعبز"     :قزال  ،عن أبان بزن تغلزب  

فمععت العا  البعا  ةتى  ،خرجت عل هم ة " ،فأراسوا أن يبعوها ،صاروا إىل بعائها

 ،ف"عد املعزرب ثزم نشزد العزا      ،معع بعا ها فخاف أن يكون قد ،فأتوا احلجاج .هربوا

 .رةم اهلل عبدًا ععده مما ابتل عا به علم ملا أخربنا به :وقال

فععزد رجزل رأيتزه جزا  إىل      ،إن يكن ععد أةد علم :فقال ،فقام إل ه ش   :قال

  ؟!.من هو :فقال احلجاج .فأخذ مقدارها ثم مضى ،الكعب"

  .)عل ه السالم(علي بن احلسني  :فقال

  .معدن ذلك :فقال

فزأخربه مبزا كزان مزن معزع اهلل إيزاه        ،فأتزاه  )عل زه السزالم(  فبع  إىل علي بن احلسزني  

   .البعا 

عمززد  إىل بعززا  إبززراه م  ،يززا ةجززاج :)عل ززه السززالم(فقززال لززه علززي بززن احلسززني 

اصزعد املعزرب وأنشزد     .كأنك ترى أنه تراث لك ،وإمساع ل فألق ته يف الطريق وانتهبته

  .ن ال يبقى أةد معهم أخذ معه ش ئًا إال رسهأ ،العا 

  .ففعل وأنشد العا  أن ال يبقى معهم أةد ععده شي  إال رسه :قال
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 (صززلوا  اهلل عل ززه)أتززى علززي بززن احلسززني  ،فلمززا رأى مجززع الززرتاب ،فززرسوه :قززال

فحفروا ةتى انتهزوا   ،فتغ بت ععهم احل " :قال .وأمرهم أن حيفروا ،فوضع األلا 

فزدنا   ،فتعحزوا  .تعحزوا  :)عل زه السزالم(  قال هلم علي بن احلسزني   .القواعدإىل موضع 

 :فقزال  .ثزم سعزا الفعلز"    ،ثم غطاها بزالرتاب ب زد نفسزه    ،ثم بكى ،معها فغطاها بثوبه

ضعوا بعا كم.  

 ؛أمزر بزالرتاب فزألقي يف جوفززه    ،فلمزا ارتفعززت ة طانهزا   ،فوضزعوا البعزا    :قزال 

 .(1)إل ه بالدرج ي"عد ،مرتفعًا فلذلك صار الب ت

                                                        

م باب وروس تبع وأصحاب الف ل الب ت وةفر عبد املطلب زمزء  ،كتاب احلج، 222ص 4ج :الكايف (1)

 .8، حوهدم قري  الكعب" وبعائهم إياها وهدم احلجاج هلا وبعائه إياها



   /6سلسلة من حياة املعصومني  80 

 
 

7 

 عبادات

 

 كثرة العبادة

اهلل كززثا العبززاسع والززدعا  واملعاجززاع مززع   )عل ززه السززالم(كززان اإلمززام زيززن العابززدين  

 :عءوجل

سزحر  اليطزوف مزن العشزا  إىل     )عل زه السزالم(  رأيتزه   ال مزاني:    الفق هوطاويقول 

 :وقال ،فلما مل ير أةدًا رمق السما  بطرفه ،ويتعبد

َوَأب َواُبززَك ُمَفت َحززا    ،َوَهَجَعززت  ُعُ ززوُن َأَنام ززَك ،َغززاَر   ُنُجززوُم َلززَماَوات َك ِإَلِهززي

 )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   َوُتِرَيع زي َوج زَه َجزدِّ  ُمَحم زد       ،ج ئ ُتَك ل َتغ ف َر ل ي َوَتر َةَمع ي ،ل لس ائ ل نَي

 .ف ي َعَرَصا   اْلق َ اَم" 

 :وقال ،ثم بكى

 َوَمزا َعَ"ز  ُتَك ِإذ  َعَ"ز  ُتَك     ،َمزا َأَرس ُ  ب َمع " زَ ت ي ُمَخاَلَفَتزكَ    ،ل َكَوَجاَلَوع ء ت َك

َوَلك ززن  َلززو َلت  ل ززي   ،َواَل ل ُعُقوَبت ززَك ُمَتَعززرِّض  ،َواَل ب َعَكال ززَك َجاه ززل  ،َوَأَنززا ب ززَك َشززاك  

َفززاآلَن م ززن  َعززَذاب َك َمززن      ،ي َوَأَعززاَنع ي َعَلززى َذل ززَك َلززت ُرَك اْلُمر َخززى ب ززه  َعَلزز      ،َنْفس ززي

َفَوا َلزو َأَتاه  َغزدًا م زَن اْلُوُقزوف       .َوب َحب ِل م َن َأع َت" ُم ِإن  َقَطع َت َةب َلَك َععِّي ،َيس َتع ق ُذن ي

َأم   ،ُزَمزَع اْلُمخ فِّزنَي َأُجزو    َأ .ُةطُّزوا  :َول ْلُمث ق ل نَي ،ُجوُزوا :َب  َن َيَدي َك ِإَذا ق  َل ل ْلُمخ فِّنَي
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َأَمزا آَن ل زي َأن     ،َوي ل ي ُكل َما َطاَل ُعُمِر  َكُثَر   َخَطاَياَ  َوَلزم  َأُتزب    ،َمَع اْلُمث ق ل نَي َأُةطُّ

 .َأل َتح َي م ن  َربِّي

 :ثم بكى وأنشأ يقول

 تحرقنممي بالنممار يمما غايممة المنممى أ
 

 فممممأين رجمممما ي ثمممممم أيممممن محبتمممممي 
 

 أتيممممممت بأعمممممممال قبمممممما  زريممممممة
 

المممممورى خلمممممق جنمممممى ومممممما فمممممي  
 كجنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايتي

 :وقال ،ثم بكى 

َتَتزَوس ُس ِإَلزى َخْلق زَك     ،َوَتح ُلزُم َكَأن زَك َلزم  ُتع زصَ     ،َتَرى ُلب َحاَنَك ُتع َ"ى َكَأن َك اَل

 .َوَأن َت َيا َل ِّد   اْلَغع يُّ َعع ُهم  ،ب ُحس ِن ال" ع  ِع َكَأن  ب َك اْلَحاَجَ" ِإَل  ِهم 

وشزلت برألزه ووضزعته علزى      ،فزدنو  معزه   :قزال  .لزاجداً  ثم خزر إىل األرض 

مزن الزذ     :فالزتوى جالسزًا وقزال    ،وبك ت ةتى جر  سموعي على خده ،ركبي

  .أشغلين عن ذكر ربي

وحنزن يلءمعزا أن    !مزا هزذا اجلزءع والفزءع     ،  يا ابن رلزول اهلل وأنا طاو :فقلت

 ،مك فاطم" الءهرا وأ ،أبوك احلسني بن علي ،نفعل مثل هذا وحنن عاصون جانون

 !.)صلى اهلل عل ه وآله(وجدك رلول اهلل 

سع عزين ةزدي  أبزي     ، وه هزا  ه هزا  يزا طزاو     :وقزال  فالتفزت إلزي    :قال

وخلزق العزار    ،خلق اهلل اجلع" ملن أطاعه وأةسن ولو كان عبدًا ةبشز اً  ،وأمي وجد 

ِِا  نُ  :ما مسعت قولزه تعزاىل   أ .ملن ع"اه ولو كان ولدًا قرش ًا وهِ  فَو ََ فِوا  لور ِفو

اَءلُهنَ اَب بَْيونَُهْم ََْهَمئِو و َو َ ََسََسو أَْنَسوفََل 
تقدمز"   ال يعفعزك غزدًا إال    ،واهلل  .(1)

                                                        

 .101لورع املنيمعون: ( 1)
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 .(1)تقدمها من عمل صاحل

فززرذا شززاب هريززف  ،كعززت أطززوف ةززول الكعبزز" ل لززً"قززال:  ،األصززمعيوروى 

 :لوهو يقو ،وهو متعلق بألتار الكعب" ،وعل ه ذؤابتان ،الشمائل

  َُغل َقزت  اْلُمُلزوُك    .اْلَحزيُّ اْلَق ُّزومُ   َوَأن زَت اْلَمل زكُ   ،َوَعَلزت  العُُّجزومُ   ،َناَمزت  اْلُعُ زون

ج ئ ُتززَك ل َتع ُظززَر ِإَلززي     ؛َوَباُبززَك َمْفُتززوح  ل لس ززائ ل نيَ   ،َوَأَقاَمززت  َعَل  َهززا ُةر اَلززَها   ،َأب َواَبَهززا

 .نَيب َرة َمت َك َيا َأر َةَم الر اة م 

 :ثم أنشأ يقول

يمما مممن يجيممب دعمما المضممطر فممي 
 الظلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 يا كاشمف الضمر والبلموى ممع السمقمِ  
 

 قممد نممام وفممدك حممول البيممت قاطبممةً 
 

 وأنممممت وحممممدك يمممما قيمممموم لممممم تممممنمِ  
 

 أدعممموك رب دعممماًء قمممد أممممرت بمممه
 

 فممارحم بكمما ي بحممق البيممت والحممرمِ  
 

 إن كان عفوك ال يرجوه ذو سرف
 

 بمممالنعمِ فممممن يجمممود علمممى العاصمممين  
 

)عل ه السالم(فاقتف ته فرذا هو زين العابدين  :قال
(2). 

                                                        

بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،152ز   151ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، )عل ه السالم(

بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،151ز   150ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، )عل ه السالم(



  83من حياة اإلمام السجاد  

 

 كثرة السجود

 

)عل زه  إن أبزي علزي بزن احلسزني      :)عل زه السزالم(  قال أبو جعفر حممد بن علي الباقر 

وال قرأ آيً" مزن كتزاب اهلل عزء وجزل      ،ما ذكر هلل عء وجل نعمً" عل ه إال لجد السزالم( 

 ،فع اهلل عء وجل ععه لو ًا نشاه أو ك د كائد إال لجدوال س ،ف ها لجوس إال لجد

وكزان   ،لجد وال وفق إلصالح بني اثعني إال  ،لجد وال فر  من صالع مفروض" إال 

 .(1)فسمي السجاس لذلك ؛أثر السجوس يف مج ع مواضع لجوسه

يف موضزع لزجوسه آثزار     )عل زه السزالم(  كزان ألبزي    :قزال  ،)عل ه السزالم( عن الباقر و

فسزمي ذا الثفعزا     ؛يف كزل مزرع  زس ثفعزا      ،وكان يقطعها يف السع" مرتني ،ئ"نات

 .(2)لذلك

وهو ما يقع على األرض مزن أعضزائه إذا الزتعا      ،واةدع ثفعا  البعا :الثفع"و

 .وغلظ كالركبتني
 

 حتى كاد أن يموت

رهزا ةتزى   يكر ،(3)َنِ  لود ِ  مِ هْ ََو كِ الِ مَ  :إذا قرأ )عل ه السالم(زين العابدين كان 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   1البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،6ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .10...، حل د الساجدين

 .1، ح167الباب ،233ص 1ج :علل الشرائع (2)
 .4":لورع الفاحت( 3)
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 .(1)كاس أن  و 

 

 صالة وعبودية

كان  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل  ،عن أب ه ،عن حممد بن احلسني اخلءاز

وكزان   ،يلزبس ال"زوف وأغلزظ ث ابزه إذا قزام إىل ال"زالع       )عل ه السزالم( علي بن احلسني 

فزأتى   .ويسجد علزى األرض  ،إذا صلى يربز إىل موضع خشن ف "لي ف ه )عل ه السالم(

 ،فأقبزل ي"زلي   ،ثم قام على ةجزارع خشزع" حمرقز"    ،يومًا ز  وهو جبل باملديع"ز اجلبان  

وكأمنززا غمززس يف املززا  مززن كثززرع      ،فرفززع رألززه مززن السززجوس    ،وكززان كززثا البكززا   

 .(2)سموعه

 

 هكذا يتوضأ

وكزان   ،ال حيب أن يع عه علزى طهزوره أةزد    )عل ه السالم(كان اإلمام زين العابدين 

 ،ثم توضأ ،فرذا قام من الل ل بدأ بالسواك .ونمره قبل أن يعام ،ا  لطهورهيستقي امل

 .(3)ثم يأخذ يف صالته

 

                                                        

 .13، حكتاب فضل القرآن ،602ص 2ج :الكايف (1)

أبواب تزاري   من  5الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،108ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .104...، حل د الساجدين

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،75ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (3)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، عل ه السالم()العابدين 
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 العبادة وإضرار الجسم
 

شزديد   )عل زه السزالم(  كان علي بن احلسزني   :قال ،)عل ه السزالم( ال"اس  اإلمام عن 

 يا أبت  :له فقلت .فأضر ذلك جبسمه ،ول له قائم ،نهاره صائم ،االجتهاس يف العباسع

 .(1)أحتبب إىل ربي لعله يءلفين :فقال له ؟!.كم هذا الد وب

كزان علزي بزن احلسزني ي"زلي يف ال زوم والل لز"         :)عل زه السزالم(  الباقر اإلمام وعن 

، وقد بل  من العباسع ما مل يبلغزه أةزد،   وكانت الريح مت له مبعءل" السعبل"، ألف ركع"

عاه من البكزا ، وسبزر  جبهتزه، واجلزرم أنفزه      وقد اصفر لونه من السره، ورمضت ع 

فبك زت ةزني رأيتزه بتلزك      .لاقاه وقدماه من الق زام يف ال"زالع   من السجوس، وورمت

أعطين بعض ال"حف الي ف هزا عبزاسع علزي بزن      ،يا بين :فالتفت إلي  وقال ،احلال

مزا  مزن يقزوى علزى عبزاسع أ     :وقزال  ،فقرأ ف ها يساًا ثم تركها ،فأعط ته .أبي طالب

 .(2))عل ه السالم(املنيمعني 

كان أبي ي"لي بالل ل ةتى يءةزف إىل   :قال ،وعن عبد اهلل بن علي بن احلسني

 .(3)فراشه

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،155ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، السالم(

 )علز هم السزالم(   باب يف معجءا  حممزد وأوصز ائه   ،17، ب891ز    890ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

 .أخالق ًا )عل ه السالم(ف"ل يف معجءا  اإلمام السجاس ، األخال من جه" 

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،92ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (3)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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 حب   ي"عب عل ه الق ام.لشدع اإلع ا  من العباسع وذلك 

 

 كثرة الصالة

فكزان ي"زلي    ، سزمائ" جللز"  : )عل ه السالم(رو  أنه كانت لإلمام زين العابدين 

وكزان ق امزه يف    ،وكان إذا قام يف صالته غشي لونزه لزون آخزر    ،ل" ركعتنيععد كل جل

 ،كان أعضاؤه ترتعزد مزن خشز " اهلل    ،صالته ق ام العبد الذل ل بني يد  امللك اجلل ل

 .(1)يرى أنه ال ي"لي بعدها أبدًا ،وكان ي"لي صالع موسع

 

 المعرفة باهلل والخوف منه

إذا توضزأ   )عل زه السزالم(  علي بن احلسني  انك :قال ،عن عبد اهلل بن حممد القرشي

أ تزدرون ملزن أتأهزب     :ف قزول  ؟!.الزذ  يغشزاك  هزذا  ما  :ف قول له أهله .اصفر لونه

 .(2)للق ام بني يديه

 

 قضاء النوافل

ملتءمًا بالعوافل ال وم ز" وغاهزا، فزرذا فاتتزه      )عل ه السالم(كان اإلمام زين العابدين 

 ،يزا بزين   :ويقزول  ،مزن صزالع نافلز" العهزار يف الل زل      كان يقضي ما فاتزه ألمر أهم، 

                                                        

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،517ص 2ج :اخل"ززال (1)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

بزاب تزاري  اإلمزام علزي بزن احلسزني        143ز   142ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل علزى العبزاس   (2)

 .)عل ه السالم(ف"ل يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله )عل ه السالم(
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س معكم نفسه عزاسًع مزن اخلزا أن يزدوم     ولكن أةب ملن عو  ،هذا عل كم بواجب ل س

 .(1)عل ها

 

 ً  كنت أناجي رباً عظيما

فتفءع أهل املديع" لزذلك ةتزى    ،ابن يف بئر )عل ه السالم(دين بإلمام زين العالقط ل

 ؟.فق زل لزه يف ذلزك    ،فمزا زال عزن حمرابزه    ،قائمًا ي"لي م()عل ه السزال  وكان ،أخرجوه

 .(2)إني كعت أناجي ربًا عظ مًا .ما شعر  :فقال

 

 ألف ركعة

كزان علزي بزن احلسزني      :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي جعفر حممد بن علزي البزاقر   

ه )عل ززكمزا كزان يفعزل أمزا املزنيمعني       ،ي"زلي يف ال زوم والل لز" ألزف ركعزز"     )عل زه السزالم(  

 .(3)فكان ي"لي ععد كل جلل" ركعتني ،كانت له  سمائ" جلل" ،السالم(

ما رأيت هامش زًا   :مسعت أبا ةازم يقول :قال ،عن عبد العءيء بن أبي ةازمو

ي"لي يف ال وم والل ل" ألف  )عل ه السزالم( وكان  ،)عل ه السالم(أفضل من علي بن احلسني 

                                                        

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،75ص 2ج :الغم" يف معرفز" األئمز"   كشف (1)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

أبواب تزاري   من  5الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،100ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .88...، ضمن حل د الساجدين

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،517ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 
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 .(1)ركرع البعاةتى خرج جببهته وآثار لجوسه مثل ك ،ركع"

وهزي ناتئز" عزن     ،زور البعا الذ  إذا برك أصاب األرض ز:  بالكسرز الكركرع  و

 .جسمه كالقرص"

 

 صوم وتهجد

بعد  )عل ه السالم(لألت موالًع لعلي بن احلسني  :قال ،عن أب ه ،عن ابن البطائين

أطعززب أو  :فقالززت ؟.)عل ززه السززالم(صززفي لززي أمززور علززي بززن احلسززني   :فقلززت .موتززه

وال فرشت له فراشًا  ،ما أت ته بطعام نهارًا قط :قالت .بل اخت"ر  :فقلت .أخت"ر

 .(2)بل ل قط

 

 االنقطاع إلى هللا

 ،كززان إذا قززام إىل ال"ززالع تغززا لونززه )عل ززه السززالم(اإلمززام زيززن العابززدين  رو  أن

 :فرمبا لأله عن ةاله من ال يعرف أمره يف ذلك ف قزول  ،وةال أمره ،وأصابته رعدع

إني أريد الوقوف بني يد  ملك عظ م(3). 

 .لشزغله بال"زالع   ؛ومل يسمع ش ئًا ،وكان إذا وقف يف ال"الع مل يشتغل بغاها

                                                        

 .10ح ،165الباب ،232ص 1ج :علل الشرائع (1)

اس يف تأكد الزتحباب اجلزد واالجتهز    20الباب ،أبواب مقدم" العباسا ، 89ص 1ج :ولائل الش ع" (2)

 .210، حالعباسع

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،150ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (3)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، السالم(
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وأتزاهم   ،ف"زاح أهزل الزدار    ،لقط بعض ولده بعض الل الي فانكسر  يدهةتى أنه 

 .وكزل ذلزك ال يسزمعه    ،فجرب ال"يب وهو ي"ز ح مزن األمل   ،وجي  باجملرب ،اجلاان

 .(1)فأخربوه .؟ما هذا :فقال ،بح رأى ال"يب يده مربوطً" إىل ععقهفلما أص

يزا ابزن رلزول     :فجعلزوا يقولزون   ،وقع ةريق يف ب ت هزو ف زه لزاجد   رو  أنه و

مزا الزذ  أهلزاك     :فق زل لزه بعزد قعزوسه     .فما رفع رأله ةتزى أطفئزت   !العار العار ،اهلل

 .(2)أهلتين ععها العار الكربى :قال ؟!.ععها

ه ةتزى فزر  مزن    فلزم يسزوّ   ،فسقط الرسا  عن أةد معكب زه  ،ى ذا  يومولقد صل

تزدر  بزني    أ ،وحيزك : )عل ه السزالم( فقال  ؟!.فسأله بعض أصحابه عن ذلك .صالته

 .معها بقلبه ما أقبل عل ه إن العبد ال تقبل من صالته إال  !يد  من كعُت

 .(3)هلكعا :فقال الرجل

 

 خشوع الصالة

كزان علزي بزن     :يقزول  )عل زه السزالم(  كان أبي  :قال ،ه السالم()عل عن أبي عبد اهلل 

ال يتحزرك معزه شزي  إال مزا      ،إذا قام إىل ال"الع كأنه لا  شزجرع  )عل ه السالم(احلسني 

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،150ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .السالم()عل ه ده زهف"ل يف ، السالم(

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،150ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (2)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، السالم(

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،517ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 
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 .(1)ةركت الريح معه

 

 العبادة حتى خوف الهالك
 

اإلمزام زيزن   رو  أن فاطم" بعت علي بن أبي طالب ملا رأ  ما يفعلزه ابزن أخ هزا    

هذا علي بن احلسزني   :قالت جلابرز أ  من كثرع العباسع والبكا  ز    )عل ه السزالم( دين العاب

فعل زك أن تأت زه وتزدعوه     ،وثفعت جبهتزاه وركبتزاه   ،اجلرم أنفه ،بق " أب ه )عل ه السالم(

 .إىل البق ا على نفسه

وأنزا   ،أنت واهلل الباقر :قال له ،أقبل )عل ه السالم(وإذا ابعه حممد  ،فجا  جابر بابه

إنزك تبقزى ةتزى     :لزه  )عل زه السزالم(  فقزال   .)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   أقرئك لزالم رلزول اهلل   

 .(2)ثم يكشف عن ب"رك ،تعمى

أن فاطم" بعت علي بن أبي طالب ملزا   :)عل ه السالم(عن أبي جعفر حممد بن علي 

تت جزابر  أ ،نظر  إىل ما يفعل ابن أخ ها علي بن احلسني بعفسه من الدأب يف العباسع

إن لعزا   ،يا صزاةب رلزول اهلل   :فقالت له .بن عبد اهلل بن عمرو بن ةرام األن"ار 

من ةقعا عل كم أن إذا رأيتم أةدنا يهلزك نفسزه اجتهزاسًا أن تزذكروه      ،عل كم ةقوقًا

قد اجلزرم   ،وهذا علي بن احلسني بق " أب ه احلسني ،وتدعوه إىل البق ا على نفسه ،اهلل

 .إس ابًا معه لعفسه يف العباسع ،وركبتاه وراةتاهوثفعت جبهته  ،أنفه

وبالباب أبو جعفر حممد  ،)عل ه السالم(فأتى جابر بن عبد اهلل باب علي بن احلسني 

                                                        

 .4، حباب اخلشوع يف ال"الع وكراه " العب  ، كتاب ال"الع،300ص 3ج :الكايف (1)

 .14، ح5الباب ،271ز  270ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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فعظزر جزابر إل زه     ،يف أغ لمز" مزن بزين هاشزم قزد اجتمعزوا هعزاك        )عل ه السزالم( بن علي ا

 ؟.فمن أنت يا غالم ،ج تهول )صلى اهلل عل ه وآله(هذه مش " رلول اهلل  :فقال .مقباًل

 :ثزم قزال  )رضزوان اهلل عل زه(   فبكزى جزابر    .أنا حممد بن علي بن احلسني :فقال :قال

 ،فحزل جزابر أزراره   ،فزدنا معزه   .اسن مين بأبي أنزت  ،أنت واهلل الباقر عن العلم ةقًا

أقرئزك عزن    :وقزال لزه   ،وجعزل عل زه خزده ووجهزه     ،ووضع يده على صزدره فقبلزه  

وقزال   .وقد أمرني أن أفعل بزك مزا فعلزت    ،السالم ى اهلل عل ه وآلزه( )صلجدك رلول اهلل 

ةتززى تلقززى مززن ولززد  مززن امسززه  ،يوشززك أن تعزز   وتبقززى :لززي )صزلى اهلل عل ززه وآلززه( 

ثززم يكشززف لززك عززن  ،إنززك تبقززى ةتززى تعمززى :وقززال لززي .يبقززر العلززم بقززرًا ،حممززد

 .ائذن لي على أب ك :ثم قال لي .ب"رك

وقد فعزل بزي    ،إن ش خًا بالباب :وقال ،أخربه اخلربفدخل أبو جعفر على أب ه ف

أ من بزني ولزدان أهلزك     ز  ثم قال ز  ذلك جابر بن عبد اهلل ،يا بين :فقال .ك ت وك ت

 .نعم :قال ؟!.وفعل بك ما فعل ،قال لك ما قال

 ،ثززم أذن جلززابر .ولقززد أشزاط بززدمك  ،إنززه مل يق"زدك ف ززه بسززو   ،إنززا هلل :قزال 

فسأله عزن   ،)عل ه السالم(فعهض علي  .قد أنضته العباسع ،بهفدخل عل ه فوجده يف حمرا

أ مزا   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فأقبل جابر عل ه يقول .أجلسه جبعبه ثم ،ةف ًا ةاله لنيااًل

وخلززق العززار ملززن أبغضززكم  ،علمززت أن اهلل تعززاىل إمنززا خلززق اجلعزز" لكززم وملززن أةززبكم 

 :)عل زه السزالم(  لي بزن احلسزني   قال له ع !.فما هذا اجلهد الذ  كلفته نفسك ،وعاساكم

قزد غفزر اهلل لزه     )صلى اهلل عل زه وآلزه(  أ ما علمت جد  رلول اهلل  ،يا صاةب رلول اهلل

وتعبزد بزأبي هزو وأمزي ةتزى انزتف         ،فلزم يزدع االجتهزاس    ،ما تقدم من ذنبه وما تأخر

أ تفعل هذا وقد غفر اهلل لزك مزا تقزدم مزن ذنبزك ومزا        :وق ل له ،السا  وورم القدم
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 .أ فال أكون عبدًا شكورًا :قال ؟!.خرتأ

ولزز س يغززين ف ززه قززول مززن   ،)عل ززه السززالم(فلمززا نظززر جززابر إىل علززي بززن احلسززني  

البق ززا علززى  ،يززا ابززن رلززول اهلل  :قززال لززه ،يسززتم له مززن اجلهززد والتعززب إىل الق"ززد 

سززتمطر توبهززم  ،فرنززك مززن ألززرع بهززم يسززتدفع الززبال  ويستكشززف الززألوا  ؛نفسززك

 .السما 

ةتزى   (صلوا  اهلل عل همزا )ال أزال على معهاج أبو  منيتس ًا بهما  ،يا جابر :هفقال ل

 .ألقاهما

ما أرى يف أوالس األنب ا  مبثزل علزي    واهلل  :فقال هلم ،فأقبل جابر على من ةضر

لذري" علي بن احلسني أفضزل مزن    واهلل  .)عل ه السالم(بن احلسني إال يولف بن يعقوب 

 .(1)كما ملئت جورًا معهم ملن  أل األرض عداًلإن  ،ذري" يولف بن يعقوب

 

 أوجه العبادة
 

 ثم إن أوجه العباسع ععد اإلنسان عديدع، معها:

 : اخلوف من العار ومن عقوب" اآلخرع.1

 : الشو  إىل اجلع" والدرجا  العال ".2

: أهل " البار  عء وجل للعباسع؛ ألنه املزععم علزى اإلطزال ، ف عبزده لكسزب      3

 جل.رضاه عء و

: أسا  واجب االةرتام ملزن يسزتحقه، وهكزذا يف األمزور العاسيز" ة ز  ُيحزرتم        4

                                                        

 .16/  1314، ح31لساجمل ،637ز  636ص: األمالي للطولي (1)
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مثل ابن ل عا لعلمه، وإن مل يلتف من ُيحرتم ذلك، أما البار  عزء وجزل فهزو عزامل     

 بكل شي .

 : تكم ل العابد نفسه يف روةه أو جسمه ول س تكم اًل للمعبوس.5

إلروا  شززجرها وإن مل تكززن  : السزا علززى نهززج احل ززاع، فمزن يسززقي احلديقزز"  6

احلديق" له، فرنه نوع من السا على السع" الكون " يف احل اع، وهكزذا العبزاسع فزرن كزل     

شي  يف الكون يعبد اهلل عء وجل، فرذا عبد اإلنسان ربه لار على العهج ال"ح ح يف 

 التكوين مضافًا إىل الطاع" يف التشريع.

الفوائزد: فهزي بعزد عزن العزار،       وعباسع اهلل عزء وجزل تشزتمل علزى مج زع تلزك      

وقززرب إىل اجلعززان، وتوجززب رضززا امللززك املعززان، والبززار  هززو مسززتحق للعبززاسع أواًل  

وبالززذا ، والعبززاسع نززوع اةززرتام للمعبززوس، وتوجززب تكم ززل نفززس العابززد يف روةززه   

وجسزمه، وهزي لززا علزى السزع" التكويع زز" يف احل زاع، كمزن يسززاير العزا  للسززا إىل        

ن هعا فرن عقال  العزامل يعبزدون اهلل عزء وجزل، بزل ةتزى مزن ال        اهلدف األمسى، م

 يعتقد باهلل فرنه يعبد ربًا اختاره وإن مل ي"رح به.

 

 سرعة الحركة في المعنويات

ثم إن هعاك أمرًا آخر يعبغي ب انه، وهو أنه كمزا يف املاسيزا  مزن لزرع" احلركز"،      

ال بعزض العلمزا : بزأن    كحرك" الس ارا  والط ارا  والفضزائ ا  وغاهزا، وكمزا قز    

اإللكرتونا  تدور ةزول كزل مزن    وبسرع" فائق"، ف العواع ساخل الذرع تدور بالتمرار

ىل مززا ال نهايزز" يف نفززس  إالعززواع وةززول حماورهززا. والكواركززا  ساخززل العززواع تززدور     

للعظزام   ، وال حتزدث خلزالً  بزداً أأخطزا   ومزن سون   ،كل يزدور بسزرع" مع عز"    ،االجتاه
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إللكرتون يدور ةزول حمزوره وةزول العزواع يف لزرع" غزا عاسيز"        اوأن املخ"ص هلا. 

 .، على ما قالواك لومرت يف الثان " الواةدع( 100,000إىل 2000)ترتاوح من 

وهكذا ةرك" الدم يف جسم اإلنسان فلها لرع" مع ع"، إىل غا ذلك مما هو برذن 

 اهلل تعاىل.

 كذلك  كن السرع" يف املععويا  وما يرتبط بها.

مزن املمكززن حتقززق السززرع" يف اللسززان وغزاه مززن اجلززوارح، ورمبززا كززان مززن     إذن

)صلى اهلل عل ه وآله(م"اسيق تلك السرع" لرع" السا يف ق"" معراج رلول اهلل 
(1). 

وهكذا لرع" العمل يف زمان ق"ا، ك"الع ألف ركع" يف ل ل" واةزدع كمزا ورس   

)عل ه السزالم( بالعسب" إىل أما املنيمعني 
الع ألف ركع" يف يوم ول ل"، كمزا ورس يف  أو ص (2)

)عل ه السالم(ة اع اإلمام زين العابدين 
(3). 

كززان نززتم القززرآن يف زمززان ال يتجززاوز  )عل ززه السززالم(وهكززذا ورس أن أمززا املززنيمعني 

 .ركوبه وجعل قدم ه يف املركب

                                                        

 .ملعراجق"" ا 6ف 20ب 325ص :للراوند  )عل هم السالم(ق"ص األنب ا   (1)

يف  ،)عل زه السزالم(  بزاب سرجزا  أمزا املزنيمعني      ، 123ص 2ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .املسابق" ب"احل األعمال

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،517ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، حالم()عل ه الساحملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 
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 فلسفة كثرة الدعاء والمناجاة

 

دع مزن التضززرع إىل اهلل، وكثززرع  وال نفزى أن هززذه األسع ز" بكثرتهززا، وهزذه الشزز   

)عل زه  وأمزا املزنيمعني    )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   البكا  من خوفه، ة   كانت لاع رلول اهلل 

علززى  )علزز هم السززالم(ولززائر األئمزز" املع"ززومني  )عل هززا السزالم( وال"ززديق" الءهززرا   السزالم( 

 ذلك، كانت لسببني:

املعاجززاع والتضززرع إىل اهلل عززء   أواًل: لتعلزز م اآلخززرين ك ف زز" العبززاسع والززدعا  و   

 وجل، وأنه البد لإلنسان أن يكون عبدًا ذل اًل أمام ربه تعاىل.

هززو أعبززد  )عل ززه السزالم( ثان ززًا: هززذه هززي قمزز" العبوسيزز" ومقتضززاها، فززرن املع"ززوم 

العا ، وأكثرهم عبوسي" هلل، ومهما تعاىل اإلنسان فهو أمزام ربزه عزء وجزل ضزع ف      

 صغا.

عقص أمززام الكامززل املطلززق هززو اهلل عززء وجززل، ومقتضززاه أن    والزم العبوسيزز" الزز 

يستغفر اإلنسان ربه ويتضرع إل ه ل جرب مععويًا ما كان نق"ًا تكويع ًا لكل خملزو  أمزام   

 خالقه.

 وللتوض ح باملثال نقول:

إذا قدم على شخص ض ف عظ م وكان ال  لك ما يعالبه فهو وإن كان يقدم له 

بالتق"ا والق"ور أمامه ف عتذر معه ل تدارك بالعذر  كل ما ععده، لكن مع ذلك حيس

 والتواضع ما فاته ق"ورًا.
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 التهجد وصالة الليل

وكزان   ،ال حيب أن يع عه علزى طهزوره أةزد    )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

 ،ثزم توضزأ   ،فرذا قام من الل ل بدأ بالسواك ،يغط ه قبل أن يعامويستقي املا  لطهوره 

 .(1)يف صالتهثم يأخذ 

 .(2)ال يدع صالع الل ل يف السفر واحلضر )عل ه السالم(وكان 

 .(3)يقضي ما فاته من صالع نافل" العهار بالل ل )عل ه السالم(وكان 

 نافلة الليل

 (صززلوا  اهلل عل همززا )إن علززي بززن احلسززني   :قززال ،)عل ززه السززالم(عززن أبززي عبززد اهلل  

وهزو   ،وعمامز" خزء   ،ومطزرف خزء   ،ه جبز" خزء  وعل  ،التقبله موًلى له يف ل ل" بارسع

إىل  ،على هزذه اهل ئز"   ،يف مثل هذه الساع" ،جعلت فداك :فقال له .متغلف بالغال "

أخطزب احلززور   )صززلى اهلل عل زه وآلززه( إىل مسزجد جززد  رلزول اهلل    :فقززال :قزال  ؟!.أيزن 

 .(4)العني إىل اهلل عء وجل

                                                        

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،75ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (1)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،76ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،75ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (3)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

 .5، حالباب الغال " ،كتاب الء  والتجمل واملرو ع ،517ص 6ج :الكايف (4)



  97من حياة اإلمام السجاد  

 

 عادة الخير

لز س هزذا علز كم     ،يزا بزين   :يقزول لبع زه   م()عل زه السزال  اإلمام زيزن العابزدين   كان 

 .(1)س معكم نفسه عاسع من اخلا أن يدوم عل هاولكن أةب ملن عو  ،بواجب

 

 سيد الساجدين
 

كثا ال"زالع وال"ز ام واحلزج والتهجزد،      )عل ه السالم(كان اإلمام علي بن احلسني 

 ةتى لقب بس د الساجدين وبءين العابدين.

يف صزورع  ز وهو قائم ي"زلي    ز  )عل ه السالم(ي بن احلسني ن إبل س ت"ور لعلرو  أ

فطلع عل ه مزن جزوف    ،متقلب" األعني حبمرع ،له عشرع ر و  حمدسع األن اب ،أفعى

ومل يكسززر  ،فلزم يفءعززه ذلزك   ،ثززم تطزاول يف حمرابززه  ،األرض مزن موضززع لزجوسه  

 ،جوفزه  ويعف  عل ها من نزار  ،فانقض على ر و  أصابعه يكدمها بأن ابه .طرفه إل ه

وال وهم يف  ،وال نتلجه شك ،وال حيول قدم ه عن مقامه ،وهو ال يكسر طرفه إل ه

فلمزا   ،فلم يلب  إبل س ةتى انقض إل ه شهاب حمر  مزن السزما    .صالته وال قرا ته

يزا   :ثزم قزال   ،وقزام إىل جانزب علزي بزن احلسزني يف صزورته األوىل       ،أةس به صزر  

لقد رأيت عباسع العبز ني مزن    واهلل  .نا إبل سوأ ،أنت ل د العابدين كما مس ت ،علي

وهزو يف   ،ثزم تركزه ووىل   .فمزا رأيزت مثلزك وال مثزل عباستزك      ،ععد أب ك آسم إل زك 

                                                        

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،75ص 2ج :األئمز" كشف الغم" يف معرفز"   (1)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 
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 .(1)ةتى قضى صالته على متامها ،صالته ال يشغله كالمه

 

 كثرة الصيام

ي"زل مزا    )عل زه السزالم(  كان علي بزن احلسزني   قال:  ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل 

 .(2)صوم شهرين متتابعني توب" من اهلل :ويقول ،شعبان ورمضان بني

 

 زادي تقواي وراحلتي رجالي

فب عمززا أنزا لززائر يف   ،ةججززت بعزض السززعني إىل مكز"   :قزال عبزد اهلل بززن مبزارك   

وهو يسا يف ناة " من احلاج بزال زاس وال   ،وإذا صيب لباعي أو مثاني ،عرض احلاج

 ؟.مع من قطعت الرب :وقلت له ،فتقدمت إل ه وللمت عل ه .راةل"

 .مع البار :قال

 ؟.أين زاسك وراةلتك ،يا ولد  :فقلت ،فكرب يف ع ين

 .وق"د  موال  ،وراةلي رجال  ،زاس  تقوا  :فقال

 ؟.ممن تكون ،يا ولد  :فقلت ،فعظم يف نفسي

 .يبطل ُم :فقال

 ؟.أبن لي :فقلت

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،134ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتف"ل يف ، السالم(

باب فضل صوم شعبان وصزلته برمضزان وصز ام ثالثز" أيزام يف       كتاب ال" ام، ،92ص 4ج :الكايف (2)

 .3ح، كل شهر
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 .هامشي :فقال

 ؟.أبن لي :فقلت

 .علو  فاطمي :فقال

 ؟.هل قلت ش ئًا من الشعر ،يا ل د  :لتفق

 .نعم :فقال

 ؟.أنشدني ش ئًا من شعرك :فقلت

 :فأنشد

 لممممممنحن علممممممى الحمممممموض رواده
 

 نممممممممممممممممممممذود ونسممممممممممممممممممممقي وراده 
 

 بنممممما ومممممما فممممماز ممممممن فممممماز إاله 
 

 ومممممممما خممممممماب ممممممممن حبنممممممما زاده 
 

 وممممن سمممرنا نمممال منممما السمممرور
 

 ومممممممممن سمممممممماءنا سمممممممماء ممممممممميالده 
 

 ومممممممن كممممممان غاصممممممبنا حقنمممممما
 

 مممممممممممممممة ميعممممممممممممممادهفيمممممممممممممموم القيا 
 
فأت ززت  ،فقضزز ت ةجززي ورجعززت   ،ثززم غززاب عززن عزز ين إىل أن أت ززت مكزز"   

فسزألت   ،فزرذا هزو صزاةيب    ،فاطلعت ألنظزر مزن بهزا    ،فرذا حبلق" مستديرع ،األبطح

)عل ه السالم(هذا زين العابدين : فق ل ؟.ععه
(1). 

 

 إذا جن الليل

فلمزا أن   ،لز" انقطعزت عزن القافلز" ععزد زبا    العطزار:  محاس بن ةب ب الكويف قال 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،91ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .78...، ضمن حل د الساجدين
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عل زه   ،فلما اختلط الظالم إذا أنا بشاب قد أقبل ،أجعين الل ل أويت إىل شجرع عال "

 ،فته زأ لل"زالع   ،فأخف ت نفسي ما التطعت ،يفوح معه رائح" املسك ،أطمار ب ض

 :وهو يقول ،ثم وثب قائمًا

َأو ل ج  َقْلب ي َفَرَح اإِلْقَباِل  ،وتًاَوَقَهَر ُكل  َشي    َجَبُر ،َيا َمن  َأَةاَر ُكل  َشي    َمَلُكوتًا

 .َوَأْلح ْقع ي ب َم  َداِن اْلُمط  ع نَي َلَك ،َعَل  َك

قمزت   ،ولزكعت ةركاتزه   ،فلما رأيته وقد هدأ  أعضزاؤه  ،ثم سخل يف ال"الع

ثزم قمزت    ،فته أ  لل"الع ،فرذا أنا بعني تعبع ،إىل املوضع الذ  ته أ ف ه إىل ال"الع

فرأيته كلما مر باآلي" الي ف هزا الوعزد    ،راب كأنه مثل يف ذلك الوقتفرذا مبح ،خلفه

 :وهو يقول ،فلما أن تقشع الظالم وثب قائمًا ،يرسسها بانتحاب وةعني ،والوع د

َوَلَجزَأ   ،َوَأم ُه اْلَخائ ُفوَن َفَوَجُدوُه َمع ق زالً  ،َيا َمن  َقَ"َدُه الض الُّوَن َفَأَصاُبوُه ُمر ش دًا

َوَمَتى َفَرُح َمن  َقَ"َد  ،َمَتى َراَةُ" َمن  َنَ"َب ل َغ  ِرَك َبَدَنُه ،ه  اْلَعاب ُدوَن َفَوَجُدوُه َمو ئ اًلِإَل  

َواَل م زن  ة َ زاِض    ،ُم َوَلزم  َأْقزِض م زن  خ زد َمت َك َوَطزراً     ِإَلِهي َقد  َتَقش َع الظ زالَ  .ل َواَك ب ع   ت ه 

َلززى ُمَحم ززد  َوآل ززه  َواْفَعززل  ب ززي َأو َلززى اأَلم ززَري ِن ب ززَك َيززا َأر َةززَم   َصززلِّ َع ،ُمَعاَجات ززَك َصززد رًا

 .الر اة م نَي

بالزذ    :فتعلقزت بزه فقلزت    ،أمزره  وأن نفزى علزي    ،فخفت أن يفوتين شخ"ه

إال مزا أحلقزتين معزك جعزاح      ،ومعحك شزدع لذيزذ الرهزب    ،ألقط ععك هالك التعب

 ؟.فرني ضال ؛وكعف رق" ،رمح"

فلمزا أن   .اتزبعين واقزف أثزر     ولكزن  ،لو صد  توكلك ما كعت ضااًل :فقال

فلمزا   ،وخت زل لزي أن األرض  تزد مزن حتزت قزدمي       ،أخذ ب زد   ،صار حتت الشجرع

 ،ورأيت احلج" ،فسمعت الضج" .أبشر فهذه مك" :قال لي ،انفجر عموس ال"بح
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 ؟.من أنت ،بالذ  ترجوه يوم اآلزف" يوم الفاق" :فقلت له

 .(1)فأنا علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ،إذا أقسمت :فقال

 أغير هللا تسألون؟

 .يوم عرف" إىل قوم يسزألون العزا    )عل ه السزالم( اإلمام زين العابدين نظر رو  أنه 

إنزه لاجزى يف هزذا ال زوم ملزا يف       ؛وحيكم أ غا اهلل تسألون يف مثزل هزذا ال زوم    :فقال

 .(2)بطون احلباىل أن يكون لع دًا

 أعوذ من غضب هللا

إنزي ألةبزك يف    ،يا ابزن رلزول اهلل   :(عل ه السالم)لإلمام زين العابدين  قال رجل

 .(3)ك وأنت لي مبغضل ب َةاللهم إني أعوذ بك أن ُأ :فقال .اهلل ةبًا شديدًا

 الرضا بالقضاء اإللهي

 ؟.عن ذلزك فسئل  .فلم ير معه جءع ،(عل ه السالم)لإلمام زين العابدين  ما  ابن

 .(4)فلما وقع مل نعكره ،أمر كعا نتوقعه :فقال

                                                        

)عل زه  مزد علزي بزن احلسزني     بزاب إمامز" أبزي حم    ،142ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتف"ل يف ، السالم(

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،62ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .19...، حل د الساجدين

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، ح)عل ه السالم(سع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين احملمو

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،108ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (4)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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8 

 الحج إلى بيت هللا

 

كزثا احلزج إىل ب زت اهلل عزء وجزل. وكزان        )عل زه السزالم(  كان اإلمام زين العابزدين  

  شي يف بعض ألفاره من املديع" املعورع إىل مك" املكرم"، ويف بعضها يركب.

فسار عشزرين يومزًا مزن املديعز"      ،ماش ًا سالم()عل ه الةج علي بن احلسني رو  أنه 

 .(1)إىل مك"

 

 أطيب الزاد

إذا لافر إىل مكز"   )عل ه السالم(كان علي بن احلسني  :)عل ه السالم(قال أبو عبد اهلل 

والسززويق احملمززض   ،والسززكر ،تززءوس مززن أط ززب الززءاس مززن اللززوز   ،للحززج والعمززرع

 .(2)واحمللى

                                                        

)عل زه  بزاب تزاري  اإلمزام علزي بزن احلسزني        ،144ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(ف"ل يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .468ح، عل ه(اهلل  وانرض)ةدي  أبي ذر  ، كتاب الروض"، 303ص 8ج :الكايف (2)
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 تفريق الدراهم

فأنفذ  إل ه أخته لك ع" بعزت   ،احلج )عل ه السزالم( علي بن احلسني  أراسورو  أنه 

فلمززا نززءل فرقهززا علززى  ،فلحقززوه بهززا بظهززر احلززرع ،ألززف سرهززم )عل ززه السززالم(احلسززني 

 .(1)املساكني

 

 التعب ة للحج

 ،يشرت  السوسان ومزا بزه إلز هم مزن ةاجز"      )عل ه السزالم( اإلمام زين العابدين كان 

 ،فزرذا أفزاض أمزر بعتزق رقزابهم      .بهم تلزك الفزرج واخلزالل    ف سد ،يأتي بهم عرفا 

 .(2)وجوائء هلم من املال

                                                        

ري  أبواب تزا من  7الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،144ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .5...، حل د الساجدين

، أبززواب أةكززام شززهر رمضززان   مززن  18البززاب ، كتززاب ال"زز ام، 318ص 10ج :ولززائل الشزز ع"  (2)

 .13502ح
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 الصحيفة السجادية

 

 الدعا  يف اإللالم م  العباسع، وهو أفضل لالح املنيمن.

وقزد عاجلهزا الزدين     ،ا متطلبزا  مز جسد، ولكزل معه و اإلنسان يتكون من روحو

لبا  الروح علزى متطلبزا  اجلسزد، وال    التوازن، فال تطغى معاجلاته ملتطباإللالمي 

 .بل أعطى كل شي  ةقه مما يستحقه ،متطلبا  اجلسد على متطلبا  الروح

عززاجل مشززاكلها بتشززريعاته    ،فكززان سيززن اإللززالم خززا سيززن لإلنسززان " أمجززع     

 ،واالجتماع ززز" ،ونظزززم أةكامزززه العاسلززز" يف خمتلزززف اجملزززاال  الفرسيززز"   ،احلك مززز"

األخالق "، وخطط لذلك كله وهائف روة ز" وجسزم "   و ،واالقت"اسي" ،والس ال "

 يف تعالق وانسجام مع مساع الءمان.

وروايزا  شزريف" عزن أهزل الب ززت      ،وقزد ورس  آيزا  عديزدع يف القزرآن الكزريم     

 ، معها:يف أهم " الدعا  وآسابه وفضله )عل هم السالم(

إِنَّ ]َجزل  َيُقزوُل:   ِإن  اهلَل َعزء  وَ ، قزال:  )عل زه السزالم(   عن زرارع، عزن أبزي جعفزر   

وِرَنَ  ُِ َهونََّم َت  ََ نُهَن  ُُ  قزال  .60 غزافر: لزورع   [ لَِّ ََن ََْسسَْكبُِروَن َعوْن ِعبَواَتتِا َيويَْد

 .ُهَو الدَُّعاُ ، َوَأْفَضُل اْلع َباَسع  الدَُّعاُ  :)عل ه السالم(

يَم ََلَوَّ هٌ َحِنيمٌ ] قلت: ُِ  .114 التوب":لورع  [إِنَّ إِْبَر 
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 . أ  كثا الدعا .(1)اأَلو اُه ُهَو الد ع اُ  :)عل ه السالم( قال

: َأ ُّ اْلع َبزاَسع   )عل ه السالم( عن ةعان بن لدير، عن أب ه، قال: ُقْلُت أَلب ي َجع َفٍرو

 َأْفَضُل؟.

َوُيْطَلزَب   ،َما م ن  َشي    َأْفَضَل ع ع د اهلل  َعء  َوَجل  م ن  َأن  ُيس زَئلَ : )عل ه السالم( فقال

َواَل َيس زَأُل َمزا    ،م م ا ع ع َدُه، َوَما َأَةد  َأب َغَض ِإَلى اهلل  َعء  َوَجل  م م ن  َيس َتْكب ُر َعن  ع َباَست ه 

 .(2)ع ع َدُه

َيزا  ، قزال: َقزاَل ل زي:    )عل زه السزالم(   ر بن عبد العءيء، عزن أبزي عبزد اهلل   سَِّ عن ُمو

ِإن  ع ع زَد اهلل  َعزء  َوَجزل  َمع ِءَلزً" اَل ُتَعززاُل ِإال       .ل  ِإن  اأَلم زَر َقزد  ُفزِرَ  م ع ززهُ   ُمَ سِّزُر، اس ُع َواَل َتُقز  

َس ب َمس َأَل" ، َوَلو  َأن  َعب دًا َلد  َفاُه َوَلم  َيس َأل  َلم  ُيع َط َش  ئًا، َفَسل  ُتع َط. َيا ُمَ سُِّر، ِإن ُه َلز   

 .(3)ُيوش ُك َأن  ُيْفَتَح ل َ"اة ب ه  م ن  َباب  ُيْقَرُع ِإال 

َعَلزز  ُكم  َيُقززوُل:  )عل ززه السززالم(عززن لزز ف التمززار، قززال: َلززم ع ُت َأَبززا َعب ززد  اهلل    و

ِإن   .ب الززدَُّعا  ! َفززِرن ُكم  ال َتَقر ُبززوَن ب م ث ل ززه ، َواَل َتت ُرُكززوا َصززغ َاًع ل " ززَغِرَها َأن  َتززد ُعوا ب َهززا   

 .(4)َغاِر ُهَو َصاة ُب اْلك َباِرَصاة َب ال"ِّ

)عل زه   ، قزال: قزال أمزا املزنيمعني    )عل زه السزالم(  عن ابن القد اح، عن أبزي عبزد اهلل   و

َأَةززبُّ اأَلع َمززاِل ِإَلززى اهلل  َعززء  َوَجززل  ف ززي اأَلر ِض الززدَُّعاُ ، َوَأْفَضززُل اْلع َبززاَسع      :السززالم(

                                                        

 .1، كتاب الدعا ، فضل الدعا  واحل  عل ه، ح466ص 2الكايف: ج( 1)

 .2، كتاب الدعا ، فضل الدعا  واحل  عل ه، ح466ص 2الكايف: ج( 2)

 .3كتاب الدعا ، فضل الدعا  واحل  عل ه، ح ،467ز  466ص 2الكايف: ج( 3)

 .6، كتاب الدعا ، فضل الدعا  واحل  عل ه، ح467ص 2الكايف: ج( 4)
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 .(1)َرُجاًل َسع ا   )عل ه السالم(اْلُمني م ع نَي  اْلَعَفاُف ز َقاَل ز َوَكاَن َأم ُا

 

 أدعية أهل البيت
 

رتاث رباني عظ م يتمثزل  بم" اإللالم " على اأُل )عل هم السالم(لقد جاس أهل الب ت 

يف األسع " السام "، ببالغ" فريدع، ومعان سق ق" عم ق"، وبأللوب فين رائع، حيمل 

الس ال " اهلاسف"، والي ت"زوِّر صزل"   ةتى و ،ئدي"والعقا ،يف ط اته األهداف الرتبوي"

اإلنسان بربه، ووجده خبالقه، وتعلقه مببدئه ومعاسه، وجتس د ما يعزرب ععزه ذلزك مزن     

 .جتاه غاه ق م خلق "، وةقو  وواجبا 

ف هزا مزن الكعزوز الثم عز"     فاألسع " تعتزرب ثزروع ضزخم" ال مث زل هلزا،      هذه ن أكما 

ف هززا وبروها وأخزذوا بهزا؛    مززعهج للمسزلمني إذا تزد   فهزي خزا   ،والزي ال تقزدر بزثمن   

، إىل اخُللق زز" والتهذيب زز" للعفززو وف هززا التعززال م  ،خالصزز" املعززارف الديع زز" واإلهل زز"

 .غاها من لائر املعارف

باإلضاف" إىل أن هذه األسع " صاسرع عن أنا  هلم معرفز" ةق ق ز" بزاهلل لزبحانه     

ا  العفس البشري" وما حتتاج إل ه، وما ي"زلحها  وتعاىل، كما هلم معرف" كامل" مبكعون

 يف كاف" اجملاال ، والي أبانوها يف قالب الدعا .

خا من سعا اهلل يف السر والعلن، والشزدع والرخزا ،    )عل هم السالم(لقد كان أئمتعا 

 ال تقدر بثمن.تلك األسع " الي والسرا  والضرا ، وقد تركوا لعا 

وتب زان   ،سورهم يف بعا  اإلنسان وامارل )عل هم السزالم(  ومن املعلوم أن أهل الب ت

                                                        

 .8، كتاب الدعا ، فضل الدعا  واحل  عل ه، ح468ز  467ص 2الكايف: ج( 1)
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 ،مز" سورهزم الس الزي يف ق زاسع األُ   لعى األعدا  يف تعط زل  ما  بعد ،مكارم األخال 

علززى اإلقامزز" اجلربيزز" يف معززازهلم حتززت رقابزز"    ارهمجبززإو ،عززن السززاة" ائهمق"ززإو

 صارم".

وتفزر    ،أةسزن وجزه  ه بأسى مزا عل ز  قزد   )عل زه السزالم(  اإلمام زيزن العابزدين   وكان 

عقزت  يف وقزت خُ  بأفضل صورع ممكعز"، وكزان كزل ذلزك     امللقاع على عاتقه "لمسنيول ل

لقززي بزززاألةرار يف  وُأ ،ت األيززد  بززالق وس  ل زززوُغ ،بتززت احلريززا   وُك ،ف ززه األنفززا   

من  ما مل يتمكن الطغاع )عل ه السزالم( من علمه كل هذا فقد بل  من  فبالرغم ،السجون

كزذلك  ولز بقى   ،وإىل يومعا هذا ،وتعاىل صوته وذكره ،وفقهه، فانتشر علمه صده

 إىل أن يرث اهلل األرض ومن عل ها.

، وكزان كزثا   التقوى والءهزد والعبزاسع  قم" يف  )عل ه السالم(لقد كان اإلمام السجاس 

الزدعا ، وقززد اختزذ مززن ألزلوب الززدعا  طريقز" ملعاجلزز" مزا أمل  باأُلمزز" اإللزالم " مززن       

ئزد والسزلوك؛ نت جز" فسزاس ةكامهزا وتزأثر بعزض املسزلمني بسزلب ا           احنزراف يف العقا 

األمززم األخززرى ممززا أسى إىل تعززرض اجملتمززع اإللززالمي خلطززر االنسزز ا  يف امللززذا ،  

 واإللراف يف مباهج احل اع الدن ا.

لزذلك اخلطزر عزن طريزق إشزاع" جزو روةزي، يزربط          )عل ه السالم(فكانت معاجلته 

اول شتى املوضوعا  واملعالبا ، وصبها ب" غ" الزدعا   اإلنسان بربه وخالقه، إذ تع

 واملعاجاع، والي مجعت وعرفت ف ما بعد بز )ال"ح ف" السجاسي"(.

جمموع"  )عل ه السالم(املبارك" املروي" عن اإلمام زين العابدين ال"ح ف" هذه ضم وت

تزرب  معسزعد  ، والزوارسع ب جانب عظ م مزن األهم ز"   هي علىالي و ،كباع من األسع "

 حي ى بن زيد بن علي زين العابدينإىل  عتهييف بداي" ال"ح ف" بشكل كامل يومذكور 
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 .)عل هم السالم(

ةف ده اإلمزام  حبضور و ،)عل ه السالم( الباقراإلمام كتبت ب د ولده ويف الرواي" أنها 

بعزض  هزز(  1389)  ، وقزد ذكزر الشز   آغزا بزءرك الطهرانزي       أيضًا )عل ه السالم( ال"اس 

 .(1)املنيلف" يف لعد ال"ح ف" واعتبارها الكتب

بز  ععد املسلمني، وتعرف من أهم كتب الدعا  (ال"ح ف" السجاسي")تعد من هعا 

 .أيضًا (عل هم السالم)ن زبور آل حممدنون، إه ل أهل الب تنو ن،أخت القرآنن

يف شزتى اجملززاال  واملوضززوعا    سعززا   (54)تزو  ال"ززح ف" السزجاسي" علززى   وحت

 ، وقد ُأحلقت بها أسع ز" األيزام السزبع"، واملعاجزاع اخلمسز" عشزر ال"زاسرع        واملعالبا

 .)عل ه السالم(عن اإلمام زين العابدين 

غاي" يف الف"زاة" والبالغز" بزاعرتاف مشزاها     أسع " ال"ح ف" هذه، ن"وص إن 

، وقد تعاوهلا العلمزا  بالشزرح   العلما  والبلغا ، كما أنها عج ب" يف تعوع املوضوعا 

 فسا.والت

 أهمهززاومززن ، "العف سزز "ززح ف"ال ههعززاك أكثززر مززن شززرح وتفسززا وتعل ززق هلززذ  ف

ن للعالمز"  (صلوا  اهلل عل زه )شرح صح ف" ل د الّساجدين  نرياض السالكني يف وأشهرها

 يف لبع" جملدا .ويقع  ،هز(1120)  الشااز   احلس ين املدني خان الس د علي

لذريع" شروةًا أخزرى علزى ال"زح ف"    يف اهزز(  1389)  وقد ذكر الش   الطهراني 

 .(2)السجاسي"

 

                                                        

 .1541و 1540، حتت رقم235ص 12الذريع" إىل ت"ان ف الش ع": ج (1)

 .1328وتعتهي برقم1281، تبدأ برقم359ز  345ص 13ع": جالذريع" إىل ت"ان ف الش  (2)
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 أدعية أخرى لإلمام السجاد 

أسع ز" كزثاع غزا مزا هزو مزذكور يف )ال"زح ف"         )عل ه السزالم( ثم إن لإلمام السجاس 

 هزا معالسجاسي"( ورس  يف عزدس مزن الكتزب الروائ ز" واحلديث ز" وغاهزا، وقزد قزام جب        

 ها:من أهم ،سجاسي"كمستدرك لل"ح ف" ال  علما  ونشرالبعض 

 ،هززز(1371)   للعالمزز" السزز د حمسززن األمززني العززاملي  ،ال"ززح ف" السززجاسي": 1

 .األخرى )عل ه السالم(السجاس اإلمام سعا   من أسع "  (183)الي اشتملت على و

 ،صزفهاني س د حممزد بزاقر املوةزد األ   عالم" اللل ،ال"ح ف" السجاسي" اجلامع": 2

    ومعاجاع.سعا (270)والي اشتملت على 

 

 دعاء مكارم األخالق

: سعا  مكزارم األخزال ، وهزي    )عل ه السالم(ومن أهم أسع " اإلمام زين العابدين 

 مدرل" لرتب " العفس.

والزدعا  يف ال"ززح ف" السزجاسي"، ويستحسززن أن حيفظزه اإلنسززان ويقزرأه يف كززل     

ن الزتلقني  يوم، ويلقن نفسه مبضام عه، ل ت"زف بال"زفا  احلم زدع املزذكورع ف زه، فزر      

يززنيثر علززى نفززس اإلنسززان ل "ززبغه بال"ززبغ" الززي لقعهززا، فتظهززر آثززاره علززى أعضززائه  

 وجوارةه.

 والدعا  هو:

 َواج َعل  َيقز ين َأْفَضزَل    ، اِنَوَبلِّ   ب ِر اني َأْكَمَل اإل ،َالل ُهم  َصلِّ عَلى ُمَحم د  َوآل ه



   /6سلسلة من حياة املعصومني  110 

َوب َعَملزي ِإَلزى َأة َسزِن اأَلع مزاِل. َالل ُهزم  َوفِّزر         ،العِّّ زا   َوان َتزه  ب ع ز  ي ِإَلزى َأة َسزِن      ،اْلَ قنِي

 .َوال َت" ل ح  ب ُقد َرت َك ما َفَسَد م ّعي ،َوَصحِّح  ب ما ع ع َدَك َيق ين ،ب ُلْطف َك ن   ي

ال زَتع م ْلين ب مزا   َو ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه ، َواْكف ين ما َيش َغُلع ي االْ ه ت مزاُم ب زه   

 ،َوَأْغع ين َوَأو ل ع  َعَلزي  يف ِرز ق زكَ   ،َوال َتْفِر   َأّيامي ف ما َخَلْقَتين َلُه ،َتس َأُلين َغدًا َعع ُه

َوَعبِّززد ني َلززَك َواَل ُتْفس ززد  ع بززاَستي    ،َوَأع ء نززي َواَل َتب َتل َ ّعززي بززاْلك ب رِ  ،َواَل َتْفت ّعززي ب ززالع َظرِ 

َوَهززب  لززي َمعززال َي   ،َواَل َتم َحْقززُه ب ززاْلَمنِّ ،اِ  َعَلززى َيززد َ  اْلَخ  ززَرَوَأج ززِر ل لع زز ،ب اْلُعج ززب 

 َواع " م ين م َن اْلَفخ ِر. ،اأَلخ الِ 

اِ  َسَرَجزً" ِإال  َةَطْطزَتين ع ع زَد    َواَل َتزر َفع ين ف زي الع ز    ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم زد  َوآل زه   

ا. َأة َدث َت لي ذ ل ً" باط َعً" ع ع َد َنْفسي ب َقزَدِرهَ  َواَل ُتح د ث  ل ي ع ّءًا َهاه رًا ِإال  ،َنْفسي م ث َلَها

َوَطريَقز"    ،َأل زَتب د ُل ب زه    ال ٍح اَلَوَمزتِّع ين ب ُهزد ى َصز    ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآِل ُمَحم زد  

ي   ب ذ َلززً" ف ززي َمززا َكززاَن ُعم ززِرَوَعمِّر ن زز ،ا َهززَأُشززكُّ ف  اَل َون   زز"  ُرش ززد  ،َأزيززُ  َعع هززا َةززقٍّ اَل

َأو   ،ي ِإَل  َك َقب َل َأن  َيس ب َق َمْقُتَك ِإَلي اِن َفاْقب ض ع   َمر َتعًا ل لش   َطاَن ُعم ِرا َكَفِرَذ ،اَعت َكَط

َواَل َعائ َبززً"  ،َأص زَلح َتها  ُب م ّعزي ِإال  َتزَدع  َخ" زَلً" ُتَعزا    َيس زَتح ك َم َغَضزُبَك َعَلزي . َالل ُهزم  الَ    

 ا.أت َمم َتَه اق َ"ً" ِإال َواَل ُأْكُروَمً" ف ي  َن ،اَةس ع َتَه ا ِإال ُأَؤن ُب ب َه

ي م زن  ب غ َضز"  َأه زِل الش زَعآِن اْلَمَحب زَ"،      َوَأب زد ْلع   ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآِل ُمَحم زد  

اَوع  اأَلس َنز  َن  َوم زن  َعزدَ   ،ِح الثَِّقز"َ َوم زن  ه ع ز"  َأه زِل ال" زالَ     ،َةَسد  َأه ِل اْلَبغ ِي اْلَمَوس َعَوم ن  

َوم زن    ،ِن اأَلْقزَربنَي العُّ" زَرعَ  َوم زن  خ زذ الَ   ،اِم اْلَمَبزر عَ َوم زن  ُعُقزوِ  َذِو  اأَلر َةز    ،َيز"َ اَلاْلِو

َوم زن  َمزَراَرع  َخزو ف      ،نَي َكزَرَم اْلع ش زرع   ب س َوم ن  َرسِّ اْلُماَل ،َق" يَن َت" ح َح اْلم اِرُةبِّ اْلُمَد

 َوَع اأَلَمَع" .م نَي َةاَلزال الظ 

انًا َعَلزى َمزن    َول َس ،يي َيدًا َعَلى َمن  َهَلَمع َواج َعل  ل  ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 
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َوُقزد َرًع َعَلزى َمزِن     ،ياَيزَدن  َوَهب  ل ي َمْكرًا َعَلى َمن  َك ،َدن يَوَهَفرًا ب َمن  َعاَن ،ياَصَمع َخ

اَعزز"  َمززن  ي ل َطَوَوفِّْقع زز ،َمً" م م ززن  َتَوع ززَدن يَوَلززاَل ،يبًا ل َمززن  َقَ"ززَبع يَوَتْكززذ  ،ياض ززَطَهَدن 

 ي.اَبَع"  َمن  َأر َشَدن ُمَتَو ،َلد َسن ي

 ،ي ب العُّ" ززِحاِرَض َمززن  َغش ززع َوَلززدِّس ن ي أَلن  ُأَعزز ،َوآل ززه  َالل ُهززم  َصززلِّ َعَلززى ُمَحم ززد  

 ،اف َي َمزن  َقَطَعع زي ب ال"ِّزَل"    َوُأَكز  ،ي ب اْلَبذ ِل َب َمن  َةَرَمع َوُأث  ،ي ب اْلب رَِّوَأج ِءَ  َمن  َهَجَرن 

 َوُأْغض َي َعِن الس  َِّئ" . ،َعَ"َوَأن  َأش ُكَر اْلَحَس ،ي ِإَلى ُةس ِن الذِّْكِرال َف َمِن اْغتاَبع َوُأَخ

 ،نَييَعزَ" اْلُمزت ق   َوَأْلب س ع ي ِز ،نَيال ح ي ب ح ْلَ "  ال" َوَةلِّع  ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

ا   ِح َذَوِإص زالَ  ،َوَضزمِّ َأه زِل اْلُفر َقز"     ،ائ َرع ا   الع ز َوِإْطَفز  ،ي َبس ط  اْلَعد ِل َوَكْظزِم اْلَغز  ظ   ف 

َوُةس ززِن  ،اِحَوَخْفزِض اْلَجَعز   ،يَكزز" نِي اْلَعِرَول ز  ،ائ َبز"  َوَلززت ِر اْلَع ،اِرَفز"  ا   اْلَعَوِإْفَشز  ،اْلَبز  نِ 

 ،اِر الت َفضُّزلِ َوِإيَثز  ، َل" والس ب ِق ِإَلزى اْلَفض ز   ،اَلَق" َوط  ب  اْلُمَخ ،َوُلُكوِن الرِّيِح ،السَِّاع 

ِل َوال زت ْقالَ  ،َواْلَقزو ِل ب زاْلَحقِّ َوِإن  َعزء     ،َواإلْفَضاِل َعَلى َغ  زِر اْلُمس زَتح قِّ   ،ِا  َوَتر ك  الت ع 

َوَأْكم زل    ،يي َوف ع ل ز اِر الش رِّ َوِإن  َقل  م زن  َقزو ل   َوال ت ْكَث ،يي َوف ع ل اْلَخ  ِر َوِإن  َكُثَر م ن  َقو ل 

َوُمس زَتع م ل ي الزر ْأِ     ،َوَرْفزِض َأه زِل اْلب زَدعِ    ،اَعز"  اْلَجَم َوُلزُءومِ  ،اَعز"  اِم الط ي ب زَدوَ ذل َك ل 

 اْلُمخ َتَرِع.

َوَأْقزَوى   ،َواج َعزل  َأو َلزَع ِرز ق زَك َعَلزي  ِإَذا َكُبزر  ُ      ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلزى ُمَحم زد  َوآل زه    

 ، ل َكَواَل اْلَعَمزى َعزن  َلزب     ،اَست زكَ ن  ع َبَواَل َتب َتل َ عِّي ب اْلَكَسزِل َعز   ،ُقو ت َك ف ي  ِإَذا َن" ب ُت

اَرَق"  َمِن اج َتَمزَع  َواَل ُمَف ،َواَل ُمَجاَمَع"  َمن  َتَفر َ  َعع َك ،ف  َمَحب ت َكَواَل ب الت َعرُِّض ل خ اَل

 ِإَل  َك.

َوَأَتَضزر ُع ِإَل  زَك    ،اَج" َوَأل َأُلَك ع ع َد اْلَح ،ي َأُصوُل ب َك ع ع َد الض ُروَرع َالل ُهم  اج َعْلع 

اِل َواَل ب اْلُخُضززوِع ل ُسززنَي ،اَن"  ب َغ  ززِرَك ِإَذا اض ززُطِرر ُ ي ب االل ززت َعَواَل َتْفت عِّ زز ،ع ع ززَد اْلَمس ززَكَع" 
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َنَك ذ اَلل َك خ ز َفَأل َتح ق  ب زذَ  ،َواَل ب الت َضرُِّع ِإَلى َمن  ُسوَنَك ِإَذا َره ب ُت ،َغ  ِرَك ِإَذا اْفَتَقر ُ 

 يا َأر َةَم الّراة منَي. ،اَضَكَوَمع َعَك َوِإع َر

ي َرو ع ززي م ززَن الت َمعِّزي َوالت َظعِّززي َواْلَحَسززد  ذ ْكززرًا  اُن ف ززَالل ُهزم  اج َعززل  َمززا ُيْلق ززي الش ز  طَ  

َلزى ل َسزان ي م زن     َوَمزا َأج زَرى عَ   ،َوَتزد باًا َعَلزى َعزُدوِّكَ    ،ي ُقد َرت َكَوَتَفكُّرًا ف  ،ل َعَظَمت َك

َأو   ،ائ ب اب  ُمني م ٍن َغَأِو اْغت َ  ،اط ٍلاَسع  َبَأو  َشَه ،َلْفَظ"  ُفح ٍ  َأو  ُهج ٍر، َأو  َشت ِم ع ر ٍض

اَبزًا  َوَذَه ،ا   َعَل  زكَ اقزًا ف زي الث َعز   َوِإْغَر ،د  َلَكُنْطقًا ب اْلَحم  ،ل َكا َأش َبَه َذَوَم ،َلبِّ َةاض ٍر

 ا   ل م َعع َك.َوِإة َ" ،ان َكافًا ب ِرة َسَواع ت َر ،َوُشْكرًا ل ع ع َمت َك ،د َك ف ي َتم ج 

َواَل َأْهل َمزن    ، ق  ل لزد ْفِع َععِّزي  َواَل ُأْهَلَمن  َوأن َت ُمط  ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

َواَل َأْفَتق زَرن  َوم زن     ،اَيت يَوَقزد  َأم َكَعت زَك ه زدَ    َواَل َأض زل ن   ،َوَأن َت اْلَقاس ُر َعَلى اْلَقب ِض م عِّي

 َواَل َأْطَغَ ن  َوم ن  ع ع د َك ُوج د  . ،ع ع د َك ُول ع ي

 ،اُوِزَك اش ززَتْقُتى َتَجززَوِإَلزز ،ى َعْفززِوَك َقَ"ززد ُ َوِإَلزز ،َالل ُهززم  ِإَلززى َمغ ف َرت ززَك َوَفززد ُ 

ي َعَمل ي َما َأل زَتح قُّ ب زه    َواَل ف  ،ي َمغ ف َرَتَكد   َما ُيوج ُب ل َوَل  َس ع ع  ،َوب َفض ل َك َوث ْقُت

َفَ"زلِّ َعَلزى ُمَحم زد  َوآل زه       ،َفض زُلكَ  َوَمزا ل زي َبع زَد َأن  َةَكم زُت َعَلزى َنْفسزي ِإال        ،َعْفَوَك

 َوَتَفض ل  َعَلي .

 ،ي ه زززَي َأز َكزززى ي ل ل ت زززَوَوفِّْقع ززز ،َوىَوَأْلِهم ع زززي الت ْقززز  ،ي ب اْلُهزززَدىَالل ُهزززم  َوَأن ط ْقع ززز 

َواَجَعْلع زي َعَلزى م ل ت زَك     ،ل ُلْك ب زَي الط ريَقزَ" اْلُمث َلزى   اَالل ُهم   .ا ُهَو َأر َضىي ب َمَوال َتع م ْلع 

ين م زن  َأه زِل   َواج َعْلز  ،اس َوَمزتِّع ين ب ااْلْقت َ"ز   ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه  ا.َأُموُ  َوَأة َ 

َمَ" َوَلزالَ  ،اس ي َفزو َز اْلَمَعز  وار ُزْقَعز  ،اس َوم زن  َصزال ح ي اْلع َبز    ،اس َوم ن  َأس ل ز"  الر َشز   ،اس الس َد

 اس .اْلم ر َص

 ،اَوَأب ِق ل َعْفس زي م زن  َنْفس زي َمزا ُي" زل ُحهَ      ،اَالل ُهم  ُخذ  ل َعْفس َك م ن  َنْفس ي َما ُيَخلُِّ"َه
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َوَأن ززَت ُمع َتَجع ززي ِإن   ،ا. َالل ُهززم  َأن ززَت ُعززد ت ي ِإن  َةِءن ززتُ ال َكزز"أ َأو  َتع " ززُمَهَنْفس ززَي َه َفززِرن 

 ،ح َول َمزا َفَسزَد َصزالَ    ،ا َفزاَ  َخَلزف   َوع ع زَدَك م م ز   ،َوب َك ال ت غاَثي ِإن  َكِرث زتُ  ،ُةِرم ُت

َوَقب زَل   ،َوَقب زَل الط َلزب  ب اْلج زَدع     ،اف َ ز"     ب اْلَعَقب زَل اْلزَبالَ  َفام ُعن  َعَلزي    ،َوف  َما َأن َكر َ  َتغ  ا 

ي َوام َعح ع ز  ،اس َوَهب  ل ي َأم زَن َيزو ِم اْلَمَعز    ،اس َواْكف ين َمنُيوَنَ" َمَعر ع  اْلع َب ،اس ِل ب الر َشالض اَل

 اس .ُةس َن اإِلر َش

ي َوَأص ل ح ع  ،ي ب ع ع َمت َكَواْغُذن  ،ي ب ُلْطف َكاس َرْأ َععَِّو ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

ي ِإَذا َوَوفِّْقع زز  ،ي ِرَضززاكَ َوَجلِّْلع زز  ،ي َذَراَكَوَأه ل ززين ف زز   ،ي ب ُ"ززع ع كَ َوَساِون زز  ،ب َكَرم ززَك

اَقَضت  اْلم َلُل ا َتَعَوِإَذ ،ز َكاَهااُل أَلا َتَشاَبَهت  اأَلع َمَوِإَذ ،اَهاه َداش َتَكَلت  َعَلي  ْاأُلُموُر أَل

 ر َضاَها.أَل

َوَهزب    ،َيز"  اَي" ، َوُلم ع ي ُةس َن اْلِواَلي ب اْلك َفَوَتوِّج ع  ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

  شي َكزّدًا  َواَل َتج َعل  َع ،ي ُةس َن الد َع" َوام َعح ع  ،َواَل َتْفت عِّي ب الس َع"  ،اَي" ل ي ص د َ  اْلِهَد

 َواَل َأس ُعو َمَعَك ن د ًا. ،َأج َعُل َلَك ض ّدًا َفِرّني اَل ،ي َعَلي  َرّسًاائ َواَل َتُرس  ُسَع ،َكّدًا

 ،َوَة"ِّن  ِرز قزي م زَن الت َلزف     ،ي م َن الس َرف َوام َعع ع  ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

َالل ُهزم  َصزلِّ    ا ُأن ف زُق م ع زُه.   َمز اَيز"  ل ْلب زرِّ ف   َوَأص ب  ب ي َلزب  َل اْلِهدَ  ،َرَك"  ف ه ي ب اْلَبَوَوفِّر  َمَلَكت 

 َفززاَل ،ي م ززن  َغ  ززِر اة ت َسززابَوار ُزْقع زز ،اب َواْكف ززين َمنُيوَنززَ" االْكت َسزز ،َعَلززى ُمَحم ززد  َوآل ززه 

ي ا   اْلَمْكَسززب . َالل ُهززم  َفززَأْطل ب ع ِإص ززَر َتب َعزز َواَل َأة َتم ززَل ،اَست ززَك ب الط َلززب َأش زَتغ َل َعززن  ع بَ 

 ا َأر َهُب.ي ب ع ء ت َك م م َوَأج ر ن  ،ب ُقد َرت َك َما َأْطُلُب

 ،اِرَواَل َتب َتذ ل  َجاه ي ب اإِلْقَت ،اِرَوُصن  َوج هي ب اْلَ َس ،َالل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه 

 ىب َتَلز َوُأ ،يان َفَأْفَتت َن ب َحم د  َمزن  َأع َطز   ،اَر َخْلق َكَوَأل َتع ط َي ش َر ،ِرز ق َك َفَأل َتر ِزَ  َأه َل

 ا   َواْلَمع ِع.َوَأن َت م ن  ُسون ِهم  َول يُّ اإِلع َط ،يب َذمِّ َمن  َمَعَعع 
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 ،اَسع اغزًا يف َزَهز  َوَفَر ،اَسع ي ع َبز ي ص زح ً" ف ز  َوار ُزْقع ز  ،َالل ُهم  َصزلِّ َعَلزى ُمَحم زد  َوآل زه     

ي َرَجزا    َوَةقِّق  ف ز  ،اٍل. َالل ُهم  اخ ت م  ب َعْفِوَك َأَجل يَوَوَرعًا يف ِإج َم ،اٍلَوع ْلمًا ف ي ال ت ع َم

 ي.الي َعَمل ي َجم ِع َأة َوَوَةسِّن  ف  ،يَوَلهِّل  ِإَلى ُبلُوِ  ِرَضاَك ُلُبل  ،َرة َمت َك َأَمل ي

َوال زَتع م ْلين   ،ي َأو َقزا   اْلَغْفَلز"   ي ل زذ ْكِرَك ف ز  َوَنبِّه ع ز  ،َعَلى ُمَحم زد  َوآل زه    َالل ُهم  َصلِّ

ي ب َهزا َخ  زَر   َأْكم زل  ل ز   ، اًل َلزه َل"ً ي ِإَلزى َمَحب ت زَك َلزب    َوان َهج  ل ز  ،اِم اْلُمه َل" ي َأي اَعت َك ف ب َط

 ا َواآلخ ر ع .الدُّن َ 

 ،َكَأْفَضِل َما َصزل   َت َعَلزى َأَةزد  م زن  َخْلق زَك َقب َلزهُ       ،ى ُمَحم د  َوآل ه َالل ُهم  َوَصلِّ َعَل

ي َوق ع ز  ،َوف زي اآلخ زَرع  َةَسزَع"ً    ،ا َةَسزَع"ً َوآت َعزا ف زي الزدُّن  َ    ،َوَأن َت ُمَ"زلٍّ َعَلزى َأَةزد  َبع زَدهُ    

 .(1)اَب الع اِرب َرة َمت َك َعَذ

                                                        

 .102: الدعا  ال"ح ف" السجاسي" (1)
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10 

 أخالق اإلمام

 

 ناتحفظ األما

اإلمزام زيزن    ععزد  )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   بل  عبد امللزك أن لز ف رلزول اهلل    رو  أنه 

فكتب إل زه عبزد    ،فأبى عل ه. فبع  يستوهبه معه ويسأله احلاج" .)عل ه السالم(العابدين 

 .وأنه يقطع رزقه من ب ت املال ،امللك يهدسه

ملخززرج مززن ة زز    فززرن اهلل ضززمن للمززتقني ا   ،أمززا بعززد  :)عل ززه السززالم( فأجابززه 

إِنَّ هللاَ َ  َُِحوُّر ُكو َّ ] :وقزال جزل ذكزره    ،والرز  من ة   ال حيتسزبون  ،يكرهون

هَّ نو َكفُه و  َُ]
 .(2)فانظر أيعا أوىل بهذه اآلي" يف ةلمه وتواضعه ،(1)

 

 أ لك حاجة؟

 :)عل زه السزالم(   فقزال  .فق"زده غلمانزه   (صزلوا  اهلل عل زه  )شتم بعضهم زين العابزدين  

؟أ لك ةاج" يا رجل ز ثم قال له ز فرن ما خفي معا أكثر مما قالوا ؛سعوه. 

                                                        

 .38 احلج:لورع  (1)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،95ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .84...، ضمن حل د الساجدين
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 .فخجل الرجل

أشهد أنزك   :فان"رف الرجل صارخًا يقول ،وأمر له بألف سرهم ،فأعطاه ثوبه

 .(1)ابن رلول اهلل

 

 مهالً كفوا

 ،فلق ززه رجززل فسززبه  .يومززًا خارجززًا )عل ززه السززالم(يف روايزز": كززان اإلمززام السززجاس  

ثزم أقبزل علزى     .كفزوا  مهاًل: )عل ه السزالم( فقال هلم علي  .العب د واملواليفثار  إل ه 

 .؟لك ةاج" نع عك عل ها أ ،ما لرت ععك من أمرنا أكثر :ذلك الرجل فقال

وأمر له بألف  ،  "ً" كانت عل ه )عل ه السالم(فألقى إل ه علي  ،فالتح ا الرجل

 .سرهم

 .(2)لُلك من أوالس الُرأشهد أن :فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول

 

 العفو عن القاتل خطأ

فالتعجل خاسم له بشوا  كزان   ،قوم أض اف )عل ه السالم( اإلمام السجاس كان ععد

فسقط السفوس معه على رأ  بين لعلي بن احلسني  ،فأقبل به اخلاسم مسرعًا .يف التعور

 .فأصاب رأله فقتله ،حتت الدرج" )عل ه السالم(

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،157ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه ، السالم(

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،81ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 
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فرنزك   ،أنزت ةزر   ز:  وقد حتا الغزالم واضزطرب  ز للغالم   سالم()عل ه الفقال علي 

 .(1)وأخذ يف جهاز ابعه وسفعه .مل تعتمده

 

 أمنت عقابك

فلمزا أجابزه يف    ،سعا مملوكه مرتني فلم جيبزه  )عل ه السزالم( رو  أن علي بن احلسني 

فمززا لززك مل  :قززال .بلززى :قززال .!أمززا مسعزت صززوتي  ،يززا بززين :قززال لززه ،الثالثز" 

 .(2)ياحلمد هلل الذ  جعل مملوكي يأمع  :قال .أمعتك :قال .؟جتبين

 ويف رواي": ثم أعتقه.

 ثم ال يتوهم أن هذا العمل يوجب تعل م املمال ك خمالف" لاساتهم؛ ألنه:

قزال اهلل  أواًل: هذا ترب ز" العزا  علزى مزداراع ممزال كهم، وعزدم الععزف معهزم،         

وه  ـِلْنَت لَ فَبَِما َ ْحَمةو ِمَن هللاِ ]تعاىل:  ِنويَ   لقَْنوُِّ َ ْنفَار ََ ُهْم َولَْه ُكْنَت فَظًّوا 

[ِمْن َحْهِلَك فَاْعُف َعْنُهمْ 
(3). 

ثان ًا: كان إيذا  العب د آنذاك متعارفزًا ععزد الكزثا مزن العزا ، ةتزى أنهزم كزانوا         

يعك لون بهم، ب"لم آذانهزم، وجزدع آنزافهم، وجعلزهم يف األغزالل وةبسزهم، بزل        

بطالن هذه األعمال،  )عل ه السزالم(  ا  تافه". وقد ب  ن اإلمام زين العابدين وقتلهم ألش

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،99ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .87...، ضمن حل د الساجدين

)عل زه  بزاب تزاري  اإلمزام علزي بزن احلسزني        ،147ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .152لورع آل عمران:  (3)



   /6سلسلة من حياة املعصومني  118 

 الي هي من أكرب أنواع الظلم، وأصبح ألوع يف مداراع العب د والرفق بهم.

لد علي بزن  ةتى ُو ،يرغبون يف نكاح اجلوار مل يكونوا أهل املديع" كما ورس أن 

 هن.فرغبوا ف من جاري"،  )عل ه السالم(احلسني 

الززدور األكززرب يف ترب زز" اجملتمززع، وحتسززني   )علزز هم السززالم(فكززان لألئمزز" الطززاهرين 

 مع العب د، وعدم إيذائهم، وترك هلمهم، وتشج عهم على عتقهم. تعاملهم

فجززا   .يتززوىل عمززارع ضزز ع" لززه   )عل ززه السززالم( إن مززوىل لعلززي بززن احلسززني    :ق ززل

فقزرع   .اضزه مزن ذلزك مزا رآه وغمزه     غ ،فأصاب ف ها فسزاسًا وتضز  عًا كزثااً    ،ل طلعها

فلمزا   .ونزدم علزى ذلزك   ز أ  قرعًا خف فًا أقل ممزا يسزتحقه ز     ،املوىل بسوط كان يف يده

 ،فأتزاه فوجزده عاريزًا والسزوط بزني يديزه       ،أرلل يف طلزب املزوىل   ،ان"رف إىل معِءله

 ،فأخزذ علزي بزن احلسزني السزوط ومزد يزده إل زه         .فاشتد خوفه ،فظن أنه يريد عقوبته

فزدونك السزوط واقزتص     ،يا هذا قد كزان مزين إل زك مزا مل يتقزدم مزين مثلزه        :لوقا

وأنزا مسزتحق    ،واهلل إن هععت إال أنك تريزد عقزوبي   ،يا موال  :فقال املوىل .مين

معزاذ اهلل أنزت يف ةزل     :قزال  .وحيزك اقزتص   :قزال  !.فك ف أقتص معزك  ،للعقوب"

فلمزا مل يزره    ،اهم قولزه وجيللزه  واملوىل كزل ذلزك يتعز    ،فكرر ذلك عل ه مرارًا .ولع"

 .(1)وأعطاه إياها .فالض ع" صدق" عل ك ،أما إذا أب ت :قال له .يقتص

يريد بهذه الق"" ز علزى فزرض متام تهزا ز أن يزبني للعزا          )عل ه السالم(وكان اإلمام 

 ك ف " التعامل مع العب د.

 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني ، 96ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .84...، ضمن حل د الساجدين
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 اإلحسان إلى المسي ين

 حيسن إىل من يسي  إل ه. )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

فلمزا   .وينيذيزه أذى شزديداً   ،يسزي  إل زه   ز  أمزا املديعز"   ز  كان هشزام بزن إمساع زل   

وأمر خاصته أن ال يعرض  ،فمر به وللم عل ه .أمر به الول د أن يوقف للعا  ،ءلُع

 .(1)له أةد

 :ف قزول  .وهزو متسزرت   ،فكان جي ئه ويعط ه الدنانا لز الً  ،وكان له ابن عم ينيذيه

فلما ما  انقطزع   ،ف سمع وي"رب .ال جءاه اهلل خاًا ،لكن علي بن احلسني ال ي"لين

 .(2)فعلم أنه هو الذ  كان ي"له ،ععه

وملا طرس أهل املديع" بين أم " يف وقع" احلزرع، أراس مزروان بزن احلكزم أن يسزتوسع      

ضزعهم مزع   فو، )عل ه السزالم( علي بن احلسني  فلم يقبل أةد أن يكونوا ععده إال  ،أهله

 .(3)وأةسن إل هم مع عداوع مروان املعروف" له وجلم ع بين هاشم ،ع اله

ن تفر  ج   مسرف أوعال يف وقع" احلرع أربعمائ" امرأع من بين عبد معاف إىل 

 .(4)بن عقب"

 

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،163ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه ، السالم(

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،107ص 2ج :م" يف معرف" األئم"كشف الغ (2)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

 .ذكر وقع" اْلَحر ع، 113ص 4الكامل يف التاري : ج (3)

 .723، حةكايا  عن بعض األجواس، 276ص 2: جالتذكرع احلمدون " (4)
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 غفر هللا لك

 كمززا قلززَت إن كعززُتيقززول ملززن يشززتمه:  )عل ززه السززالم(اإلمززام زيززن العابززدين كززان 

 .(1)فألأل اهلل أن يغفر لك وإن مل أكن كما قلَت ،يغفر ليفألأل اهلل أن 

 

 التواضع
 

ويشزرتط   ،مع رفق" ال يعرفونزه  ال يسافر إال  )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

أكزره أن آخزذ برلزول اهلل     :ويقزول  ،عل هم أن يكون من خدم الرفق" ف ما حيتاجونه

 .ما ال أعطي مثله )صلى اهلل عل ه وآله(

ال  )عل همزا السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني     قزال:   ،)عل ه السزالم( ال"اس  اإلمام عن 

ويشززرتط علزز هم أن يكززون مززن خززدم الرفقزز" ف مززا     ،مززع رفقزز" ال يعرفونززه  يسززافر إال 

هزذا علزي بزن     :وقزال هلزم   ،فزرآه رجزل فعرفزه    ،فسزافر مزرع مزع قزوم     .حيتاجون إل زه 

أرس  أن ت"زل عا   ،يا ابن رلول اهلل :وقالوا .فقبلوا يده ورجله ،فوثبوا إل ه .احلسني

 .ما كعا قد هلكعا؟ أ ،نار جهعم لو بدر  معا إل ك يد أو لسان

)صزلى اهلل عل زه   فزأعطوني برلزول اهلل    ،إني لافر  مرع مزع قزوم يعرفزونين    :فقال

 .(2)ف"ار كتمان أمر  أةب إلي  ،ما ال ألتحق وآله(

إذا لزافر  كتمزت نفسزك     :)عل زه السزالم(   إلمام زين العابزدين ق ل ل :عاقبامليف و

                                                        

)عل زه  بزاب تزاري  اإلمزام علزي بزن احلسزني        ،145ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .13ح 40ب 145ص 2ج :)عل ه السالم(ع ون أخبار الرضا  (2)
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  ؟.أهل الرفق"

 .(1)ما ال أعطي مثله )صلى اهلل عل ه وآله(أكره أن آخذ برلول اهلل  :فقال

 

 رد األمانة

التوسعين  )عل ه السالم(لو أن قاتل احلسني : )عل ه السالم(زين العابدين قال اإلمام 

 .(2)الس ف الذ  قتل به احلسني لرسسته إل ه

 

 مداراة األعداء

 :قزال ؟. )عل ه السالم(لق ت علي بن احلسني  :قلت للءهر  ،عن لف ان بن ع  ع"

 وال عزدواً  ،يف السزر  ما علمت له صزديقاً  واهلل  .أفضل معه وما لق ت أةدًا ،نعم لق ته

إال  ز  وإن كزان حيبزه  زز   ألنزي مل أر أةزداً   :قزال  ؟!.وك زف ذلزك   :فق ل له .يف العالن "

وهزو لشزدع    إال  ز   وإن كزان يبغضزه  زز   وال رأيت أةدًا .رفته بفضله حيسدهوهو لشدع مع

 .(3)مداراته له يداريه

 

 

                                                        

، )عل زه السزالم(  بن احلسني  إمام" أبي حممد علي ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 

 .4، حباب الوسيع" ،2،  251ص 3ج :والي اللئالي العءيءي"غ (2)

 .4ح ،165الباب ،231ز  230ص 1ج :علل الشرائع (3)
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 مع مروان العدو

ملززا أخززرج أهززل املديعزز" بززين أم زز" معهززا، جززا  مززروان بززن احلكززم إىل اإلمززام زيززن    

، فرةززب بهززم )عل ززه السززالم( ، وأوسع أهلززه وع الززه ععززد اإلمززام  )عل ززه السززالم( العابززدين 

 م مع نسائه وع اله، وأنفق عل هم كما يعفق على ع اله.وجعله

ل زه ثقزل مزروان بزن     إوى وكذلك يف وقع" احلرع ةافظ على أهل مروان، ة   آ

 .وامرأته عائش" بعت عثمان بن عفان ،احلكم

 ،وقد كان مروان بن احلكم ملا أخرج أهل املديع" عامل يءيد وبين أم " من املديع"

م مزروان  وكل ز  .فزأبى ابزن عمزر أن يفعزل     ،ن يغ زب أهلزه ععزده   م عبد اهلل بن عمر أكل 

وةرمزي تكزون مزع     ،يا أبا احلسزن إن لزي رمحزاً    :وقال، )عل ه السالم(علي بن احلسني 

فخزرج حبرمزه   ، )عل زه السزالم(  فبع  حبرمه إىل علي بن احلسزني   .فعلأ :قال .ةرمك

 .(1)وةرم مروان ةتى وضعهم ب عبع

 :قال الشاعر ،واجملازاع على اإللا ع باإلةسان ، وهذا معتهى مكارم األخال

 ملكنممما فكمممان العفمممو منممما سمممجية
 

 فلممممما ملكمممممتم سمممممال بالمممممدم أبطمممممح 
 

 وحسمممممبكم همممممذا التفممممماوت بيننممممما
 

 حوكمممممل إنممممماء بالمممممذي فيمممممه ينضممممم 
 

مزع أهزل    )عل زه السزالم(  علزي بزن أبزي طالزب     اإلمزام  حلزرب  وقد كان مزروان خزرج   

 .ب"فني مع معاوي" )عل ه السالم(اإلمام  ةاربو ،اجلمل

ولزو كعزت مكانزك     ،: إنه ال يبزايع )عل ه السالم(قال مروان للول د يف ةق احلسني و

 .لضربت ععقه

                                                        

 .ذكر وقع" اْلَحر ع، 113ص 4الكامل يف التاري : ج (185)
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 لئن فارقزك احلسزني السزاع" ومل يبزايع ال قزدر  معزه علزى مثلزها أبزداً          :قال لهو

ةتى تكثر القتلى ب عكم وب عه ولكزن اةزبس الرجزل فزال نزرج ةتزى يبزايع أو تضزرب         

 .ععقه

 ،ويلي عل ك يا ابن الءرقا  أنت تأمر بضرب ععقي :له )عل ه السالم(احلسني  لاقف

  .(1)واهلل ولنيمت كذبَت

 :)عل ه السالم(مروان ملا جي  برأ  احلسني وقال 

 يممممما حبمممممذا بمممممردك فمممممي اليمممممدين
 

 ولونممممممك األحمممممممر فممممممي الخممممممدين 
 

 كأنمممممممممممما حمممممممممممف بممممممممممموردتين
 

 شمممممفيت نفسمممممي ممممممن دم الحسمممممين 
 

 .(2)يام عثمانواهلل لكأني أنظر إىل أ

)علزز هم فمززروان مززع هززذا التززاري  األلززوس، والعززدا  الكززبا ضززد العززرتع الطززاهرع   

)عل زه  ل لجأ إل ه، يستقبله اإلمزام   (عل ه السالم)، ععدما يأتي لإلمام زين العابدين السالم(

 ، ويرةب به وبأهله وع اله وأطفاله.السالم(

                                                        

مزا جزرى    ،باب تاري  اإلمام احلسني وفضله ،33ص 2ج :لعباساإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على ا (1)

 .ومروان )عل ه السالم(بني اإلمام احلسني 

مزدفن رأ   ، )عل ه السزالم( أبو عبد اهلل احلسني بن علي بن أبي طالب ، 626ص 1جأع ان الش ع":  (2)

 .)عل ه السالم(احلسني 
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 جرعة غيظ ال تُكافأ

مزن جرعز"    ما جترعت من جرع" أةب إلزيّ  :ما السالم()عل هعلي بن احلسني قال 

 .(1)غ ظ ال أكافئ بها صاةبها

 

 حسن العفو

فلزم   ،فأمسعه وشتمه (2)وقف على علي بن احلسني رجل من أهل ب تهرو  أنه 

قزد مسعزتم مزا قزال هزذا       :جللسزائه  )عل ه السزالم( فلما ان"رف قال . )عل ه السالم(يكلمه 

 .غوا معي إل ه ةتى تسمعوا مين رس  عل هوأنا أةب أن تبل ،الرجل

 .ولقد كعا حنب أن نقول له ونقول ،نفعل :فقالوا له :قال

ِميَن  لْ ]: وهزو يقزول   ،فأخذ نعل ه ومشزى  :قال ِِ عَوافِيَن َعوِن غَوْيَ  َو لْ َو لَكوا

 .فعلمعا أنه ال يقول ش ئًا ،(3)[ُمْحِسنِينَ ـ لنَّاِس َوهللاُ َُِحُّر  لْ 

لزه علزى بعزض     وهو ال يشك أنه إمنا جا ه مكاف زاً  ،للشر متوثبًا فخرج إل عا :قال

إنزك كعزت قزد وقفزت      ،يزا أخزي   :)عل زه السزالم(  فقال له علي بن احلسزني   .ما كان معه

وإن كعت قلزت   ،فأنا ألتغفر اهلل معه فرن كعت قد قلت ما يف  ،وقلت وقلت آنفًا علي 

                                                        

 .12ح، م الغ ظالباب كظ ،كتاب اإل ان و الكفر، 111ص 2ج :الكايف (1)

رمبا يكون املراس من هو حمسوب عل هم وإن مل يكزن مزعهم، أو كزان مزن بزين العبزا  مزثاًل، أو كزان         ( 2)

)عل همزا  ممن يع   يف ب ته من اخلدم وما أشبه. أمزا مزا ذكزره الزبعض مزن أنزه كزان احلسزن بزن احلسزن           

 فل س بدق ق. السالم(

 .134 ن: آل عمرالورع  (3)
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 .فغفر اهلل لك ما ل س يف 

 .(1)وأنا أةق به ،بل قلت ف ك ما ل س ف ك :ل بني ع ع ه وقالل الرجفقب  :قال

، كان من أجل تعل مهم مكارم أنا أةب أن تبلغوا ... )عل ه السالم(أقول: قوله 

األخال ؛ فرن املشاهدع احلس " تتخذ ألوع يقتدى بها أكثر من جمرس القول، كمزا هزو   

 وغاها. مذكور يف علم العفس، وعلم االجتماع، وعلم األخال ،

 

 أبريق سقط على وجهه

تسززكب عل زه املززا  ل ته ززأ   )عل زه السزالم(  جعلززت جاريز" لعلززي بزن احلسززني   رو  أنزه  

فقالزت   ،فرفع رأله إل هزا  ،فسقط اإلبريق من يد اجلاري" على وجهه فشجه ،لل"الع

ِميَن  لْ ] :إن اهلل يقول :له اجلاري" ِِ  .غ ظي قد كظمُت :قال .(2)[غَْي َ َو لَكا

 .عفا اهلل ععك  :قال هلا .(3)[عَافِيَن َعِن  لنَّاِس َو لْ ] :قالت

 .(4)[ُمْحِسنِينَ ـَوهللاُ َُِحُّر  لْ ] :قالت

 .(5)ةرع لوجه اهلل عء وجل اذهيب فأنت  :قال

 
                                                        

)عل زه  بزاب تزاري  اإلمزام علزي بزن احلسزني        ،146ص 2ج :ف" ةجج اهلل على العباساإلرشاس يف معر (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .134 ن: آل عمرالورع  (2)

 .134 ن: آل عمرالورع  (3)

 .134 ن: آل عمرالورع  (4)

بزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن       ذكزر اإلمزام الرابزع أ    ،87ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (5)

 .وثبتت له اإلمام" من وجوه، )عل ه السالم(العابدين 
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 اذهبي فأنت حرة

  )عل ززه السززالم(إلمززام زيززن العابززدين  كسززر  جاريزز" ل :يف معاقززب ابززن شهرآشززوب

ةزرع لوجزه    نزت  أاذهزيب ف  :هلزا  )عل زه السزالم(  فقال  .وجههافأصفر  ،ق"ع" ف ها طعام

 .(1)اهلل
 

 العفو عمن يغتابه

اللزهم   :قزال  ،كان إذا خرج من معءلزه  )عل ه السالم(رو  أن اإلمام زين العابدين 

 أ  أعفو ععه.  .(2)وأهب عرضي ملن يغتابين ،إني أت"د  ال وم
 

 التوسط لمن كان يؤذيه

)عل زه  فلقي معه علي بزن احلسزني    اجلوار،إمساع ل يسي  كان هشام بن رو  أنه 

فمزر بزه علزي بزن      :قال .فلما عءل أمر به الول د أن يوقف للعا ، أذ ى شديدًا السالم(

وكزان علزي   ز قزال    ز  قال فسلم عل زه  ،وقد أوقف ععد سار مروان ،)عل ه السزالم( احلسني 

 .(3)له أةدقد تقدم إىل خاصته أال يعرض  )عل ه السالم(بن احلسني 

 

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،157ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 

، )عل زه السزالم(  سني بن علي بن أبي طالزب  زين العابدين علي بن احل،  633ص 1جأع ان الش ع":  (2)

 .)عل ه السالم(معاقبه وفضائله 

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،147ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله
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 لين الكالم

)عل زه  لإلمزام زيزن العابزدين     قال ش   شزامي ويف األلر ععدما ُأخذوا إىل الشام، 

لزم جيابهززه  ف .وأراح الززبالس مزن رجزالكم   ،: احلمزد هلل الزذ  أهلككزم وقزتلكم    السزالم( 

هزل   :وقزال  .بل أجابه بلني الكالم ،وال شتم بسّب )عل ه السالم(زين العابدين اإلمام 

لني بفضل  الرجل فتاب ،وذكر اآليا  الدال" على فضل أهل الب ت ،؟لقرآنقرأ  ا

)عل ه السالم(كالمه 
(1). 

 

 حسن التعامل مع العبيد

 ،بزل يكتزب ذنبزه ععزده     ،ال يضزرب مملوكزاً   )عل ه السزالم( مام زين العابدين اإل كان

وطلززب مززعهم أن   ،مجعهززم وقززررهم بززذنوبهم  ،ةتززى إذا كززان آخززر شززهر رمضززان  

 .(2)كما غفر هلم، ثم يعتقهم وجيءيهم جبوائء ،وا له اهلليستغفر

أول السع" أو ولطها أعتقهم  كان إذا ملك عبدًا ،فو  ةول وما التخدم خاسمًا

ل ل" الفطر والزتبدل لزواهم كزذلك كزان يفعزل ةتزى حلزق بزاهلل، ولقزد كزان يشزرت             

أفاض أعزتقهم   السوسان وما به إل هم من ةاج" يأتي بهم عرفا  يسد بهم الفرج فرذا

 .(3)وأجازهم

                                                        

 39البةاب ،)علز هم السزالم(  و احلسة  و احلسة  تتمة كتاب اتريخ فاطمةة  ،129ص 45 ج :حبار األنوار (1)
 .(صلوا  اهلل عل هما)تتم" أبواب ما نتص بتاري  احلسني بن علي من 

 .34ب 444ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (2)

 .34ب 445ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (3)
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 اإلمامشجاعة 

 

 ال ناف يف اهلل لوم" الئم.هو أشجع أهل زمانه،  )عل ه السالم(اإلمام 

لطاغ ز"  أنزه وقزف يف وجزه ا    )عل زه السزالم(  وكان من شزجاع" اإلمزام زيزن العابزدين     

ن القتزل  أ أمزا علمزتَ   ،أبالقتل تهزدسني قتله، فقال: ب املا أمرويءيد عب د اهلل بن زياس 

وخطززب تلززك اخلطبزز" الغززرا  الززي فضززحت بززين     .(1)وكرامتعززا الشززهاسع ،لعززا عززاسع

 .(2)أم "

 ،يا ابن معاوي" وهعد وصخر وقهره:للطعته على ل ءيد وهو  (عل ه السالم)وقال 

د واألةزءاب يف يزده   ُةز يف يزوم بزدر وأُ   )عل زه السزالم(  لقد كان جد  علي بن أبي طالزب  

 .(3)وأبوك وجدك يف أيديهما رايا  الكفار هلل عل ه وآله()صلى اراي" رلول اهلل 

ومززا الززذ   !إنززك لززو تززدر  مززا ذا صززععت !ويلززك يزا يءيززد  :)عل ززه السززالم(ال وقز 

 .(4)بشر باخلء  والعدام"أف ،وافرتشت الرماس ،إذا هلربت يف اجلبال !ارتكبت

                                                        

 .(صلوا  اهلل عل ه)له يف األمور املتأخرع عن قت 3املسلك  ،162ص :اللهوف على قتلى الطفوف (1)

 .تتم" أبواب ما نتص بتاري  احلسني بن عليمن  39الباب ،140ز  137ص 45 ج :حبار األنوار (2)

 .تتم" أبواب ما نتص بتاري  احلسني بن عليمن  39الباب ،135ص 45 ج :حبار األنوار (3)

صزلوا  اهلل  )احلسني بزن علزي   تتم" أبواب ما نتص بتاري  من  39الباب ،136ص 45 ج :حبار األنوار (4)

 .(عل هما
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 اإلنفاق على الفقراء

 

 العطزا ، ويف قمز" اجلزوس والكزرم، كسزائر      كزثا  )عل زه السزالم(  كان اإلمزام السزجاس   

، وكزززان مضزززافًا إىل إنفاقزززه علزززى الشزززعرا  واخلطبزززا  )علززز هم السزززالم(العزززرتع الطزززاهرع 

 واجلاان، يعفق على الفقرا  واملساكني بكثرع.

نرج يف الل ل" الظلما ، وعلى كتفه أقراص اخلبء، وما حتتاجزه   )عل ه السالم(فكان 

ف أتي على سور الفقرا  بابًا بابًا، ويت"زد  علز هم بزذلك،    العائل" من ةطب وغاه، 

 .(1)من سون أن يعرفوه

ةزني الت"زد     )عل زه السزالم(  كما كان حيمل العقوس إلز هم ويوزعهزا علز هم. وكزان     

فانقطع ذلك العطزا  فعزرف    )عل ه السالم(يغطي وجهه ةتى ال يعرفه أةد، إىل أن تويف 

)صلوا  اهلل عل ه( العا  أنه كان اإلمام زين العابدين
(2). 

 ؛نظروا إىل ههره وعل زه مثزل ركزب اإلبزل     ،على املغتسل )عل ه السزالم( وملا وضع 

 .(3)مما كان حيمل على ههره إىل معازل الفقرا  واملساكني

                                                        

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،153ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (1)

 .)عل ه السالم(ده زهيف ، السالم(

 .4، ح)عل ه السالم(باب مولد علي بن احلسني ، أبواب التاري  ،كتاب احلج"، 468ص 1ج :الكايف (2)

 .12325من أبواب ال"دق"، ح 13كتاب الءكاع، الباب ،397ص 9ج : ع"ولائل الش (3)
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 .(1)يعول مائ" أهل ب ت من فقرا  املديع" )عل ه السالم(اإلمام السجاس كان و

امزه ال تزامى واألضزرا  والءمعزى واملسزاكني      يعجبه أن حيضزر طع  )عل ه السالم(وكان 

معهم له ع ال محل له  ومن كان ،يعاوهلم ب ده )عل ه السالم(وكان ، الذين ال ة ل" هلم

 .(2)إىل ع اله من طعامه

 .(3)ال يأكل طعامًا ةتى يبدأ ف ت"د  مبثله )عل ه السالم(وكان 

طرف فمضزى  ولقد خرج ذا  يوم وعل ه مطرف خء فتعرض له لائل فتعلزق بزامل  

 .(4)وكان يشرت  اخلء يف الشتا  وإذا جا  ال" ف باعه فت"د  بثمعه ،وتركه

 

 ديونك علي  

 .فجعل يبكزي  ،ةضر  زيد بن ألام" بن زيد الوفاع :قال ،عن عمرو بن سيعار

 سز" عشزر ألزف     يبكز ين أن علزي    :قزال  .؟مزا يبك زك   :فقال له علي بن احلسزني 

وأنزت   ،فهزي علزي    ال تبزك   :فقزال لزه علزي بزن احلسزني      .ومل أترك هلا وفزا    ،سيعار

 .(5)فقضاها ععه .بر   معها

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،154ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

، السزالم( )عل زه  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،154ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

 .12325من أبواب ال"دق"، ح 13كتاب الءكاع، الباب ،398ص 9ج :ولائل الش ع" (3)

 .12325من أبواب ال"دق"، ح 13كتاب الءكاع، الباب ،397ص 9ج :ولائل الش ع" (4)

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،149ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (5)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله
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 .ملا ةضر حممد بن ألام" املو  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل ويف رواي": 

 ،سيزن  قزد عزرفتم قزرابي ومعزءلي مزعكم وعلزي        :فقال هلم ،سخلت عل ه بعو هاشم

ثلز  سيعزك    أمزا واهلل   :)عل زه السزالم(  حلسزني  فقزال علزي بزن ا    .فأةب أن تضزمعوه عزين  

ثزم  ز سيعزك كلزه     علزي   :)عل زه السزالم(  فقال علي بن احلسزني   ،ثم لكت ولكتوا .علي 

إال كراه" أن تقولوا  أما إنه مل  ععين أن أضمعه أواًل ز  )عل ه السالم(قال علي بن احلسني 

 .(1)لبقعا

 

 إمضاء الوصايا

 ثزالث  )عل زه السزالم(  مرض علزي بزن احلسزني     :قال ،م()عل ه السالعن أبي عبد اهلل 

 .(2)فرذا أفا  أمضى وص ته ،يف كل مرض" يوصي بوص " ،مرضا 

 

 مرحباً بالسا ل

لزي  مبن حيمل  مرةبًا يقول:إذا أتاه السائل  )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

 .(3)زاس  إىل اآلخرع

                                                        

 .514ح، ةدي  الفقها  والعلما  كتاب الروض"، ،332ص 8ج :الكايف (1)

 .5549ح، الباب نواسر الوصايا كتاب الوص "، ،231ص 4ج :من ال حيضره الفق ه (2)

احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن       ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي     ،76ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (3)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 
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 بيع الثياب والتصدق بثمنها

إن علززي بززن  .ال بززأ  بززه :فقززال ؟.لززألته عززن لززبس اخلززء :قززال ،يبعززن احللزز

 فززرذا جززا  ال"زز ف باعززه    ،كززان يلززبس الكسززا  اخلززء يف الشززتا     )عل ززه السززالم( احلسززني 

إني أللتح ي من ربي أن آكل مثن ثوب قزد عبزد  اهلل    :وكان يقول ،بثمعه وت"د 

 .(1)ف ه

 

 تكفل العوا ل

ضزم علزي بزن     ،عسكره اللزتباة" أهزل املديعز"   ملا وجه يءيد بن معاوي" رو  أنه 

إىل أن  ،عوهلنيعاف " )أ  من بين عبد معاف( إىل نفسه أربعمائ" َم )عل ه السالم(احلسني 

 .(2)تفر  ج   مسرف بن عقب"

مثل ذلك ععد إخراج ابن الءبا بزين   )عل ه السزالم( اإلمام زين العابدين  عن يةكو

 .(3)أم " من احلجاز

ملا أرلل يءيد بن معاوي" مسلم بن عقبز"   :أنه ن،رب ع األبرارن وعن الءخمشر  يف

أربعمائزز" امزرأع مززع   )عل زه السزالم(  كفززل زيزن العابززدين   ،لقتزال أهزل املديعزز" والزتباةتها   

وقززام بعفقززتهن وإطعززامهن إىل أن خززرج    .وضززمهن إىل ع الززه  ،أوالسهززن وةشززمهن

                                                        

 .1534/66، ح17الباب ، كتاب ال"الع،369ص 2ج :تهذيب األةكام (1)

 .723، حةكايا  عن بعض األجواس، 276ص 2: جالتذكرع احلمدون " (2)

أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن       ذكر اإلمزام الرابزع    ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (3)

 .)عل ه السالم(الباب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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رأ  يف سار أب هزا وأمهزا   أنهزا مزا    ،فأقسمت واةدع مزعهن  ،ج   ابن عقب" من املديع"

)عل ه السالم(ما رأته يف سار علي بن احلسني  ،من الراة" والع   اهلين
(1). 

 

 جاء صاحب الجراب

وهززدأ   ،إذا جعززه الل ززل  )عل ززه السززالم( اإلمززام زيززن العابززدين   يف البحززار: كززان  

ورمزى بزه    ،وجعلزه يف جزراب   ،قام إىل معءله فجمع ما يبقى عن قزو  أهلزه   ،الع ون

مزا كزانوا    وكزثااً  ،ويفزر  علز هم   ،وخزرج إىل سور الفقزرا  وهزو متلزثم     ،عاتقهعلى 

 .(2)جا  صاةب اجلراب :وقالوا ،فرذا رأوه تباشروا به ،على أبوابهم يعتظرونه ق امًا

حيمزل جزراب اخلبزء     )عل زه السزالم(  عن أبي محءع الثمالي: كان علي بزن احلسزني   و

صزدق" السزر تطفزئ غضزب الزرب عزء       إن ف ت"زد  بزه ويقزول:     ،على ههره بالل زل 

 .(3)وجل

ئل عزن  فُس ،يت"د  بالسكر واللوز )عل ه السزالم( كان علي بن احلسني  ويف رواي":

ا تُِحبرهنَ ـلَْن تَنَالُه   لبِرَّ َحسَّى تُْنِفقُه  مِ ] :فقرأ ،ذلك [مَّ
 .(5)وكان حيبه (4)

                                                        

 .11، ب353ز  352ص 1رب ع األبرار ون"وص األخبار: ج (1)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،89ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .77ح ...، ضمنل د الساجدين

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،77ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (3)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

 .92 آل عمران:لورع  (4)

 ،)عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،154ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (5)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 
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ف زه خبزء ف ت"زد      حيمل معه جرابزاً  )عل ه السالم(كان علي بن احلسني ورو  أنه: 

 .(1)إن ال"دق" تطفئ غضب الرب :به ويقول

حيمزل   )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني      :أنزه  ،)عل زه السزالم(  الباقر اإلمام عن و

 .(2)جراب اخلبء على ههره بالل ل ف ت"د  به

 

 أثر الجراب

جعلززوا  ،فغسززلوه )عل ززه السزالم( ملززا مزا  علززي بززن احلسزني    :قزال عمززرو بزن ثابززت  

كان حيمل جزرب الزدق ق    :فق ل ؟!.ما هذا :وقالوا ،ظرون إىل آثار لواس يف ههرهيع

 .(3)يعط ه فقرا  أهل املديع" ،على ههره ل اًل

 

 صرر الدراهم والدنانير

ف حمززل  ،ل خززرج يف الل لزز" الظلمززا   )عل ززه السززالم(علززي بززن احلسززني  اإلمززام كززان 

ثزم يعزاول مزن     ،ي بابًا بابزًا ف قرعزه  ةتى يأت ،اجلراب ف ه ال"رر من الدنانا والدراهم

فعلمزوا أن علزي بزن     ،فقزدوا ذلزك   )عل زه السزالم(  فلما ما  علي بن احلسزني   .نرج إل ه

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،100ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(الباب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

واب تزاري   أبز مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،88ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .77...، حل د الساجدين

)عل زه  بزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،154ص 4ج :)علز هم السزالم(  معاقب آل أبي طالزب   (3)

 .)عل ه السالم(ده زهف"ل يف ، السالم(
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 .(1)احلسني الذ  كان يفعل ذلك

 

 اإلحسان إلى اآلخرين

كزان باملديعز" كزذا وكزذا أهزل ب زت يزأت هم رزقهزم ومزا           :قزال  ،عن ابزن إلزحا   

 )عل زه السزالم(  فلمزا مزا  علزي بزن احلسزني       ،يزأت هم ال يزدرون مزن أيزن     ،حيتاجون إل ه

 .(2)فقدوا ذلك

 

 رعاية المرضى

علزى   (صزلوا  اهلل عل همزا  )مر علي بزن احلسزني    :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل 

أما إني لوال  :فقال .فدعوه إىل الغدا  ،وهم يتغدون ز  وهو راكب محارهز اجملذومني  

ثزم   ،وأمر أن يتعوقوا ف ه ،أمر بطعام ف"عع ،ىل معءلهفلما صار إ .أني صائم لفعلت

 .(3)وتغدى معهم ،سعاهم فتغدوا ععده

 

 إفطار الصا م

 إذا كزان  )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني      :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل 

وإذا كزان ععزد    .وتقطزع أعضزاؤها وتطزب     ،يأمر بشاع فتزذبح  ،ال وم الذ  ي"وم ف ه

                                                        

 .8ح ،165الباب ،232ص 1ج :علل الشرائع (1)

 )عل زه السزالم(  م علي بن احلسني تاري  اإلما ،149ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

 .8، حباب التواضع ،كتاب اإل ان والكفر، 123ص 2ج :الكايف (3)



   /6سلسلة من حياة املعصومني  136 

هززاتوا  :ثززم يقززول ،ةتززى جيززد ريززح املززر  وهززو صززائم   ،كززب علززى القززدور املسززا  أ

ثزم   ،ةتزى يزأتي علزى آخزر القزدور      ،واغرفوا آلل فالن ،اغرفوا آلل فالن ،الق"اع

 .(1)ف كون ذلك عشا ه ،ينيتى خببء ومتر

 

 إعاشة الفقراء
 

فلمزا مزا  علزي     ،كان نا  من أهل املديع" يع شون ال يدرون من أيزن معاشزهم  

 .(2)ني فقدوا ما كانوا ينيتون به بالل لبن احلس

أنه كان يقزو  مائز"    :عن ش ب" بن نعام" ،عن معمر ،ويف رواي" أمحد بن ةعبل

 .(3)كان يف كل ب ت مجاع" من العا  :وق ل .أهل ب ت باملديع"

)عل زه  ما فقدنا صدق" السر ةتزى مزا  علزي بزن احلسزني       :أهل املديع"وكان يقول 

السالم(
(4). 

أنه كان يف املديع" كذا وكذا ب تزًا يزأت هم رزقهزم ومزا      :حممد بن إلحا ويف رواي" 

فقزدوا   )عل زه السزالم(  فلما ما  زيزن العابزدين    .ال يدرون من أين يأت هم ،حيتاجون إل ه

                                                        

 .2، ح2الباب، كتاب املآكل ،396ص 2ج :احملالن (1)

، )عل زه السزالم(   إمام" أبي حممد علي بن احلسني ،153ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،153ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،78ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (4)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، الم()عل ه السالعابدين 
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 .(1)ف"رخوا صرخً" واةدًع ،ذلك

 

 هكذا اإليثار

ملديعز"  فزدخل معزه إىل ا   .يعجب بالععب )عل ه السزالم( كان علي بن احلسني رو  أنه 

فقبزل أن  زد    .وأتته به ععد إفطزاره فأعجبزه   ،فاشرت  معه أم ولده ش ئًا ،شي  ةسن

 .بعضزه يكف زه   ،يزا مزوال    :قالزت  .امحل ه إل ه :فقال هلا .يده وقف بالباب لائل

 ،فوقزف السزائل   ،فاشزرت  لزه مزن غزد وأتزت بزه       .وأرلله إل ه كله ،ال واهلل  :قال

 ،لزائل  ومل يزأ    ،وأتتزه بزه يف الل لز" الثالثز"     ،لزه  فأرللت فاشرت  .ففعل مثل ذلك

 .(2)ما فاتعا معه شي  واحلمد هلل :فأكل وقال

 

 تقسيم جميع األموال

قالزم اهلل مالزه    )عل زه السزالم(  إن أباه علي بزن احلسزني   : )عل ه السالم(قال أبو جعفر 

 .(3)مرتني

                                                        

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني ، 149ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

، الم()عل زه السز  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،154ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،90ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .77...، ضمن حل د الساجدين
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 االستقاء بالليل

 ،وجد على ههره جمل ،فغسلوه ل ه السالم()عملا ما  زين العابدين  :الءهر عن 

 .(1)فبلغين أنه كان يستقي لضعف" جاانه بالل ل

  

 عدم االدخار

رذا انقضزى الشزتا    ال يزدخر لعفسزه شز ئًا، فز     )عل ه السزالم( اإلمام زين العابدين كان 

 .وكان يلبس مزن خزء اللبزا     .وإذا انقضى ال" ف ت"د  بكسوته ،ت"د  بكسوته

فلزو بعتهزا فت"ززدقت    ،وال يل زق بزه لبالززها   ،مزن ال يعزرف ق متهززا   تعط هززا :فق زل لزه  

 .(2)إني أكره أن أب ع ثوبًا صل ت ف ه :فقال .بثمعها

                                                        

)عل زه  إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني        ،154ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب راجع  (1)

 .سالم()عل ه الده زهيف ، السالم(

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،90ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .77...، ضمن حل د الساجدين
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13 

 َخْلقيات وُخلُقيات

 

وأورعهزم وأتقزاهم،    ،أفضزل أهزل زمانزه    )عل زه السزالم(  اإلمام زين العابزدين  كان 

 وأصزززربهم ،وأكزززرمهم وأةلمهزززم وأزهزززدهم، وأعبزززدهم  ،وأعلمهزززم وأفقههزززم 

، وأرأفهززم ، وأكثززرهم صززدقً"، وأةسززعهم أخالقزاً وأبلغهززم وأف"ززحهم وأرضزاهم، 

 .، وأن"حهم للمسلمنيواملساكني بالفقرا 

وعل زه السزك ع"    ،وال نطزر ب زده   ،إذا مشى ال جتاوز يده فخذه )عل ه السالم(وكان 

 .والوقار

. وهزذا  (1)رألزه ن الطا على أكان إذا مشى ك :)عل ه السالم(ال"اس  اإلمام قال 

 على شي  لاكن. الطا ال يقع إال كعاي" عن وقاره يف املشي، فرن 

 .(2)كان ي"ب  بالسواس )عل ه السالم(سني احلعلي بن ورو  أن 

 .(3)ضب باحلعا  والكتمتن )عل ه السالم(ويف رواي": كان 

                                                        

 .يف التواضع يف الث اب ،5، الف"ل6، الباب111ص :مكارم األخال  (1)

، )عل زه السزالم(  ب زين العابدين علي بن احلسني بن علي بزن أبزي طالز    ،630ص 1جأع ان الش ع":  (2)

 .صفته يف ةل ته ولباله

غسل يوم اجلمع" وسخول احلمزام وآسابزه ومزا جزا  يف التعظ زف       ،122ص 1ج :من ال حيضره الفق ه (3)

 .280، حوالءيع"
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 وال معافاع ب عهما الةتمال تعدسهما بسبب تعدس الءمان.

 .(1)كسا  خء أصفر يلبسه يوم اجلمع" )عل ه السالم(ني ساحلكان لعلي بن و

 

 الهيبة الربانية
 

والزولي   ،ععد القريزب والبع زد   مه بًا مًامعظ  )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

والعدو، ةتى إن يءيد بن معاوي" ملا أمر أن يبايعزه أهزل املديعز" بعزد وقعز" احلزرع علزى        

)عل ه السالم(علي بن احلسني اإلمام  ذلك إال  مل يستثن من ،أنهم عب د ر  له
(2). 

عل زه:   )عل زه السزالم(  اإلمزام زيزن العابزدين    قال عبد امللزك بزن مزروان ملزا سخزل      * 

"واهلل لقد امتأل ثوبي أو قليب معه خ ف(3). 

 )عل زه السزالم(  اإلمزام زيزن العابزدين     لقد ملزئ قلزيب مزن    :وقال مسرف بن عقب"* 

 .(4)رعبًا

)عل همزا  قال: ةج علي بن احلسزني   ،يف اإلرشاس)رمحه اهلل( املف د ش   الروى * و

 تعظ مزاً  !،من هذا !من هذا :وجعلوا يقولون ،فالتجهر العا  وتشوفوا له ،السالم(

 نشأ يقول:أف ،وكان الفرزس  هعاك ،ملرتبته له وإجالاًل

                                                        

، )عل زه السزالم(  زين العابدين علي بن احلسني بن علي بزن أبزي طالزب     ،630ص 1جأع ان الش ع":  (1)

 .)عل ه السالم( صفته وأخالقه

 .فضل بين هاشم على بين عبد مشس، 242ص 15ج :بن أبي احلديدال شرح نهج البالغ" (2)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،132ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 

 .وقع" اْلَحر ع، 70ص 3: جمروج الذهب (4)
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 هممذا الممذي تعممرف البطحمماء وطأتممه
 

 والبيممممت يعرفممممه والحممممل والحممممرم 
 

 ن خيممممر عبمممماد هللا كلهممممممهممممذا ابمممم
 

 همممذا التقمممي النقممممي الطممماهر العلممممم 
 

 يكمممممماد يمسممممممكه عرفممممممان راحتممممممه
 

 ركمممن الحطممميم إذا مممما جممماء يسمممتلم 
 

 يغضمي حيماًء ويغضممى ممن مهابتممه
 

 فممممممممما يكلممممممممم إال حممممممممين يبتسممممممممم 
 

 أي القبا مممممل ليسمممممت فمممممي رقمممممابهم
 

 ألوليمممممممممة همممممممممذا أو لمممممممممه نعمممممممممم 
 

 مممممن يعممممرف هللا يعممممرف أوليممممة ذا
 

 همممذا نالمممه األممممم فالمممدين ممممن بيمممت 
 

 إذا رأتمممممممه قمممممممري  قمممممممال قا لهممممممما
 

 إلممممى مكممممارم هممممذا ينتهممممي الكممممرم 
 

 .(1)األب ا 

 

 خلوص النية

يعرفون ال ،يعول أهل ب و  كثاع يف املديع" )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

 .من يأت هم برزقهم ةتى ما 

ف عاولززه شزز ئًا مززن  ،رًابالل ززل متعكزز )عل ززه السززالم(اإلمززام يأت ززه  ،وكززان لززه ابززن عززم

ف سزمع   .ال جءاه اهلل عين خزااً  ،لكن علي بن احلسني ال يواصلين :ف قول ،الدنانا

)عل ززه فلمزا مزا  علزي     .وال يعرفزه بعفسزه   ،وي"زرب عل زه   ،ذلزك وحيتمزل   (عل زه السزالم  )

 .(2)فجا  إىل قربه وبكى عل ه ،علم أنه هو كان فح عئذ  ،فقدها السالم(

                                                        

 .)عل ه السالم(فضائل اإلمام السجاس  ،151ز 150ص 2ج :ةجج اهلل على العباساإلرشاس يف معرف"  (1)

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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 الرضا بقضاء هللا

ئل عزن  فُسز  ،فلزم يزر معزه جزءع     ،(عل زه السزالم  )إلمام علزي بزن احلسزني    لابن ما  

 .(1)فلما وقع مل نعكره ،أمر كعا نتوقعه :)عل ه السالم( فقال ؟.ذلك

 الخوف من هللا

يزدعو ويبكزي    ،ي"لي يف املسجد احلرام حتت امل ءاب رأيت رجاًل : وقال طاو

فقلزت   .)عل زه السزالم(  ذا هو علزي بزن احلسزني    فر ،فجئته ةني فر  من ال"الع .يف سعائه

أرجزو أن تنيمعزك مزن     ،ولزك ثالثز"   ،رأيتزك علزى ةالز" كزذا     ،يا ابن رلزول اهلل  :له

 .والثالز  رمحز" اهلل   ،والثزاني شزفاع" جزدك    ،أةزدها أنزك ابزن رلزول اهلل     :اخلوف

وقززد  ؛فززال يززنيمعين )صززلى اهلل عل ززه وآلززه(أمززا أنززي ابززن رلززول اهلل  ، ويززا طززاو :فقززال

ووهِ  فَووَل أَْنَسوواَب بَْيوونَُهْم ََْهَمئِوو و َوَ  ] :مسعززت اهلل تعززاىل يقززول ََ فِووا  لور ِِاَ  نُِفوو فَوو

[ََسََساَءلُهنَ 
(2)

َوَ  ََْشفَعُهَن ] :تعاىل يقول ألن اهلل ؛وأما شفاع" جد  فال تنيمعين .

[َمِن  ْ تََاووىـإِ َّ ِلوو
ِمووَن ]بزز" إنهززا قري :فززرن اهلل تعززاىل يقززول   ،وأمززا رمحزز" اهلل  .(3)

[ُمْحِسنِينَ ـ لْ 
 .(5)وال أعلم أني حمسن ،(4)

                                                        

 .88...، ضمن حبواب تاري  ل د الساجدينأمن  5الباب ،101ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .101 املنيمعون:لورع  (2)

 .28 :نب ا األلورع  (3)

 .56 :عرافاأللورع  (4)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني   ،108ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (5)



  143من حياة اإلمام السجاد  

 

 سمو النفس

فوقزف   .ذا  يزوم إىل قزوم يغتابونزه    )عل زه السزالم(  اإلمزام زيزن العابزدين    لقد انتهى 

وإن كعززتم كززاذبني فغفززر اهلل  ،إن كعززتم صززاسقني فغفززر اهلل لززي  :فقززال هلززم ،علزز هم

 .(1)لكم

 

 سلوكيات

 : )عل ه السالم(عن اإلمام زين العابدين  لسالم()عل ه ااإلمام ال"اس  قال 

  ل ال"ززدق" قبززل أن يعط هززا وكززان يقّبزز ،ال تسززبق   عزه مشالززه  )عل ززه السززالم(وكزان

إمنا أقبزل   ،لست أقبل يد السائل :فقال :قال ؟.ما حيملك على هذا :ق ل له .السائل

 .إنها تقع يف يد ربي قبل أن تقع يف يد السائل ؛يد ربي

ف عءل عزن سابتزه ةتزى يعح هزا      ،قد كان  ر على املدرع يف ولط الطريقول :قال

 .ب ده عن الطريق

إن اهلل  :فمضى ثم قزال  ،فسلم عل هم وهم يأكلون ،ولقد مر مبجذومني :قال

ز قزال   ز ائتوني بهم يف املعءل   :وقال .إني صائم :فرجع إل هم فقال ،ال حيب املتكربين

 .(2)ثم أعطاهم ،فأتوه فأطعمهم

                                                        

"ززال ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل  ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (1)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

 .26/  1419، ح36اجمللس  ،673ص: األمالي للطولي (2)
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 أشبه الناس بأمير المؤمنين 

 ،)عل زه السزالم(  كعزت ععزد ال"زاس  جعفزر بزن حممزد        :قزال  ،عن لع د بزن كلثزوم  

ثزم   ،فأطراه ومدةزه مبزا هزو أهلزه     ،)عل ه السالم(فذكر أما املنيمعني علي بن أبي طالب 

  :قال

 ومزا   ،ما أكل علي بن أبي طالب من الدن ا ةرامزًا قزط ةتزى مضزى لسزب له      واهلل

وما نءلت برلزول   ،إال أخذ بأشدهما عل ه يف سيعه ،له أمران قط هما هلل رض ا عرض

)صلى اهلل عل ه وما أطا  عمل رلول اهلل  ،نازل" قط إال سعاه ثقً" به )صلى اهلل عل ه وآله(اهلل 

 ،وإن كان ل عمل عمل رجزل كزأن وجهزه بزني اجلعز" والعزار       ،من هذه األم" غاه وآله(

ولقد أعتق من ماله ألزف مملزوك يف طلزب وجزه      ،عقاب هذه يرجو ثواب هذه وناف

وإن كزان ل قزو  أهلزه بالءيزت      ،مما كد ب ديه ورشح معه جب عزه  ،اهلل والعجاع من العار

 ،إذا فضزل شزي  عزن يزده مزن كمزه       ،وما كان لباله إال الكزراب س  ،واخلل والعجوع

شزبهًا بزه يف لبالزه    أقزرب   ،وما أشبهه من ولده وال أهل ب ته أةزد  ،سعا باجللم فق"ه

 .)عل ه السالم(وفقهه من علي بن احلسني 

 ،فرذا هزو قزد بلز  مزن العبزاسع مزا مل يبلغزه أةزد         ،ولقد سخل أبو جعفر ابعه عل ه

واجلزرم   ،وسبزر  جبهتزه   ،ورمضت ع عاه من البكزا   ،لونه من السهر فرآه وقد اصفر 

فقزال أبزو جعفزر     .العوقد ورمت لاقاه وقزدماه مزن الق زام يف ال"ز     ،أنفه من السجوس

فزرذا هزو    ،فبك زت رمحزً" لزه    ،فلم أملك ةني رأيتزه بتلزك احلزال البكزا      :)عل ه السالم(

أعطين بعض تلك ال"زحف   ،يا بين :بعد هع ئ" من سخولي فقال فالتفت إلي  ،يفكر
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 .)عل ه السالم(الي ف ها عباسع علي بن أبي طالب 

من يقوى علزى   :وقال ،من يده تضجرًاثم تركها  ،فأعط ته فقرأ ف ها ش ئًا يساًا

 . (1))عل ه السالم(عباسع علي بن أبي طالب 

 

 إيثار الغير

 ،يعجبزه الععزب   )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني      :قزال  ،عن هشام بزن لزامل  

أتتزه أم ولزد لزه بععقزوس      ،فلما أفطر كان أول ما جا   الععب ،فكان ذا  يوم صائمًا

فاشزرتته   ز  أعزين إىل السزائل  ز فدلت إل ه   ،ائل فدفع إل هفجا  الس ،فوضعته بني يديه

ففعلزت أم الولزد مثزل     ،فجزا  لزائل آخزر فأعطزاه     ،ثزم أتتزه فوضزعته بزني يديزه      ،معه

 .(2)فلما كان يف الرابع أكله ،ةتى فعل ثالث مرا  ،ذلك

 

 قمة الوقار

 شزي مشز ً"    (صزلوا  اهلل عل زه  ) كان علي بزن احلسزني   :)عل ه السالم(قال أبو عبد اهلل 

 .(3)ال يسبق   عه مشاله ،كأن على رأله الطا

قط جائءًا ب ديزه   )عل ه السالم(ما رئي علي بن احلسني  :قال ،لف ان بن ع  ع"وعن 

                                                        

)عل زه  تاري  اإلمام علي بزن احلسزني    ،142ز   141ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .لسالم()عل ه ايف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(

 .863، ح112الباب، كتاب املآكل ،548ص 2ج :احملالن (2)

، أبززواب جهززاس الززعفس ومززا يعالززبهمزن   59البززاب، كتززاب اجلهززاس، 382ص 15ج :ولزائل الشزز ع"  (3)

 .20810ح
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 .(1)فخذيه وهو  شي

وعل ه  ،وال نطر ب ده ،إذا مشى ال جياوز يده فخذه )عل ه السالم(كان ويف رواي": 

 .(2)السك ع" واخلشوع
 

 تواضعقمة ال

فقزال   .إنزك جتزالس أقوامزًا سونزاً     :)عل ه السزالم( قال نافع بن جبا لعلي بن احلسني 

 .(3)إني أجالس من أنتفع مبجالسته يف سيين :له

 

 قمة العفو

يف  )عل زه السزالم(  كان هشزام بزن إمساع زل يزنيذ  علزي بزن احلسزني         :قال الواقد 

مزا أخزاف إال مزن علزي بزن       :فقزال  .أمر به الول د أن يوقف للعا  َلِءفلما ُع ،إمارته

وكزان علزي    ،وقد وقف ععد سار مروان، )عل ه السالم(فمر به علي بن احلسني  .احلسني

 :فلما مر ناساه هشام .قد تقدم إىل خاصته أال يعرض له أةد معكم بكلم" )عل ه السالم(

 .(4)اهلل أعلم ة   جيعل رلاالته

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،163ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(اضعه يف علمه وةلمه وتو

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،74ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(وةلمه وتواضعه يف علمه 

 .84...، حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  5الباب ،94ص 46ج :حبار األنوار (4)
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انظززر إىل مززا  :وقززال ،أنفززذ إل ززه ن زيززن العابززدينإ :ابززن ف ززاض يف كتابززهوقززال 

 .فطب نفسزًا معزا ومزن كزل مزن يط ععزا       .فععدنا ما يسعك ،أعجءك من مال تنيخذ به

 .(1)اهلل أعلم ة   جيعل رلاالته :فعاسى هشام

 

 عدم التعريف بالنفس

 ؟.إذا لزافر  كتمزت نفسزك أهزل الرفقز"      :)عل ه السالم( إلمام زين العابدينق ل ل

 .(2)ما ال أعطي مثله )صلى اهلل عل ه وآله(برلول اهلل أكره أن آخذ  :فقال

)صزلى اهلل عل زه   ما أكلت بقرابي مزن رلزول اهلل    :)عل ه السالم(اإلمام السجاس قال و

 .(3)ش ئًا قط وآله(

 

 احترام األُم

مزك يف  إنزك أبزر العزا  وال تأكزل مزع أُ     : )عل زه السزالم(   إلمام زين العابزدين ق ل لو

أكزره أن تسزبق يزد  إىل مزا لزبقت إل زه        :)عل ه السالم(فقال  ؟.كق"ع" وهي تريد ذل

ويدخل يده من حتت  ،فكان بعد ذلك يغطي الغضارع بطبق .فأكون عاقًا هلا ،ع عها

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،94ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .84...، حل د الساجدين

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 
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 .(1)الطبق ويأكل

 

 إزالة األذى عن طريق

ف عءل عزن   ، ر على املدرع يف ولط الطريق )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

 .(2)يعح ها ب ده عن الطريق سابته ةتى

 واملدرع: واةدع املَزَدر، قطع" يابس" من الطني.

 

 مع المجذومين

 وهو راكب محزار  ز  مر على اجملذومني )عل ه السزالم( أن علي بن احلسني يف الكايف: 

 .ولزوال أنزي صزائم لفعلزت     ،إنزي صزائم   :فقال .فدعوه إىل الغدا  ،وهم يتغدون ز

ثزم سعزاهم فتغزدوا     ،وأمزر أن يتعوقزوا ف زه    ،ر بطعزام ف"زعع  أمز  ،فلما صزار إىل معءلزه  

 .(3)وتغدى معهم ،ععده

لكونزه   ،ألنه كزان كسزرًا مزن ال"زدق"     ؛تعءه عن ذلك )عل ه السالم(أنه  :ويف رواي"

 .(4)ةرامًا عل ه

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( احلسني كتاب تاري  علي بن  ،93ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .82...، حل د الساجدين

 .26/  1419، ح36اجمللس  ،673ص: األمالي للطولي (2)

 .8، حالتواضع ،كتاب اإل ان والكفر ،123ص 2ج :الكايف (3)

، م()عل زه السزال  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،163ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (4)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 
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 أداء ديون اآلخرين

ال مزال   :فقزال  .فزاجتمع غرمزاؤه فطزالبوه بزدين هلزم      ،اةتضر عبد اهللرو  أنه 

وعبزد اهلل   ،علي بن احلسني :ولكن ارضوا مبن شئتم من ابين عمي ،عط كمععد  أ

وعلزي بزن احلسزني رجزل ال      ،عبد اهلل بن جعفر ملي مطول :فقال الغرما  .بن جعفر

 :)عل ززه السززالم(فقززال  .فأرلززل إل ززه فززأخربه اخلززرب  .فهززو أةززب إل عززا ،مززال لززه صززدو 

 "أضززمن لكززم املززال إىل غلزز.  "قززد رضزز عا  :فقززال القززوم :قززال .ومل تكززن لززه غلزز. 

 .(1)أتاح اهلل له املال فأوفاه ،فلما أتت الغل" ،وضمعه

 

 مع المسي ين إليه

ثزم أتزى    ،فلزم يكلمزه   شزخص  (عل ه السالم)اإلمام زين العابدين  نال منرو  أنه 

يززا لزه:   )عل زه السززالم( اإلمززام فقزال   .متوثبزًا للشززر الشززخص فخزرج   ،معءلزه وصزر  بززه  

يغفززر اهلل  وإن كعزت قلزت مزا لز س يف      ،فألزتغفر اهلل معززه  ا يف إن كعزت قلزت مز    ،أخزي 

 .(2)وأنا أةق به ،ما ل س ف ك بل قلُت :وقال ،بني ع ع هالشخص فقبل  .لك

 ،إن بني أيديعا عقبزً" كئزوساً   ،يا فتى: )عل ه السالم(فقال  ،شتمه آخريف اخلرب أنه و

 .(3)فأنا شر مما تقول وإن أحتا ف ها ،فرن جء  معها فال أبالي مبا تقول

                                                        

 .3407، حاحلوال"باب  ،أبواب القضايا و األةكام، 98ص 3ج :من ال حيضره الفق ه (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،146ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( ني كتاب تاري  علي بن احلس ،96ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .84...، ضمن حل د الساجدين
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)عل زه  فقزال   .إيزاك أعزين   :فقزال  .فسزكت ععزه   ،رجزل  )عل ه السالم(لبه ورو  أنه 

 .(1)وععك أغضي :السالم(

إن كعززتم  :فقززال هلززم .فوقززف علزز هم ،إىل قززوم يغتابونززه  )عل ززه السززالم(وانتهززى 

 .(2)وإن كعتم كاذبني فغفر اهلل لكم ،صاسقني فغفر اهلل لي

إن فالنززًا قززد وقززع ف ززك  :فقززال ،)عل ززه السززالم(علززي بززن احلسززني  جززا  رجززل إىلو

فلمزا أتزاه    ،وهو يرى أنه ل ع"ر لعفسه ،فانطلق معه .فانطلق بعا إل ه :قال .وآذاك

وإن كزان مزا قلزت يف     ،ةقًا فرنه تعاىل يغفزره لزي   إن كان ما قلت يف  ،يا هذا :قال له

 .(3)فاهلل يغفره لك باطاًل

 

 إكرام النفس

ل بتزاع   )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني      :قزال  ،)عل زه السزالم(  ن أبي عبزد اهلل  ع

 .(4)يكرم بها نفسه ؛الراةل" مبائ" سيعار

كزان عبزد اهلل بزن     ،عمزد علزي بزن احلسزني إىل عبزد لزه       :قال لع د بن مرجانز" و

 )عل زه وخرج زين العابزدين   .فأعتقه ،جعفر أعطاه به عشرع آالف سرهم أو ألف سيعار

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،101ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (2)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،98ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .86...، حل د الساجدين

 .146ح ،15البابرافق، كتاب امل ،639ص 2ج :احملالن (4)
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 .(1)فمضى وتركه ،فتعلق باملطرف ،فتعرض له لائل ،وعل ه مطرف خء السالم(

ما أةب أن لي بذل نفسي : قال  ،)عل ه السالم(عن علي بن احلسني  :الكايفويف 

 .(2)محر الععم

 .محر الععمبه على ذل نفسي وإن ة"لت أن أال أةب  :أ 

 

 الزاهد الراغب

أيززن الءاهززدون يف  : ززل وهززو يقززولمسززع لززائل يف جززوف الل :قززال ،عززن زرارع

نسزمع صزوته    ،فهتف به هزاتف مزن ناة ز" البق زع     ؟.أين الراغبون يف اآلخرع ؟.الدن ا

)عل ه السالم(ذاك علي بن احلسني  :وال نرى شخ"ه
 (3). 

 

 قبول الهدية

 ،فكزان يلبسزها   ،مستق" من العرا  )عل ه السالم(سني احلت لعلي بن َيهد ُأرو  أنه 

 .(4)ي"لي نءعهافرذا أراس أن 

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،164ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 

 .1، حباب كظم الغ ظ ،كتاب اإل ان والكفر، 109ص 2ج :الكايف (2)

 )عل زه السزالم(  ام علي بن احلسني تاري  اإلم ،144ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

، )عل زه السزالم(  زين العابدين علي بن احلسني بن علي بزن أبزي طالزب     ،630ص 1جأع ان الش ع":  (4)

 .صفته يف ةل ته ولباله
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 التحلي بالنعم

و كززان يشززبه جززده أمززا  يف قمزز" الءهززد،  )عل ززه السززالم(كززان اإلمززام زيززن العابززدين 

، ومع ذلك كان ال حيرم نفسه من نعم اهلل تعزاىل، ة ز    يف لباله )عل ه السالم(املنيمعني 

َرَج ِلِعبَاِتهِ ]يقول عء وجل:  ُْ َم ِزَنَةَ هللاِ  لَّسِا أَ [قُْ  َمْن َحرَّ
(1). 

ف شزتو ف زه ثزم يب عزه ويت"زد        ،كزان يشزرت  كسزا  اخلزء خبمسزني سيعزاراً      فأة انًا 

خمتلزف املالبزس، وكزان    ويلزبس مزا بزني ذا وذا مزن      ،وي" ف يف ثوبني بزديعار  ،بثمعه

 بعضها من اخلشون" حب   ال يطا  لبسها.

 رأيزت علزي   :قزال  ،عن حممد بن هالل. يتط بويدهن ويعتم  )عل ه السالم(وكان 

 .(2)ويرخي عمامته خلف ههره ،بن احلسني بن علي يعتم بعمام"

 

 قارورة المسك

قارورع مسزك   )عل ه السالم(كانت لعلي بن احلسني  :قال ،عن عبد اهلل بن احلارث

 .(3)فرذا سخل إىل ال"الع أخذ معه ومتسح به ،يف مسجده

 

                                                        

 .32األعراف:لورع  (1)

، )عل زه السزالم(  سني بن علي بزن أبزي طالزب    زين العابدين علي بن احل، 630ص 2جأع ان الش ع":  (2)

 .صفته يف ةل ته ولباله

 .6، حباب املسك ،كتاب الء  والتجمل واملرو ع، 515ص 6ج :الكايف (3)
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 قطيفة حمراء

كزان يركزب    (صزلوا  اهلل عل زه  )ني أن علزي بزن احلسز    :)عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل 

 .(1)على قط ف" محرا 

 

 أحسن الناس صوتاً بالقرآن

 (صزلوا  اهلل عل همززا )كززان علزي بززن احلسززني   :قززال ،)عل ززه السزالم( عزن أبززي عبزد اهلل   

 ،ون  رون ف قفون ببابزه يسزتمعون قرا تزه   ؤوكان السقا ،أةسن العا  صوتًا بالقرآن

 .(2)ةسن العا  صوتًاأ )عل ه السالم(وكان أبو جعفر 

 

 أشرف الناس

 ز:  )عل زه السزالم(  وقد قام من ععده علي بزن احلسزني   ز قال عمر بن عبد العءيء يومًا  

 .أنتم :فقالوا ؟من أشرف العا 

مزن أةزب العزا  أن     .آنفزاً  فرن أشرف العا  هذا القائم من ععزد   ،كال :فقال

 .(3)ومل حيب أن يكون من أةد ،يكونوا معه

                                                        

 .108، ح13البابرافق، كتاب امل ،629ص 2ج :احملالن (1)

 .11، حباب ترت ل القرآن بال"و  احلسن ،كتاب فضل القرآن، 616ص 2ج :الكايف (2)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،167ص 4ج :)عل هم السزالم( اقب آل أبي طالب مع (3)

 .)عل ه السالم(يف ل استه 
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 المصيبة الصبر على

فعهض  ز  وععده مجاع"ز واع ً" يف ب ته  )عل ه السزالم( مسع علي بن احلسني رو  أنه 

 .نعزم  :قزال  ؟.أ مزن ةزدث كانزت الواع ز"     :فق ل له .إىل معءله ثم رجع إىل جملسه

 ،إنزا أهززل ب زت نط ززع اهلل عزء وجززل ف مزا حنززب     :فقززال .فعزءوه وتعجبزوا مززن صزربه   

 .(1)وحنمده ف ما نكره

 

 خاتمالنق  
 

 عدع خوامت، وعلى كل معها نق : )عل ه السالم(كان لإلمام زين العابدين 

 وما توف قي إال باهلل.قال بعض كان نق  خامته: 

 لكل غم ةسيب اهلل.وق ل: 

 .(2)القوع هلل مج عًاورو : 

 .العءع هللورو : 

 .احلمد هلل العليورو : 

 .خء  وشقي قاتل احلسني بن عليورو : 

 . بال  أمرهإن اهللورو : 

                                                        

 .84...، ضمن حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  5الباب ،95ص 46ج :حبار األنوار (1)

 ل ززه السززالم()عذكززر ولززد أبززي جعفززر حممززد بززن علززي   ،133ص 2ج :كشززف الغمزز" يف معرفزز" األئمزز" (2)

 .وعدسهم وأمسائهم
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 :كان يف خامت علي بن احلسني :قال ،)عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل : الكايفيف و

 .(1)العظ م احلمد هلل العلي

 :كزان خزامت علزي بزن احلسزني      :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي احلسزن   :ه أيضًاوف 

 .(2)(صلوا  اهلل عل هم)خء  وشقي قاتل احلسني بن علي 

إن اهلل  :)عل ه السالم(كان نق  خامت احلسني : قال )عل ه السالم(الرضا اإلمام عن و

، (3))عل ه السالم(يتختم خبامت أب ه احلسني  )عل ه السالم(وكان علي بن احلسني  .بال  أمره

  .اخلرب

 العززءع  :كززان نقزز  خززامت أبززي    :قززال )عل همززا السززالم( عززن أب ززه   ،عززن جعفززر و

 .(4)هلل

                                                        

 .2، حباب نق  اخلوات م، كتاب الء  والتجمل واملرو ع، 473ص 6ج :الكايف (1)

 .6، حباب نق  اخلوات م، كتاب الء  والتجمل واملرو ع، 474ز  473ص 6ج :الكايف (2)

 .8، حباب نق  اخلوات م، كتاب الء  والتجمل واملرو ع، 474ص 6ج :الكايف (3)

أبزواب تزاري    مزن   1البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،7ص 46ج :األنوار حبار (4)

 .15...، حل د الساجدين
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 العمل ال البطالة

يشزجع علزى العمزل، ويقزول: إنزي أةبزه،        )عل ه السالم(إلمام زين العابدين كان ا

 وكان يعهى عن البطال".

 (صزلوا  اهلل عل همززا )كززان علزي بززن احلسززني   :قززال ،)عل ززه السزالم( عزن أبززي عبزد اهلل   

 .(1)م على العمل وإن قلاوإني ألةب أن أس :يقول

إني  :يقول )عل ه السالم(سني كان علي بن احل :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر و

 .(2)ألةب أن أقدم على ربي وعملي مستٍو

                                                        

 .5، حباب التوا  العمل واملداوم" عل ه، كتاب اإل ان والكفر ،83ص 2ج :الكايف (1)

 .4، حباب التوا  العمل واملداوم" عل ه، كتاب اإل ان والكفر ،82ص 2ج :الكايف (2)
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14 

 والتقوىالورع شدة 

 

 .أهل زمانهوأتقى أورع  )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

قال: هل  .أورع من فالن قال رجل لسع د بن املس ب : ما رأيت أةدًارو  أنه 

 .(1)قال: ما رأيت أورع معه .ال :قال. ؟)عل ه السالم(رأيت علي بن احلسني 

 ما رأيعا أورع مزن علزي بزن احلسزني     :أنهم قالوا ،رو  عن مجاع" من السلفو

)عل ه السالم(
(2). 

 

 الخوف من هللا

إذا  )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني      :قزال  ،)عل زه السزالم(  ال"زاس   اإلمزام  عن 

 .(3)عف"وارتعد كالس ،واصفر لونه ،ال"الع اقشعر جلده  ةضر

                                                        

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،80ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (1)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 

، )عل زه السزالم(  زين العابدين علي بن احلسني بن علي بزن أبزي طالزب     ،634ص 1جأع ان الش ع":  (2)

 .)عل ه السالم(معاقبه وفضائله 

 .ذكر التوجه ،17الف"ل ،101ص :فالح السائل وهاح املسائل (3)
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 ال أقتر  على ربي

مرضزت   :قزال  )عل زه السزالم(  أن علزي بزن احلسزني     :)عل زه السزالم(  الباقر اإلمام عن 

أشتهي أن أكون ممن ال أقرتح علزى   :فقلت ؟.ما تشتهي :فقال لي أبي .مرضا شديدًا

 )عل زه السزالم(  ضاه ت إبراه م اخلل زل   ،أةسعت :فقال لي .لي هما يدبرلوى اهلل ربي 

بزل ةسزيب اهلل    ،ال أقزرتح علزى ربزي    :فقزال  ؟.هل من ةاجز"  :قال له جربئ ل ة  

 .(1)ونعم الوك ل

 

 التوكل على هللا

 :فقزال  .غزال  السزعر   (عل زه السزالم  )ذكر ععد علي بن احلسزني   :قال ،عن الثمالي

 وإن رخص فهو عل ه ،إن غال فهو عل ه .من غالئه وما علي(2). 

 

 وفي المسجد الحرام

يززدعو و  ،ي"ززلي يف املسززجد احلززرام حتززت امل ززءاب رأيززت رجززاًل : واوقززال طزز 

 .)عل زه السزالم(  فرذا هو علزي بزن احلسزني     ،فجئته ةني فر  من ال"الع ،يبكي يف سعائه

و لزك ثالثز" أرجزو أن تنيمعزك      ،رأيتك علزى ةالز" كزذا    ،يا ابن رلول اهلل :فقلت له

                                                        

ف"ززل يف صززالع املززريض وصززالةه وأسبززه وسعائززه ععززد    ، 3، البززاب168ص: الززدعوا  للراونززد  (1)

 .468ح، املرض

 .7ح، باب اإلمجال يف الطلب ،كتاب املع ش"، ،81ص 5ج :الكايف (2)
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 ،والثززاني شززفاع" جززدك  ،لززه()صززلى اهلل عل ززه وآ أةززدها أنززك ابززن رلززول اهلل    :اخلززوف

فزال   )صلى اهلل عل زه وآلزه(  أما أني ابن رلول اهلل  ، ويا طاو :فقال .والثال  رمح" اهلل

فَوووَل أَْنَسووواَب بَْيووونَُهْم ََْهَمئِووو و َوَ  ] :وقزززد مسعزززت اهلل تعزززاىل يقزززول    ؛يزززنيمعين

[ََسََسووواَءلُهنَ 
َ  وَ ] :ألن اهلل تعزززاىل يقزززول ؛وأمزززا شزززفاع" جزززد  فزززال تزززنيمعين  .(1)

[َمِن  ْ تََاىـََْشفَعُهَن إِ َّ لِ 
إنهزا قريبز"    :فرن اهلل تعزاىل يقزول   ؛وأما رمح" اهلل .(2)

[ُمْحِسنِينَ ـِمَن  لْ ]
 .(4)وال أعلم أني حمسن ،(3)

 

 شدة عبادته

فتفءع أهل املديع" لزذلك ةتزى    ،ابن يف بئر )عل ه السالم(إلمام زين العابدين لقط ل

مزا   :فقزال  ؟.فق زل لزه يف ذلزك    .فمزا زال عزن حمرابزه    ،يي"ل وكان قائمًا ،أخرجوه

 .(5)عظ مًا شعر  إني كعت أناجي ربًا

 

 

                                                        

 .101 املنيمعون:لورع  (1)

 .28 :نب ا األلورع  (2)

 .56 :عرافاأللورع  (3)

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،108ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (4)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

بواب تزاري   أمن  5الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،100ص 46ج :حبار األنوار (5)

 .88...، ضمن حل د الساجدين
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 اإلخالص في العمل

 ف عاولزه شز ئاً   ،يأت ه بالل ل متعكزراً  ،ابن عم )عل ه السالم(إلمام زين العابدين كان ل

 .ًاال جزءاه اهلل عزين خزا    ،لكزن علزي بزن احلسزني ال يواصزلين      :ف قزول  .من الزدنانا 

فلمزا مزا  علزي بزن احلسزني       .وال يعرفزه بعفسزه   ،ف سمع ذلك ويتحمله وي"زرب عل زه  

 .(1)فجا  إىل قربه وبكى عل ه ،علم أنه هو كان فح عئذ  ،فقدها )عل ه السالم(

 

 أورع الناس

فهزل رأيزت    :قزال  .أورع من فزالن  ما رأيت رجاًل :قال رجل لسع د بن املس ب

 .(2)أورع معه ما رأيت رجاًل :قال .ال :قال ؟.علي بن احلسني

 

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(باب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

لزي بزن احلسزني زيزن     ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن ع      ،80ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .وأما معاقبه ومءاياه وصفاته، )عل ه السالم(العابدين 
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 زهد اإلمام
 

 قم" يف الءهد وترك الدن ا. )عل ه السالم(كان اإلمام زين العابدين 

 ؟.من أزهد العا  يف الدن ا :ق ل للءهر 

 .)عل ه السالم(علي بن احلسني  :قال

 ثم ذكر الءهر  ةديثًا جا  ف ه:

إنزي آنزف أن    !ا اهلل عزء وجزل  وحيزك أ يف ةزرم اهلل ألزأل غز    : )عل زه السزالم(  قال 

 .(1)!فك ف ألأهلا خملوقًا مثلي ،ألأل الدن ا خالقها

ل لز" بزارسع    )عل ه السزالم( رأى الءهر  علي بن احلسني  :قال ،عن لف ان بن ع  ع"

مزا   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فقزال لزه   .وهزو  شزي   ،وعلى ههره سق زق وةطزب   ،مطاع

فهذا  :فقال الءهر . أمحله إىل موضع ةريء أعد له زاسًا ،أريد لفرًا :قال ؟.هذا

فقزال   .فزرني أرفعزك عزن محلزه     ؛أنا أمحلزه ععزك   :قال ،فأبى .غالمي حيمله ععك

وحيسزن   ،لكين ال أرفع نفسي عمزا يعجز ين يف لزفر     :)عل ه السالم( علي بن احلسني

فان"زرفت   .ألألك حبق اهلل ملا مض ت حلاجتزك وتزركتين   .وروس  على ما أرس عل ه

لسزت أرى لزذلك السزفر الزذ       ،يا ابن رلول اهلل :قلت له .فلما كان بعد أيام ،عهع

 ،ولزه كعزت ألزتعد    ،ل س ما هععتزه ولكعزه املزو     ،بلى يا زهر  :قال !.ذكرته أثرًا

                                                        

 .3ح ،165الباب ،230ص 1ج :علل الشرائع (1)
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 .(1)وبذل العدى واخلا ،إمنا االلتعداس للمو  جتعب احلرام

قزال:   ؟.ن رلزول اهلل : ك ف أصبحت يزا ابز  )عل هما السالم(ق ل لعلي بن احلسني و

    بالسزع"،   )عل زه السزالم(  أصبحت مطلوبًا بثمان: اهلل تعاىل يطلزبين بزالفرائض، والزعيب

والع ال بالقو ، والعفس بالشهوع، والش طان باتباعزه، واحلافظزان ب"زد  العمزل،     

 .(2)بالروح، والقرب باجلسد، فأنا بني هذه اخل"ال مطلوب وملك املو 

والعزدب املرويز" ععزه     ،فاك يف زهده ال"ح ف" الكامل"وكوقال ابن شهر آشوب: 

َيززا َنْفززُس َةت ززاَم ِإَلززى اْلَحَ ززاع   :)عل ززه السزالم( ععززه  الءهززر  مزا روى  فمعهززا ،)عل زه السززالم( 

َوَمزن  َواَرت زُه    ،ف ك َأَمزا اع َتَبزر    ب َمزن  َمَضزى ف زي َأل زالَ       .َوِإَلى الدُّن َ ا ُرُكوُنزك   ،ُلُكوُنك 

 . َوَمن  ُفجِّع ت  ب ه  م ن  ِإخ َوان ك  ،ف ك ن  ُأال اأَلر ُض م 

 :)عل زه السزالم(   اإلمام زين العابزدين  عن )عل ه السالم(ال"اس   وى اإلمامما ر ومعها

ُتح زد ُث   اَل .َوَأل َتع " زُحَها َفزَتُغ ُّ   ،َوَأئ َتم ُعَها َفَتُخزونُ  ،َةت ى َمَتى َتع ُدن ي الدُّن َ ا َفُتخ ل ُف

َأو   ،َةت زى َكَأن َهزا َغ  زِر     ،ب َتْفِريزِق َبز  نٍ   ِإال  َتج َمزُع َشزم الً   َواَل ،َتخ ُلزُق م ث َلَهزا   يَدًع ِإال َجد 

 . َوُتح َسُد َأه ُل العَِّعِم ،ف ُمح َتج َب"أ ُتَغاُر َعَلى اآلاَل

 َأي ززَن :)عل ززه السززالم( اإلمززام زيززن العابززدين عززن مززا روى لززف ان بززن ع  عزز" ومعهززا

َطَحَعزززت ُهم  َواهلل   ،َواأَلن ب َ زززاُ  َواْلُمر َلزززُلوَن ،َواأَله زززُل َواأَلْقَرُبزززوَن ،الس زززَلُف اْلَماُضزززوَن

َوِإن زا هلل    ،َوِإن زا ِإَلز  ِهم  َلَ"زائ ُرونَ    ،َوَفَقزَدت ُهُم اْلُعُ زونُ   ،َوَتَواَلت  َعَل  ِهُم السُِّعوَن ،اْلَمُعوُن

 .(3) َوِإن ا ِإَل  ه  راج ُعوَن

                                                        

 .5ح ،165الباب ،231ص 1ج :علل الشرائع (1)

 .16/  1330، ح32اجمللس ،641ص: األمالي للطولي (2)

 .ه السالم()عل ده زهيف  ،152ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (3)
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 بين الزهد واالستفادة من النعم

على زهزده   )عل ه السالم(ثم إن الءهد ال يعايف االلتفاسع من الععم اإلهل "، فاإلمام 

وإنفا  أموالزه يف لزب ل اهلل، كزان أة انزًا يلزبس املالبزس الفزاخرع مل"زلح" أهزم، ثزم           

 يت"د  بها أو بثمعها.

)عل زه  رأيت علي بن احلسزني   :الق ،عن أب ه ،عن لل مان بن راشد :الكايفيف 

 .(1)وط لسان أزر ،وعل ه سراع" لوسا  السالم(

كان علي بزن احلسزني    :قال ،)عل ه السالم(عن أبي احلسن الرضا  ،عن البءنطيو

 .(2)واملطرف اخلء خبمسني سيعارًا ،يلبس اجلب" اخلء خبمسني سيعارًا (صلوا  اهلل عل هما)

كزان علزي بزن احلسزني      :قال ،)عل ه السزالم( لرضا عن أبي احلسن ا ،عن الوشا و

 .ف شزتو ف زه   ،والقلعسزوع اخلزء   ،واملطرف اخلزء  ،يلبس يف الشتا  اجلب" اخلء )عل ه السالم(

َم ِزَنَوةَ هللاِ  لَّسِوا ] :ثزم يقزول   ،ويت"د  بثمعه ،ويب ع املطرف يف ال" ف قُوْ  َموْن َحورَّ

َرَج ِلِعبَاِتِه َو لطَّي ِبَاِت ِمَن   ُْ ْزقِ أَ [لر ِ
(3)(4). 

كانزت   :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي عبد اهلل  ،عمن ذكره ،عن جعفر بن بشاو

 .(5)جيلس عل ها ،ف ها متاث ل ولائد وأمناط )عل ه السالم(لعلي بن احلسني 

                                                        

 .3، حباب لبس السواس، كتاب الء  والتجمل واملرو ع ،449ص 6ج :الكايف (1)

 .5399، حأبواب لبا  امل"ليمن  10الباب، كتاب ال"الع ،364ص 4ج :ولائل الش ع" (2)

 .32األعراف:لورع  (3)

 .98...، حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  5الباب ،106ص 46ج :حبار األنوار (4)

 .4الفرش، حباب ، كتاب الء  والتجمل واملرو ع ،477ص 6ج :كايفال (5)
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 علم المعصوم

 

أعلززم أهززل زمانززه، فهززو ةجزز" اهلل علززى   )عل ززه السززالم(كززان اإلمززام زيززن العابززدين 

د ع"مه البار  عء وجل من اخلطأ، وله العلم اللزدني كمزا لسزائر األئمز"     اخللق، وق

 .)عل هم السالم(املع"ومني 

 ،حبكم آل ساوس :قال ؟.بأ  ةكم حتكمون :)عل ه السالم(ئل علي بن احلسني ُل

 .(1)فرن ع  عا عن شي  تلقانا به روح القد 

 )عل ه السزالم( إن احلسني  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر  ،ب"ائر الدرجا ويف 

ووصز ً"   ،فدفع إل هزا كتابزًا ملفوفزاً    ،سعا ابعته الكربى فاطم" ،ملا ةضره الذ  ةضره

مبطونزًا ال يزرون إال أنزه ملزا      )عل ه السالم(وكان علي بن احلسني  ،ووص ً" باطعً" ،هاهرًع

 :تفقلز  .ثم صار ذلك الكتاب إل عا ،فدفعت فاطم" الكتاب إىل علي بن احلسني ،به

ف ززه واهلل مج ززع مززا حيتززاج إل ززه ولززد آسم إىل أن تفعززى   :فقززال ؟.فمززا يف ذلززك الكتززاب

 .(2)الدن ا

وةفزظ ععزه    ،نه قد روى ععه الفقها  من العلوم ما ال حي"ى كثزرع إ :املف دوقال 

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،113ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

 .9، ح13الباب ،148ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)
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مزا هززو   ،مزن املزواعظ واألسع ز" وفضززائل القزرآن واحلزالل واحلزرام واملغززاز  واأليزام       

 .(1)مشهور بني العلما 

قزال   :قلما يوجد كتاب زهد وموعظ" مل يزذكر ف زه   :ويف معاقب ابن شهرآشوب

 .(2)أو قال زين العابدين ،علي بن احلسني

 :قزال  ،عزن عبزد اهلل بزن احلسزني بزن احلسزن       ،بسزعده  :وروى املف د يف اإلرشاس

تززأمرني أن أجلززس إىل خززالي علززي بززن   )عل ززه السززالم(كانززت أمززي فاطمزز" بعززت احلسززني  

ما خش " هلل حتدث إ ،هفما جلست إل ه قط إال قمت خبا قد أفدُت،  ه السزالم( )علاحلسني 

 .(3)أو علم قد التفدته معه ،يف قليب ملا أرى من خش ته هلل

 

 علم الغيب

 .)عل زه السزالم(  سخل رجل على علزي بزن احلسزني     :قال ،عبد ال"مد بن عليعن 

 :قزال  .فأنت عزراف  :لقا .أنا معجم :قال .؟من أنت :فقال له علي بن احلسني

إن شززئت أنبأتززك مبززا أكلززت ومززا اسخززر  يف     ...  :إل ززه ثززم قززال   )عل ززه السززالم( فعظززر 

 .(4)ب تك

                                                        

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،153ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(لمه وةلمه وتواضعه يف ع

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،140ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

 .13، ح12الباب ،401ز  400ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (4)
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[ََْمُحه  هللاُ َما َََشاءُ ] :يف قوله تعاىلز  )عل ه السالم(وقال 
لوال هذه اآليز"  ز:  (1)

 .(2)ألخربتكم مبا هو كائن إىل يوم الق ام"

 

 الكتابة الرومية

)عل ززه قتززل احلسزني   )عل ززه السزالم( قزال ذكززر ععزد أبززي عبزد اهلل     ،بزن فرقززد  عزن ساوس 

قال بعزض مزن    ،إنه ملا ورس إىل السجن :فقال .وأمر ابعه يف محله إىل الشام ،السالم(

فقرأهزا علزي بزن     ،وكان عل ه كتاب" بالروم ز"  .ما أةسن بع ان هذا اجلدار :ف ه لبعض

مزا يف هزنيال  مزن هزو أوىل بزدم       :وقزالوا  ،ب زعهم فرتاطزن الزروم    ،)عل ه السزالم( احلسني 

 . (3))عل ه السالم(يععون علي بن احلسني  ،املقتول من هذا

 

 من أين هذا العسل

أتزي بعسزل    )عل زه السزالم(  إن علي بن احلسني  :قال ،)عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل 

أ   ل متزار ]  وإنزه  ،وأيزن أرضزه   ،إني ألعلم من أين هزذا العسزل   واهلل  :فقال .فشربه

 .(4)[ من قري" كذا وكذا جيلب

 

                                                        

 .39 الرعد:لورع  (1)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،159ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 

 .72، ح15الباب ،754ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (3)

 .1، ح18الباب ،505ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (4)
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 اإلخبار عن المستقبل

إذا بعزى بعزو    :قزال  ،)عل زه السزالم(  عزن علزي بزن احلسزني      ،عن أبي خالد الكابلي

 .(1)كان بقاؤهم بعدها لعً" ،العبا  مديعً" على شاطئ الفرا 

 

 فقه الصوم

 .)عل زه السزالم(  سخلت على علي بن احلسزني   :قال ،عن الءهر يف كشف الغم": 

 .؟يا زهر  ف م كعتم :فقال

فأمجع رأيزي ورأ  أصزحابي علزى أنزه لز س مزن ال"زوم         ،تذاكرنا ال"وم :قال

 .شي  واجب إال صوم شهر رمضان

معها عشرع واجب"  ،ال"وم على أربعني وجهًا .ل س كما قلتم ،يا زهر  :فقال

" صزاةبها  وأربزع عشزرع خ"زل    ،وعشزر خ"زال معهزا ةزرام     ،كوجوب شهر رمضزان 

 وصززوم االعتكززاف ،ف"ززوم العززذر واجززب ، إن شززا  صززام وإن شززا  أفطززر  ،باخل ززار

 .واجب

 ؟.فسرهن لي يا ابن رلول اهلل :قلت :قال

وصز ام شزهرين متتزابعني     ،ف"وم شهر رمضزان  :أما الواجب :)عل ه السالم( قال

ً َوَمْن قَسََ  ُمْؤمِ ] :قال اهلل تعاىل ،ملن مل جيد العتق أيف قتل اخلط َطو  َُ [نًوا 
 ،اآليز"  (2)

اَِلوَك َكفَّواَ  ُ ] :قال اهلل تعزاىل  ،وص ام ثالث" أيام يف كفارع ال مني ملن مل جيد اإلطعام

                                                        

 .26، ح57الباب ،655ص 2ج :كمال الدين ومتام الععم" (1)

 .92 العسا :لورع  (2)
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َموانُِكْم إِاَ  َحنَْفوسُمْ  َْ [أَ
فََموْن َكوواَن ] :قزال اهلل تعززاىل  ،وصز ام ةلززق الزرأ    ،اآليزز" (1)

[ِموْنُكْم َمِرًَاوا أَْو بِوِأ أَاًِ ِمووْن َ أِْيوأِ 
وصززاةبه باخل زار إن شزا  صززام    ،اآليز"  (2)

فََموْن تََمسَّوَ  بِوالعُْمَرِ  ] :قزال اهلل تعزاىل   ،وصوم سم املتع" ملزن مل جيزد اهلزد     ،ثالثًا

ِ ـإِلَووى  ْلوو [َحج 
َوَمووْن قَسَنَووأُ ِمووْنُكْم ] :قززال اهلل تعززاىل ،وصززوم جززءا  ال"زز د ،اآليزز" (3)

ًد  [ُمسَعَم ِ
 .ذلك الثمن على احلعط"م ال" د ق م" ثم يفض وإمنا يقّو ،اآلي" (4)

ولت" أيام عزن شزوال بعزد     ،ثعني واخلم سف"وم اال :وأما الذ  صاةبه باخل ار

كل ذلك صاةبه باخل ار إن شا  صزام وإن   ،(5)ويوم عاشورا  "،ويوم عرف ،رمضان

 .شا  أفطر

وكززذلك العبززد   ،إال بززرذن زوجهززا فززاملرأع ال ت"ززوم تطوعززاً  :وأمززا صززوم اإلذن

 .واألم"

ويوم الشزك   ،وأيام التشريق ،ويوم األضحى ،ف"وم الفطر :احلراموأما صوم 

وصزوم   ،وصوم نذر املع" " ةرام ،وصوم ال"مت ةرام ،نه عا أن ن"ومه لرمضان

)صلى اهلل عل زه  قال رلول اهلل  .إال برذن صاةبه والض ف ال ي"وم تطوعًا ،الدهر ةرام

وينيمر ال"زيب بال"زوم إذا مل    .إال برذنهم من نءل على قوم فال ي"ومن تطوعًا :وآله(

ثزم وجزد قزوع يف     ،وكذلك من أفطزر لعلز" مزن أول العهزار     ،ل س بفرض يراهق تأسيبًا

                                                        

 .89 املائدع:لورع  (1)

 .196 البقرع:لورع  (2)

 .196 البقرع:لورع  (3)

 .95 املائدع:لورع  (4)

 ل أتي كراه" صوم عاشورا ، وأن املستحب هو اإلمساك لبعض الوقت.( 5)



  169من حياة اإلمام السجاد  

وكذلك املسافر إذا أكل مزن أول   ،وذلك تأسيب اهلل ل س بفرض ،بدنه أمر باإلمساك

 .العهار ثم قدم أمر باإلمساك

بز ح لزه ذلزك    فقزد أ  ،بغزا تعمزد   فمزن أكزل أو شزرب نالز اً     :وأما صوم اإلباةز" 

فقزال   ،فرن العام" اختلف ف ه ،وأما صوم املريض وصوم املسافر .وأجءأه عن صومه

وأمزا   .إن شا  صزام وإن شزا  أفطزر    :وقال قوم ،ال ي"وم :وقال قوم ،ي"وم :قوم

قزال   ،فرن صام يف السفر واملرض فعل ه القضزا   ،يفطر يف احلالني مج عًا :حنن فعقول

رَ فَِعدَّ ٌ مِ ] :اهلل تعاىل َُ ُ [ْن أَََّامو أ
(1)   (2)آخر كالمهإىل. 

أقول: صوم عاشورا  مكروه كما ورس يف لزائر الروايزا  وب عزه الفقهزا . نعزم،      

إىل بعزد   )عل ه السزالم( حيبذ اإلمساك ةءنًا ال بع " ال"وم، بل بع " املوالاع لس د الشهدا  

 .(3)الع"ر كما يف الرواي"

 

 ال للقنوط

                                                        

 .185و 184 البقرع:لورع  (1)

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علزي بزن احلسزني     ،105ز   103ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

  .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(زين العابدين 

 :قةا  ،عة  عبةهللا ب  ة  سة ا ، وف زه:  13844، ح20، البزاب 458ص 10: جالشيعة وسائلراجع  (3)
َتَسةةاقي ي  ،يَةةةْوَ  َعاوعةةوَرا َ  )عل ززه السززالم( ِبي َعْبةةهللاي بي َدَخْلةة ع َعَلةة   َ  ْيةة ي َكةةالْلْملعمي اْلمع  .َودعمعوععةة ع تَةْ َدةةهللايرع َعَلةة  َعيةْ ةَ

مَّ  عَكاؤعكَ  :فَةقعْل ع  ْْةلي َذةَ ا )عل ه السالم( ََما َعليْمَ  َ  َّ احْلعَسْ َ  !ِفي َغْفَلٍة  َْن َ   َ  :فَةَقا َ  ؟!.مي ََ ِفي مي ةي   عصي
ةْو ي  ةْ  َغةْ ي تَةْبييية ٍ  :فَةَقةاَ   ي  ؟.َمةا قَةْولعةَ  ِفي َصةْومي ي  :فَةقعْلة ع  .اْليةَ ةْ  َغةْ ي َتْشةةميي ٍ  ،صعةْم ع مي ةْرُع مي َوالَ  ،َو َْفطي

ةْ  َمةا ٍ   ،ََتَْعْل ع يَةةْوَ  َصةْوٍ  َكَمةا ْْةلي َلليةَ  فَ  ؛َولْةَيكعْ  ِيْفطَةارعَك  َةْعةهللَا َصةالي اْلَعْ ةري  يَسةاَعٍة َعَلة  َوةْر ٍَة مي إينَّة ع ِفي مي
ْ  َلليَ  اْليةَْو ي ََتَلَّ ي اْْلَْيَجا ع َعْ  آ ي َرسعو ي بي   .احلهللايث ،)صلى اهلل عل ه وآله(اْلَوْق ي مي
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 ،الءهر  ك ف يعجو من الدم الزذ  أصزابه   )عل ه السالم(دين عل م اإلمام زين العاب

 ."ه من ورط" الوقوع يف القعوطوخل 

إنك تبتلى  :فعربها فق ل ،الءهر  رأى يف معامه كأن يده خمضوب" غمسً"ورس أن 

فخرج هاربًا  .فما  يف العقوب" فعاقب رجاًل ،لبين أم " وكان عاماًل :قال .بدم خطًأ

 ،)عل زه السزالم(  وةج علي بن احلسزني   :قال .وطال شعره ،اروسخل إىل غ ،وتوة 

هكزذا كزالم    :قزال أبزو العبزا     .إن لزي ف زه   :قزال  .هزل لزك يف الءهزر     :فق ل لزه 

إني أخاف عل ك مزن   :فقال له .فدخل عل ه :قال .ال يقال غاه ،العرب إن لي ف ه

واخزرج إىل   ،فابعز  بديز" مسزلم" إىل أهلزه     .ما ال أخاف عل ك مزن ذنبزك   ،قعوطك

 .أهلك ومعامل سيعك

واهلل عء وجزل وتبزارك وتعزاىل أعلزم ة ز        .فرجت عين يا ل د  :فقال :قال

لز قم لز د    :يعزاس  معزاس يف الق امز"    :وكزان الءهزر  بعزد ذلزك يقزول      .جيعل رلاالته

)عل ه السالم(ف قوم علي بن احلسني  ،العابدين يف زمانه
(1). 

                                                        

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علزي بزن احلسزني     ،106ز   105ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

  .)عل ه السالم(ولد علي بن احلسني ذكر ، )عل ه السالم(زين العابدين 
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 الفصاحة والبالغة

 

 أف"ح أهل زمانه وأبلغهم. )عل ه السالم(زين العابدين  كان اإلمام

تزدل علزى    )عل ه السالم(وهعاك خطب وأسع " وروايا  كثاع لإلمام زين العابدين 

 .خطبه بالكوف" والشام واملديع" وغاهاذلك، ك

وف"ز ح   ،مزن بزديع املعزاني    :ف هزا السجاسي" وغاها مزن األسع ز" ف  ال"ح ف" أما 

عزن مثلزه   يعجء ما  ،ولط ف العبارا  ،ومج ل احملاورا  ،اك بوبل   الرت ،األلفاه

 الف"حا  والبلغا .

 

 فصاحة الصحيفة

خزذوا عزين    :فقزال  .ذكر ف"اة" ال"ح ف" الكامل" ععد بل   يف الب"زرع رو  أنه 

 .(1)فما رفعه ةتى ما  ،وأخذ القلم وأطر  رأله .ةتى أملي عل كم

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،137ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 
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 العقا د الحقة

 

يبني للعا  العقائد احلق" ممزا يزرتبط بأصزول     )عل ه السزالم( بدين كان اإلمام زين العا

الدين، ومعرف" البار ، وب ان صفا  مجاله وجالله، والعبوع واإلمام" واملعاس، عرب 

 األسع " وغاها.

واضزعًا إةزدى    ،قاعزداً  )عل زه السزالم(  رأيزت علزي بزن احلسزني      :قال ،عن الثمالي

إنهزا جلسز"    :ويقولزون  ،رهزون هزذه اجللسز"   إن العا  يك :فقلت .رجل ه على فخذه

وال تأخزذه لزع"    ،والرب ال  ل ،إني إمنا جلست هذه اجللس" للمالل" :فقال .الرب

 .(1)وال نوم

 

 ة هللامعرف

إنزي رأيزت علزي بزن      :)عل زه السزالم(  قلت ألبي عبزد اهلل   :قال ،عن أبان بن تغلب

إن  واهلل  :فقزال لزي   ؟!.ون آخزر إذا قزام يف ال"زالع غشزي لونزه لز      )عل ه السزالم( احلسني 

 .(2)علي بن احلسني كان يعرف الذ  يقوم بني يديه

 
                                                        

 .2، حباب اجللو  ، كتاب العشرع،661ص 2ج :الكايف (1)

 .7ح ،165الباب ،231ص 1ج :علل الشرائع (2)
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 التوحيد و الصفات الربانية

 :يف بعض أسع ته )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين قال 

َقُ"َر   ال ذ  ،اْلَحم ُد هلل  اأَلو ِل ب ال َأو ٍل َكاَن َقب َلُه، َواآلخ ِر ب ال آخ ٍر َيُكوُن َبع َدُه  

اب َتَدَع ب ُقد َرت ه  اْلَخْلَق  ،َعن  ُرؤ َيت ه  َأب َ"اُر الع اه ِريَن، َوَعَجَء   َعن  َنع ت ه  َأو َهاُم اْلَواص ف نَي

ُثم  َلَلَك ب ِهزم  َطِريزَق ِإَراَست زه ، َوَبَعزَثُهم  ف زي       ،اب ت َداعًا، َواخ َتَرَعُهم  َعَلى َمش   ت ه  اخ ت َراعًا

َيس ززَتط  ُعوَن َتَقززدُّمًا ِإَلززى َمززا  َيم ل ُكززوَن َتززْأخ اًا َعم ززا َقززد َمُهم  ِإَل  ززه ، َوالَ  ب  ِل َمَحب ت ززه ، اَلَلزز

َيزع ُقُص َمزن     َوَجَعَل ل ُكلِّ ُروٍح م ع ُهم  ُقوتًا َمع ُلومًا َمْقُسزومًا م زن  ِرز ق زه ، الَ    ،َأخ َرُهم  َعع ُه

َمو ُقوتزًا،   ُثم  َضَرَب َلزُه ف زي اْلَحَ زاع  َأَجزالً     ،ِءيُد َمن  َنَقَص م ع ُهم  َزائ د َي َزاَسُه َناق ص ، َواَل

َوَنَ"َب َلُه َأَمدًا َمح ُدوسًا، َيَتَخط ى ِإَل  ه  ب َأي زاِم ُعُمزِره ، َوَير َهُقزُه ب زَأع َواِم َسه زِره ، َةت زى ِإَذا       

َب ُعُمِره ، َقَبَضُه ِإَلى َما َنَدَبُه ِإَل  ه  م زن  َمو ُفزوِر َثَواب زه ،    َبَلَ  َأْقَ"ى َأَثِره ، َوال َتو َعَب ة َسا

ِليَْجِزَي  لَِّ ََن أََياُءو  بَِما َعِمنُه  َوََْجِزَي  لَِّ ََن أَْحَسنُه  ]َأو  َمح ُذوِر ع َقاب ه ، 

[ُحْسنَىـبِالْ 
وا ] ُؤُه،م ع زُه، َتَقد َلزت  َأل زَماُؤُه، َوَتظزاَهَر   آالَ     َعد اًل ،(1) ُُ َعمَّ َ َ  َُْسو 

[ََْفعَُ  َوُُْم َُْس َلُهنَ 
(2)

 (3)، إىل آخر الدعا. 

  :)عل ه السالم(وكان من سعائه 

َفُكزلُّ اْلَبِري ز"     ،َوَذل َك َأن  ُلع َتَك اإِلْفَضزاُل، َوَعاَسَتزَك اإِلة َسزاُن، َوَلزب  َلَك اْلَعْفزوُ     

ل َمن  َعاَقب َت، َوَشاه َدعأ ب َأن َك ُمَتَفض ل  َعَلى َمن  َعاَف  زَت، َوُكزَل    ُمع َتِرَف"أ ب َأن َك َغ  ُر َهال ٍم

َفَتَباَرْكززَت َأن  : )عل زه السززالم(  ، إىل أن يقززولُمق ززَر َعَلززى َنْفس ززه  ب الت ْق" ززِا َعم ززا ال ززَتو َجب َت

                                                        

 .31 م:الع ج( لورع 1)

 .23 :نب ا األ( لورع 2)

 .1: الدعا  ال"ح ف" السجاسي" (3)
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ُيخ َشزى َجزو ُرَك َعَلزى     اْلَعزد ُل، الَ  ب اإِلة َساِن، َوَكُرم َت َأن  ُيَخاَف م ع زَك ِإال   ُتوَصَف ِإال 

 .(1)ُيَخاُف ِإْغَفاُلَك َثَواَب َمن  َأر َضاَك َمن  َعَ"اَك، َواَل

 

 نبويات
 

 :)صلى اهلل عل ه وآله(يف ال"الع على رلول اهلل  )عل ه السالم(كان من سعائه 

     ُسوَن اأُلَمززِم اْلَماض ززَ "   هلل عل ززه وآلزه( )صزلى ا اْلَحم زُد هلل  ال ززذ   َمزن  َعل  َعززا ب ُمَحم زد  َنب  ِّززه

َيُفوُتَهزا َشزي    َوِإن     َتع ج ُء َعن  َشزي    َوِإن  َعُظزَم، َوالَ   َواْلُقُروِن الس ال َف" ، ب ُقد َرت ه  ال ت ي اَل

ث َرَنزا ب َمعِّزه    َفَخَتَم ب َعا َعَلى َجم  ِع َمن  َذَرَأ، َوَجَعَلَعزا ُشزَهَداَ  َعَلزى َمزن  َجَحزَد، َوكَ      .َلُطَف

الل ُهم  َفَ"لِّ َعَلى ُمَحم زد  َأم  ع زَك َعَلزى َوة   زَك، َوَنج  ب زَك م زن  َخْلق زَك،         .َعَلى َمن  َقل 

َكَما َنَ"َب أَلم زِرَك   ؛َوَصف  َِّك م ن  ع َباس َك، ِإَماِم الر ة َم" ، َوَقائ د  اْلَخ  ِر، َوم ْفَتاِح اْلَبَرَك" 

َوَةزاَرَب ف زي    ،َوَكاَشَف ف ي الدَُّعا   ِإَل  زَك َةام َتزهُ   ،َعر َض ف  َك ل ْلَمْكُروه  َبَدَنُهَو ،َنْفَسُه

 ،َوَأْقَ"زى اأَلس َنز  َن َعَلزى ُجُحزوس ه م      ،َوَقَطزَع ف زي ِإة َ زا   س يع زَك َرة َمزهُ      ،ِرَضاَك ُأل زَرَتهُ 

َوَعززاَسى ف  ززَك    ،اَلززى ف  ززَك اأَلب َعززد ينَ  َوَو ،َوَقززر َب اأَلْقَ"زز  َن َعَلززى ال ززت َجاَبت ِهم  َلززكَ    

َوَشززَغَلَها  ،َوَأت َعَبَهزا ب الززدَُّعا   ِإَلززى م ل ت ززكَ  ،َأس َأَب َنْفَسززُه ف ززي َتب ل  ززِ  ِرَلززاَلت َكَو ،اأَلْقزَرب نيَ 

ط ِن َرة ل زه ،  س  اْلُغرَبز" ، َوَمَحزلِّ الع زْأِ  َعزن  َمزو      َوَهاَجَر ِإَلى ب زالَ  ،ب العُّ" ِح أَله ِل َسع َوت َك

ِإَراَسًع م ع ُه إِلع َءاِز س يع َك، َوال ت ع َ"زارًا   ؛َوَمو ض ِع ِرج ل ه ، َوَمس َقط  َرْأل ه ، َوَمْأَنِس َنْفس ه 

َوال زَتَتم  َلزُه َمزا َسب زَر ف زي       ،َةت ى ال َتَتب  َلُه َما َةاَوَل ف زي َأع زَدائ كَ   ،َعَلى َأه ِل اْلُكْفِر ب َك

َفَغزَءاُهم  ف زي    ،َفَعَهَد ِإَل  ِهم  ُمس َتْفت حًا ب َعو ن زَك، َوُمَتَقوِّيزًا َعَلزى َضزع ف ه  ب َع" زِركَ      ،ئ َكَأو ل َ ا

                                                        

 .37: الدعا  ال"ح ف" السجاسي" (1)
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َةت ززى َهَهززَر َأم ززُرَك، َوَعَلززت     ،َوَهَجززَم َعَلزز  ِهم  ف ززي ُبح ُبوَةزز"  َقززَراِره م    ،ُعْقززِر س َيززاِره م  

ل ُهزم  َفار َفع زُه ب َمزا َكزَدَح ف  زَك ِإَلزى الد َرَجز"  اْلُعْلَ زا م زن           َكل َمُتَك، َوَلو  َكِرَه اْلُمش زِرُكوَن. ال 

ُيَواِزَيزُه َلززَدي َك َمَلززكأ   ُيَكاَفزَأ ف ززي َمر َتَبزز" ، َوالَ  ُيَسزاَوى ف ززي َمع ِءَلزز" ، َوالَ  َةت ززى اَل ،َجع ت زكَ 

يَن َوُأم ت ززه  اْلُمززني م ع نَي م ززن  ُةس ززِن   َوَعرِّْفززُه ف ززي َأه ل ززه  الط ززاه رِ   ،َنب ززَي ُمر َلززل   ُمَقززر ب ، َواَل

َيا َناف َذ اْلع َدع ، َيا َواف َي اْلَقزو ِل، َيزا ُمَبزدَِّل الس ز َِّئا   ب َأض زَعاف َها       .الش َفاَع"  َأَجل  َما َوَعد َتُه

 .(1)ِإن َك ُذو اْلَفض ِل اْلَعظ  ِم ،م َن اْلَحَسَعا  

 

 إمامة و معاد

 

 يف يوم عرف":  عل ه السالم()كان من سعائه 

س كَ الل ُهم  ِإن َك َأي د َ  س يَعَك ف ي ُكلِّ َأَواٍن ب ِرَمامٍ َأَقم َتُه َعَلمًا ل ع َباس َك، َوَمَعارًا ف ي ب اَل

َتزُه،  َبع َد َأن  َوَصْلَت َةب َلُه ب َحب ل َك، َوَجَعْلَتزُه الذ ِريَعزَ" ِإَلزى ِرض زَوان َك، َواْفَتَرض زَت َطاعَ     

َيَتَقد َمُه ُمَتَقزدِّم ،   َوَةذ ر َ  َمع " َ َتُه، َوَأَمر َ  ب ام ت َثاِل َأَوام ِره ، َواالن ت َها   ع ع َد َنه   ه ، َوَأال 

نَي، َوُعر َوُع اْلُمَتَمسِّك  ،ئ ذ يَن، َوَكه ُف اْلُمني م ع نَيَفُهَو ع " َمُ" الال  .َيَتَأخ َر َعع ُه ُمَتَأخِّر  َواَل

َوآت ه   َوَبَهاُ  اْلَعاَلم نَي. الل ُهم  َفَأو ِزع  ل َول  َِّك ُشْكَر َما َأن َعم َت ب ه  َعَل  ه ، َوَأو ِزع َعا م ث َلُه ف  ه ،

، م ن  َلُدن َك ُلْلطانًا َن" اًا، َواْفَتح  َلُه َفت حًا َيس اًا، َوَأع ع ُه ب ُرْكع َك اأَلَعزءِّ، َواش زُدس  َأز َرهُ  

ئ َكت زَك، َوام زُدس ُه ب ُجع زد َك    َوان ُ"ر ُه ب َماَل ،َوَقوِّ َعُضَدُه، َوَراع ه  ب َع  ع َك، َواة م ه  ب ح ْفظ َك

َصزَلَواُتَك الل ُهزم  َعَل  زه     )َوُلَعَن َرُلزول َك   ،َوَأق م  ب ه  ك َتاَبَك َوُةُدوَسَك َوَشَرائ َعَك ،اأَلْغَلب 

                                                        

 .36: الدعا   ال"ح ف" السجاسي" (1)
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َمزا َأَماَتزُه الظ زال ُموَن م زن  َمَعزال ِم س يع زَك، َواج زُل ب زه  َصزَداَ  اْلَجزو ِر َعزن             ، َوَأة ِي ب ه  (َوآل ه 

َطِريَقت َك، َوَأب ن  ب ه  الض ر اَ  م ن  َلب  ل َك، َوَأِزل  ب ه  الع زاك ب نَي َعزن  ص زَراط َك، َوام َحزق  ب زه       

ائ زَك، َواب ُسزْط َيزَدُه َعَلزى َأع زَدائ َك، َوَهزب  َلَعزا        َوَأل زن  َجان َبزُه أَلو ل  َ  ، ُبَغاَع َق" د َك ع َوجزاً 

َوَتَعطَُّفُه َوَتَحعَُّعُه، َواج َعْلَعا َلُه َلام ع نَي ُمط  ع نَي، َوف زي ِرَضزاُه َلزاع نَي،     ،َرْأَفَتُه َوَرة َمَتُه

 (َصزَلَواُتَك الل ُهزم  َعَل  زه  َوآل زه     )َك َوِإَلى ُن" َرت ه  َواْلُمَداَفَع"  َعع ُه ُمْكزع ف نَي، َوِإَل  زَك َوِإَلزى َرُلزول     

 .(1)، الدعا ب َذل َك ُمَتَقرِّب نَي

 

 :)عل ه السالم(وكان من سعائه 

          ،الل ُهم  ِإَلزى َمغ ف َرت زَك َوَفزد ُ ، َوِإَلزى َعْفزِوَك َقَ"زد ُ ، َوِإَلزى َتَجزاُوِزَك اش زَتْقُت

ف ي َعَمل ي َما َأل زَتح قُّ ب زه     ُيوج ُب ل ي َمغ ف َرَتَك، َواَلَوب َفض ل َك َوث ْقُت، َوَل  َس ع ع د   َما 

َفض زُلَك، َفَ"زلِّ َعَلزى ُمَحم زد  َوآل زه        َعْفَوَك، َوَمزا ل زي َبع زَد َأن  َةَكم زُت َعَلزى َنْفس زي ِإال       

فِّْقع ي ل ل ت زي ه زَي َأز َكزى،    َوَتَفض ل  َعَلي . الل ُهم  َوَأن ط ْقع ي ب اْلُهَدى، َوَأْلِهم ع ي الت ْقَوى، َوَو

َوال َتع م ْلع ي ب َما ُهَو َأر َضى. الل ُهم  ال ُلْك ب زَي الط ِريَقزَ" اْلُمث َلزى، َواج َعْلع زي َعَلزى م ل ت زَك       

َأه زِل  َأُموُ  َوَأة َ ا. الل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَحم د  َوآل ه ، َوَمتِّع ع زي ب االْقت َ"زاس ، َواج َعْلع زي م زن      

َمَ" الس ززَداس ، َوم ززن  َأس ل زز"  الر َشززاس ، َوم ززن  َصززال ِح اْلع َبززاس ، َوار ُزْقع ززي َفززو َز اْلَمَعززاس ، َولززالَ  

اْلم ر َصززاس . الل ُهززم  ُخززذ  ل َعْفس ززَك م ززن  َنْفس ززي َمززا ُيَخلُِّ"ززَها، َوَأب ززِق ل َعْفس ززي م ززن  َنْفس ززي َمززا   

ال َكزز"أ َأو  َتع " ززَمَها. الل ُهززم  َأن ززَت ُعززد ت ي ِإن  َةِءن ززُت، َوَأن ززَت     ُي" ززل ُحَها، َفززِرن  َنْفس ززي هَ 

ُمع َتَجع ي ِإن  ُةِرم ُت، َوب َك ال ت َغاَثت ي ِإن  َكِرث ُت، َوع ع َدَك م م ا َفاَ  َخَلف ، َول َمزا َفَسزَد   

   ب اْلَعاف َ " ، َوَقب َل اْلط َلزب  ب اْلج زَدع ،   َباَلح ، َوف  َما َأن َكر َ  َتغ   ا ، َفام ُعن  َعَلي  َقب َل اْلَصاَل

                                                        

 .47: الدعا  ال"ح ف" السجاسي" (1)
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ِل ب الر َشززاس ، َواْكف ع ززي َمُئوَنززَ" َمَعززر ع  اْلع َبززاس ، َوَهززب  ل ززي َأم ززَن َيززو ِم اْلَمَعززاس ،  َوَقب زَل الض ززالَ 

 .(1)، الدعا َوام َعح ع ي ُةس َن اإِلر َشاس 

                                                        

 .20: الدعا  ال"ح ف" السجاسي" (1)
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 الكريم القرآن

 

ينيكد على القرآن الكزريم وسوره يف احل زاع،    )عل ه السالم(دين كان اإلمام زين العاب

فكزان يقزرأ القزرآن، ويعشززر علزوم القزرآن بززني العزا  عزرب الزدعا  وغززاه مبزا تتزاح لززه           

 الفرص".

أةسزن   )عل زه السزالم(  كزان علزي بزن احلسزني     قزال:   ،)عل ه السزالم( عن أبي عبد اهلل 

 .(1)ف قفون ببابه يسمعون قرا تهون  رون ؤوكان السقا ،بالقرآن العا  صوتًا

 فتأخروا هذا التأخر الكبا. ،أما ال وم فقد ترك املسلمون قرا ع القرآن والعمل به

 .(2)ال يسبقعكم بالعمل به غاكم !اهلل يف القرآن ،اهلل: )عل ه السالم(قال علي 

 

 ال وحشة مع القرآن

لو مزا  مزن بزني املشزر       :)عل ه السالم(قال علي بن احلسني  :قال ،عن الءهر 

 .(3)بعد أن يكون القرآن معي ؛واملغرب ملا التوةشت

                                                        

 .11، حسنترت ل القرآن بال"و  احل ،كتاب فضل القرآن، 616ص 2ج :الكايف (1)

ملا ضربه  )عل هما السالم(للحسن واحلسني  )عل ه السالم(ومن وص " له ، 47نهج البالغ"، الرلائل:  (2)

 (.لععه اهلل)ابن ملجم 

 .23، ح7ىل إ 3لورع الفاحت" اآليا  ، 23ص 1ج :تفسا الع اشي (3)
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 رواية الحديث

 

)صزلى اهلل عل زه   يزرو  للعزا  عزن رلزول اهلل      )عل زه السزالم(  كان اإلمام زين العابدين 

، أةزاسيثهم الشزريف"،   )علز هم السزالم(  ، وعن أما املزنيمعني وعزن احلسزن واحلسزني     وآله(

 تهم العطرع؛ ل تخذهم العا  ألوع ةسع" ويقتدوا بهم.ويبني هلم لا

)عل زه  ، أنهما ذكزرا وصز " علزي    )عل هما السالم(عن علي بن احلسني وحممد بن علي 

 ، ولاقا احلدي  إىل أن قاال:السالم(

 َأو  ،َهل  ف  ُكم  َأَةد  َيد ع ي ق َبل زي َجزو رًا ف زي ُةْكزمٍ     ،َأيَُّها الع اُ : )عل ه السزالم( قال 

  .َفْلَ ُقم  ُأن " ْفُه م ن  َذل َك ،ُهْلمًا ف ي َنْفٍس َأو  َماٍل

ٍم ف زي َكزالَ   َوَأْطزَراُه َوَذَكزَر َمَعاق َبزهُ    ،َفزَأث َعى َعَل  زه  َثَعزا   َةَسزعاً     ،َفَقاَم َرُجل  م زَن اْلَقزو مِ  

  .َطِويٍل

َوَما ُأة زبُّ َأن    ،َل  َس َهَذا ة نَي ِإْطَرا   ،َأيَُّها اْلَعب ُد اْلُمَتَكلُِّم :)عل ه السالم(َفَقاَل َعل َي 

َواهلُل الش ززاه ُد َعَلززى َمززن  َرَأى َشزز  ئًا  .َيح ُضززَرن ي َأَةززد  ف ززي َهززَذا اْلَمح َضززِر ب َغ  ززِر الع " زز َح"  

إىل أن  ز  َ  َنْفس زي َفِرنِّي ُأة بُّ َأن  َأل َتع ت َب م ن  َنْفس زي َقب زَل َأن  َتُفزو    ؛َيْكَرُهُه َفَلم  ُيع ل م ع  ه 

 :ز )عل ه السالم(قال 

َأَرس ُ  َأن  َأُقزوَل   :َيُقزوَم َأَةزد  َفَ ُقزولَ    َأَنزا ُأة زبُّ َأن  َأش زَهَد َعَلز  ُكم  َأال      ،َأيَُّها الع اُ 

َوالزد ع َوى   ،يَأن  َيُكوَن َأَةد  ُيِريُد ُهْلم ز  الل ُهم  ِإال  ،َفَقد  َأع َذر ُ  َب  ع ي َوَب  َعُكم  ،َفخ ْفُت
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َوَلزم  َأل زَتح ل  م زن  َأَةزد  َسمزًا ب َغ  زِر        ،َأَما ِإنِّي َلم  َأل َتح ل  م ن  َأَةد  َمااًل .ق َبل ي ب َما َلم  َأُجر 

 .َةقٍّ

الل ُهزم   . الل ُهم  اْكف َعزا َعزُدو َك الزر ج  مَ    :ُثم  َلم  َيَءل  َيُقوُل :)عل هما السزالم( إىل أن قاال 

َوَلم  َيُكزن    ،َلم  َيل د  َوَلم  ُيوَلد  ،َوَأن َت اْلَواة ُد ال" َمُد ،َأن َت ِإَلَه ِإال  نِّي ُأش ِهُدَك َأن َك اَلِإ

َفززاْغف ر  ل ززي  ،َوِإة َسززان َك ع ع ززد   ،َفَلززَك اْلَحم ززُد َعززَدَس َنع َمائ ززَك َلززَد     ،َلززُه ُكُفززوًا َأَةززد  

 ،َشِريَك َلزهُ  اهلُل َوة َدُه اَل ِإَلَه ِإال  اَل :ُثم  َلم  َيَءل  َيُقوُل .الر اة م نَيَوار َةم ع ي َوَأن َت َخ  ُر 

الل ُهزم  اج زِء    .َول َما َبع َدُه م َن اْلَمَواق ف  ،ُعد ًع ل َهَذا اْلَمو ق ف  ،َوَأن  ُمَحم دًا َعب ُدُه َوَرُلوُلُه

َواَل َتُحل  َب  ع زي   ،الل ُهم  َأْلح ْقع ي ب ه  .ِمَبلِّغ ُه م ع ا َأْفَضَل الس اَلَو ،ُمَحم دًا م ع ا َأْفَضَل اْلَجَءا  

َةف َظُكزُم اهلُل   :َفَقزالَ  ،ُثزم  َنَظزَر ِإَلزى َأه زِل َب  ت زه       .ِإن َك َلم  ُع الدَُّعا   َغُفور  َرة  م  ،َوَب  َعُه

 اَل :ُثم  َلزم  َيزَءل  َيُقزولُ    ،َمَوَأْقَرَأ َعَل  ُكُم الس اَل ،اهلَلَوَأل َتو س ُعُكُم  ،َوَةف َظ ف  ُكم  َنب   ُكم 

 . (1))عل ه السالم(َةت ى ُقب َض  ،ُمَحم د  َرُلوُل اهلل  ،اهلُل ِإَلَه ِإال 

                                                        

ب االةتضزار ومزا   أبزوا مزن   29الباب، تتم" كتاب الطهارع ،130ز   129ص 2ج :مستدرك الولائل (1)

 .1618، حيعالبه
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 وال يات

 

 وسا ط الرزق

وع"زافا علزى    ،)عل زه السزالم(  كعت ععد علزي بزن احلسزني     :قال ،عن أبي محءع

يتحزدثن أن هلزن    ز  قال ؟ ز أ تدر  ما يقلن ،يا أبا محءع :فقال .ي"حن تهاحلائط قبال

 .فرني أكرهها لك ؛ال تعامن قبل طلوع الشمس ،يا أبا محءع .وقتًا يسألن ف ه قوتهن

 .(1)وعلى أيديعا جيريها ،إن اهلل يقسم يف ذلك الوقت أرزا  العباس

 

 السير في العوالم

 .)عل زه السزالم(  رجل على علزي بزن احلسزني    سخل  :قال ،عبد ال"مد بن عليعن 

 :قزال  .فأنت عزراف  :قال .أنا معجم :قال .؟من أنت :فقال له علي بن احلسني

عل عزا يف أربعز"    هل أسلك على رجل قد مر مذ سخلت :إل ه ثم قال )عل ه السالم(فعظر 

مزن   :قزال  .كل عامل أكرب من الدن ا ثزالث مزرا  مل يتحزرك مزن مكانزه      ،عشر عاملًا

 .(2)وإن شئت أنبأتك مبا أكلت وما اسخر  يف ب تك ،أنا :قال ؟!.هو

                                                        

 .9، ح14الباب ،343ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)

 .12...، حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  3الباب ،27ز  26ص 46ج :ار األنوارحب (2)
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 نومهم كيقظتهم

رأيت يف العوم كأني أت ت بقعب لز    :قال )عل ه السالم(ن علي بن احلسني رو  أ

ومزا لزي بزه عهزد معزذ       ،فجاشت نفسي فتق أ  لبعًا قل اًل ،فأصبحت من غد ،فشربته

 .(1)ةني ومعذ أيام

)عل زه  أن علزي بزن احلسزني     (عل زه السزالم  )ةزدثين البزاقر    :قال ،أبا ب"ان ورو  أ

 ،فرفعززت يززد  فكسززر  أنفززه   ،رأيززت الشزز طان يف العززوم فززواثبين   :قززال ،السززالم(

 .(2)فأصبحت وأنا على ثوبي كرش سم

 

 شيعتنا على ملة أبراهيم

ن وكزا  ،)عل زه السزالم(  سخلزت علزى علزي بزن احلسزني       :قالزت  ،عن ةباب" الوالب ز" 

مزا علزى ملز"     ،يزا ةبابز"   :ثزم قزال   :قالزت  ،فوضع يده عل ه فذهب .بوجهي وضح

 .(3)ولائر العا  معها برا  ،إبراه م غانا وغا ش عتعا

 

 

                                                        

 .2، حالسالم( )عل هيف أعالم اإلمام علي بن احلسني  ،14، الباب584ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (1)

 .3، ح)عل ه السالم(يف أعالم اإلمام علي بن احلسني  ،14، الباب584ص 2ج :اخلرائج واجلرائح (2)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،132ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 
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 نزول المال كة في بيوتهم

)عل ززه سخلززت علززى علززي بززن احلسززني  :قززال ،محززءع الثمززالييف الكززايف عززن أبززي 

وأسخزل يزده    ،الب زت وهزو يلزتقط شز ئاً    ثم سخلت  ،فاةتبست يف الدار لاعً" ،السالم(

هذا الذ  أراك تلتقط  ،جعلت فداك :فقلت .من ورا  السرت فعاوله من كان يف الب ت

 وإنهزم  ،جعلزت فزداك   :فقلزت  .فضزل" مزن زغزب املالئكز"     :فقزال  ؟.أ  شي  هو

 .(1)عاأتتك إنهم ل ءامحونا على ،يا أبا محءع :فقال !.ل أتونكم

 

  وارث رسول هللا

علزى أن ألزأله هزل     )عل زه السزالم(  أت زت علزي بزن احلسزني      :أبو خالد الكزابلي  قال

أ تريزد أن أريزك لزالح     ،يزا أبزا خالزد    :فلما ب"ر بي قزال  ،ععدك لالح رلول اهلل

يا ابن رلول اهلل ما أت ت إال أللألك عن  واهلل  :قلت .؟)صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل 

 .ولقد أخربتين مبا يف نفسي ،ذلك

)صزلى اهلل عل زه   فزأخرج لزي خزامت رلزول اهلل      ،فدعا حبق كبا ولزفط  .نعم :قال

وأخزرج   .)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   هزذا سرع رلزول اهلل    :وقال ،ثم أخرج لي سرعه ،وآله(

 .هزذه السزحاب   :وقال ،وأخرج عمامته .هذا واهلل ذو الفقار :وقال ،ل فه إلي 

 .هززذا السززكب :وقززال ،وأخززرج قضزز به .هززذه العقززاب :وقززال ،وأخززرج رايتززه

                                                        

بزاب أن األئمز" تزدخل املالئكز" ب زوتهم وتطزأ بسزطهم         "،، كتزاب احلجز  394ز   393ص 1ج :الكايف (1)

 .3، ح)عل هم السالم(وتأت هم باألخبار 
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 ،وأخززرج رسا ه .)صزلى اهلل عل ززه وآلززه( هززذان نعززال رلززول اهلل  :وقززال ،وأخزرج نعل ززه 

ونطزب أصزحابه ف زه يزوم      )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   هذا كزان يرتزد  بزه رلزول اهلل      :وقال

 .(1)ةسيب جعلين اهلل فداك :قلت ،وأخرج لي ش ئًا كثاًا .اجلمع"

 

  بن الحسينهذا علي 
 

كعت ألز ح يف الباسيز"    :قال كل واةد معهما ،وفتح املوصلي ،إبراه م بن أسهم

 :فقلزت  .فرذا أنا ب"يب  شزي  ،فتعح ت عن القافل" ،فعرضت لي ةاج" ،مع القافل"

 .السزالم  فزرس علزي    ،فدنو  معه وللمت عل ه .باسي" ب دا  وصيب  شي !لبحان اهلل

ةب يب إنك صزغا لز س عل زك     :فقلت .ريد ب ت ربيأ :قال ؟.إىل أين :فقلت له

أين  :فقلت .ما رأيت من هو أصغر لعًا مين ما  ،يا ش   :فقال .فرض وال لع"

 .وق"ززد  مززوال   ،وراةلززي رجززال   ،زاس  تقززوا  :فقززال ؟.الززءاس والراةلزز" 

هزل يستحسزن أن يزدعوك     ،يا شز    :فقال ؟.ما أرى ش ئًا من الطعام معك :فقلت

 ،الزذ  سعزاني إىل ب تزه    :قال .ال :قلت .إىل سعوع فتحمل من ب تك الطعامإنسان 

اجلهاس وعل زه   علي  :فقال .ارفع رجلك ةتى تدرك :فقلت .هو يطعمين ويسق ين

َُوُدو  فِينَوا لَنَْهوِدََنَُّهْم ُيوبُنَنَا َوإِنَّ ] :أ ما مسعت قوله تعاىل ،اإلبال  ا ََ َو لَّوِ ََن 

[ْحِسنِينَ مُ ـَمَ   ْلوـهللاَ لَ 
(2)

 ،إذ أقبزل شزاب ةسزن الوجزه     ،فب عزا حنزن كزذلك    :قزال  .

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،135ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 

 .69الععكبو :لورع  (2)
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 :فأقبلت على الشزاب وقلزت لزه    ،م عل هفعانق ال"يب ولل  ،عل ه ث اب ب ض ةسع"

أ ما تعرفه هذا علي بزن احلسزني    :فقال ؟.ن خلقك من هذا ال"يبألألك بالذ  ةس 

ألززألك  :قلززتو .وأقبلززت علززى ال"ززيب ،فرتكززت الشززاب .بززن علززي بززن أبززي طالززب

يأت عزا كزل يزوم ف سزلم      ،أ ما تعرفه هذا أخي اخلضر :فقال ؟.بآبائك من هذا الشاب

بزل   :قزال  ؟.ألألك حبق آبائك ملا أخزربتين مبزا جتزوز املفزاوز بزال زاس      :فقلت .عل عا

أرى الزدن ا كلزها    :قزال  ؟.ومزا هزي   :قلزت  .وزاس  ف هزا أربعز" أشز ا     ،أجزوز بزءاس  

وأرى األلززباب  ،وأرى اخللززق كلززهم عب ززد اهلل وإمززا ه وع الززه ،حبززذافاها مملكزز" اهلل

نعم الءاس زاسك يا  :فقلت .وأرى قضا  اهلل نافذًا يف كل أرض اهلل ،واألرزا  ب د اهلل

 .(1)فك ف مفاوز الدن ا ،وأنت جتوز بها مفاوز اآلخرع ،زين العابدين

 

 مع الجن

)عل زه  بزو حممزد علزي بزن احلسزني      خزرج أ  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر الباقر 

ضزرب   ،فلما بل  عسفان .ونا  من لواهم ،يف مجاع" من موال ه ،إىل مك" السالم(

مززن ذلززك  )عل ززه السززالم(فلمززا سنززا علززي بززن احلسززني   ،موال ززه فسززطاطه يف موضززع معهززا

وهذا موضع قوم من اجلن هم لعا  ،ك ف ضربتم يف هذا املوضع :قال ملوال ه .املوضع

وعمزدوا   .مزا علمعزا ذلزك    :فقلعزا  .وذلك يضر بهم ويض ق علز هم  ،عا ش ع"أول ا  ول

يزا ابزن    :وهزو يقزول   ،وإذا هاتف نسمع صزوته وال نزرى شخ"زه    ،إىل قلع الفسطاط

وهذا اللطزف قزد    ،فرنا حنتمل لك ذلك ؛ال حتول فسطاطك من موضعه ،رلول اهلل

                                                        

)عل زه  إمام" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني       ،138ز   137ص 4ج :سزالم( )عل هم المعاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف ، السالم(
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 ،طاط طبزق عظز م  فزرذا جانزب الفسز    ،وحنب أن تعال معه لعسزر بزذلك   ،أهديعاه إل ك

مزن   )عل زه السزالم(  فزدعا أبزو حممزد     ،وأطبا  معه ف ها ععب ورمان وموز وفاكهز" كزثاع  

 .(1)وأكلوا من تلك الفاكه" ،كان معه فأكل

 

لنا؟  بما ذا فُضه

 ،مبزا ذا فضزلعا علزى أعزدائعا     :)عل زه السزالم(  قزال لعلزي بزن احلسزني      أن رجاًلرو  

أ حتزب أن تزرى فضززلك    :)عل ززه السزالم( ام فقزال لزه اإلمز    ؟.وفز هم مزن هزو أمجزل معززا    

فعظززر فاضززطرب  .انظززر :وقززال ،فمسززح يززده علززى وجهززه  .نعززم :فقززال .علزز هم

 .سبًا وقزرسًا وكلبزاً   فرني مل أر يف املسجد إال  ؛رسني إىل ما كعت ،جعلت فداك :وقال

 .(2)فعاس إىل ةاله ،فمسح يده على وجهه

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،45ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .45...، حل د الساجدين

الف"زل   ، علزم آل حممزد للغ زب   ، 138ص :لسزالم( )عل زه ا مشار  أنوار ال قني يف ألرار أما املنيمعني  (2)

 .)عل هما السالم(الساس  يف ألرار علي بن احلسني 
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22 

 الشعا ر الحسينية

 

اللزذان  همزا   )عل هزا السزالم(  أختزه العق لز" زيعزب    و )عل زه السزالم(  بزدين  اإلمام زيزن العا 

محال رلال" عاشورا  إىل العزامل، وذلزك بعزد فاجعز" الطزف، فكزان يف كزل معالزب"         

وأنه ُقتل مظلومًا. وكان يبكي عل ه بكزا   كزثاًا يسزتغرب     )عل ه السالم(يذكر أباه احلسني 

 تويف مسمومًا شه دًا.العا  من ذلك، ومل يرتك البكا  إىل أن 

 

 كثرة البكاء
 

ئل علزي بزن   ُلز قال : ، )عل ه السالم(عن جعفر بن حممد  ،عن أبي محءع الثمالي

مزن   فرن يعقوب فقد لزبطاً  ؛فقال: ال تلوموني ؟.عن كثرع بكائه )عل ه السالم(احلسني 

إىل أربعز" عشزرع    وقزد نظزر ُ   .ومل يعلزم أنزه مزا     ،فبكى ةتى اب ضت ع عاه ،ولده

 .(1)فرتون ةءنهم يذهب من قليب أ ،من أهل ب ي قتلى يف غءاع واةدع جاًلر

)عل زه  بكى علي بن احلسزني  ، قال: )عل ه السالم(ال"اس  اإلمام عن  :عاقباملويف 

ةتزى قزال لزه مزوىل      ،بكزى  وما وضع بني يديه طعام إال  .على أب ه عشرين لع" السالم(

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،102ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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إمنزا   :قزال  .أخزاف أن تكزون مزن اهلزالكني    إنزي   ،جعلت فداك يزا ابزن رلزول اهلل    :له

إنزي مل أذكزر م"زرع بزين      ،وأعلم من اهلل مزا ال تعلمزون   ،أشكو بثي وةءني إىل اهلل

 .(1)فاطم" إال خعقتين العربع

)عل زه  ولقزد بكزى علزى أب زه احلسزني       :يف اخل"زال )رمحه اهلل( ال"دو  الش   قال و

يزا ابزن    :ةتزى قزال مزوىل لزه     ،بكىوما وضع بني يديه طعام إال  ،عشرين لع" السالم(

 )عل زه السزالم(  وحيزك أن يعقزوب الزعيب     :فقزال لزه   .رلول اهلل أما آن حلءنك أن يعقضزي 

 ،فاب ضزت ع عزاه مزن كثزرع بكائزه عل زه       ،فغ ب اهلل ععزه واةزداً   ،كان له اثعا عشر ابعًا

وأنزا   .يف الزدن ا  وكزان ابعزه ة زاً    ،واةدوسب ههره مزن الغزم   ،وشاب رأله من احلءن

فك ف  ،من أهل ب ي مقتولني ةولي إىل أبي وأخي وعمي ولبع" عشر رجاًل نظرُ 

 .(2)يعقضي ةءني

 أصبح من البك ائني. )عل ه السالم(على أب ه احلسني  )عل ه السالم(ومن كثرع بكائه 

 ،ويولف ،ويعقوب ،آسم :ون  س"ؤالبكا :)عل ه السالم(ال"اس  اإلمام قال 

 .لوا  اهلل عل هم(ص)ن احلسني وعلي ب ،وفاطم" بعت حممد

 .ةتى صار يف خديه مثل األوسي" ،فبكى على اجلع" :(عل ه السالم) فأما آسم

 ،ةتزى ذهزب ب"زره    ،(عل ه السالم) فبكى على يولف :(عل ه السالم) وأما يعقوب

 .تاهلل تفتنيا تذكر يولف ةتى تكون ةرضًا أو تكون من اهلالكني :وةتى ق ل له

                                                        

)عل زه  إمام" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني       ،166ز   165ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه ، السالم(

ذكر ثالث وعشرين خ"ل" من اخل"زال  ، أبواب العشرين وما فوقه ،519ز    518ص 2ج :اخل"ال (2)

 .4ح ،)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 
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ةتزى تزأذى بزه أهزل      ،(عل ه السالم) فبكى على يعقوب :(سالمعل ه ال) وأما يولف

وإما أن تبكي بالل ل وتسزكت   ،إما أن تبكي بالعهار وتسكت بالل ل :فقالوا ،السجن

 .ف"احلهم على واةد معهما ،بالعهار

)صزلى اهلل عل زه   فبكزت علزى رلزول اهلل     :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وأما فاطمز" بعزت حممزد    

فكانزت ختزرج    .قد آذيت عا بكثرع بكائزك  :وقالوا هلا ،أهل املديع" ةتى تأذى بها ،وآله(

 .ثم تع"رف ،فتبكي ةتى تقضي ةاجتها ،إىل املقابر مقابر الشهدا 

عشرين لع" أو  )عل ه السزالم( فبكى على احلسني  :)عل ه السالم(وأما علي بن احلسني 

جعلزت فزداك يزا     :ةتى قال لزه مزوىل لزه    ،بكى وما وضع بني يديه طعام إال  ،أربعني

إمنززا أشززكو بثززي  :قززال .إنززي أخززاف عل ززك أن تكززون مززن اهلززالكني  ،ابززن رلززول اهلل

إنزي مل أذكزر م"زرع بزين فاطمز" إال       .وأعلم مزن اهلل مزا ال تعلمزون    ،وةءني إىل اهلل

 .(1)خعقتين العربع

يف  )عل ززه السززالم(وهززو  ،)عل ززه السززالم(أشززرف مززوًلى لعلززي بززن احلسززني   ويف روايزز":

 .مزا آن حلءنزك أن يعقضزي    أ ،يزا علزي بزن احلسزني     :فقزال لزه   .له لاجد يبكزي  لق ف"

واهلل لقد شكا يعقوب إىل  ،ويلك أو ثكلتك أمك :رأله إل ه فقال )عل ه السزالم( فرفع 

وأنزا   ،وإنزه فقزد ابعزًا واةزداً     ،يزا ألزفى علزى يولزف     :ربه يف أقل مما رأيت ةني قال

 .(2)رأيت أبي ومجاع" أهل ب ي يذحبون ةولي

 .(3)بكى ةتى خ ف على ع ع ه )عل ه السالم(إنه  :وق ل

                                                        

 .15، حون  س"ؤالبكامس"، باب اخل ،273ز  272ص 2ج :اخل"ال (1)

 .2، ح35الباب ،107ص :كامل الءيارا  (2)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه  ،166ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (3)
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)عل زه  فقزال   .فلزو قتلزت نفسزك ملزا زس  علزى هزذا       ،إنك لتبكي سهرك :وق ل له

 .(1)نفسي قتلتها وعل ها أبكي :السالم(

 وعند شرب الماء

َيززذكر وُيززذك ر  ،إذا أخززذ إنززا   يشززرب مززا   )عل ززه السزالم( اإلمززام زيززن العابززدين كزان  

 :فقزال  ؟.فق زل لزه يف ذلزك    .ةتزى  ألهزا سمعزاً   ، ويبكزي  )عل زه السزالم(  ط  احلسزني  بع

وقد معع أبي من املا  الذ  كان مطلقًا للسباع والوةوش ،وك ف ال أبكي(2). 

  تربة الحسين

 ،)عل زه السزالم(  خريط" ف ها ترب" احلسزني   )عل ه السالم(لعلي بن احلسني كان رو  أنه 

 .(3)ى الرتابوكان ال يسجد إال عل

 ولد عقيلموقف 

ما بالك مت ل إىل بين  :فق ل .  ل إىل ولد عق ل )عل ه السالم(كان علي بن احلسني 

 )عل زه السزالم(  إني أذكر يومهم مع أبي عبد اهلل احلسني بن علي  :فقال ؟.عمك هنيال 

 .(4)فأر  هلم

                                                        

أبواب تزاري   من  6ابالب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،109ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .1...، حل د الساجدين

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،166ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،79ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .75...، ضمن حل د الساجدين

 .2، ح35الباب ،107ص :كامل الءيارا  (4)
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 العلم والعلماء

 

إذا جزا ه  ينيكد على العلم والعلما ، فكزان   )عل ه السزالم( اإلمام زين العابدين كان 

 .)صلى اهلل عل ه وآله(مرةبًا بوص " رلول اهلل  :طالب علم قال

 .أ  مبن أوصى به وبرعايته

مل يضع رجل ه علزى رطزب وال    ،إن طالب العلم إذا خرج من معءله :ثم يقول

 .(1)إال لبحت له إىل األرضني السابع" ،يابس من األرض

 

 خشية وعلم

كانزت أمزي فاطمز" بعزت      :قزال  ،عزن جزده   ،عزن أب زه   ،ن عبد اهلل بزن مولزى  ع

فمزا   ،)عل زه السزالم(  تزأمرني أن أجلزس إىل خزالي علزي بزن احلسزني        )عل ه السزالم( احلسني 

إما خشز " هلل حتزدث هلل يف قلزيب ملزا أرى مزن       ،جلست إل ه قط إال قمت خبا قد أفدته

 .(2)أو علم التفدته معه ،خش ته هلل

                                                        

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (1)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني ، 140ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله
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 العطاء للخطباء والشعراءكثرة 

اثزين عشزر ألزف    للفزرزس  ةسزب روايز"     )عل زه السزالم(  أعطى اإلمام زين العابدين 

 .(1)سرهم

علزز هم ال"ززالع )دى اهلززوأئمزز"  )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( وهكززذا كانززت عطايززا رلززول اهلل  

كثاًا؛ لتشج عهم على ب ان احلق، ولكي يتخذوا ُألزوع يف  طبا  اخلشعرا  ولل (والسالم

 ذلك من قبل لائر العا .

، فكزانوا يكرمزون   ةرتامذو  العء واالوعلى ذلك لار الفقها  العظام والعلما  

 اخلطبا  والشعرا  ومن إل هم.

، أنزه  )قزد  لزره(  حممزد ةسزن   مثاًل يعقل على املازا اجملدس الكبا الشااز  السز د  

ز لتمائ" لزاع    السالم( )عل همأعطى للس د ة در احللي ز وهو من كبار شعرا  أهل الب ت 

ذهب زز"، وكانززت تكفززي مل"ززاريف عائلزز" متولززط" لفززرتع  سززني لززع"، فززرن اللززاع      

 الواةدع آنذاك كانت م"رف شهر واةد.

                                                        

 .5الف"ل ، 69ص :)عل هم السالم(غرر األخبار وسرر اآلثار يف معاقب أبي األئم" األطهار  (1)
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 التربية والتعليم

 

يربزي العزا  علزى اخلزا، ويعظهزم بأفعالزه        )عل ه السزالم( كان اإلمام زين العابدين 

كزارم وطريقز" التحلزي بهزا، وكزان ينيكزد علزى        وأقواله الشريف"، ف زبني هلزم ألزس امل   

ةقو  اآلخرين، وحمالب" العفس، وةسن العمل، واخلشز " مزن اهلل، وتزذكر املزو      

 والبع  والوقوف للحساب.
 

 محاسبة النفس

يزا  يقزول:   )عل زه السزالم(  عن أبي محءع الثمالي، قال: مسعت علزي بزن احلسزني    

سك، ومزا كانزت احملالزب" مزن همزك،      ابن آسم، ال تءال خبا ما سام لك واعظ من نف

وما كان اخلوف لك شعارًا، واحلءن سثارًا. يا ابن آسم، إنك م ت ومبعوث وموقزوف  

 .(1)بني يد  اهلل ومسئول، فأعد جوابًا

إن أةزبكم  يقزول:   )عل ه السزالم( وعن أبي محءع، قال: مسعت علي بن احلسني 

أعظمكززم رغبزز" إىل اهلل، وإن  إىل اهلل أةسززعكم عمززاًل، وإن أعظمكززم ععززد اهلل ةظززًا

 .(2)أهاكم من عذاب اهلل أشدكم هلل خش "، وإن أكرمكم ععد اهلل أتقاكم

                                                        

 .3الف"ل ، 2، الباب70ص :مشكاع األنوار يف غرر األخبار (1)

 .3الف"ل ،2، الباب74ص :األخبارمشكاع األنوار يف غرر  (2)
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 االستعداد للموت

ل لزً" بزارسًع    )عل ه السزالم( رأى الءهر  علي بن احلسني  :قال ،عن لف ان بن ع  ع"

 :القز  ؟.مزا هزذا   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فقزال  .وعلى ههره سق زق وهزو  شزي    ،مطاًع

    ًأمحلزه إىل موضزع ةريزء    ،أريزد لزفرًا أعزد لزه زاسا.    فهزذا غالمززي   :فقزال الءهزر

فقزال علزي بزن     .فزرني أرفعزك عزن محلزه     ؛أنا أمحلزه ععزك   :فأبى قال .حيمله ععك

وحيسزن وروس  علزى مزا أرس     ،لكين ال أرفع نفسي عما يعج ين يف لفر  :احلسني

فلمزا كزان بعزد     ،فان"زرف ععزه   .ينألألك حبق اهلل ملا مض ت حلاجتك وتزركت  .عل ه

: قزال  ؟!.لسزت أرى لزذلك السزفر الزذ  ذكرتزه أثزراً       ،يا ابن رلول اهلل :أيام قال له

 إمنزا االلزتعداس للمزو      ،ولكعزه املزو  ولزه ألزتعد     ،ل س مزا هععزت   ،بلى يا زهر

 .(1)وبذل العدى يف اخلا ،جتعب احلرام

 

 يوم يخسر المبطلون 

كزان باملديعز" رجزل     :قزال  ،)عل زه السزالم(  أبي عبد اهلل عن  ،عن معاوي" بن عمار

يعزين علزي بزن     ،قد أع اني هذا الرجل أن أضزحكه  :فقال .بطال يضحك العا  معه

فجا  الرجل ةتزى انتزءع    :قال .وخلفه مول ان له )عل ه السالم(فمر علي  :قال .احلسني

اتبعوه وأخزذوا الزرسا    فز  ،)عل زه السزالم(  فلم يلتفت إل ه علي  ،رسا ه من رقبته ثم مضى

هززذا رجززل بطززال  :فقززالوا ؟.مززن هززذا :فقززال هلززم .فجززا وا بززه فطرةززوه عل ززه ،معززه

                                                        

 .5ح ،165الباب ،231ص 1ج :علل الشرائع (1)
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 .(1)إن هلل يومًا نسر ف ه املبطلون :قولوا له :فقال .يضحك أهل املديع"

 

 كيف أصبحت

 :قزال  ؟.ك زف أصزبحت يزا ابزن رلزول اهلل      :)عل زه السزالم(  ق ل لعلزي بزن احلسزني    

 صززلى اهلل عل ززه وآلززه( والززعيب  ،اهلل تعززاىل يطلززبين بززالفرائض  :انأصززبحت مطلوبززًا بثمزز( 

واحلافظزان ب"زد     ،والشز طان باتباعزه   ،والعفس بالشهوع ،والع ال بالقو  ،بالسع"

 .(2)فأنا بني هذه اخل"ال مطلوب ،والقرب باجلسد ،وملك املو  بالروح ،العمل

 

 حرمة اإليذاء والتعذيب

 تعذب خلق اهلل عزء  واليف رلال" احلقو :  ه السالم()عل مام زين العابدين قال اإل

 .(3)وجل
 

 ال قيمة للدنيا

)عل ززه فقززال  .إىل لززائل يبكززي )عل ززه السززالم(علززي بززن احلسززني زيززن العابززدين  نظززر 

مززا كززان يعبغززي لززه أن   ،لززو إن الززدن ا كانززت يف كززف هززذا ثززم لززقطت معززه   : السززالم(

 .(4)يبكي

                                                        

 .6، ح39اجمللس ،221ز  220ص :األمالي لل"دو  (1)

 .16/  1330، ح32اجمللس ،641ص: األمالي للطولي (2)

 .1الف"ل ،12، الباب421ص :مكارم األخال  (3)

 .)عل ه السالم(ي بن احلسني ذكر ولد عل ،106ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (4)
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 ال تشغل الناس عن الطواف

 .احلسزن الب"زر  ععزد احلجزر األلزوس يقززص      )عل زه السزالم(  ي بزن احلسزني   رأى علز 

 .؟فعملزك للحسزاب   :قزال  .ال :قزال  .؟أ ترضى نفسك للمو  ،يا هعاه :فقال

فللزه يف األرض معزاذ غزا هزذا      :قزال  .ال :قزال  .؟فثم سار العمل :قال .ال :قال

 :قزال احلسزن   .مضى ثم ،فلم تشغل العا  عن الطواف :قال .ال :قال .؟الب ت

 :قزالوا  ؟.أ تعرفزون هزذا الرجزل    ،ما سخل مسامعي مثل هذه الكلما  مزن أةزد قزط   

 .(1)ذريً" بعضها من بعض :فقال احلسن .هذا زين العابدين

 

 ال تقنط من رحمة هللا

فخزرج   .فمزا  الرجزل يف العقوبز"    ،فعاقب رجاًل ،لبين أم " كان الءهر  عاماًل

  .فطال مقامه تسع لعني ،وسخل إىل غار ،ة [ وتو أ  متحاًا هائمًا ]

فقال له علي بن  .فأتاه الءهر  ،)عل ه السالم(وةج علي بن احلسني  :الراو  قال

 ،إني أخاف عل ك من قعوطزك مزا ال أخزاف عل زك مزن ذنبزك       :)عل ه السالم(احلسني 

  .واخرج إىل أهلك ومعامل سيعك ،فابع  بدي" مسلم" إىل أهله

ورجزع إىل ب تزه    .اهلل أعلم ة   جيعل رلاالته ،عين يا ل د فرجت  :فقال له

ولزذلك قزال لزه بعزض      ؛وكان يعزد مزن أصزحابه    ،(عل ه السزالم ) ولءم علي بن احلسني

                                                        

 ،)عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،159ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 
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)عل ه السالم(يعين علي بن احلسني  ؟.ما فعل نب ك ،يا زهر  :بين مروان
(1). 

 

 مرحباً بكم يا أهل الكوفة

لزت أنزا وأبزي وجزد  وعمزي محامزًا       سخ :قزال  ،عزن أب زه   ،عن ةعان بن لزدير 

 .من أهل العزرا   :فقلعا .؟ممن القوم :فقال لعا .فرذا رجل يف ب ت املسل  ،باملديع"

  .كوف ون :فقلعا .؟وأ  العرا  :فقال

مزا   ز  :ثزم قزال  ز أنزتم الشزعار سون الزدثار      ،مرةبزًا بكزم يزا أهزل الكوفز"      :فقزال 

علزى املزنيمن    عزورع املزنيمن   :قزال   عل زه وآلزه(  )صلى اهللفرن رلول اهلل  ؛ ععكم من األزر

ثم أعطى كل واةد معا واةزدًا   ،ثم بع  إىل أبي كربالً" فشقها بأربع" :قال .ةرام

مزا  ععزك مزن     ،يزا كهزل   :فقزال  .فلما كعا يف الب ت احلار صمد جلزد   ،فدخلعا ف ها

 :قزال  .أسركزت مزن هزو خزا مزين ومعزك ال نتضزب        :فقال له جد  .؟اخلضاب

 .؟ومن ذاك الذ  هو خا مزين  :قال .ةتى عرفعا غضبه يف احلمام ،فغضب لذلك

فزعكس رألزه    :قزال  .وهزو ال نتضزب   )عل ه السزالم( أسركت علي بن أبي طالب  :فقال

إن ختتضزب فزرن رلزول     ،يزا كهزل   ز  ثم قزال ز صدقت وبرر    :فقال .وت"اب عرقًا

 :قال .وإن ترتك فلك بعلي لع" ،قد خضب وهو خا من علي )صلى اهلل عل ه وآلزه( اهلل 

ومعه ابعه حممد  ،فرذا هو علي بن احلسني ،لألعا عن الرجل ،فلما خرجعا من احلمام

 (صلوا  اهلل عل هم)بن علي 
(2). 

                                                        

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علزي بزن احلسزني     ،106ز   105ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

  .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(زين العابدين 

 .8مام، حباب احل ،كتاب الء  والتجمل واملرو ع ،498ز  497ص 6ج :الكايف (2)
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 األسرة واألوالد
 

ينيكد على لالم" األلزرع والرتب ز" ال"زاحل"     )عل ه السالم(كان اإلمام زين العابدين 

 يف أسع " ال"ح ف" السجاسي": لألوالس، كما ورس ذلك

وب ِرم َتزاع ي   ،ة ِهم  ل زي َوب ِرص زالَ  ،الل ُهم  َوُمن  َعَلزي  ب َبَقزا   ُوْلزد     : )عل ه السزالم( قال 

ب ِهم . ِإَلِهي ام ُدس  ل ي ف ي َأع َماِره م ، َوِزس  ل ي ف ي آَجال ِهم ، َوَربِّ ل ي َصغ َاُهم ، َوَقوِّ ل زي  

َوف ززي  ،َقُهززم ، َوَعززاف ِهم  ف ززي َأن ُفس ززِهم َأص ززح  ل ززي َأب ززَداَنُهم  َوَأس َيززاَنُهم  َوَأخ اَلَضززع  َفُهم ، َو

َوف ززي ُكززلِّ َمززا ُعع  ززُت ب ززه  م ززن  َأم ززِره م ، َوَأس ِرر  ل ززي َوَعَلززى َيززد   َأر َزاَقُهززم .    ،َجززَواِرة ِهم 

 ُمط ز ع نَي َلزَك، َوأَلو ل َ ائ زَك ُمح زبِّنَي ُمَعاص زح نَي،      َواج َعْلُهم  َأب َرارًا َأت ق َ اَ  ُبَ"َراَ  َلزام ع نيَ 

 َول َجم  ِع َأع َدائ َك ُمَعان د يَن َوُمب غ ض نَي، آم نَي.

الل ُهززم  اش ززُدس  ب ِهززم  َعُضززد  ، َوَأق ززم  ب ِهززم  َأَوس  ، َوَكثِّززر  ب ِهززم  َعززَدس  ، َوَزيِّززن  ب ِهززم   

ِر ، َواْكف ع ي ب ِهم  ف ي َغ  َبت زي، َوَأع عِّزي ب ِهزم  َعَلزى َةزاَجت ي،      َمح َضِر ، َوَأة ِي ب ِهم  ذ ْك

 ،ُمس زَتق  م نَي ل زي، ُمط ز ع نَي َغ  زَر َعاص زنيَ      ،َواج َعْلُهم  ل ي ُمح بِّنَي، َوَعَلي  َةد ب نَي ُمْقب ل نَي

ر ب َ ت ِهم  َوَتززْأس يب ِهم  َوب ززرِّه م ، َخززاط ئ نَي. َوَأع عِّززي َعَلززى َتزز  َواَل ،ُمَخززال ف نَي َواَل ،َعززاقِّنَي َواَل

سًا ُذُكورًا، َواج َعل  َذل َك َخ  رًا ل ي، َواج َعْلُهزم  ل زي َعو نزًا    َوَهب  ل ي م ن  َلُدن َك َمَعُهم  َأو اَل

 .، الدعا (1)َوَأع ذ ن ي َوُذرِّي ت ي م َن الش   َطاِن الر ج  ِم َعَلى َما َلَأْلُتَك.

                                                        

 .)عل هم السالم(ألوالسه  )عل ه السالم(وكان من سعائه  25 الدعا : " السجاسي"فال"ح  (1)
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 خدمة العيال

ألن أسخزل السزو     :)عل زه السزالم(  قزال علزي بزن احلسزني      :قزال  ،عن أبي محزءع 

مززن أن أعتززق   أةززب إلززي   ،أبتززاع بززه لع ززالي حلمززًا وقززد قرمززوا إل ززه     ،ومعززي سراهززم 

 .(1)نسمً"

 

 طلب الرزق للعيال

إذا  )عل ززه السززالم( كززان علززي بززن احلسززني   :قززال ،)عل ززه السززالم(عززن أبززي عبززد اهلل  

 ؟.أيزن تزذهب   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فق زل لزه   .يف طلزب الزرز    خزرج غاسيزاً   ،أصبح

فهو من اهلل جل  ،من طلب احلالل :قال !.تت"د  أ :ق ل له .أت"د  لع الي :فقال

 .(2)وعء صدق" عل ه

 وال"دق" لغ": ما يدل على الت"ديق باهلل عء وجل.

وأتقبلزززها  ،يعزززين آخزززذ ال"زززدق" مزززن اهلل هلزززم  :أت"زززد  لع زززاليويف الزززوايف: 

 .(3)ألجلهم

                                                        

 .10، حكفاي" الع ال والتولع عل هم ،ق"أبواب ال"د، تتم" كتاب الءكاع، 12ص 4ج :الكايف (1)

 .11، حكفاي" الع ال والتولع عل هم ،أبواب ال"دق"، تتم" كتاب الءكاع، 12ص 4ج :الكايف (2)

أبزواب لزائر أصزعاف اإلنفزا      مزن   55، بكتزاب الءكزاع واخلمزس واملزربا      ،439ص10ج :الوايف (3)

 .12/  9838، حواملعروف وةقوقهما
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 تزويج العزاب

 

على التعزال م اإللزالم " وخاصز" مزا يزرتبط       )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين ركء 

 باأللرع والشباب، فكان ينيكد على الءواج ويكّره العءوب".

توجززه اهلل بتززاج   ج عءبززًامززن زّوقززال:  )عل ززه السززالم( اإلمززام السززجاس  رو  عززن 

 .(1)امللك

 

 لتتضح المناكح

 يأمر بالءواج والتسه ل ف ه، وكان ألوع يف ذلك. )عل ه السالم(كان 

تزءوج لزريً"    (صلوا  اهلل عل همزا )أن علي بن احلسني  :)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل 

فكتزب إل زه يف    ،فبل  ذلك عبزد امللزك بزن مزروان     .)عل ه السالم(كانت للحسن بن علي 

أن اهلل  :)عل زه السزالم(  ل ه علي بزن احلسزني   فكتب إ .أنك صر  بعل اإلما  :ذلك كتابًا

 ،فال لنيم على مسزلم  ،وأكرم به من اللنيم ،وأمت به العاق"" ،رفع باإللالم اخلس س"

 .أنكح عبده ونكح أمته )صلى اهلل عل ه وآله(إن رلول اهلل  ،إمنا اللنيم لنيم اجلاهل "

جل إذا أتى مزا  أخربوني عن ر :قال ملن ععده ،فلما انتهى الكتاب إىل عبد امللك

                                                        

 .102، حالباب العكاح ،2، القسم303ص 3ج :ءيءي"والي اللئالي العغ (1)
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 :قزالوا  .ال واهلل مزا هزو ذاك   :قال .مااألذاك  :قالوا ؟.يضع العا  مل يءسه إال شرفًا

 .(1)ولكعه علي بن احلسني ،مااألفال واهلل ما هو ب :قال .مااألما نعرف إال 

إن علزي بزن احلسزني     :قال ،السزالم(  ما)عل هعن أةدهما  ،عن زرارعويف رواي": 

فلمزا بلز  ذلزك     .وزوج أمزه مزواله   ،)عل ه السزالم( ءوج أم ولد عمه احلسن ت )عل ه السالم(

كأنزك ال تعزرف موضزعك مزن      ،يا علي بزن احلسزني   :عبد امللك بن مروان كتب إل ه

 .وزوجت موالك بأمك ،وتءوجت موالًع ،وقدرك ععد العا  ،قومك

اهلل  ولعزا ألزوع برلزول    ،فهمزت كتابزك   :)عل ه السالم(فكتب إل ه علي بن احلسني 

وتزءوج موالتزه صزف " بعزت      ،فقد زوج زيعب بعت عمه زيدًا مواله ،)صلى اهلل عل ه وآلزه( 

 .(2)ة ي بن أخطب

يكتب إل ه بأخبار مزا حيزدث    ،كان لعبد امللك بن مروان عني باملديع"ويف الكايف: 

فكتزب العزني إىل    .أعتق جاريً" لزه ثزم تءوجهزا    )عل ه السزالم( وإن علي بن احلسني  ،ف ها

فقزد بلغزين    ،أمزا بعزد   :)عل ه السزالم( فكتب عبد امللك إىل علي بن احلسني  ،بد امللكع

 ،وقد علمت أنه كان يف أكفائك من قري  من متجد به يف ال"زهر  ،تءوجيك موالتك

 .والسالم ،وال على ولدك أبق ت ،فال لعفسك نظر  ،وتستعجبه يف الولد

تعزعفين   ،فقزد بلغزين كتابزك    ،عزد أمزا ب  :)عل ه السزالم( فكتب إل ه علي بن احلسني 

 ،وتززءعم أنززه قززد كززان يف نسززا  قززري  مززن أمتجززد بززه يف ال"ززهر     ،بتءوجيززي مززوالتي

وال  ،مرتًقزى يف جمزد   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وإنه ل س فو  رلول اهلل  ،وألتعجبه يف الولد

أراس اهلل عزء وجزل مزين بزأمر      ،وإمنا كانت ملك  ز ين خرجزت مزين    ،مستءاس يف كرم

                                                        

 .6آخر معه، حباب  ، كتاب العكاح،346ز  345ص 5ج :الكايف (1)

 .159، ح10الباب ،60ص :الءهد (2)
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ومن كزان زك زًا يف سيزن اهلل فلز س نزل بزه        ،ثم ارجتعتها على لعته ،به ثوابه التمست

 ،وأذهزب اللزنيم   ،ومتم بزه العق "ز"   ،وقد رفع اهلل باإللالم اخلس س" ،شي  من أمره

 .والسالم ،إمنا اللنيم لنيم اجلاهل " ،فال لنيم على امرس مسلم

لشزد مزا فخزر     ،يزا أمزا   :فقزال  .رمى به إىل ابعه لل مان فقزرأه  ،فلما قرأ الكتاب

فرنهزا ألسزن بزين هاشزم الزي       ؛ال تقزل ذلزك   ،يا بزين  :فقال .عل ك علي بن احلسني

يا بين يرتفع من ة    )عل ه السالم(إن علي بن احلسني  .وتغرف من حبر ،تفلق ال"خر

 .(1)يتضع العا 

ع وهزذا رلزول اهلل تزءوج أمتزه وامزرأ      :)عل زه السزالم(  أنه قال زين العابدين رو  و

وذكر أنه  .إن علي بن احلسني يشرف من ة   يتضع العا  :فقال عبد امللك .عبده

فكزان يسزم ها    ،وذلزك أنزه كانزت ربتزه     ؛إنزه قزد تزءوج بأمزه     :كان عبزد امللزك يقزول   

 .(2)أمي

 )عل زه السزالم(  إن علي بن احلسني  :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر  ،عن زرارعو

فكانززت  ،فخطبهززا إىل نفسززها وتءوجهززا ،فأعجبتززهرأى امززرأًع يف بعززض مشززاهد مكزز" 

فسزأل ععهزا فزأخرب     ،فاغتم لتءوجيه بتلزك املزرأع   ،وكان له صديق من األن"ار ،ععده

فأقبل علزى علزي بزن     .يف ب ت علي من قومها ،أنها من آل ذ  اجلدين من بين ش بان

تءوج  :وقلت ،يف نفسي ما زال تءوجيك هذه املرأع ،جعلين اهلل فداك :احلسني فقال

فلززم أزل ألززأل ععهززا ةتززى   ،ويقززول العززا  أيضززًا ،علززي بززن احلسززني امززرأًع جمهولزز"ً 

                                                        

 .4آخر معه، حباب  ، كتاب العكاح،345ز  344ص 5ج :الكايف (1)

، )عل زه السزالم(  ن احلسني إمام" أبي حممد علي ب ،162ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 
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قزد   :)عل زه السزالم(  فقال له علزي بزن احلسزني     .ووجدتها يف ب ت قومها ش بان ً" ،عرفتها

وأمت بزه   ،إن اهلل أتزى باإللزالم فرفزع بزه اخلس سز"      .كعت أةسبك أةسن رأيًا ممزا أرى 

 .(1)إمنا اللنيم لنيم اجلاهل " ،فال لنيم على املسلم ،نيموكرم به من الل ،العاق""

 

 تزويج اإلماء

أنزه كزان يززدعو   ، )عل زه السزالم(  عزن علزي بززن احلسزني     ،عبزد اهلل بزن مسزكان   روى 

فمزن أراس مزعكن    ،إنزي قزد كزرب  وال أقزدر علزى العسزا        :ويقزول  ،كل شهر هخدم

 :قزال  .ال :ا قالزت إةزداهن  فزرذ  ،أو العتق أعتقتها ،أو الب ع بعتها ،التءويج زوجتها

لزلوها مزا    :قزال لعسزائه   ،وإن لزكتت واةزدع مزعهن    ،اللهم اشهد ةتزى يقزول ثالثزاً   

 .(2)وعمل على مراسها ،تريد

                                                        

 .158، ح10الباب ،59ص :الءهد (1)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،93ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .83...، حل د الساجدين
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 حق الوالدين
 

كزثا   )عل زه السزالم(  من ةقو  الوالدين أسا  سيزونهم، وكزان اإلمزام زيزن العابزدين      

 وعل ه سين. )عل ه السالم( االهتمام بديون أب ه، ة   التشهد اإلمام احلسني

 ،وعل زه سيزن بضزع" ولزبعون ألزف سيعزار       )عل زه السزالم(  أصز ب باحلسزني   رو  أنه 

ةتى امتعع من الطعام والشراب والعزوم   ،بدين أب ه )عل ه السزالم( فاهتم علي بن احلسني 

ععه فقد قضاه اهلل  ،ال تهتم بدين أب ك :فأتاه آ  يف املعام فقال ،يف أكثر أيامه ول ال ه

  .مال جبعس :يقال له ما أعرف يف أموال أبي مااًل :)عل ه السالم(فقال  .مبال جبعس

فقالزت امزرأع مزن     .فسزأل ععزه أهلزه    ،فلما كان مزن الل لز" الثان ز" رأى مثزل ذلزك     

  .التعبط له ع عًا بذ  خشب ،جبعس :كان ألب ك عبد رومي يقال له :أهله

ك إال أيام قالئل ةتى أرلل الول زد  فما مضت بعد ذل ،فسأل عن ذلك فأخرب به

إنزه قزد ذكزر  لزي      :يقزول لزه   )عل زه السزالم(  بن عتب" بن أبي لف ان إىل علي بن احلسني 

  .ابتعتها معك فرذا أةببت ب عها ،عني ألب ك بذ  خشب تعرف ببجعس

 .وذكره له )عل ه السالم(خذها بدين احلسني  :)عل ه السالم(قال له علي بن احلسني 

 .(1)فالتثعى ف ها لقي ل ل" السبت لسك ع" .د أخذتهاق :قال

                                                        

)عل زه  إمام" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني       ،144ز   143ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف ، السالم(
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 بر األم

إنا نراك  :فق ل له .(1)مهكان كثا الرب بُأ )عل ه السالم(زين العابدين اإلمام رو  أن 

أخزاف أن تسزبق    :فقزال  !.ولسعا نزراك تأكزل معهزا يف صزحف"     ،مكمن أبر العا  بُأ

 .(2)يد  إىل ما لبقت إل ه ع عها

 ،يا ابن رلول اهلل :فق ل له .مهيأبى أن ينياكل ُأ )عل ه السالم(قد كان ليف رواي": و

إنزي أكزره أن    :فقزال  ؟.مزك فك زف ال تنياكزل أُ   ،أنت أبزر العزا  وأوصزلهم للزرةم    

 .(3)تسبق يد  إىل ما لبقت ع عها إل ه

                                                        

 توف ت يف نفالها. )عل ه السالم(أ  مبن ربته، وإال فرن والدع اإلمام  (1)

 .تعب ه ،212ص 1ج :رياض السالكني يف شرح صح ف" ل د الساجدين (2)

عشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ذكززر ثززالث و، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 
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 حق الزوجة واإلماء

 

فزأن   :الءوجز"  أمزا ةزق  و» :قزال  ،)عل ه السالم(عن ل د العابدين علي بن احلسني 

فتعلم أن ذلك نعم" من اهلل عزء وجزل    ،تعلم أن اهلل عء وجل جعلها لك لكعًا وأنسًا

فززرن هلززا عل ززك أن  ،وإن كززان ةقززك عل هززا أوجززب  ،فتكرمهززا وترفززق بهززا ،عل ززك

 .(1)وإذا جهلت عفو  ععها ،وتكسوها وتسق ها وتطعمها ،ألنها ألاك ؛ترمحها

 

 رعاية لإلماء

إنزي قزد كزرب  وال     :ويقول ،كل شهر هكان يدعو خدم السالم()عل ه أنه وقد مر 

أو العتززق  ،أو الب ززع بعتهززا  ،فمززن أراس مززعكن التززءويج زوجتهززا   ،أقززدر علززى العسززا  

وإن لكتت  ،ةتى يقول ثالثًا اللهم اشهد :قال .ال :فرذا قالت إةداهن ،أعتقتها

 .(2)اوعمل على مراسه ،للوها ما تريد :قال لعسائه ،واةدع معهن

 

 

 
                                                        

 .1الف"ل ،12، الباب421ز  420ص :مكارم األخال  (1)

 .83...، حأبواب تاري  ل د الساجدينمن  5الباب ،93ص 46ج :حبار األنوار (2)
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 حق الحيوان والرأفة به

 

هزي مدرلز" الرأفز" والرمحز"، والرفزق واللزني،        )عل هم السالم(مدرل" أهل الب ت 

 وهذه ال"فا  احلسع" ال ختتص بالتعامل مع البشر فحسب، بل تشمل ةتى احل وان.

 ،ةزج مزرع   )عل زه السزالم(  اإلمزام زيزن العابزدين     أن :املف د يف اإلرشاسالش   روى 

آه لزوال   :ثزم قزال   ،فأشزار إل هزا بالقضز ب    ،أبطزا  وأثت عل ه العاقز" يف لزاها   فالت

 .(1)يده ععها ورّس ،الق"اص

لززوال خززوف  :وقززال ،رفززع القضزز ب وأشززار إل هززا )عل ززه السززالم(إنززه  :ويف روايزز"

 .(2)الق"اص لفعلت

 .(3)فما قرعها بسوط ،ةج على ناق" عشرين ةج" )عل ه السالم(رو  أنه و

 .(4)مل يضربها بسوط ،على ناقته عشرين ةج" )عل ه السالم(وةج اي": ويف رو

ال يضزرب بعزاه مزن     )عل ه السالم(أبو نع م يف احلل ": كان علي بن احلسني وروى 

                                                        

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،144ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

)عل زه  البزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،155ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهالف"ل يف ، السالم(

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، قززهأبززواب العشززرين ومززا فو  ،518ص 2ج :اخل"ززال (3)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

 .أبواب احل وان وأصعافها وأةواهلا وأةكامهامن  8الباب  ،194ص 109ج :حبار األنوار (4)
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 .(1)املديع" إىل مك"

ومن الواضح أن ما ينيذ  احل وان، قد يكون مكروهًا، وقد يكون حمرمزًا، علزى   

 وأةكامه(. ما ذكرناه يف )فقه ةقو  احل وان

ملززا كززان الل لزز" الززي وعززدها علززي بززن احلسززني قززال   :قززال ،عززن أبززي عبززد اهللو

ويقزام   ،فأوصى بعاقته أن حيضر هلا ع"ام ،هذه الل ل" الي وعدتها ،يا بين... حملمد

فضزربت جبرانهزا    ،فلزم تلبز  أن خرجزت ةتزى أتزت القزرب       ،فجعلزت ف زه   .هلا علف

 ،إن العاق" قد خرجزت إىل القزرب   :علي فق لفأتى حممد بن  .وهملت ع عاها ،ورغت

اآلن قزومي بزارك اهلل    ،مزه  :فأتاهزا فقزال   .وهملزت ع عاهزا   ،فضربت جبرانها ورغزت 

فضزربت   ،فلزم تلبز  أن خرجزت ةتزى أتزت القزرب       ،فثار  وسخلت موضزعها  .ف ك

 .إن العاق" قد خرجزت  :فأتي حممد بن علي فق ل له .وهملت ع عاها ،جبرانها ورغت

فلزم تلبز  إال    .فرنها موسعز"  ؛سعوها :فلم تفعل قال .اآلن قومي ،مه :لفأتاها فقا

فمززا  ،ف علززق السزوط بالرةززل  ،وإن كززان ل خزرج عل هززا إىل مكز"   .ثالثزً" ةتززى نفقزت  

 .(2)قرعً" ةتى يدخل املديع" يقرعها

 .(3)ةج عل ها أربعني ةجً" )عل ه السالم(ورو  أنه 

 

                                                        

بزن احلسزني زيزن     ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي      ،102ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(الباب ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

 .11، ح9الباب ،483ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،142ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (3)

 .)عل ه السالم(ه تمعجءايف 



  209من حياة اإلمام السجاد  

 هلم إلى هذا الغذاء

ومععا نزا  مزن    ،إن أبي خرج إىل ماله :قال ،)عل ه السزالم(  الباقر عن أبي جعفر

يزا   :فقزال لزه   .وجا  هيب وكزان معزه قريبزاً    ،فوضعت املائدع ل تغذى ،موال ه وغاهم

)صزلى  وأمي فاطم" بعت رلول اهلل  ،أنا علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ،هيب

أكززل معهززم مززا شززا  اهلل أن   فجززا  الظززيب ةتززى  . هلززم إىل هززذا الغززذا   ،اهلل عل ززه وآلززه( 

 .(1)يأكل

ويف هذه الرواي" سالل" واضح" على مدى اهتمام اإلمام بزاحل وان، ة ز  يزدعوه    

 إىل طعامه ل أكل معه.
 

 ظبية تبصبص

يف مجاعزز" مززن   كززان قاعززداً  )عل ززه السززالم(  فززي احلززدي : إن علززي بززن احلسززني   ف

)عل زه   ل أبزو حممزد  فقزا  .فب"ب"زت ععزده وضزربت ب زديها     ،إذا جا تزه هب ز"   ،أصزحابه 

 .تدرون ما تقول هذه الظب "؟ أ: السالم(

 قالوا: ال.

هلزا   اصزطاس خشزفاً   ز  من قري  رجاًلز تءعم هذه الظب " أن فالن بن فالن  قال: 

 .يف هذا ال وم، وإمنا جا   أن ألأله أن يضع اخلشف بني يديها فرتضعه

 .قوموا بعاألصحابه:  )عل ه السالم( ثم قال أبو حممد

مزا   ،فقزال ألبزي حممزد: فزداك أبزي وأمزي       .فقاموا بأمجعهم فأتوه، فخرج إل هم

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،43ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .42...، ضمن حل د الساجدين
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 !.جا ك بك؟

 .اخلشزف الزذ  اصزطدتها ال زوم     ي ألألك حبقي عل ك إال أخرجزت إلز  فقال: 

 فأخرجها، فوضعها بني يد  أمها فأرضعتها.

 .ألألك يا فالن ملا وهبت لعا اخلشف :)عل ه السالم(فقال علي بن احلسني 

 قال: قد فعلت.

فقزال   .فب"ب"زت وةركزت ذنبهزا    ،فمضزت الظب ز"   ،فأرلل اخلشف مزع الظب ز"  

 .تدرون ما قالت الظب "؟: )عل ه السالم(علي بن احلسني 

 قالوا: ال.

وغفزر لعلزي بزن احلسزني كمزا رس       ،رس اهلل عل كم كل غائزب لكزم   :قالتقال: 

 .(1)«ولد  ي عل

 

 يا ثعلب تعال
 

مززع  )عل ززه السززالم(كززان علززي بززن احلسززني   :قززال ، ززه السززالم()علعززن أبززي عبززد اهلل 

)عل زه  فقال هلم علزي بزن احلسزني     .فمر به ثعلب وهم يتغدون ،أصحابه يف طريق مك"

وسعزوه ةتزى    ،هل لكزم أن تعطزوني موثقزًا مزن اهلل ال ته جزون هزذا الثعلزب       : السالم(

 .تعال ،يا ثعلب :فقال. فحلفوا له .جي ئين

 .فوىل به يأكله ،فطرح عل ه عرقًا ،بني يديه ب ةتى أهّلفجا  الثعل :قال

                                                        

)علزز هم معرفزز" األئمزز"  ،)علزز هم السززالم(اةاسيزز  ةززول خ"ززائص األئمزز"   ،297ص :خت"ززاصاال (1)

 .انا مح ع اللغا  ومعطق الطا ولائر احل و السالم(
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فكلح  ،فأعطوه .وسعوه أيضًا ف جي  ،هل لكم تعطوني موثقًا :)عل ه السالم(قال 

أيكزم الزذ     :)عل زه السزالم(  فقزال علزي بزن احلسزني      .رجل معهم يف وجهه فخرج يعزدو 

 ،ومل أسِر كلحززت يف وجهززه  ،أنززا يززا ابززن رلززول اهلل  :فقززال الرجززل  ؟.أخفززر ذمززي

 .(1)فسكت .فألتغفر اهلل

 

 ما شأن هذه الظبية؟

كزان علزي بزن     :قزال  ،)عل زه السزالم(  عزن البزاقر    ،رو  عن جابر بن يءيد اجلعفي

 ،ةتززى وقفززت قدامززه  ،إذ أقبلززت هب زز" مززن ال"ززحرا   ،احلسززني جالسززًا مززع مجاعزز" 

 مزا شزأن هزذه    ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فقال بعضزهم  .فهمهمت وضربت ب دها األرض

 ؟.الظب " قد أتتك مستأنسً"

فأمر بعض ال" اسين أن ي" د لزه   ،تذكر أن ابعًا ل ءيد طلب عن أب ه خشفًا :قال

فرنهزا تسزأل أن    ،ومل تكزن قزد أرضزعته    ،ف"اس باألمس خشزف هزذه الظب ز"    ،خشفًا

 .لرتضعه وترسه عل ه ؛حيمله إل ها

إن هزذه الظب ز"    :لفقزا  .إىل ال"ز اس فأةضزره   )عل ه السالم(فأرلل علي بن احلسني 

وقد لألتين أن ألألك  ،وأنك مل تسقه لبعًا معذ أخذته ،تءعم أنك أخذ  خشفًا هلا

 .أن تت"د  به عل ها

 .على هذا ؤلتجرألست  ،يا ابن رلول اهلل :فقال

 .لرتضعه وترسه عل ك ؛إني ألألك أن تأتي به إل ها :قال

                                                        

معرفزز" األئمزز"  ،)علزز هم السززالم(اةاسيزز  ةززول خ"ززائص األئمزز"   ،298ز    297ص :خت"ززاصاال (1)

 .مح ع اللغا  ومعطق الطا ولائر احل وانا  )عل هم السالم(
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)عل زه  لزي بزن احلسزني    فقزال ع  .فلما رأته همهمت وسموعها جتزر   ،ففعل ال" اس

 :وقزال  ،فوهبه هلا وانطلقت مزع اخلشزف   .حبقي عل ك إال وهبته هلا :لل" اس السالم(

 .(1)وأن بين أم " من أهل ب ت اللعع" ،أشهد أنك من أهل ب ت الرمح"

 

 ظبي يأكل على سفرة اإلمام

فزر  يف ن )عل زه السزالم(  خزرج أبزي    :قزال  ،)عل ه السالم( عن حممد بن علي بن احلسني

وضززعت  فلمززا ،وأمززر برصززالح لززفرع  ،مززن أهززل ب تززه وأصززحابه إىل بعززض ة طانززه  

مزا   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فقالوا .فدنا من أبي ،أقبل هيب من ال"حرا  يبغم ،ل أكلوا

فزال متسزوه ةتزى أسعزوه      ،يشكو أنه مل يأكل معذ ثالث ش ئًا :قال ؟.يقول هذا الظيب

 .ل أكل مععا

 .فوضع رجل معهم يده علزى ههزره فعفزر    ،كل معهمفدعاه فجا  فأ .نعم :قالوا

فكلمزه   .فحلف الرجل أنه مل يرس به لو ًا .أ مل تضمعوا لي أنكم ال متسوه :فقال أبي

 .ثزم بغزم وانطلزق    ،فرجع يأكل ةتزى شزبع   .ارجع فال بأ  عل ك :أبي وقال للظيب

 .(2)سعا لكم وان"رف :قال ؟.ما قال ،يا ابن رلول اهلل :فقالوا

 

                                                        

 .4، ح5الباب ،260ز 259ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)

أبزواب  مزن   3البزاب  ،م()عل زه السزال  كتاب تاري  علي بزن احلسزني    ،31ز   30ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .23...، حتاري  ل د الساجدين
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 لغزال والظبيمع ا

 .وكزان يتغزذى وععزده رجزل     ،يف لفر )عل ه السالم(كان علي بن احلسني رو  أنه 

فقزال لزه    .وكزانوا يزأكلون علزى لزفرع يف ذلزك املوضزع       ،فأقبل غءال يف ناة " يزتقمم 

فدنى الغءال فأقبل يزتقمم مزن    .فأنت آمن ،اسن فكل: )عل ه السالم(علي بن احلسني 

فعفزر الغزءال    ،فقزذف بهزا ههزره    ،كزان يأكزل معزه حب"زاع     فقام الرجل الذ  ،السفرع

 .(1)ال كلمتك كلم" أبدًا ،أخفر  ذمي :فقال له علي بن احلسني .ومضى

ومععزا   ،خزرج إىل مالزه   )عل زه السزالم(  إن أبزي   :قزال ، )عل ه السالم(وعن أبي جعفر 

فقزال   .ًاوجا  هيب وكان معه قريب ،فوضعت املائدع لعتغذى ،نا  من موال ه وغاهم

وأمزي فاطمز" بعزت رلزول      ،أنا علي بن احلسني بن علي بن أبزي طالزب   ،يا هيب :له

فجا  الظيب ةتى أكل معهم ما شا  اهلل أن  .هلم إىل هذا الغذا  ،)صلى اهلل عل ه وآله(اهلل 

ال ختفزروا   :فقزال هلزم   .رس عل عزا  :فقزال لزه بعزض غلمانزه     ،ثم تعحزى الظزيب   ،يأكل

 .(2)ال :قالوا .ذمي

 ،أنزا علزي بزن احلسزني بزن علزي بزن أبزي طالزب          ،يا هيب :فقال لهويف رواي": 

فجا  الظيب  .وأنت آمن يف ذمي ،هلم إىل هذا الغذا  ،وأمي فاطم" بعت رلول اهلل

 ،فوضع رجل من جلسائه يده على ههره ،يف احلال ةتى قام على املائدع يأكل معهم

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،109ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

أبزواب تزاري    مزن   3البزاب  ،سزالم( )عل ه الكتاب تاري  علي بن احلسني  ،43ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .42...، ضمن حل د الساجدين
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ال كلمتزك كلمز"    ،أخفزر  ذمزي  : سزالم( )عل زه ال فقال علزي بزن احلسزني     .فعفر الظيب

 .(1)أبدًا

للح زوان حب ز  مل يكلزم     )عل زه السزالم(  وهذه الرواي" تدل على شدع اةرتام اإلمام 

 إنسانًا لظلمه على ة وان.
 

 دفن الحيوان

عشزرين   هزا  ةزج عل ملا ماتت العاق" الي  )عل ه السالم(رو  أن اإلمام زين العابدين 

 .(2)لئال يأكلها السباع ؛أمر بدفعها ،بسوطوالي مل يقرعها  ،ةجً"
 

 يوصي بناقته

ملزا كزان يف الل لز" الزي وعزد ف هزا علزي بزن          :قزال  )عل زه السزالم(   عن أبزي عبزد اهلل  

فأوصى بعاقته أن حيزط عل هزا    .هذه الل ل" الي وعدتها ،يا بين... قال حملمد  .احلسني

 ،ن خرجزت ةتزى أتزت القزرب    فلم تلبز  أ  ،فجعلت ف ه ،وأن يقام هلا علف ،خطامًا

إن العاقز"   :فق زل لزه   ،حممد بزن علزي   يتفُأ .وهملت ع عاها ،فضربت جبرانها ورغت

فرنهزا   ؛سعوهزا  :فقزال  ،فلم تفعزل  .قومي بارك اهلل ف ك  :فجا ها فقال .قد خرجت

ف علزق   ،وكزان نزرج عل هزا إىل مكز"     :قزال  .ةتى نفقزت  فلم متك  إال ثالثًا .موسع"

 .(3)رعها ةتى يدخل املديع"قي فما ،السوط بالرةل

                                                        

 .40، ح14الف"ل ،77ز  76ص 4ج :إثبا  اهلداع بالع"وص واملعجءا  (1)

أبززواب أةكززام الززدواب يف السززفر   مززن  51البززاب ،كتززاب احلززج ، 542ص 11ج :ولززائل الشزز ع"  (2)

 .15489، حوغاه

 .11، ح9الباب ،483ص 1ج :عل هم()صلى اهلل ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (3)
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 ال تقرع الناقة بالسوط

فمززا قرعهززا  ،لقززد ةززج علززى ناقزز" عشززرين ةجزز"ً  قززال:  ،زرارع بززن أعززنيعززن 

 .(1)بسوط

 (صزلوا  اهلل عل زه  )ةج علي بن احلسزني   :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل و

فمزا قرعهزا   ولقد بركت به لعً" من لزعواته   ،على راةل" عشر ةجج ما قرعها بسوط

 .(2)بسوط

 

 ناقتي هذه

)عل زه  البعه حممزد   )عل ه السالم(قال علي بن احلسني  :قال ،)عل ه السالم(عن ال"اس  

فلزم   ،إنين قد ةججت على نزاقي هزذه عشزرين ةجز"ً     :ةني ةضرته الوفاع السالم(

ى )صزل فرن رلول اهلل  ؛فرذا نفقت فاسفعها ال تأكل حلمها السباع ،أقرعها بسوط قرعً"

إال جعلزه اهلل مزن    ،ما من بعا يوقف عل ه موقف عرف" لبع ةجزج  :قال اهلل عل ه وآله(

 .(3)وسفعها )عل ه السالم(فلما نفقت ةفر هلا أبو جعفر  .وبارك يف نسله ،نعم اجلع"

                                                        

ذكززر ثززالث وعشززرين خ"ززل" مززن اخل"ززال   ، أبززواب العشززرين ومززا فوقززه  ،518ص 2ج :اخل"ززال (1)

 .4، ح)عل ه السالم(احملموسع الي وصف بها علي بن احلسني زين العابدين 

 .93، ح24البابسفر، كتاب ال ،362ز  361ص 2ج :احملالن (2)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( تاب تاري  علي بن احلسني ك ،70ص 46ج :حبار األنوار (3)

 .46...، حل د الساجدين
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 رسالة الحقوق

يراعززي احلقزو  ويوصززي مبراعاتهزا، مززن    )عل ززه السزالم( كزان اإلمزام زيززن العابزدين    

 عززء وجززل، وةقززو  العززا ، وةقززو  اإلنسززان علززى نفسززه، وغاهززا،   ةقززو  اهلل

 متضمع" للكثا معها. )عل ه السالم(ورلال" ةقوقه 

 

 نص الرسالة 

حتزف  )يف  احلرانزي  احلسزن بزن علزي بزن شزعب"     روى العالم" الشز   الثقز" اجلل زل    

 رلال" احلقو : )عل ه السالم( السجاسعن اإلمام  (العقول

 

 حقوق هللا

ُمح  َطزً" ب زَك ف زي ُكزلِّ      َأن  هلل  َعَل  زَك ُةُقوقزاً  ز َرة َمزَك اهلُل   ز اع َلزم    : ه السالم()عل قال 

َوآَل"  َتَ"ر ْفَت  ،َأو  َجاِرَة"  َقَلب َتَها ،َأو  َمع ِءَل"  َنَءْلَتَها ،َأو  َلَكَع"  َلَكع َتَها ،َةَرَك"  َتَحر ْكَتَها

 .ٍضَبع ُضَها َأْكَبُر م ن  َبع  ،ب َها

م زن  َةقِّزه  ال زذ   ُهزَو      ،َمزا َأو َجَبزُه ل َعْفس زه  َتَبزاَرَك َوَتَعزاَلى      ،َوَأْكَبُر ُةُقوِ  اهلل  َعَل  زكَ 

َعَلزى   ،م زن  َقر ن زَك ِإَلزى َقزَدم كَ     ،ُثم  َأو َجَبُه َعَل  زَك ل َعْفس زكَ   ،َأص ُل اْلُحُقوِ  َوم ع ُه َتَفر َع



  217من حياة اإلمام السجاد  

 .ف  َجَواِرة َكاخ ت اَل

 

 فس والجوار حق الن

 ،َول ل َسززان َك َعَل  ززَك َةق ززًا ،َول َسززم ع َك َعَل  ززَك َةق ززًا ،َفَجَعززَل ل َبَ"ززِرَك َعَل  ززَك َةق ززاً 

َول َفر ج زَك َعَل  زَك    ،َول َبْطع زَك َعَل  زَك َةق زاً    ،َول ِرج ل زَك َعَل  زَك َةق زاً    ،َول َ د َك َعَل  َك َةق ًا

 .ُع ال ت ي ب َها َتُكوُن اأَلْفَعاُلَفَهذ ه  اْلَجَواِرُح الس ب  .َةق ًا

 

 حق األفعال

 ،ت َك َعَل  ززَك َةق ززًاَفَجَعززَل ل َ"ززاَل: ُثززم  َجَعززَل َعززء  َوَجززل  أَلْفَعال ززَك َعَل  ززَك ُةُقوقززاً  

َوأَلْفَعال زَك   ،َول َهزد ي َك َعَل  زَك َةق زاً    ،َول َ"زَدَقت َك َعَل  زَك َةق زاً    ،َول َ"و م َك َعَل  َك َةق زاً 

 .َل  َك َةق ًاَع

 

 حق اإلمام والرعية

َوَأو َجُبَهزا   .م ن  َذِو  اْلُحُقوِ  اْلَواج َب"  َعَل  زكَ  ،ُثم  َتخ ُرُج اْلُحُقوُ  م ع َك ِإَلى َغ  ِرَك

َفَهذ ه  ُةُقو   َيَتَشع ُب . ُثم  ُةُقوُ  َرة م َك ،ُثم  ُةُقوُ  َرع   ت َك ،ُةُقوُ  َأئ م ت َك :َعَل  َك

ُثزم    ،َةزقُّ َلائ س زَك ب السُّزْلَطانِ    :َأو َجُبَهزا َعَل  زكَ   ،َثز"أ َفُحُقزوُ  َأئ م ت زَك َثالَ   .ع َها ُةُقو  م 

َوُةُقززوُ  َرع   ت ززَك  .ِإَمززام   َوُكززلُّ َلززائ ٍس ،ُثززم  َةززقُّ َلائ س ززَك ب اْلم ْلززك  ،َلائ س ززَك ب ززاْلع ْلِم

َفِرن  اْلَجاه زَل   ؛ُثم  َةقُّ َرع   ت َك ب اْلع ْلِم ،  ت َك ب السُّْلَطاِنَةقُّ َرع  :َأو َجُبَها َعَل  َك ،َث"أَثاَل

 .َوَةقُّ َرع   ت َك ب اْلم ْلك  م َن اأَلز َواِج َوَما َمَلْكَت م َن اأَلي َماِن ،َرع   ُ" اْلَعال ِم
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 حق األرحام

 :َفَأو َجُبَها َعَل  َك ،الر ة ِم ف ي اْلَقَراَب"  ُمت " َل"أ ب َقد ِر اتَِّ"اِل ،َوُةُقوُ  َرة م َك َكث َاعأ

 ،ُثزم  اأَلْقزَرُب َفزاأَلْقَربُ    ،ُثزم  َةزقُّ َأخ  زكَ    ،ُثم  َةزقُّ ُوْلزد كَ   ،ُثم  َةقُّ َأب  َك ،َةقُّ ُأمَِّك

 .َواأَلو ُل َفاأَلو ُل

 

 حقوق اجتماعية

ُثم  َةقُّ ذ    ،َك اْلَجاِرَي"  ن ع َمُتَك َعَل  ه قُّ َمو اَلُثم  َة ،َك اْلُمع ع ِم َعَل  َكُثم  َةقُّ َمو اَل

ُثزم  َةزقُّ    ،ت َكُثزم  َةزقُّ ِإَمام زَك ف زي َصزالَ      ،ع ُثم  َةقُّ ُمنَيذِّن َك ب ال" اَل ،اْلَمع ُروف  َلَدي َك

ُثزم    ،َةزقُّ َمال زكَ   ُثزم   ،ُثم  َةقُّ َشِريك َك ،ُثم  َةقُّ َصاة ب َك ،ُثم  َةقُّ َجاِرَك ،َجل  س َك

ُثزم  َةزقُّ    ،ُثم  َةزقُّ َخل  ط زكَ   ،ُثم  َةقُّ َغِرِ َك ال ذ   ُيَطال ُبَك ،َةقُّ َغِرِ َك ال ذ   ُتَطال ُبُه

 ،ُثزم  َةزقُّ ُمس َتش زِاكَ    ،ُثم  َةقُّ َخ" م َك ال ذ   َتزد ع ي َعَل  زه    ،َخ" م َك اْلُمد ع ي َعَل  َك

ُثزم  َةزقُّ َمزن  ُهزَو      ،ُثم  َةقُّ الع اص ِح َلزكَ  ،ُثم  َةقُّ ُمس َتع " ح َك ،اْلُمش ِا َعَل  َكُثم  َةقُّ 

ُثم  َةقُّ  ،ُثم  َةقُّ َمن  َلَأْلَتُه ،ُثم  َةقُّ َلائ ل َك ،ُثم  َةقُّ َمن  ُهَو َأص َغُر م ع َك ،َأْكَبُر م ع َك

َعزن    ،َأو  َمَسزر عأ ب زَذل َك ب َقزو ٍل َأو  ف ع زلٍ     ،َ عأ ب َقزو ٍل َأو  ف ع زلٍ  َمن  َجَرى َلَك َعَلى َيَدي ه  َمَسزا 

ُثزم   ، ُثزم  َةزقُّ َأه زِل الذِّم ز"      ،ُثزم  َةزقُّ َأه زِل م ل ت زَك َعام ز"ً      ،َتَعمُّزد  م ع زُه َأو  َغ  زِر َتَعمُّزد  م ع زهُ     

َفُطوَبى ل َمن  َأَعاَنزُه اهلُل َعَلزى    ،َ"رُّف  اأَلل َباب اْلُحُقوُ  اْلَجاِرَيُ" ب َقد ِر ع َلِل اأَلة َواِل َوَت

 .َوَوف َقُه َوَلد َسُه ،َقَضا   َما َأو َجَب َعَل  ه  م ن  ُةُقوق ه 
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 حق هللا األكبر: 1

 ،ٍصب زِرخ الَ َفِرَذا َفَعْلَت َذل َك  ،ُتش ِرُك ب ه  َش  ئًا َفِرن َك َتع ُبُدُه اَل :َفَأم ا َةقُّ اهلل  اأَلْكَبُر

 .َوَيح َفَظ َلَك َما ُتح بُّ م ع َها ،َجَعَل َلَك َعَلى َنْفس ه  َأن  َيْكف َ َك َأم َر الدُّن َ ا َواآلخ َرع 

 

 عليك حق نفسك: 2

 ،َفُتنَيسَِّ  ِإَلى ل َسزان َك َةق زهُ   ،َفَأن  َتس َتو ف َ َها ف ي َطاَع"  اهلل  :َوَأم ا َةقُّ َنْفس َك َعَل  َك

َوِإَلزى   ،َوِإَلى ِرج ل َك َةق َهزا  ،َوِإَلى َيد َك َةق َها ،َوِإَلى َبَ"ِرَك َةق ُه ،ِإَلى َلم ع َك َةق ُهَو

 .َبْطع َك َةق ُه َوِإَلى َفر ج َك َةق ُه َوَتس َتع نَي ب الل ه  َعَلى َذل َك

 

 : حق اللسان3

 َوَةم ُلُه َعَلى اأَلَسب  ،َوَتع ِويُدُه َعَلى اْلَخ  ِر ،اَفِرْكَراُمُه َعِن اْلَخَع :َوَأم ا َةقُّ اللَِّساِن

َوِإع َفاُؤُه َعزِن اْلُفُضزوِل الش زع َع"      ،ل َمو ض ِع اْلَحاَج"  َواْلَمع َفَع"  ل لدِّيِن َوالدُّن َ ا َوِإج َماُمُه ِإال 

َوُيَعزدُّ َشزاه َد اْلَعْقزِل َوالزد ل  َل      ،َعائ زَدت َها  ُيني َمُن َضَرُرَها َمزَع ق ل ز"    ال ت ي اَل ،اْلَقل  َل"  اْلَفائ َدع 

 .ب اهلل  اْلَعل يِّ اْلَعظ  ِم ُقو َع ِإال  َواَل ،ُةس ُن ل َات ه  ف ي ل َسان ه  ،َوَتَءيُُّن اْلَعاق ِل ب َعْقل ه  ،َعَل  ه 
 

 : حق السمع4

ل ُفو َهزز"  َكِرَ زز"   ِإال  ،ُه َطِريقززًا ِإَلززى َقْلب ززَكَفَتع ِءيُهززُه َعززن  َأن  َتج َعَلز  :َوَأم زا َةززقُّ الس ززم عِ 

ُيزنَيسِّ    ،ِم ِإَلزى اْلَقْلزب   َفِرن ُه َباُب اْلَكاَل ؛َأو  َتْكس ُب ُخُلقًا َكِر ًا ،ُتح د ُث ف ي َقْلب َك َخ  رًا
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 .ب اهلل  ِإال  ُقو َع َواَل ،ِإَل  ه  ُضُروُب اْلَمَعان ي َعَلى َما ف  َها م ن  َخ  ٍر َأو  َشرٍّ

 

 : حق البصر5

ل َمو ض ززِع ع ب ززَرع   َوَتززر ُك اب ت َذال ززه  ِإال  ،َيح ززلُّ َلززَك َفَغضُّززُه َعم ززا اَل :َوَأم ززا َةززقُّ َبَ"ززِرَك

 .ع ت َباِرَفِرن  اْلَبَ"َر َباُب اال  ؛َأو  َتس َتف  ُد ب َها ع ْلمًا ،َتس َتْقب ُل ب َها َبَ"رًا

 

 : حق الرجلين6

َتج َعَلُهَما َمط   َتَك  َواَل ،َيح لُّ َلَك َتم ش َي ب ِهَما ِإَلى َما اَل َفَأن  اَل :م ا َةقُّ ِرج َل  َكَوَأ

َفِرن َها َةام َلُتَك َوَلال َك"أ ب َك َمس زَلَك الزدِّيِن َوالس زب ِق     ؛ف ي الط ِريِق اْلُمس َتخ ف "  ب َأه ل َها ف  َها

 .ب اهلل  ال ُقو َع ِإ َواَل ،َلَك

 

 : حق اليدين7

َفَتَعزاَل ب َمزا َتب ُسزُطَها ِإَل  زه  م زَن       ؛َيح لُّ َلزكَ  َتب ُسَطَها ِإَلى َما اَل َفَأن  اَل :َوَأم ا َةقُّ َيد َك

 َتْقب َضزَها م م زا   َواَل ،ئ َمز"  ف زي اْلَعاج زلِ   َوم زَن الع زاِ  ب ل َسزاِن الال     ،اهلل  اْلُعُقوَبَ" ف زي اأَلَجزلِ  

َوَبس زط َها ِإَلزى َكزث ٍا     ،َوَلك ن  ُتَوقَِّرَها ب َقب ض َها َعن  َكث ٍا م م ا َيح زلُّ َلَهزا   ،اْفَتَرَض اهلُل َعَل  َها

َوَجزَب َلَهزا ُةس زُن الث زَواب       ،َفِرَذا ه َي َقد  ُعق َلت  َوُشرَِّفت  ف ي اْلَعاج زلِ  ،م م ا َل  َس َعَل  َها

 .ف ي اآلج ِل
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 لبطن: حق ا8

َوَأن  َتْقَت" زَد   ،ل َكزث اٍ  َتج َعَلُه ِوَعا   ل َقل  ٍل م َن اْلَحزَراِم َوالَ  َفَأن  اَل :َو َأم ا َةقُّ َبْطع َك

 ،ُتخ ِرَجززُه م ززن  َةززدِّ الت ْقِوَيزز"  ِإَلززى َةززدِّ الت ه ززِويِن َوَذَهززاب  اْلُمززُرو ع     َواَل ،ِلَلززُه ف ززي اْلَحززالَ 

َفززِرن  الشِّززَبَع اْلُمع َتِهززَي ب َ"ززاة ب ه  ِإَلززى الززتَُّخِم َمْكَسززَل"أ   ؛ب ززاْلُجوِع َوالظ َمززِر َوَضززب ُطُه ِإَذا َهززم 

َوِإن  الر    اْلُمع َتِهَي ب َ"زاة ب ه  ِإَلزى السُّزْكِر َمس زَخَف"أ      ،َوَمْقَطَع"أ َعن  ُكلِّ ب رٍّ َوَكَرٍم ،َوَمث َبَط"أ

 .ع َوَمذ َهَب"أ ل ْلُمُرو  ،َوَمج َهَل"أ

 

 : حق الفرج9

َفِرن ُه  ؛ل ت َعاَنُ" َعَل  ه  ب َغضِّ اْلَبَ"ِرَواال  ،َيح لُّ َلَك َفح ْفُظُه م م ا اَل :َوَأم ا َةقُّ َفر ج َك

 ،َوالت خ ِويزف  َلَهزا ب زه     ،َوالت َهدُّس  ل َعْفس زَك ب زاهلل    ،َوَكث َرع  ذ ْكِر اْلَمو    ،م ن  َأع َوِن اأَلع َواِن

 ب ه . ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل َواَل ،ب اهلل  اْلع " َمُ" َوالت ْأي  ُدَو

 

 : حق الصالة10

 ُثم  ُةُقوُ  اأَلْفَعاِل:

 ،َوَأن زَك َقزائ م  ب َهزا َبز  َن َيزَدِ  اهلل       ،َفَأن  َتع َلَم َأن َها ِوَفاَسعأ ِإَلزى اهلل   :ع َفَأم ا َةقُّ ال" اَل

 ،الر اه ززب  ،الر اغ ززب  ،ُكع ززَت َخل  قززًا َأن  َتُقززوَم ف  َهززا َمَقززاَم الززذ ل  لِ   ،ل ززَكَفززِرَذا َعل م ززَت َذ

اْلُمَعظِّززِم َمززن  َقززاَم َبزز  َن َيَدي ززه  ب السُّززُكوِن     ،اْلُمَتَضززرِِّع ،اْلم س ززك نِي ،الر اج ززي ،اْلَخززائ ف 

 ،ِن اْلُمَعاَجززاع  َلززُه ف ززي َنْفس ززه   َوُةس زز ،َول ززنِي اْلَجَعززاحِ  ،َوُخُشززوِع اأَلْطززَراف   ،َواإِلْطززَراِ 
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 َواَل ،َوال زَته َلَكت َها ُذُنوُبزكَ   ،ال ت ي َأَةاَطت  ب ه  َخط  َئُتَك ،َوالط َلب  ِإَل  ه  ف ي َفَكاك  َرَقَبت َك

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال 

 

 : حق الصوم11

 ،َوَلزم ع كَ  ،ُه اهلُل َعَلزى ل َسزان كَ  َفزَأن  َتع َلزَم َأن زُه ة َجزاب  َضزَربَ      :َوَأم ا َةزقُّ ال" زو مِ  

 :َوَهَكززَذا َجززاَ  ف ززي اْلَحززد ي    ،ل َ س ززُتَرَك ب ززه  م ززَن الع ززاِر ؛َوَبْطع ززَك ،َوَفر ج ززَك ،َوَبَ"ززِرَك

 ،َرَجو َ  َأن  َتُكوَن َمح ُجوبًا ،َفِرن  َلَكَعت  َأْطَراُفَك ف ي َةَجَبت َها، ال" و ُم ُجع "أ م َن الع اِر

َفَتط ل ُع ِإَلى َمزا َلز  َس    ،َوَتر َفُع َجَعَبا   اْلح َجاب  ،َأن َت َتَرْكَتَها َتض َطِرُب ف ي ة َجاب َها َوِإن 

َلم  َتْأَمن  َأن  َتخ زِرَ    ،َواْلُقو ع  اْلَخاِرَج"  َعن  َةدِّ الت ق   "  هلل  ،ب الع ْظَرع  الد اع َ "  ل لش ه َوع  ،َلَها

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،خ ُرَج م ع ُهاْلح َجاَب َوَت

 

 : حق الصدقة12
 

َتح َتزاُج   َوَوس يَعُتزَك ال ت زي الَ   ،َفَأن  َتع َلَم َأن َهزا ُذخ زُرَك ع ع زَد َربِّزكَ     :َوَأم ا َةقُّ ال" َدَق" 

 ،و َثَق ب َما ال زَتو َسع َتُه َعالن َ ز"ً  َفِرَذا َعل م َت َذل َك ُكع َت ب َما ال َتو َسع َتُه ل ّرًا َأ ،ِإَلى اإِلش َهاس 

َوَكزاَن اأَلم زُر َب  َعزَك َوَب  َعزُه ف  َهزا ل زّرًا        ،َوُكع َت َجد يرًا َأن  َتُكوَن َأل َرر َ  ِإَل  ه  َأم زرًا َأع َلع َتزهُ  

اأَلل زَماِع َواأَلب َ"زاِر    َوَلم  َتس زَتْظِهر  َعَل  زه  ف  َمزا ال زَتو َسع َتُه م ع َهزا ب ِرش زَهاس        ،َعَلى ُكلِّ َةاٍل

ُثم  َلزم    ،َتث ُق ب ه  ف ي َتْأس َي"  َوس يَعت َك ِإَل  َك َكَأن َك اَل اَل ،َكَأن َها َأو َثُق ف ي َنْفس َك ،َعَل  ه  ب َها

َهزا م ث زَل َته ج زنِي    َلم  َتْأَمن  َأن  َتُكزوَن ب   ،َفِرَذا ام َتَعع َت ب َها ،أَلن َها َلَك ؛َتم َتن  ب َها َعَلى َأَةد 

 ،َعَلى َأن َك َلم  ُتِرس  َنْفَسَك ب َهزا  أَلن  ف ي َذل َك َسل  اًل ؛َةال َك م ع َها ِإَلى َمن  َمَعع َت ب َها َعَل  ه 
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 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َوَلو  َأَرس َ  َنْفَسَك ب َها َلم  َتم َتن  ب َها َعَلى َأَةد 

 

 : حق الهدي13

 ،َوالت َعرَُّض ل َرة َمت ه  َوَقُبول ه  ،َفَأن  ُتخ ل َص ب َها اإِلَراَسَع ِإَلى َربَِّك :م ا َةقُّ اْلَهد ِ َوَأ

 ،ُمَتَ"ززعِّعًا َلزم  َتُكزن  ُمَتَكلِّفزًا َوالَ    ،َفزِرَذا ُكع ززَت َكزَذل كَ   ،ُتِريزَد ُعُ زوَن الع زاه ِريَن ُسوَنزهُ     َواَل

َكَمزا َأَراَس   ،ُيزَراُس ب اْلَعس زاِ   َواَل ،َواع َلزم  َأن  اهلَل ُيزَراُس ب اْلَ س زاِ    .َوُكع َت ِإن َما َتْق" ُد ِإَلى اهلل 

أَلن   ؛َوَكَذل َك الت زَذلُُّل َأو َلزى ب زَك م زَن الت زَده ُقنِ      ،َوَلم  ُيِرس  ب ِهُم الت ع س َا ،ب َخْلق ه  الَت  س َا

َمُئوَنزَ"   َواَل ،ُكْلَفزَ" ف  ِهَمزا   َفَأم ا الت َذلُُّل َوالت َمس زُكُن َفزالَ   ،َفَ" َواْلَمُئوَنَ" ف ي اْلُمَتَده ق ع نَياْلُكْل

 ب اهلل . ُقو َع ِإال  َواَل ،َوُهَما َمو ُجوَساِن ف ي الط ب  َع"  ،أَلن ُهَما اْلخ ْلَقُ"؛ َعَل  ِهَما

 

 : حق الراعي14

 وُ  اأَلئ م " :ُثم  ُةُق

َوَأن ُه ُمب َتًلى ف  َك ب َما  ،َفَأن  َتع َلَم َأن َك ُجع ْلَت َلُه ف ت َعً" :َفَأم ا َةقُّ َلائ س َك ب السُّْلَطاِن

ُتَماة َكزُه َوَقزد     َوَأن  اَل ،َوَأن  ُتخ ل َص َلُه ف ي الع " ز َح"   ،َجَعَلُه اهلُل َلُه َعَل  َك م َن السُّْلَطاِن

َوَتَذل ل  َوَتَلط ف  إِلع َطائ ه  م َن  ،ك ه ك  َنْفس َك َوَهاَلَفَتُكوَن َلَبَب َهاَل ،س َطت  َيُدُه َعَل  َكُب

 ُتَعزازِّه  َوالَ  َواَل ،َوَتس َتع نُي َعَل  ه  ف ي َذل َك ب زاهلل   ،ُيض رُّ ب د يع َك َواَل ،الرَِّضا َما َيُكفُُّه َعع َك

 ،َفَعر ض ززَتَها ل َمْكُروه ززه   ،َوَعَقْقززَت َنْفَسززكَ  ،َك ِإن  َفَعْلززَت َذل ززَك َعَقْقَتززهُ  َفِرن زز ؛ُتَعان ززد ُه

َوَشِريكًا َلُه ف  َمزا   ،َوُكع َت َخل  قًا َأن  َتُكوَن ُمع  عًا َلُه َعَلى َنْفس َك ،َوَعر ض َتُه ل ْلَهَلَك"  ف  َك

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َأَتى ِإَل  َك
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 حق المعلم: 15

ل زت َماِع  َوُةس زُن اال   ،َوالت زو ق ُا ل َمج ل س زه    ،َفالت ع ظ  ُم َلزهُ  :َوَأم ا َةقُّ َلائ س َك ب اْلع ْلِم

ب زَأن    ،غ َعى ب َك َعع ُه م َن اْلع ْلِم ف  َما اَل ،َواْلَمُعوَنُ" َلُه َعَلى َنْفس َك ،َواإِلْقَباُل َعَل  ه  ،ِإَل  ه 

ب َتززر ك   ،َوُتَجلِّززَي َلززُه َبَ"ززَرَك ،َوُتَءكِّززَي َلززُه َقْلَبززَك ،َوُتَحضِّززَرُه َفه َمززَك ،َعْقَلززَك ُتَفززرَِّ  َلززُه

َوَأن  َتع َلَم َأن َك ف  َما َأْلَقى ِإَل  َك َرُلوُلُه ِإَلى َمن  َلق َ زَك م زن     ،َوَنْقِص الش َهَوا   ،الل ذ ا  

َواْلق َ زاِم   ،َتُخع زُه ف زي َتْأس َيز"  ِرَلزاَلت ه      َواَل ،ت ْأس َي"  َعع ُه ِإَلز  ِهم  َفَلِءَمَك ُةس ُن ال ،َأه ِل اْلَجه ِل

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل َواَل ،ب َها َعع ُه ِإَذا َتَقل د َتَها

 

 : حق المالك16

َأن  َهزَذا َيم ل زُك َمزا     ِإال  ،َفَعح و  م ن  َلائ س َك ب السُّزْلَطانِ  :َوَأم ا َةقُّ َلائ س َك ب اْلم ْلك 

َأن  ُتخ ِرَجَك م ن  ُوُجزوب  َةزقِّ    ِإال  ،َتْلَءُمَك َطاَعُتُه ف  َما َس   َوَجل  م ع َك ،َيم ل ُكُه َذاَك اَل

َفززِرَذا َقَضزز  َتُه َرَجع ززَت ِإَلززى َةقِّززه       ،َوَيُحززوَل َب  َعززَك َوَبزز  َن َةقِّززه  َوُةُقززوِ  اْلَخْلززقِ      ،اهلل 

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َتَشاَغْلَت ب ه َف

 

 : حق الرعية17

 ُثم  ُةُقوُ  الر ع   " :

َفزَأن  َتع َلزَم َأن زَك ِإن َمزا ال زَتر َع  َتُهم  ب َفض زِل ُقو ت زَك         :َفَأم ا ُةُقزوُ  َرع   ت زَك ب السُّزْلَطانِ   

َفَمزا َأو َلزى َمزن  َكَفاَكزُه      ،الر ع   ز"  َلزَك َضزع ُفُهم  َوُذلُُّهزم      َفِرن ُه ِإن َمزا َأَةل ُهزم  َمَحزل     ،َعَل  ِهم 
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َيم َتع زُع م ع زَك ب ع زء ع      اَل ،َوَص  َر ُةْكَمَك َعَل  ه  َناف زذاً  ،َةت ى َص  َرُه َلَك َرع   ً" ،َضع ُفُه َوُذلُُّه

َوَمزا   ،ب الر ة َمز"  َواْلح َ اَطز"  َواأَلَنزاع     ،ب زاهلل   ال َيس َتع " ُر ف  َما َتَعاَهَمُه م ع َك ِإ َواَل ،ُقو ع  َواَل

َأن  َتُكوَن  ،َك ِإَذا َعَرْفَت َما َأع َطاَك اهلُل م ن  َفض ِل َهذ ه  اْلع ء ع  َواْلُقو ع  ال ت ي َقَهر َ  ب َهاَأو اَل

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َوَمن  َشَكَر اهلَل َأع َطاُه ف  َما َأن َعَم َعَل  ه  ،هلل  َشاك رًا

 

 : حق المتعلم18

 ،ف  َما آَتاَك م َن اْلع ْلِم ،َفَأن  َتع َلَم َأن  اهلَل َقد  َجَعَلَك َلُهم  :َوَأم ا َةقُّ َرع   ت َك ب اْلع ْلِم

َوُقم زَت ب زه  َلُهزم      ،َكَك اهلُل م زن  َذل ز  َفزِرن  َأة َسزع َت ف  َمزا َوال     ،َك م ن  خ َءاَن"  اْلح ْكَمز"  َوَوال 

ال" اب ِر اْلُمح َتس ب  ال زذ   ِإَذا َرَأى َذا   ،ُه ف ي َعب  د ه الع اص ِح ل َمو اَل ،َمَقاَم اْلَخاِزِن الش ف  ِق

 ،ًاُمع َتق زد  َوُكع َت ل َذل َك آم زالً  ،َأخ َرَج َلُه م َن اأَلم َواِل ال ت ي ف ي َيَدي ه  ُكع َت َراش دًا ،َةاَج" 

 .َول َسَلب ه  َوع ءِّه  ُمَتَعرِّضًا ،َول َخْلق ه  َهال مًا ،َلُه َخائ عًا  ُكع َت َوِإال 

 

 : حق الزوجة19

 ،َوُمس زَتَراةاً  ،َفزَأن  َتع َلزَم َأن  اهلَل َجَعَلَهزا َلزَكعاً     :َوَأم ا َةقُّ َرع   ت زَك ب م ْلزك  العَِّكزاحِ   

َوَيع َلزَم   ،ُكلُّ َواة د  م ع ُكَما َيج ُب َأن  َيح َمزَد اهلَل َعَلزى َصزاة ب ه     َوَكَذل َك ،َوَواق َ ً" ،َوُأن سًا

 ،َوُيْكِرَمَهزا َوَير َفزَق ب َهزا    ،َوَوَجَب َأن  ُيح س َن ُصزح َبَ" ن ع َمز"  اهلل    ،َأن  َذل َك ن ع َم"أ م ع ُه َعَل  ه 

َمزا َلزم  َتُكزن      ،ف  َما َأة َبب َت َوَكِره َت ،ا َأْلَءَمَوَطاَعُتَك ب َه ،َوِإن  َكاَن َةقَُّك َعَل  َها َأْغَلَظ

ال ت زي   ،َوَمو ض ُع السُُّكوِن ِإَل  َهزا َقَضزاُ  الل زذ ع     ،َفِرن  َلَها َةق  الر ة َم"  َواْلُمنَياَنَس"  ،َمع " َ ً"

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َوَذل َك َعظ  م  ،ُبد  م ن  َقَضائ َهااَل
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 : حق ملك اليمين20

 ،َوَلح ُمزَك َوَسُمزكَ   ،َفزَأن  َتع َلزَم َأن زُه َخْلزُق َربِّزكَ      :َوَأم ا َةقُّ َرع   ت َك ب م ْلزك  اْلزَ م نيِ  

َأج َري َت َلُه  َواَل ،َبَ"رًا َخَلْقَت َلُه َلم عًا َواَل َواَل ،َوَأن َك َتم ل ُكُه ال َأن َت َصَعع َتُه ُسوَن اهلل 

 ؛َوال زَتو َسَعَك ِإي زاهُ   ،َوائ َتَمَعزَك َعَل  زه    ،ُثزم  َلزخ َرُه َلزكَ    ،َلك ن  اهلَل َكَفزاَك َذل زكَ  َو ،ِرز قًا

ُتَكلَِّفزُه   َواَل ،َوُتْلب َسزُه م م زا َتْلزَبسُ    ،َفُتْطع َمُه م م ا َتْأُكزلُ  ،َوَتس َا ف  ه  ب س َات ه  ،ل َتح َفَظُه ف  ه 

 ،َوَلزم  ُتَعزذِّب  َخْلزَق اهلل     ،َوال َتب َدْلَت ب ه  ،ِره َتُه َخَرج َت ِإَلى اهلل  م ع ُهَفِرن  َك ،ُيط  ُق َما اَل

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل

 

 : حق األم21

 َوَأم ا َةقُّ الر ة ِم:

َمت زَك م زن    َوَأْطَع ،َيح م زُل َأَةزد  َأَةزداً    َفَأن  َتع َلَم َأن َها َةَمَلت َك َة  ُ  اَل :َفَحقُّ ُأمَِّك

 ،َوَيزد َها َوِرج ل َهزا   ،َوَأن َها َوَقت َك ب َسم ع َها َوَبَ"ِرَها ،ُيْطع ُم َأَةد  َأَةدًا َما اَل ،َثَمَرع  َقْلب َها

ُمح َتم َلزً" ل َمزا    ،َفِرَةزً" ُمَواب َلز"ً   ،ُمس َتب ش َرًع ب َذل َك ،َوَجم  ِع َجَواِرة َها ،َوَشع ِرَها َوَبَشِرَها

َوَأخ َرَجت زَك ِإَلزى    ،َةت ى َسَفَعت َها َعع َك َيُد اْلُقد َرع  ،َوَأَلُمَها َوث ْقُلَها َوَغمَُّها ،ْكُروُهَهاف  ه  َم

 ،َوُتر ِوَيززَك َوَتْظَمززأَ  ،َوَتْكُسززَوَك َوَتع ززَرى  ،َفَرض ززَ ت  َأن  َتش ززَبَع َوَتُجززوَع ه ززيَ   ،اأَلر ِض

 ،َوَكاَن َبْطُعَها َلَك ِوَعا   ،َوُتَلذَِّذَك ب الع و ِم ب َأَرق َها ،ل َهاَوُتَععَِّمَك ب ُبني  ،َوُتظ ل َك َوَتض َحى

ُتَباش زُر َةزر  الزدُّن َ ا َوَبر َسَهزا      ،َوَنْفُسَها َلَك ِوَقا   ،َوَثد ُيَها َلَك ل َقا   ،َوَةج ُرَها َلَك ة َوا  

 .ب َعو ِن اهلل  َوَتو ف  ق ه  د ُر َعَل  ه  ِإال َتْق َواَل ،َفَتش ُكُرَها َعَلى َقد ِر َذل َك ،َلَك َوُسوَنَك
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 : حق األب22

َفَمه َمزا   ،ُه َلزم  َتُكزن   َوَأن زَك َلزو الَ   ،َفَتع َلُم َأن ُه َأص ُلَك َوَأن زَك َفر ُعزهُ   :َوَأم ا َةقُّ َأب  َك

َواة َمزد  اهلَل   ،ع َمز"  َعَل  زَك ف  زه    َفاع َلم  َأن  َأَبزاَك َأص زُل العِّ   ،َرَأي َت ف ي َنْفس َك م م ا ُيع ج ُبَك

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َواش ُكر ُه َعَلى َقد ِر َذل َك

 

 : حق الولد23

 ،َوُمَضاف  ِإَل  َك ف ي َعاج ِل الدُّن َ ا ب َخ  ِره  َوَشرِّه  ،َفَتع َلُم َأن ُه م ع َك :َوَأم ا َةقُّ َوَلد َك

َواْلَمُعوَنز"  َلزُه َعَلزى     ،َلز"  َعَلزى َربِّزه    َوالد اَل ،ا ُولِّ َتزُه م زن  ُةس زِن اأَلَسب    َوَأن َك َمس ُئول  َعم 

 ،َفاع َمل  ف ي َأم ِره  َعَمَل اْلُمَتزَءيِّنِ  ،َفُمَثاب  َعَلى َذل َك َوُمَعاَقب  ،َطاَعت ه  ف  َك َوف ي َنْفس ه 

ب ُحس زِن اْلق َ زاِم    ،اْلُمَعذِِّر ِإَلى َربِّزه  ف  َمزا َب  َعزَك َوَب  َعزهُ     ،ب ُحس ِن َأَثِره  َعَل  ه  ف ي َعاج ِل الدُّن َ ا

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َواأَلخ ذ  َلُه م ع ُه ،َعَل  ه 

 

 : حق األخ24

، َل  ززه َوَهه ززُرَك ال زذ   َتْلَتج زُئ إِ   ،َفزَتع َلُم َأن زُه َيززُدَك ال ت زي َتب ُسزُطَها     :َوَأم زا َةزقُّ َأخ  ززكَ  

ةًا َعَلزى َمع " زَ "    َتت خ زذ ُه ل زالَ   َفزالَ  ،َوُقو ُتَك ال ت ي َتُ"وُل ب َها ،َوع ءَُّك ال ذ   َتع َتم ُد َعَل  ه 

 ،َوَمُعوَنَتزُه َعَلزى َعزُدوِّه     ،َتَدع  ُن" زَرَتُه َعَلزى َنْفس زه     َواَل ،ُعد ًع ل لظُّْلِم ب َحقِّ اهلل  َواَل ،اهلل 

َفزِرِن ان َقزاَس    ،َواإِلْقَباَل َعَل  زه  ف زي اهلل    ،َوَتْأس َيَ" الع "  َح"  ِإَل  ه  ،َب  َعُه َوَب  َن َشَ اط  ع ه  َواْلَحو َل

 .َوَأْكَرَم َعَل  َك م ع ُه ،َفْلَ ُكِن اهلُل آَثَر ع ع َدَك َوِإال  ،َوَأة َسَن اإِلَجاَبَ" َلُه ،ل َربِّه 
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 : حق من أعتقك25

َوَأخ َرَجَك م ن  ُذلِّ  ،َفَأن  َتع َلَم َأن ُه َأن َفَق ف  َك َماَلُه :  قُّ اْلُمع ع ِم َعَل  َك ب اْلَواَلَوَأم ا َة

َوَفزك  َعع زَك ة َلزَق     ،َوَأْطَلَقَك م ن  َأل ِر اْلَمَلَكز"   ،الرِّ ِّ َوَوة َشت ه  ِإَلى ع ءِّ اْلُحرِّي "  َوُأن س َها

 ،َوَسَفزَع َعع زَك اْلُعس زرَ    ،َوَأخ َرَجزَك م زن  ل زج ِن اْلَقه زرِ     ،َجَدَك َرائ َحَ" اْلع ءَِّوَأو  ،اْلُعُبوس ي " 

 ،َوَةزل  َأل زَركَ   ،َفَمل َكزَك َنْفَسزكَ   ،َوَأَباَةَك الزدُّن َ ا ُكل َهزا   ،َوَبَسَط َلَك ل َساَن اإِلن َ"اف 

َفزَتع َلَم َأن زُه َأو َلزى اْلَخْلزِق ب زَك       ،ْق" َا ف ي َمال زه  َواة َتَمَل ب َذل َك الت  ،َوَفر َغَك ل ع َباَسع  َربَِّك

َوُمَكاَنَفت زَك   ،َوَأَةقُّ اْلَخْلِق ب َع" ِرَك َوَمُعوَنت زكَ  ،َبع َد ُأول ي َرة م َك ف ي َةَ ات َك َوَمو ت َك

 .ُتني ث ر  َعَل  ه  َنْفَسَك َما اة َتاَج ِإَل  َك َفاَل ،ف ي َذا   اهلل 

 

 من أعتقته: حق 26

 ،َفزَأن  َتع َلزَم َأن  اهلَل َجَعَلزَك َةام َ زً" َعَل  زه       :َك اْلَجاِرَي"  َعَل  زه  ن ع َمُتزكَ  َوَأم ا َةقُّ َمو اَل

َفب ززاْلَحِر ِّ َأن   ،َوَلززَببًا َب  َعززَك َوَب  َعززهُ   ،َوَجَعَلززُه َلززَك َول زز َل"ً   ،َوَواق َ ززً" َوَناص ززرًا َوَمع ق ززالً 

َوَيح ُكزُم َلزَك ب م َااث زه  ف زي      ،َفَ ُكوُن ف ي َذل َك َثَواب  م ع ُه ف زي اآلج زلِ   ،الع اِرَيح ُجَبَك َعِن 

َوُقم َت ب ه  م زن  َةقِّزه     ،ُمَكاَفَأًع ل َما َأن َفْقَتُه م ن  َمال َك َعَل  ه  ،ِإَذا َلم  َيُكن  َلُه َرة م  ،اْلَعاج ِل

ُقزو َع   َواَل ،َيط  َب َلزَك م َااُثزهُ   خ  َف َعَل  َك َأن  اَل ،ُقم  ب َحقِّه َت  َفِرن  َلم  ،َبع َد ِإن َفاِ  َمال َك

 .ب اهلل  ِإال 
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 : حق ذي المعروف27

َوَتع ُشَر َلزُه اْلَمَقاَلزَ"    ،َوَتذ ُكَر َمع ُروَفُه ،َفَأن  َتش ُكَرُه :َوَأم ا َةقُّ ذ   اْلَمع ُروف  َعَل  َك

 ،َفِرن زَك ِإَذا َفَعْلزَت َذل زكَ    ،ُه الزدَُّعاَ  ف  َمزا َب  َعزَك َوَبز  َن اهلل  ُلزب َحاَنهُ     َوُتخ ل َص َل ،اْلَحَسَعَ"

ُكع ززَت  َوِإال  ،ُثززم  ِإن  َأم َكززَن ُمَكاَفَأُتززُه ب اْلف ع ززِل َكاَفْأَتززهُ  ،ن َ ززً"ُكع ززَت َقززد  َشززَكر َتُه ل ززّرًا َوَعالَ 

 .ُمَوطِّعًا َنْفَسَك َعَل  َها ،ُمر ص دًا َلُه

 

 : حق المؤذن28

َوَأْفَضزُل   ،َوَساع  زَك ِإَلزى َةظِّزكَ    ،َفَأن  َتع َلَم َأن ُه ُمَذكُِّرَك ب َربَِّك :َوَأم ا َةقُّ اْلُمنَيذِِّن

َفَتش زُكَرُه َعَلزى َذل زَك ُشزْكَرَك     ، َأع َوان َك َعَلى َقَضا   اْلَفِريَضز"  ال ت زي اْفَتَرَضزَها اهلُل َعَل  زكَ    

 ،َلزم  َتُكزن  هلل  ف زي َأم زِره  ُمت ِهمزاً      ،َوِإن  ُكع زَت ف زي َب  ت زَك ُمه َتّمزًا ل زَذل كَ      ، َل  زكَ ل ْلُمح س زِن إِ 

َفَأة س زن  ُصزح َبَ" ن ع َمز"  اهلل  ب َحم زد  اهلل       ،َشزك  ف  َهزا   َوَعل م َت َأن ُه ن ع َمز"أ م زَن اهلل  َعَل  زَك الَ   

 .ب اهلل  ِإال  ُقو َع َواَل ،َعَل  َها َعَلى ُكلِّ َةاٍل

 

 : حق إمام الجماعة29

َفَأن  َتع َلزَم َأن زُه َقزد  َتَقل زَد السِّزَفاَرَع ف  َمزا َب  َعزَك َوَبز  َن          :ت َكَوَأم ا َةقُّ ِإَمام َك ف ي َصاَل

 ،م  َتزد ُع َلزهُ  َوَسَعزا َلزَك َوَلز    ،َوَتَكل زَم َعع زَك َوَلزم  َتزَتَكل م  َعع زهُ      ،َواْلِوَفاَسَع ِإَلى َربِّزكَ  ،اهلل 

 ،َواْلُمَسزاَ َل"  َلزُه ف  زكَ    ،َوَكَفاَك َهم  اْلَمَقزاِم َبز  َن َيزَدِ  اهلل     ،َوَطَلَب ف  َك َوَلم  َتْطُلب  ف  ه 

َوِإن  َكاَن آث مزًا َلزم     ،َفِرن  َكاَن ف ي َشي    م ن  َذل َك َتْق" ا  َكاَن ب ه  ُسوَنَك ،َوَلم  َتْكف ه  َذل َك
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َتَك َوَوَقزى َصزالَ   ،َفزَوَقى َنْفَسزَك ب َعْفس زه     ،َيُكن  َلزُه َعَل  زَك َفض زل      َوَلم  ،يَكُه ف  ه َتُكن  َشِر

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل َواَل ،َفَتش ُكَر َلُه َعَلى َذل َك ،ت ه ب َ"اَل

 

 : حق الجليس30

َوُتع " َفُه ف ي ُمَجزاَراع    ،َوُتط  َب َلُه َجان َبَك ،َفَأن  ُتل نَي َلُه َكَعَفَك :َوَأم ا َةقُّ اْلَجل  ِس

َوَتْق" ززَد ف ززي الل ْفززظ  ِإَلززى ِإْفَهام ززه  ِإَذا   ،ُتغ ززِرَ  ف ززي َنززء ِع الل ح ززظ  ِإَذا َلَحْظززتَ  َواَل ،الل ْفززظ 

ن  َكاَن اْلَجال َس ِإَل  زَك  َوِإ ،َوِإن  ُكع َت اْلَجل  َس ِإَل  ه  ُكع َت ف ي اْلق َ اِم َعع ُه ب اْلخ َ اِر ،َلَفْظَت

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،ب ِرذ ن ه  َتُقوَم ِإال  َواَل ،َكاَن ب اْلخ َ اِر

 

 : حق الجار31

َوُن" َرُتُه َوَمُعوَنُتزُه ف زي اْلَحزاَل  ِن     ،َوَكَراَمُتُه َشاه دًا ،َفح ْفُظُه َغائ بًا :َوَأم ا َةقُّ اْلَجاِر

َفِرن  َعَرْفَتَها م ع ُه َعن  َغ  زِر   ،َتب َح   َلُه َعن  َلو َ ع  ل َتع ِرَفَها َواَل ،َتب ع  َلُه َعو َرًعَت اَل ،َجم  عًا

َلزو  َبَحَثزت     ،َول زت رًا َلزت ااً   ،ُكع زَت ل َمزا َعل م زَت ة " زعًا َة" ز عاً      ،َتَكلُّف  ِإَراَسع  م ع َك َواَل

 ،َيع َلُم َتس َتم ع  َعَل  ه  م ن  َة  ُ  اَل اَل ،ن ط َوائ ه  َعَل  ه " ل  ِإَل  ه  ال َلم  َتت  ،اأَلل ع ُ" َعع ُه َضم اًا

َتزد خ ر    َواَل ،َوَتغ ف ُر َزل َتزهُ  ،ُتق  ُل َعث َرَتُه ،َتح ُسد ُه ع ع َد ن ع َم"  َواَل ،ُتس ل م ُه ع ع َد َشد يَدع  اَل

 ،َتُرسُّ َعع ُه ل َسزاَن الش زت  َم"    ،َتخ ُرج  َأن  َتُكوَن ل ْلمًا َلُه اَلَو ،ة ْلَمَك َعع ُه ِإَذا َجِهَل َعَل  َك

  ُقززو َع ِإال  َةززو َل َواَل َواَل ،َوُتَعاش ززُرُه ُمَعاَشززَرًع َكِرَ ززً" ،َوُتب ط ززُل ف  ززه  َك  ززَد َةام ززِل الع " زز َح" 

 .ب اهلل 
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 : حق الصاحب32

َأَقزل    َفزالَ  َوِإال  ،" َحَبُه ب اْلَفض ِل َما َوَجزد َ  ِإَل  زه  َلزب  الً   َفَأن  َت :َوَأم ا َةقُّ ال" اة ب 

َيس زب َقَك ف  َمزا    َواَل ،َوَتح َفَظزُه َكَمزا َيح َفُظزكَ    ،َوَأن  ُتْكِرَمُه َكَما ُيْكِرُمَك ،م َن اإِلن َ"اف 

 ،ُتَق"َِّر ب زه  َعم زا َيس زَتح قُّ م زَن اْلَمزَوس ع       َواَل ،َفِرن  َلَبَقَك َكاَفْأَتُه ،َب  َعَك َوَب  َعُه ِإَلى َمْكُرَم" 

َوَمُعوَنَتُه َعَلى َنْفس ه  ف  َمزا   ،َوُمَعاَضَدَتُه َعَلى َطاَع"  َربِّه  ،َن"  َحَتُه َوة َ اَطَتُه  ُتْلِءُم َنْفَسَك

 ُقو َع ِإال  َواَل ،َتُكوُن َعَل  ه  َعَذابًا َواَل ،ُثم  َتُكوُن َعَل  ه  َرة َمً" ،َيُهمُّ ب ه  م ن  َمع " َ "  َربِّه  اَل

 .ب اهلل 

 

 : حق الشريك33

َتع ززِءم  َعَلززى   َواَل ،َوِإن  َةَضززَر َلززاَوي َتهُ  ،َفززِرن  َغززاَب َكَف  َتززهُ  :َوَأم ززا َةززقُّ الش ززِريك  

َوَتع ف زي   ،َعَل  زه  َماَلزهُ   َوَتح َفزظُ  ،َتع َمزل  ب َرْأي زَك ُسوَن ُمَعاَهَرت زه     َواَل ،ُةْكم َك ُسوَن ُةْكم ه 

 َواَل ،َفِرن ُه َبَلَغَعا َأن  َيَد اهلل  َعَلى الش زِريَك  ِن َمزا َلزم  َيَتَخاَوَنزا     ،َعع ُه خ َ اَنَتُه ف  َما َعء  َأو  َهاَن

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال 

 

 : حق المال34

ُتَحرَِّفزُه   َواَل ،ف زي ة لِّزه    ُتع ف َقُه ِإال  َواَل ،ة لِّه  م ن  َتْأُخَذُه ِإال  َفَأن  اَل :َوَأم ا َةقُّ اْلَماِل

ِإَل  ه  َوَلزَببًا ِإَلزى    َتج َعَلُه ِإَذا َكاَن م َن اهلل  ِإال  َواَل ،َت" ِرَفُه َعن  َةَقائ ق ه  َواَل ،َعن  َمَواض ع ه 

َفَتُه ف ي ُيح س َن خ اَل َوب اْلَحِر ِّ َأن  اَل ،ُدَكَيح َم ُتني ث َر ب ه  َعَلى َنْفس َك َمن  َلَعل ُه اَل َواَل ،اهلل 
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َأو  ب َمزا َأة زَدَث ف زي     ،َفَتُكوَن ُمع  عًا َلُه َعَلزى َذل زكَ   ،َيع َمَل ف  ه  ب َطاَع"  َربَِّك َواَل ،َتِرَكت َك

َوَتُبوَ  ب اإِلث ِم َواْلَحس َرع   ، َم" َفَ ذ َهَب ب اْلَغع  ،َمال َك َأة َسَن َنَظرًا ل َعْفس ه  َفَ ع َمَل ب َطاَع"  َربِّه 

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل، َوالع َداَم"  َمَع الت ب َع" 

 

 : حق الغريم35

َوَلزم    ،َفزِرن  ُكع زَت ُمول زرًا َأو َف  َتزُه َوَكَف  َتزُه َوَأْغَع  َتزهُ       :َوَأم ا َةقُّ اْلَغزِريِم الط ال زب  َلزكَ   

َوِإن  ُكع زَت   .َمْطزُل اْلَغع زيِّ ُهْلزم     :َقزالَ  )صلى اهلل عل زه وآلزه(  َفِرن  َرُلوَل اهلل   ؛ُهَتر ُسس ُه َوَتم ُطْل

َوَرَسس َتزُه َعززن  َنْفس ززَك َرّسًا   ،َوَطَلب زَت ِإَل  ززه  َطَلبزًا َجم زز الً   ،ُمع س زرًا َأر َضزز  َتُه ب ُحس زِن اْلَقززو لِ  

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َفِرن  َذل َك ُلني م  ،ل ه  َوُلوَ  ُمَعاَمَلت ه َذَهاَب َما  َوَلم  َتج َمع  َعَل  ه  ،َلط  فًا

 

 : حق الخليط36

 َواَل ،ُتغ ف َلززُه َواَل ،َتْكذ َبززُه َواَل ،َتُغش ززُه َواَل ،َتُغززر ُه َفززَأن  اَل :َوَأم ززا َةززقُّ اْلَخل زز ط   

َوِإِن اْطَمزَأن    ،َيب َقى َعَلى َصزاة ب ه   ْلَعُدوِّ ال ذ   اَلَتع َمَل ف ي ان ت َقاض ه  َعَمَل ا َواَل ،َتخ َدَعُه

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َوَعل م َت َأن  َغب َن اْلُمس َتر ل ِل ِرب ا ،ِإَل  َك ال َتْقَ"  َت َلُه َعَلى َنْفس َك

 

 : حق من ادعى عليك37

َلم  َتع َفس    ف ي  ،ِرن  َكاَن َما َيد ع ي َعَل  َك َةق ًاَف :َوَأم ا َةقُّ اْلَخ" ِم اْلُمد ع ي َعَل  َك

 ،َوُكع زَت َخ" ززَم َنْفس زَك َلززُه َواْلَحزاك َم َعَل  َهززا    ،َوَلززم  َتع َمزل  ف ززي ِإب َطزاِل َسع َوت ززه    ،ُةج ت زه  

َوِإن  َكزاَن َمزا َيد ع  زه      .َكَفِرن  َذل َك َةقُّ اهلل  َعَل  ز  ،َوالش اه َد َلُه ب َحقِّه  ُسوَن َشَهاَسع  الشُُّهوس 
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َوَأْلَق  زَت   ،َوَكَسر َ  ة د َتُه َعع َك ب زذ ْكِر اهلل   ،َوَناَشد َتُه ب د يع ه  ،َرَفْقَت ب ه  َوَرو ع َتُه ،َباط اًل

َوب زه  َيش زَحُذ    ،َبزل  َتُبزوُ  ب ِرث م زه     ،َيُرسُّ َعع َك َعاس َيَ" َعزُدوِّكَ  ال ذ   اَل ،ِم َوَلغ َطُهَةش َو اْلَكاَل

ُقزو َع   َواَل ،َواْلَخ  زُر َمْقَمَعز"أ ل لش زرِّ    ،أَلن  َلْفَظَ" الس و    َتب َعُ  الش زر   ؛َعَل  َك َل  َف َعَداَوت ه 

 .ب اهلل  ِإال 

 

 : حق من ادعيت عليه38

َأج َمْلزَت ف زي ُمَقاَوَلت زه      ،ًاَفِرن  َكاَن َما َتد ع  زه  َةق ز   :َوَأم ا َةقُّ اْلَخ" ِم اْلُمد َعى َعَل  ه 

َوَقَ"ززد َ  َق" ززَد  ،َفززِرن  ل لززد ع َوى غ ْلَظززً" ف ززي َلززم ِع اْلُمززد َعى َعَل  ززه   ،ب َمخ ززَرِج الززد ع َوى

َوَلزم  َتَتَشزاَغل  َعزن      ،َوَأْلَطزف  اللُّْطزف    ،َوَأب َ ِن اْلَبَ زانِ  ،َوَأم َهِل اْلُمه َل"  ،ُةج ت َك ب الرِّْفِق

َيُكزوَن َلزَك ف زي َذل زَك      َواَل ،َفَتزذ َهَب َعع زَك ُةج ُتزكَ    ،ت َك ب ُمَعاَزَعت ه  ب اْلق  زِل َواْلَقزالِ  ُةج 

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َسَركأ

 

 : حق المستشير39

َوَأَشر َ   ،َفِرن  َةَضَرَك َلُه َوج ُه َرْأٍ  َجَهد َ  َلُه ف ي الع "  َح"  :َوَأم ا َةقُّ اْلُمس َتش ِا

َفِرن   ،َوَذل َك ل َ ُكن  م ع َك ف ي َرة َم"  َول نٍي ،َعَل  ه  ب َما َتع َلُم َأن َك َلو  ُكع َت َمَكاَنُه َعم ْلَت ب ه 

 ،َوِإن  َلزم  َيح ُضزر َك َلزُه َرْأ      ،َوِإن  اْلغ َلَظ ُيوة ُ  َمو ض َع اأُلن ِس ،اللِّنَي ُيني ن ُس اْلَوة َشَ"

َفُكع زَت َلزم     ،َوَأر َشزد َتُه ِإَل  زه    ،َت َلُه َمن  َتث ُق ب َرْأي ه  َوَتر َضى ب ه  ل َعْفس زَك َسَلْلَتزُه َعَل  زه    َوَعَرْف

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل َواَل ،َوَلم  َتد خ ر ُه ُن" حًا ،َتْأُلُه َخ  رًا



   /6سلسلة من حياة املعصومني  234 

 

 : حق المشير40

ُيَواف ُقززَك َعَل  ززه  م ززن  َرْأي ززه  ِإَذا َأَشززاَر   َتت ِهم ززُه ف  َمززا اَل َفززاَل :َوَأم ززا َةززقُّ اْلُمش ززِا َعَل  ززَك

َفُكن  َعَل  ه  ف ي َرْأي ه  ب اْلخ َ اِر  ،ُفُهم َفِرن َما ه َي اآلَراُ  َوَتَ"رُُّف الع اِ  ف  َها َواخ ت اَل ،َعَل  َك

 ،ِإَذا َكاَن ع ع َدَك م م زن  َيس زَتح قُّ اْلُمَشزاَوَرعَ    ،َتُجوُز َلَك َفَأم ا ُتَهَمُتُه َفاَل ،ِإَذا ات َهم َت َرْأَيُه

َفزِرَذا   ،َوُةس زِن َوج زه  َمُشزوَرت ه     ،َتزَدع  ُشزْكَرُه َعَلزى َمزا َبزَدا َلزَك م زن  ِإش زَخاِص َرْأي زه           َواَل

اس  ب اْلُمَكاَفزَأع  ف زي م ث ل َهزا    َواإِلر َص ،َوَقب ْلَت َذل َك م ن  َأخ  َك ب الشُّْكِر ،َواَفَقَك َةم د َ  اهلَل

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،ِإن  َفِءَع ِإَل  َك

 

 : حق المستنصح41

َفِرن  َةق ُه َأن  ُتنَيسَِّ  ِإَل  ه  الع "  َحَ" َعَلى اْلَحقِّ ال ذ   َتزَرى َلزُه    :َوَأم ا َةقُّ اْلُمس َتع " ِح

ِم ب َمزا ُيط  ُقزُه   َوُتَكلَِّمُه م َن اْلَكاَل ،خ َرَج ال ذ   َيل نُي َعَلى َمَسام ع ه َوَتخ ُرَج اْلَم ،َأن ُه َيح م ُل

 َواَل ،َوْلَ ُكن  َمزذ َهُبَك الر ة َمز"َ   ،ِم َيع ِرُفُه َوَيج َتع ُبُهَفِرن  ل ُكلِّ َعْقٍل َطَبَقً" م َن اْلَكاَل ،َعْقُلُه

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال 

 

 : حق الناصح42

َوَتْفززَتَح َلززُه  ،ُثززم  َتش ززَرئ ب  َلززُه َقْلَبززَك ،َفززَأن  ُتل ززنَي َلززُه َجَعاَةززَك :َأم ززا َةززقُّ الع اص ززِحَو

 ،َفزِرن  َكزاَن ُوفِّزَق ف  َهزا ل ل" زَواب       ،ُثزم  َتع ُظزَر ف  َهزا    ،َةت ى َتْفَهَم َعع زُه َن" ز َحَتهُ   ،َلم َعَك

َوِإن  َلم  َيُكن  ُوفَِّق َلَهزا ف  َهزا    .َوَعَرْفَت َلُه َن"  َحَتُه ،ع ُهَوَقب ْلَت م  ،َةم د َ  اهلَل َعَلى َذل َك
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َأن  َيُكزوَن ع ع زَدَك    ِإال  ،َأن ُه َأخ َطزأَ  َوَعل م َت َأن ُه َلم  َيْأُلَك ُن" حًا ِإال  ،َوَلم  َتت ِهم ُه ،َرة م َتُه

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،ن  َأم ِره  َعَلى ُكلِّ َةاٍلَتع َبْأ ب َشي    م  َفاَل، ُمس َتح ق ًا ل لتَُّهَم" 

 

 : حق الكبير43

ِإَذا َكززاَن م ززن  َأه ززِل  ،م ه ُل ِإل ززاَلَوِإج ززاَل ،َفززِرن  َةق ززُه َتززو ق ُا ل ززعِّه  :َوَأم ززا َةززقُّ اْلَكززب ِا

 ،َتس ب ْقُه ِإَلزى َطِريزقٍ   َواَل ،ع ع َد اْلخ َ"اِم َوَتر ُك ُمَقاَبَلت ه  ،ِم ب َتْقد ِ ه  ف  ه اْلَفض ِل ف ي اإِلل اَل

َوَأْكَرم َتززُه ب َحززقِّ   ،َوِإن  َجِهززَل َعَل  ززَك َتَحم ْلززتَ  ،َتس ززَتج ِهْلُه َواَل ،َتنُيم ززُه ف ززي َطِريززقٍ  َواَل

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،ِمَفِرن َما َةقُّ السِّنِّ ب َقد ِر اإِلل اَل ،م ه  َمَع ل عِّه ِإل اَل

 

 : حق الصغير44

 ،َوالس ززت ُر َعَل  ززه   ،َواْلَعْفززُو َعع ززهُ  ،َفَرة َمُتززُه َوَتث ق  ُفززُه َوَتع ل  ُمززهُ  :َوَأم ززا َةززقُّ ال" ززغ اِ 

اَراُع َواْلُمزدَ  ،َفِرن زُه َلزَبب  ل لت و َبز"     ؛َوالس ت ُر َعَلى َجَرائ ِر َةَداَثت ه  ،َواْلَمُعوَنُ" َلُه ،َوالرِّْفُق ب ه 

 .َفِرن  َذل َك َأس َنى ل ُرش د ه  ،َوَتر ُك ُمَماَةَكت ه  ،َلُه

 

 : حق السا ل45

 ،َوَقززَدر َ  َعَلززى َلززدِّ َةاَجت ززه   ،َفِرع َطززاُؤُه ِإَذا َتَ ق ع ززَت ص ززد َقهُ  :َوَأم ززا َةززقُّ الس ززائ لِ 

َوَلزَبَقت    ،َوِإن  َشَكْكَت ف ي ص د ق ه  ،َطل َبت ه َواْلُمَعاَوَنُ" َلُه َعَلى  ،َوالدَُّعاُ  َلُه ف  َما َنَءَل ب ه 

َأَراَس َأن   ،َلزم  َتزْأَمن  َأن  َيُكزوَن م زن  َك  زد  الش ز  َطانِ       ،َوَلم  َتع ِءم  َعَلى َذل َك ،ِإَل  ه  التَُّهَمُ" َلُه

َوَرَسس َتُه َرّسًا  ،َفَتَرْكَتُه ب َست ِره  ،َوَيُحوَل َب  َعَك َوَب  َن الت َقرُّب  ِإَلى َربَِّك ،َيُ"د َك َعن  َةظَِّك
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َفزِرن    ،َوَأع َط  َتُه َعَلى َمزا َعزَرَض ف زي َنْفس زَك م ع زهُ      ،َوِإن  َغَلب َت َنْفَسَك ف ي َأم ِره  ،َجم  اًل

 .ذل َك م ن  َعء ِم اأُلُموِر

 

 : حق المس ول46

َواْلَمع ِرَفز"    ،َل م ع ُه َمزا َأع َطزى ب الشُّزْكِر َلزهُ    ُقب  ،َفَحقُُّه ِإن  َأع َطى :َوَأم ا َةقُّ اْلَمس ُئوِل

َواع َلزم  َأن زُه ِإن  َمَعزَع َفَماَلزُه      ،َوَأة س زن  ب زه  الظ زن     ،َوَطَلب  َوج ه  اْلُعذ ِر ف زي َمع ع زه    ،ل َفض ل ه 

[ إِلْنَساَن لََظنُهٌم َكفَّا ٌ إِنَّ ] زَوِإن  َكاَن َهال مًا َف ،َوَأن  َل  َس الت ث ِريُب ف ي َمال ه  ،َمَعَع
(1). 

 

 : حق المحسن إليك47

 ،َةم زد َ  اهلَل َأو الً  ،َفِرن  َكاَن َتَعم َدَها َلَك :َوَأم ا َةقُّ َمن  َلر َك اهلُل ب ه  َوَعَلى َيَدي ه 

 ،ب ت ززَدا  َفض ززِل اال َوَكاَفْأَتززُه َعَلززى  ،ُثززم  َشززَكر َتُه َعَلززى َذل ززَك ب َقززد ِره  ف ززي َمو ض ززِع اْلَجززَءا    

َوَعل م َت َأن ُه م ع زُه   ،َةم د َ  اهلَل َوَشَكر َتُه ،َوِإن  َلم  َيُكن  َتَعم َدَها .َوَأر َصد َ  َلُه اْلُمَكاَفَأَع

ع زَد  َوَتر ُجزو َلزُه بَ   ،ِإذ  َكاَن َلَببًا م ن  َأل َباب  ن َعِم اهلل  َعَل  زكَ  ؛َوَأة َبب َت َهَذا ،َتَوة َدَك ب َها

 ُقزو َع ِإال   َواَل ،َوِإن  َكاَن َلم  َيَتَعم د  ،َفِرن  َأل َباَب العَِّعِم َبَرَك"أ َة  ُ  َما َكاَنت  ،َذل َك َخ  رًا

 .ب اهلل 

 

 : حق المسيء إليك48

َكزاَن   ،َدَهاَفزِرن  َكزاَن َتَعم ز    :َوَأم ا َةقُّ َمن  َلاَ َك اْلَقَضاُ  َعَلزى َيَدي زه  ب َقزو ٍل َأو  ف ع زلٍ    

                                                        

 .34 إبراه م:لورع  (1)
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َفزِرن    ؛َوُةس ِن اأَلَسب  َمَع َكث ِا َأم َثال ه  م زَن اْلَخْلزقِ   ،اْلَعْفُو َأو َلى ب َك ل َما ف  ه  َلُه م َن اْلَقم ِع

ُِْنِموِأ فَ ُولَئِوَك َمووا َعنَوْيِهْم ِمووْن َيوبِي و ـَولَوو] :اهلَل َيُقزولُ   ِإَلززى َقو ل ززه  [َمِن  ْنسََووَر بَْعووَد 

[ِم  َلُُمه ِ ِمْن َعزْ ـلَ ]
َوإِْن َعاقَْبسُْم فَعَاقِبُه  بِِمثِْ  َما ُعوهقِْبسُْم ] :َوَقاَل َعء  َوَجل  ،(1)

ابِِرَنَ ـبِِأ َولَئِْن َصبَْرتُْم لَ  ْيٌر ِلنوَّ َُ [ُهَه 
(2)

َلزم    ،َفِرن  َلم  َيُكن  َعم دًا ،َهَذا ف ي اْلَعم د  ،

 ،َوَرَفْقزَت ب زه    ،َفَتُكزوَن َقزد  َكاَفْأَتزُه ف زي َتَعمُّزد  َعَلزى َخَطزرٍ        ،ن ت َ"زاِر م ع زهُ  َتْظل م ُه ب َتَعمُّد  اال 

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َواَل ،َوَرَسس َتُه ب َأْلَطف  َما َتْقد ُر َعَل  ه 

 

 : حق أهل ملتك49

َوالرِّْفزُق   ،ة َمز"  َوَنش زُر َجَعزاِح الر    ،َم" َفِرض زَماُر الس زالَ   :َوَأم ا َةقُّ َأه ِل م ل ت زَك َعام ز"ً  

َفزِرن  ِإة َسزاَنُه    ،َوُشْكُر ُمح س ع ِهم  ِإَلى َنْفس ه  َوِإَل  َك ،ُةُهم َوَتَألُُّفُهم  َوال ت " اَل ،ب ُمس  ئ ِهم 

 ،َوَةزَبَس َعع زَك َنْفَسزهُ    ،َوَكَفزاَك َمُئوَنَتزهُ   ،ِإَذا َكف  َعع زَك َأَذاهُ  ،ِإَلى َنْفس ه  ِإة َساُنُه ِإَل  َك

َوَأن ززَءْلَتُهم  َجم  عززًا م ع زززَك    ،َوان ُ"ززر ُهم  َجم  عززًا ب ُع" ززَرت كَ    ،َفُعم ُهززم  َجم  عززًا ب ززَدع َوت كَ   

 ،َوَأو َلزَطُهم  ب َمع ِءَلز"  اأَل ِ   ،َوَصغ َاُهم  ب َمع ِءَلز"  اْلَوَلزد    ،َكب َاُهم  ب َمع ِءَل"  اْلَوال د  ،َمَعاِزَلُهم 

 .َوص ل  َأَخاَك ب َما َيج ُب ل أَلِ  َعَلى َأخ  ه  ،ُه ب ُلْطف  َوَرة َم" َفَمن  َأَتاَك َتَعاَهد َت

 

 : حق أهل الذمة50

َجَعزَل   َوَتف زَي ب َمزا   ،َفاْلُحْكُم ف  ِهم  َأن  َتْقَبَل م ع ُهم  َما َقب زَل اهللُ  :َوَأم ا َةقُّ َأه ِل الذِّم " 

                                                        

 .126 :لورع العحل (1)

 .43ز  41 :لورع الشُّورى (2)
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 ،َلُهززم  ِإَل  ززه  ف  َمززا ُطل ُبززوا م ززن  َأن ُفس ززِهم  َوُأج ب ززُروا َعَل  ززه   َوَتك  ،اهلُل َلُهززم  م ززن  ذ م ت ززه  َوَعه ززد ه  

 ،َوَتح ُكَم ف ز ِهم  ب َمزا َةَكزَم اهلُل ب زه  َعَلزى َنْفس زَك ف  َمزا َجزَرى َب  َعزَك َوَب  زَعُهم  م زن  ُمَعاَمَلز"             

)صزلى  اْلَوَفا   ب َعه زد ه  َوَعِهزد  َرُلزوِل اهلل     َو ،َوْلَ ُكن  َب  َعَك َوَب  َن ُهْلم ِهم  م ن  ِرَعاَي"  ذ م "  اهلل 

 َواَل ،َفزات ِق اهللَ  ،َمن  َهَلَم ُمَعاه دًا ُكع ُت َخ" زَمهُ  :َفِرن ُه َبَلَغَعا َأن ُه َقاَل ؛َةائ ل  اهلل عل ه وآله(

 .ب اهلل  ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل

 

 الحقوق خمسون

َيج زُب   ،َتخ زُرج  م ع َهزا ف زي َةزاٍل م زَن اأَلة زَوالِ       اَل ،ًا ب زكَ َفَهذ ه  َخم ُسوَن َةق ًا ُمح  ط

 َواَل ،ل زت َعاَنُ" ب زاهلل  َجزل  َثَعزاُؤُه َعَلزى َذل زكَ      َواال  ،َواْلَعَمزُل ف زي َتْأس َيت َهزا    ،َعَل  َك ِرَعاَيُتَهزا 

 .(1) َواْلَحم ُد هلل  َربِّ اْلعاَلم نَي ،ب اهلل  ُقو َع ِإال  َةو َل َواَل

 

 حق الناس في األزمات

 يرعى العا  يف الشدع، وحيفظهم من البال . )عل ه السالم(كان اإلمام 

ضزم   ،ملا وجه يءيد بن معاوي" عسكره اللتباة" أهزل املديعز"   :قال ابن األعرابي

إىل أن انقزرض جز      ،يعزوهلن  ف "إىل نفسه أربعمائ" معا )عل ه السالم(علي بن احلسني 

 .(2)مسلم بن عقب"

 .(3)وقد ةكي ععه مثل ذلك ععد إخراج ابن الءبا بين أم " من احلجاز

                                                        

 ن.رلال" احلقو ز ناملعروف" ب )عل ه السالم(رلالته ، 272ز  255ص :حتف العقول (1)

 .723، حةكايا  عن بعض األجواس، 276ص 2: جالتذكرع احلمدون " (2)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني  ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (3)
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 عتق العبيد

 

يشرت  العب د، ويرب هم على تعال م القزرآن   )عل ه السزالم( كان اإلمام زين العابدين 

، ثززم يعززتقهم يف لززب ل اهلل. فكززانوا مدرلزز" للعلززوم    )علزز هم السززالم( والعززرتع الطززاهرع  

يعلمزون   )عل هم السزالم( وكانوا ألاتذع تعلموا من علوم آل حممد  اإللالم " يف اجملتمع،

 العا  على اخلا والفض ل"، والتقوى واإل ان، والعمل ال"احل.

فو  ةول، كزان إذا ملزك    خاسمًا )عل ه السالم( السجاساإلمام لتخدم اما رو  أنه 

لزتبدل لزواهم يف   إذا كانت ل ل" الفطر أعتق وا ،يف أول السع" أو يف ولط السع" عبدًا

 .احلول الثاني ثم أعتق، كذلك كان يفعل ةتى حلق باهلل تعاىل

يزأتي   ،يشرت  السوسان ومزا بزه إلز هم مزن ةاجز"     كان  )عل ه السزالم( ويف الرواي" إنه 

فزرذا أفزاض أمزر بعتزق رقزابهم وجزوائء هلزم مزن          ،بهم عرفا  ف سد بهم تلك الفزرج 

 .(1)املال

لزه كزان عبزد اهلل بزن جعفزر       إىل عبزد   ل ه السزالم( )ععمد علي بن احلسني أنه   روو

 .(2)فأعتقه ،أعطاه به عشرع آالف سرهم أو ألف سيعار

                                                        

 .34الباب، 445ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (1)

)عل زه  البزاب إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني         ،164ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(الف"ل يف كرمه وصربه وبكائه  ،السالم(
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كثا العتق للعب زد واإلمزا ، وبزذلك ربزى مجهزرع       )عل ه السزالم( وهكذا كان اإلمام 

 يف األولاط. )عل هم السالم(من العا ، ونشر كثاًا من علوم العرتع الطاهرع 

يعتق ف ها يف آخر ل ل" مزن شزهر رمضزان     )عل ه السالم(اإلمام وكان  وما من لع" إال 

 .ما بني العشرين رألًا إىل أقل أو أكثر

إن هلل تعاىل يف كل ل ل" من شهر رمضان ععد اإلفطار لبعني ألزف   :وكان يقول

 ،فزرذا كزان آخزر ل لز" مزن شزهر رمضزان        ،ألف عت ق من العار كل قد الزتوجب العزار  

وإنزي ألةزب أن يرانزي اهلل وقزد أعتقزت رقابزًا يف        ،أعتق يف مج عزه  أعتق ف ها مثل ما

 .(1)رجا  أن يعتق رقبي من العار ،ملكي يف سار الدن ا

 وكان يعتق يف كل معالب"، ويف كل ةدث.

اذهزيب   :فقال هلزا  .فاصفر وجهها ،كسر  جاري" له ق"عً" ف ها طعام  أنه ور

 .(2)فأنت ةرع لوجه اهلل

ذنبزًا   )عل زه السزالم(  أذنزب غزالم لعلزي بزن احلسزني       :قزال  ،ن عطزا  وعن عبد اهلل بز 

قُوْ  ِلنَّوِ ََن مََمنُوه  ََْغِفوُرو  ِلنَّوِ ََن َ  ] :فأخزذ لزه السزوط وقزال     .التحق به العقوب"

هَن أَََّاَم هللاِ  َُ [ََْر
وأخزاف   ،إني ألرجو رمحز" اهلل  ،وما أنا كذاك :فقال الغالم .(3)

 .(4)أنت عت ق :فألقى السوط وقال .عذابه

                                                        

 .34الباب، 445ز  444ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (1)

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،96ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .84...، ضمن حل د الساجدين

 .14 اجلاث ":لورع  (3)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني  ،101ص 2ج :األئم"كشف الغم" يف معرف"  (4)
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 العتق في العيد
 

  :)عل ه السالم(ال"اس  اإلمام عن  ، وروى ابن طاو

 لزه وال   ال يضزرب عبزداً   ،إذا سخزل شزهر رمضزان    )عل هما السزالم( كان علي بن احلسني

أذنبزت فالنز" يزوم كزذا      ،أذنزب فزالن   :وكان إذا أذنب العبد واألم" يكتزب ععزده   .أم"

ثزم   ،آخر ل ل" من شهر رمضان سعزاهم ومجعهزم ةولزه    فرذا كان .وكذا، ومل يعاقبه

 .تزذكر ذلزك؟   ومل أؤسبزك أ  ،كزذا وكزذا   فعلزتَ  ،يزا فزالن   :ثزم قزال   ،أههر الكتزاب 

ثزم يقزوم    ،ويقزررهم مج عزاً   ،بلى يا ابن رلول اهلل. ةتى يأتي على آخرهم :ف قول

 ارفعوا أصواتكم وقولوا: :ولطهم ويقول

َكَمزا َأة َ"ز  َت    ،َرب َك َقد  َأة َ"ى َعَل  زَك ُكزل  َمزا َعم ْلزتَ     ِإن  ،َيا َعل ي  ب َن اْلُحَس  ِن

ال ُيغاس ُر َصغ َاًع َواَل َكزب َاًع م م زا    ،َوَلَدي ه  ك َتاب  َيع ط ُق َعَل  َك ب اْلَحقِّ ،َعَل  َعا ُكل  َما َعم ْلَعا

َكَمزا َوَجزد َنا ُكزل  َمزا َعم ْلَعزا       ،َةاض زراً  َوَتج زُد ُكزل  َمزا َعم ْلزَت َلَدي زه       ،َأة "اها َأَت  َت ِإال 

َوَكَمزا ُتح زبُّ َأن  َيع ُفزَو     ،َفاع ُف َواص َفح  َكَما َتر ُجزو م زَن اْلَمل  زك  اْلَعْفزوَ     .َلَدي َك َةاض رًا

َربُّزَك   َواَل َيْظل زمُ  ،َوَلَك َغُفزوراً  ،َوب َك َرة  مًا ،َفاع ُف َعع ا َتج د ُه َعُفّوًا ،اْلَمل  ُك َعع َك

 ال ُيغاس ُر َصغ َاًع َواَل َكب َاًع م م ا َأَت  َعاَهزا ِإال   ،َكَما َلَدي َك ك َتاب  َيع ط ُق ب اْلَحقِّ َعَل  َعا ،َأَةدًا

  .َأة "اها

   اَلال زذ   ،ُذل  ُمَقام َك َب  َن َيَد   َربَِّك اْلَحَكزِم اْلَعزد لِ  ز َيا َعل ي  ب َن اْلُحَس  ِن  ز َفاذ ُكر   

 .َوَكفزى ب زاهلل  َةس ز بًا َوَشزِه داً     ،َوَيزْأت ي ب َهزا َيزو َم اْلق َ اَمز"      ،َيْظل ُم م ث قاَل َةب ز"  م زن  َخزر َسلٍ   

َوْليَْعفُوه  َوْليَْووفَُحه  ] :َفِرن زُه َيُقزولُ   ،َيع ُف َعع َك اْلَمل  ُك َوَي" َفح  ،َفاع ُف َواص َفح 
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[هللاُ لَُكمْ أََ  تُِحبرهَن أَْن ََْغِفَر 
(1). 

 ،وهو واقف ب زعهم يبكزي   ،ويلقعهم ويعاسون معه ،وهو يعاس  بذلك على نفسه

 :ويقول

 ،َوَقزد  َعَفو َنزا َعم زن  َهَلَمَعزا َكَمزا َأَمزر  َ       ،ِإن َك َأَمر َتَعا َأن  َنع ُفزَو َعم زن  َهَلَمَعزا    ،َربِّ

َعززن   َنززُرس  َلززائ اًل َوَأَمر َتَعززا َأن  اَل .َن اْلَمززْأُموِريَنَفززاع ُف َعع ززا َفِرن ززَك َأو َلززى ب ززَذل َك م ع ززا َوم زز 

َنْطُلززُب َنائ َلززَك  ،َوَقززد  َأَنخ َعززا ب ف َعائ ززَك َوب َباب ززَك ،َوَمَسززاك نَي َوَقززد  َأَت  َعززاَك ُلززني ااًل ،َأب َواب َعززا

ا َفِرن زَك َأو َلززى ب زَذل َك م ع ززا َوم ززَن   َواَل ُتَخ ِّب َعزز ،َفزام ُعن  ب ززَذل َك َعَل  َعزا   ،َوَمع ُروَفزَك َوَعَطززاَ كَ 

 ،َوُجززد َ  ب ززاْلَمع ُروف   ،ِإذ  ُكع ززُت م ززن  ُلززني ال كَ  ،ِإَلِهززي َكُرم ززَت َفززَأْكِرم ع ي  .اْلَمززْأُموِريَن

 .َفاخ ل ْطع ي ب َأه ِل َنَوال َك َيا َكِريُم

َوم م زا َكزاَن م عِّزي     ،َععِّيَفَهل  َعَفو ُتم   ،َقد  َعَفو ُ  َعع ُكم  :ف قول ،ثم يقبل عل هم

 ،َمم ُلزوكأ ل َمل  زك  َكزِريٍم َجزَواس      ،َفزِرنِّي َمل  زُك ُلزو   َلئ ز م  َهزال م       ،ِإَل  ُكم  م ن  ُلو   َمَلَكز"  

 .َعاس ٍل ُمح س ٍن ُمَتَفضِّل

 .وما ألأ  ،قد عفونا ععك يا ل دنا :ف قولون

َفَأع ت ْقزُه م زَن    ،ب ِن اْلُحَس  ِن َكَما َعَفا َعع ا الل ُهم  اع ُف َعن  َعل يِّ :قولوا :ف قول هلم

 .الع اِر َكَما َأع َتَق ِرَقاَبَعا م َن الرِّ ِّ

 ،عزعكم  اذهبزوا فقزد عفزو ُ    ،اللزهم آمزني رب العزاملني    :ف قزول  ،ف قولون ذلك

  .(2)للعفو عين وعتق رقبي رقابكم رجا   وأعتقُت

                                                        

 .22 :عوراللورع  (1)

 .34الباب، 444ز  443ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (2)
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 مناجات وأدعية

 كثا الدعا  واملعاجاع. )عل ه السالم(العابدين كان اإلمام زين 

قزد   )عل زه السزالم(  فزرذا علزي بزن احلسزني      ،ر يف الل زل ج ز سخلزت احل   : وقال طزاو 

رجزل صزاحل مزن     :فقلزت  :قزال  .ثزم لزجد   ،ف"لى مزا شزا  اهلل   ،فقام ي"لي .سخل

 ،َكعائ ز ف ب  َكُد  ز َبُع :فسزمعته يقزول يف لزجوسه    .أهل ب ت اخلزا أللزتمعن إىل سعائزه   

فما سعزو  بهزن    : وقال طاو .َكعائ ف ب  َكُلائ َل ،َكعائ ف ب  َكُاق َف ،َكعائ ف ب  َك ُعك س م 

 .(1)يف كرب إال فرج عين

 

 يا من قصده الطالبون
 

فرةلعزا مزن زبالز"     ،خرجعزا ةجاجزاً   :قزال  ،عن محاس بن ةب ب العطار الكزويف 

يف تلزك ال"زحار     فتهزتُ  ،"فتقطعزت القافلز   ،فالزتقبلتعا ريزح لزوسا  مظلمز"     ،ل اًل

فلمزا أن   ،فلما أن جن الل ل أويت إىل شجرع عاسي" ،قفر فانته ت إىل واس  ،والربار 

 ،تفوح معزه رائحز" املسزك    ،عل ه أطمار ب ض ،إذا أنا بشاب قد أقبل ،اختلط الظالم

وأن  ،متى ما أةس حبركي خشز ت نفزاره   ،هذا ولي من أول ا  اهلل :فقلت يف نفسي

                                                        

)عل زه  تاري  اإلمام علي بن احلسزني   ،144ز   143ص  2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 . ه السالم()علفضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(
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فته زأ   ،فزدنا إىل املوضزع   ،فأخف ت نفسي ما الزتطعت  ،كثا مما يريد فعاله أمععه عن

 :وهو يقول ،لل"الع ثم وثب قائمًا

  َأو ل ززج  َقْلب ززي َفززَرَح  ،   َجَبُروتززًا َو َقَهززَر ُكززل  َشززي  ،   َمَلُكوتززًا َيزا َمززن  َأَةززاَز ُكززل  َشززي

 . ُمط  ع نَي َلكَو َأْلح ْقع ي ب َم  َداِن اْل ،اإِلْقَباِل َعَل  َك

 ،ولكعت ةركاته ،فلما أن رأيته قد هدأ  أعضاؤه ،ثم سخل يف ال"الع :قال

فته أ  لل"الع ثم  ،فرذا بعني تف ض مبا  أب ض ،قمت إىل املوضع الذ  ته أ لل"الع

فرأيته كلما مر بآي" ف هزا ذكزر    ،ل يف ذلك الوقتّثفرذا أنا مبحراب كأنه ُم ،قمت خلفه

وثززب قائمزًا وهززو   ،فلمززا أن تقشزع الظزالم   ،رسسهززا بأشزجان احلزعني  الوعزد والوع زد ي  

 :يقول

     ًَو َأم زُه اْلَخزائ ُفوَن َفَوَجزُدوُه ُمَتَفضِّزًلا     ،َيا َمزن  َقَ"زَدُه الط زال ُبوَن َفَأَصزاُبوُه ُمر ش زدا، 

َو َمَتى َفَرُح َمزن    ،  ِرَك َبَدَنُهَمَتى َراَةُ" َمن  َنَ"َب ل َغ ،َلَجَأ ِإَل  ه  اْلَعاب ُدوَن َفَوَجُدوُه َنو اًلاَو

َو ال م زن    ،ُم َو َلزم  َأْقزِض م زن  خ زد َمت َك َوَطزراً     َلِهي َقد  َتَقش زَع الظ زال  ِإ ،َقَ"َد ل َواَك ب ع   ت ه 

ا َيز  ،َصزلِّ َعَلزى ُمَحم زد  َو آل زه  َو اْفَعزل  ب زي َأو َلزى اْلزَأم َري ِن ب زكَ          ،ُمَعاَجات َك َمَدرًا ة َ اِض

 .َأر َةَم الر اة م نَي

بالزذ    :فتعلقت به فقلزت لزه   ،أثره وأن نفى علي  ،فخفت أن يفوتين شخ"ه

إال أحلقتين معك جعزاح   ،ومعحك شدع شو  لذيذ الرعب ،ألقط ععك مالل التعب

 .ومعا  كل ما نطقت ،كل ما صععت فرني ضال وبغ ي ،وكعف رق" ،رمح"

فلمزا أن   .ولكزن اتزبعين واقزف أثزر      ،ضااًل لو صد  توكلك ما كعَت :فقال

فلمزا   ،أن األرض متزد مزن حتزت قزدمي     أخزذ ب زد  فخ زل إلزي      ،صار جبعب الشزجرع 

ورأيزت   ،فسزمعت الضزج"   :قزال  .أبشر فهذه مكز"  :قال لي ،انفجر عموس ال"بح
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أمزا إذ   :فقزال لزي   ؟.بالذ  ترجوه يوم اآلزف" ويزوم الفاقز" مزن أنزت     :فقلت .احملج"

 .(1)(صلوا  اهلل عل هم أمجعني)علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب أقسمت فأنا 

 

 من أنا يا رب

الل ُهزم  َمززن  َأَنزا َةت زى َتغ َضززَب     :يقزول يف سعائزه   )عل زه السززالم( اإلمزام السزجاس   كزان  

 َيزع ُقُص م ززن   الَو  ،َو ال ُيَقبُِّحززُه ِإَلزاَ ت ي  ،َفزَو ع ء ت زَك َمززا ُيزَءيُِّن ُمْلَكزَك ِإة َسزان ي      ،َعَلزي  

 .(2) َو ال َيِءيُد ف  َها َفْقِر  ،خ َءاَنت َك َغَعائ ي

 

 وفي فناء الكعبة

يف  )عل زه السزالم(  رأيت علزي بزن احلسزني     :قال ،عن أب ه ،عن حممد بن أبي محءع

فأطزال الق زام ةتزى جعزل مزرًع يتوكزأ علزى رجلزه          ،فعا  الكعبز" يف الل زل وهزو ي"زلي    

َيزا َلز ِّد      :ثزم مسعتزه يقزول ب"زو  كأنزه بزاك        ،ال سرى ومرًع على رجله ،ال معى

َبز  َن َقزو ٍم َطزاَل َمزا     َعْلزَت َلزَتج َمَعن  َب  ع زي وَ   ع ء ت زَك َلزئ ن  فَ  َمزا وَ َأ ،ُةبَُّك ف ي َقْلب يُتَعذُِّبع ي َو

 .(3) َعاَسي ُتُهم  ف  ك

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،142ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،102ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

 .)عل ه السالم(سني ذكر ولد علي بن احل، )عل ه السالم(العابدين 

، سعزوا  مزوجءا  جلم زع احلزوائج للزدن ا واآلخزرع      ، كتزاب الزدعا ،   580ز   579ص 2الكايف: ج( 3)

 .10ح
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 وفي مسجد الكوفة 

فزرذا شززاب   ،الكوفز" سخلزت مسزجد    :قزال  ،عزن أب زه   ،عزن يولزف بزن ألزباط    

 َقَةز ي َوق خزال  ل  راب رًا يف التُّز فِّز َعَتي ُمِهز ج َو َدَجَلز  :وهو يقول يف لجوسه ،يعاجي ربه

نهضت إل زه   ،فلما انفجر الفجر ،)عل ه السالم(احلسني  فقمت إل ه فرذا هو علي بن .هَل

م فبكزى ثز   !.تعذب نفسزك وقزد فضزلك اهلل مبزا فضزلك      ،يا ابن رلول اهلل :فقلت له

)صزلى اهلل  قزال رلزول اهلل    :قزال  ،عن ألام" بن زيزد  ،ةدثين عمرو بن عثمان :قال

، عزني بكزت مزن خشز " اهلل     ،كل عزني باك ز" يزوم الق امز" إال أربعز" أعزني       :عل ه وآله(

 .(1)احلدي 

 

 اللهم أعوذ بك

َتح ُسزَن ف زي    الل ُهم  ِإنِّي َأُعوُذ ب َك َأن  :يقول )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

الل ُهم  َكَما َأَلْأُ  َو َأة َسزع َت ِإَلزي  َفزِرَذا     ،َلَوام ِح اْلُعُ وِن َعَلان َ ت ي َو َتْقُبَح ع ع َدَك َلِريَرت ي

 .(2) ُعد ُ  َفُعد  َعَلي

 

                                                        

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،99ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،98ص 46ج :حبار األنوار (2)

 .86...، حل د الساجدين
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 دعاء مواجهة الظالمين

عقبز"  ةني بلغزه توجزه مسزرف بزن     )عل ه السالم( اإلمام زين العابدين كان من سعا  

َو َكم  م ن  َبل   "   ،َربِّ َكم  م ن  ن ع َم"  َأن َعم َت ب َها َعَلي  َقل  َلَك ع ع َدَها ُشْكِر  :إىل املديع"

 ،َو َكم  م ن  َمع " َ "  َأَت  ُتَها َفَسزَتر َتَها َو َلزم  َتْفَضزح ع ي    ،اب َتَل  َتع ي ب َها َقل  َلَك ع ع َدَها َصب ِر 

َو َيززا َمززن  َقززل  ع ع ززَد َبل   ت ززه  َصززب ِر  َفَلززم   ،ل  ع ع ززَد ن ع َمت ززه  ُشززْكِر  َفَلززم  َيح ِرم ع زي َفَ زا َمززن  َقزز 

َيززا َذا اْلَمع ززُروف  ال ززذ   ال  ،َو َيززا َمززن  َرآن ززي َعَلززى اْلَمَعاص ززي َفَلززم  َيْفَضززح ع ي  ،َيخ ززُذْلع ي

ى ُمَحم زد  َو آِل ُمَحم ززد   َصزلِّ َعَلز   ،ال ُتح َ"ززى َأَمزداً َو َيزا َذا الع ع َمزا   ال ت زي     ،َيع َقض زي َأَبزداً  

 .َوب َك َأس َفُع ف ي َنح ِره  َوب َك َأل َتع  ُذ م ن  َشرِّه 

)عل زه  وكزان يقزال ال يريزد غزا علزي بزن احلسزني         ،فقدم مسزرف بزن عقبز" املديعز"    

 .(1)فسلم معه وأكرمه وةباه ووصله ،السالم(

)عل ززه أرلززل إىل علززي بززن احلسززني  ،ا قززدم املديعزز"ن مسززرف بززن عقبزز" ملززوق ززل: إ

مزا بزربك ومت  زءك    األأوصزاني   :وقزال لزه   ،فلما صار إل ه قربه وأكرمه ،فأتاه .السالم(

 ؛ان"زرف إىل أهلزك   :وقزال لزه   .ألرجوا له بغلي :ثم قال ،فجءاه خاًا .من غاك

ا ما نقزوى بزه علزى    ولو كان بأيديع ،وأتعبعاك مبش ك إل عا ،فرني أرى أن قد أفءععاهم

  .صلتك بقدر ةقك لوصلعاك

وركب فقزال مسزرف    .ما أعذرني لألما :)عل ه السالم(فقال له علي بن احلسني 

)صلى اهلل عل ه مع موضعه من رلول اهلل  ،هذا اخلا الذ  ال شر ف ه :بن عقب" جللسائها

                                                        

)عل زه  تاري  اإلمام علي بزن احلسزني    ،152ز   151ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله السالم(
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 .(1)ومكانه معه ،وآله(

 

 دعاء الكرب

أبرز  ز:  عامله على املديع"ز صاحل بن عبد اهلل املر   كتب الول د بن عبد امللك إىل 

واضربه يف مسزجد   ،وكان حمبولًا يف ةبسه .احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب

واجتمزع   ،فأخرجزه صزاحل إىل املسزجد    . سزمائ" لزوط   )صلى اهلل عل ه وآلزه( رلول اهلل 

 ،ضزرب احلسززن ثزم يعزءل ف زأمر ب    ،وصزعد صزاحل املعزرب يقزرأ علز هم الكتزاب       ،العزا  

فزأفرج العزا  ععزه ةتزى      ،)عل ه السالم(فب عما هو يقرأ الكتاب إذ سخل علي بن احلسني 

  .اسع اهلل بدعا  الكرب يفرج ععك ،يا ابن عم :فقال له .انتهى إىل احلسن

وان"رف علي بزن   :قال .وذكر الدعا  ،قل :فقال ؟.ما هو يا ابن عم :فقال

 ،فلما فر  صاحل من قرا ع الكتاب ونءل ،احلسن يكررهاوأقبل  ،)عل ه السالم(احلسني 

وكتزب صزاحل إىل    .ما ف زه األأخروا أمره وأنا أراجع  ،أرى لج " رجل مظلوم :قال

 .(2)أطلقه :فكتب إل ه ،الول د يف ذلك

                                                        

 )عل زه السزالم(  تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،152ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

، ذكر ما جلتاره من األسع " املتفرق" من الكتزب  ،  332ز    331ص :مهج الدعوا  ومعهج العباسا  (2)

 .ومن ذلك ما نقل من جمموع عت ق
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 وفي شهر رمضان

إذا سخل شهر رمضان، يكتب على غلمانزه   )عل ه السالم(اإلمام زين العابدين كان 

يزا فزالن، فعلزت    ةتى إذا كان آخر ل ل" سعاهم. ثم أههر الكتاب، وقال: ذنوبهم، 

ارفعزوا أصزواتكم   ف قرون أمجع. ف قوم ولطهم، ويقول هلزم:   ،كذا ومل أؤسبك

ربك قد أة"ى عل ك ما عملت، كما أة" ت عل عزا.   ،وقولوا: يا علي بن احلسني

ر ذل مقامزك بزني يزد     فزاذك ، ال يغزاسر صزغاع وال كزباع    ،ولديه كتاب يعطق بزاحلق 

فزاعف واصزفح، يعزف ععزك      ربك، الزذ  ال يظلزم مثقزال ذرع وكفزى بزاهلل شزه دًا.      

[َوْليَْعفُووه  َوْليَْوووفَُحه  أََ  تُِحبرووهَن أَْن ََْغِفووَر هللاُ لَُكوومْ ]لقولززه تعززاىل: ، املل ززك
(1) .

 .(2)ويبكي ويعوح

كان علزي   :يقول ()عل ه السالممسعت أبا عبد اهلل  :قال ،حممد بن عجالنوعن 

وكزان إذا   ،إذا سخل شهر رمضزان ال يضزرب عبزدًا لزه وال أمز"ً      )عل ه السالم(بن احلسني 

 ،أذنبت فالن" يوم كذا وكزذا ومل يعاقبزه   ،أذنب العبد واألم" يكتب ععده أذنب فالن

ةتى إذا كزان آخزر ل لز" مزن شزهر رمضزان سعزاهم ومجعهزم          ،ف جتمع عل هم األسب

أتزذكر   ،فعلزت كزذا وكزذا ومل أؤسبزك     ،يا فزالن  :ثم قال ،ابثم أههر الكت، ةوله

 ،ويقزررهم مج عزاً   ،ةتى يأتي علزى آخزرهم   ،بلى يا ابن رلول اهلل :ف قول ؟.ذلك

إن  ،يزا علزي بزن احلسزني     :ارفعزوا أصزواتكم وقولزوا    :ثم يقوم ولطهم ويقول هلم

                                                        

 .22 :عوراللورع  (1)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،158ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 
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 ولديزه  ،كمزا أة"ز ت عل عزا كزل مزا عملعزا       ،ربك قد أة"ى عل زك كزل مزا عملزت    

وجتد كل  ،أة"اها ال يغاسر صغاًع وال كباًع مما أت ت إال  ،كتاب يعطق عل ك باحلق

فاعف واصفح كما  ،كما وجدنا كل ما عملعا لديك ةاضرًا ،ما عملت لديه ةاضرًا

 ،فزاعف ععزا جتزده عفزواً     ،وكما حتب أن يعفزو املل زك ععزك    ،ترجو من املل ك العفو

كمزا لزديك كتزاب يعطزق بزاحلق       ،ربزك أةزداً  وال يظلزم   ،ولزك غفزوراً   ،وبك رة مًا

ز يا علي بزن احلسزني    ز فاذكر   .ال يغاسر صغاًع وال كباًع مما أت عاها إال أة"اها ،عل عا

ويأتي  ،الذ  ال يظلم مثقال ةب" من خرسل ،ذل مقامك بني يد  ربك احلكم العدل

املل ززك فززاعف واصززفح يعززف ععززك  ،وكفززى بززاهلل ةسزز بًا وشززه دًا ،بهززا يززوم الق امزز"

[َوْليَْعفُه  َوْليَْوفَُحه  أََ  تُِحبرهَن أَْن ََْغِفَر هللاُ لَُكمْ ] :فرنه يقول ؛وي"فح
(1). 

وهزو واقزف ب زعهم     ،ويلقزعهم وهزم يعزاسون معزه     ،وهو يعاس  بذلك علزى نفسزه  

 :ويقول ،يبكي ويعوح

 ،و َنا َعم زن  َهَلَمَعزا َكَمزا َأَمزر  َ    َوَقد  َعَف ،َربِّ ِإن َك َأَمر َتَعا َأن  َنع ُفَو َعم ن  َهَلَمَعا

َعزن    َنزُرس  َلزائ الً   َوَأَمر َتَعزا َأن  الَ  .َفاع ُف َعع ا َفِرن َك َأو َلى ب َذل َك م ع ا َوم َن اْلَمزْأُموِرينَ 

َنْطُلزُب َنائ َلزَك    ،َوَقد  َأَنخ َعا ب ف َعائ زَك َوب َباب زكَ   ،َوَمَساك نَي َوَقد  َأَت  َعاَك ُلني ااًل ،َأب َواب َعا

َفِرن َك َأو َلى ب َذل َك م ع ا َوم زَن   ؛ُتَخ ِّب َعا َفام ُعن  ب َذل َك َعَل  َعا َواَل ،َوَمع ُروَفَك َوَعَطاَ َك

 ،َوُجزد َ  ب زاْلَمع ُروف    ،ِإذ  ُكع ُت م ن  ُلزني ال كَ  ،ِإَلِهي َكُرم َت َفَأْكِرم ع ي .اْلَمْأُموِريَن

 .ه ِل َنَوال َك َيا َكِريمَفاخ ل ْطع ي ب َأ

فهل عفومت عين ومما كان مين إلز كم   ،قد عفو  ععكم :ثم يقبل عل هم ف قول

                                                        

 .22 :عوراللورع  (1)
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مملزوك ملل زك كزريم جزواس عزاسل حمسزن        ،فرني مل ك لو  لئ م هامل ،من لو  ملك"

 .متفضل

 .قد عفونا ععك يا ل دنا وما ألأ  :ف قولون

فأعتقزه مزن    ،ني كما عفزا ععزا  اللهم اعف عن علي بن احلس :قولوا :ف قول هلم

 ،اللزهم آمزني رب العزاملني    :ف قزول  ،ف قولزون ذلزك   .العار كما أعتق رقابعا مزن الزر   

 .وأعتقززت رقززابكم رجززا   للعفززو عززين وعتززق رقززبي      ،عززعكم اذهبززوا فقززد عفززو ُ  

يف أيززد   وتغعزز هم عمززا ،فززرذا كززان يززوم الفطززر أجززازهم جبززوائء ت"ززونهم  ،ف عززتقهم

 .(1)العا 

 

 سنفعتاب ال

 إىل احل زاع   تزامَ َة ُسْفز ا َنَيقوله:  )عل ه السزالم( عن علي بن احلسني  ،روى الءهر 

ن َمز َو ،ك الف ن أل ز ى م َضمبن َم   ر َبَتأما اع  ،ك وُنُكها ُرمارت ع ن ا َوإىل الُدَو ،ك وُنُكُل

 .(2)ك وان ن إخ ه م ب  ت ع ج ُف ن َمَو ،ك الف آن م  ُضاألر  ُهت واَر
 

 ادنيصفة ال

، أنه كزان  )عل ه السالم(، عن اإلمام زين العابدين )عل ه السالم(ال"اس  اإلمام روى 

 ،َو َأل َتع " زُحَها َفزَتُغ ُّ   ،َو َأئ َتم ُعَهزا َفَتُخزونُ   ،َةت ى َمَتى َتع ُدن ي الدُّن َ ا َفُتخ ل زفُ  يقول:

                                                        

 .34الباب، 444ز 443ص 1ج :اإلقبال باألعمال احلسع" (1)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،152ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 
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َةت ززى َكَأن َهززا  ،ب َتْفِريززِق َبزز  ٍن م ًلا ِإال َو ال َتج َمززُع َشزز ،الُتح ززد ُث َجد يززَدًع ِإل ززا َتخ ُلززُق م ث َلَهززا

 .(1) ُتح َسُد َأه ُل العَِّعمَب"أ ُتَغاُر َعَلى اْلآَلاف  َوَأو  ُمح َتج  ى،َغ  َر

 

 أين السلف الماضون

َأي زَن الس زَلُف اْلَماُضزوَن    : )عل ه السزالم( عن اإلمام السجاس  ،روى لف ان بن ع  ع"

َو َتَواَلززت   ،َطَحَعززت ُهم  َو الل ززه  اْلَمُعززونُ   ،َرُبززوَن َو اأَلن ب َ ززاُ  َو اْلُمر َلززُلونَ  َو اأَله ززُل َو اأَلْق

َو ِإن ززا ل ل ززه  َو ِإن ززا ِإَل  ززه     ،َو ِإن ززا ِإَلزز  ِهم  َلَ"ززائ ُرونَ  ،َو َفَقززَدت ُهُم اْلُعُ ززونُ  ،َعَلزز  ِهُم السِّززُعونَ 

 .(2) راج ُعون

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،152ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 

، )عل زه السزالم(  ن احلسني إمام" أبي حممد علي ب ،152ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف 
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 احتجاجات

 

 لبصريمع عباد ا

يزا   :فقال له .يف طريق مك" )عل ه السالم(علي بن احلسني اإلمام لقي عباس الب"ر  

وإن اهلل عزء   ،وأقبلزت علزى احلزج ول عزه     ،تركت اجلهزاس وصزعوبته   ،علي بن احلسني

َجنَّةَ ـُهُم  لْ ـُهْم بِ َنَّ لَ ـُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَه لَ ـإِنَّ هللاَ  ْشسََرِ ِمَن  لْ ] :وجل يقول

ِر  لْ  ز إىل قولهز  َُقَاتِنُهَن فِا َيبِيِ  هللاِ فَيَْقسُنُهَن َوَُْقسَنُهنَ  [ُمْؤِمنِينَ ـَوبَش ِ
(1)

.  

فاجلهزاس   ،إذا رأيعا هنيال  الذين هذه صفتهم :)عل ه السزالم(  فقال علي بن احلسني

 .(2)معهم أفضل من احلج

 

 مع الحسن البصري

وهزو يعزظ العزا      ،مر باحلسن الب"ر  عل ه السالم()زين العابدين اإلمام رو  أن 

 ،ألزألك عزن احلزال الزي أنزت عل هزا مقز م        .أمسزك  :ثزم قزال   ،فوقف عل زه  .مبع ى

 :قزال  .ال :قزال  .؟ترضاها لعفسزك ف مزا ب عزك وبزني اهلل للمزو  إذا نزءل بزك غزداً        أ

                                                        

 .112ز  111لورع التوب":  (1)

 .1، حالباب اجلهاس الواجب مع من يكون ، كتاب اجلهاس،22ص 5ج :الكايف (2)
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ل الي أفتحدث نفسك بالتحول واالنتقال عن احلال الي ال ترضاها لعفسك إىل احلا

أ فرتجزو   :قزال  .إني أقول ذلك بزال ةق قز"   :ثم قال ،فأطر  مل ًا :قال .؟ترضاها

أ فرتجزو سارًا   :قزال  .ال :قزال  .؟يكون لك معه لابق" )صلى اهلل عل ه وآله(نب ًا بعد حممد 

أ فرأيزت أةزدًا بزه     :قزال  .ال :قزال  .؟إل ها فتعمل ف هزا  غا الدار الي أنت ف ها ترس

وال حتزدث   ،إنزك علزى ةزال ال ترضزاها     ،رضي لعفسه من نفسزه بهزذا   ،مسك" عقل

)صزلى اهلل عل زه   وال ترجو نب ًا بعد حممزد   ،نفسك باالنتقال إىل ةال ترضاها على ةق ق"

وأنززت تعززظ   ،فززرتس إل هززا فتعمززل ف هززا   ،وال سارًا غززا الززدار الززي أنززت ف هززا    ،وآلززه(

  .؟العا 

علزي بزن    :قزالوا   ؟.مزن هزذا   :سن الب"زر  قال احل ،)عل ه السالم(فلما وىل  :قال

فمزا رئزي احلسزن الب"زر  بعزد ذلزك يعزظ         .أهل ب ت علزم  :قال .)عل ه السالم( احلسني

 .(1)العا 

 

 فضح الظالم

كزان   :ة ز  قزال   ،قول نافع بزن جزبا يف معاويز"    )عل ه السزالم(  اإلمام السجاس بل 

 ،بزل كزان يسزكته احل"زر     ،كزذب  :)عل ه السزالم(  فقال !.ويعطقه العلم ،يسكته احللم

 .(2)ويعطقه البرت

                                                        

يف أشز ا  شزتى    )عل زه السزالم(   علي بزن احلسزني   اةتجاج ،317ز    316ص 2ج :ةتجاج للطربلياال (1)

 .من علوم الدين

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني  ،107ص 2ج :" يف معرف" األئم"كشف الغم (2)
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 قالوا في حق اإلمام

 

مزا رأيزت قزط هامش زًا      :مسعت أبزي يقزول   :قال ،عن عبد العءيء بن أبي ةازم

)عل ه السالم(أفضل من علي بن احلسني 
(1). 

مزا   :قزال كزل واةزد مزعهم     ،رو  عن أبي ةزازم ولزف ان بزن ع  عز" والءهزر      و

 .(2)وال أفقه معه )عل ه السالم( العابدين رأيت هامش ًا أفضل من زين

)صزلى  يعزين ب زت الزعيب    ز مل أسرك أةدًا من أهل هذا الب ت   :قال ،عن الءهر و

)عل ه السالم(أفضل من علي بن احلسني  ز اهلل عل ه وآله(
(3). 

فطلزع علزي بزن احلسزني     ، أن فت ى من قري  جلس إىل لزع د بزن املسز ب   رو  و

هزذا لز د    :فقزال  ؟.مزن هزذا يزا أبزا حممزد      :رشزي البزن املسز ب   فقزال الق  .)عل ه السزالم( 

)عل ه السالم(احلسني بن علي بن أبي طالب بن العابدين علي 
(4). 

                                                        

أبزواب تزاري    مزن   5البزاب  ،)عل ه السزالم( كتاب تاري  علي بن احلسني  ،73ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .60...، حل د الساجدين

، ه السزالم( )عل ز إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،159ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 

 )عل ه السزالم( تاري  اإلمام علي بن احلسني  ،144ص  2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)

 .)عل ه السالم(يف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

 .)عل ه السالم(جاس يف فضائل اإلمام الس ،145ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (4)
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 كالم النبوة

أكلت حلم اجلمزل الزذ  هزرب عل زه أبزوك مزن        :كتب ملك الروم إىل عبد امللك

  .ومائ" ألف ،ومائ" ألف ،ألغءونك جبعوس مائ" ألف ،املديع"

 ،ويتوعزده  )عل ه السالم(أن يبع  إىل زين العابدين  ،امللك إىل احلجاجفكتب عبد 

  .ففعل ،ويكتب إل ه ما يقول

يلحظزه يف كزل يزوم     ،إن هلل لوةزًا حمفوهزاً   :)عل زه السزالم(  فقال علزي بزن احلسزني    

 ،ويفعزل مزا يشزا     ،ويعء ويزذل  ،ل س معها حلظ" إال حي ي ف ها و  ت ،ثالمثائ" حلظ"

  .يكف ك معها حلظً" واةدًعوإني ألرجو أن 

فلما  ،عبد امللك بذلك إىل ملك الروم فكتب ،فكتب بها احلجاج إىل عبد امللك

 .(1)ما خرج هذا إال من كالم العبوع :قرأه قال

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،161ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف علمه وةلمه وتواضعه 
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 اإلمام وطغاة عصره

 

يعز   أشزد هزروف التق ز"، ة ز  عاصزر        )عل زه السزالم(  كان اإلمام زين العابدين 

الزذين كزانوا يريزدون قتلزه، وقتزل أهزل ب تزه. ويف بعزض تلزك           عدسًا من أكرب الطغاع،

من نشزر علزوم حممزد وآل حممزد إال عزرب الزدعا         )عل ه السالم(الفرتا  مل يتمكن اإلمام 

 واملعاجاع، وما أشبه.

 من ة   الشدع والضعف.خمتلف" علمًا بأن هروف التق " كانت 

أخززت أبززي احلسززن  ،ةك مزز" بعززت حممززد بززن علززي الرضززا يف روايزز" عززن السزز دع 

 ؟.إىل مزن تفزءع الشز ع"   قال هلزا أمحزد بزن إبزراه م:      ،السالم( م)عل هصاةب العسكر 

 .)عل ه السالم(أبي حممد  إىل اجلدع أم :فقالت

 .أقتد  مبن وص ته إىل امرأع :فقلت هلا

 )عل ززه السززالم(واحلسززني بززن علزي   ،)عل ززه السزالم( اقتززدا   باحلسززني بزن علززي   :فقالزت 

)عل زه  وكان ما نرج عن علي بن احلسزني   ،زيعب بعت علي يف الظاهر أوصى إىل أخته

)عل ه السالم(لرتًا على علي بن احلسني  ؛من علم يعسب إىل زيعب السالم(
(1). 

 

                                                        

واألئمز"   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   الروايزا  الزوارسع عزن الزعيب      ،507ص 2ج :كمال الدين ومتام الععمز"  (1)

 .36، ضمن ح45ب، )عل ه السالم(يف وقوع الغ ب" لإلمام املهد   السالم( )عل هماملع"ومني 
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 قلة الشيعة

مزا   :يقزول  )عل زه السزالم(  مسعت علزي بزن احلسزني     :قال ،روى أبو عمر العهد 

 .(1)حيبعا مبك" واملديع" عشرون رجاًل

 

  ل من أمير المؤمنينالني

 ،شزهد  مسزجد املديعز"    :قزال  ،عن حممد بن ش ب" ،روى جرير بن عبد احلم د

فبلز  ذلزك علزي بزن      .فعزاال معزه   ،فرذا الءهر  وعروع بن الءبا جالسان يذكران عل زاً 

فزرن أبزي    ،أمزا أنزت يزا عزروع     :فقزال  .فجا  ةتى وقف عل هما ،)عل ه السالم(احلسني 

فلزو كعزت مبكز"     ،وأمزا أنزت يزا زهزر      .فحكم ألبزي علزى أب زك    ،ةاكم أباك إىل اهلل

 .(2)ب ت أب ك ألريتك

 

 حكام الجور

 من احلكام والطغاع: )عل ه السالم(كان ممن عاصرهم اإلمام زين العابدين 

 يءيد بن معاوي"

 ومعاوي" بن يءيد

 ومروان بن احلكم

                                                        

 .الف"ل يف ذكر املعحرفني عن علي ،104ص 4ج :شرح نهج البالغ" البن أبي احلديد (1)

 ب ان الطريق إىل الءهر . 482ص 4من ال حيضره الفق ه: ج (2)
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 وعبد امللك بن مروان

 .الول د بن عبد امللكو

 

 اإلمام يزيد أراد قتل

ملا أتي بعلي بزن   :يقول )عل ه السزالم( مسعت أبا عبد اهلل  :قال ،عن حممد احلليب

فقزال   .جعلزوه يف ب زت   ،ومزن معزه   (عل هما لعائن اهلل)يءيد بن معاوي"  )عل ه السالم(احلسني 

انظزروا   :فراطن احلزر  فقزالوا   .ل قع عل عا ف قتلعا ؛إمنا جعلعا يف هذا الب ت :بعضهم

قزال علزي بزن     .وإمنزا نرجزون غزدًا ف قتلزون     ،نافون أن يقع عل هم الب زت  إىل هنيال 

والرطانزز" ععززد أهززل  ،مل يكززن ف عززا أةزد حيسززن الرطانزز" غزا    :)عل ززه السزالم( احلسزني  

 .(1)املديع" الروم "

 

 مع مسرف بن عقبة

فززرذا ههززر   :قززال .ملززا لززا يءيززد مسززلم بززن عقبزز"  :قززال ابززن األثززا يف الكامززل

فززرذا مضززت  ،مبززا ف هززا مززن مززال أو سابزز" أو لززالح فهززو للجعززد  هززا ثالثززًافأحب ،علزز هم

والزتوص بزه    ،وانظزر علزي بزن احلسزني فزاكفف ععزه       ،فاكفف عزن العزا    ،الثالث

وقزد كزان مزروان بزن احلكزم كلزم        .وقد أتاني كتابزه  ،فرنه مل يدخل مع العا  ؛خاًا

 أن يغ زب أهلزه ععزده فلزم     يفز ملا أخرج أهل املديعز" عامزل يءيزد وبزين أم ز"       ز ابن عمر  

 .وةرمززي تكززون مززع ةرمززك ،إن لززي رمحززًا :فكلززم علززي بززن احلسززني وقززال. يفعززل

                                                        

 .1، ح12الباب ،338ز  337ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (1)
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إىل علي بن  ز  وهي عائش" ابع" عثمان بن عفان وةرمهز فبع  بامرأته   .افعل :فقال

 ،بزل أرلزل ةزرم مزروان     :وق زل  .فخرج علي حبرمه وةرم مروان إىل يعبع ،احلسني

وملززا هفززر مسززلم بززن عقبزز" علززى املديعزز"      . إىل الطززائفوأرلززل معهززم ابعززه عبززد اهلل  

حيكززم يف سمززائهم  ،سعززا العززا  إىل الب عزز" ل ءيززد علززى أنهززم خززول لززه    ،والززتباةهم

ثزم أتزى    .فقتزل لزذلك مجاعز"    ،فمن امتعع من ذلك قتلزه  ،وأمواهلم وأهل هم ما شا 

س ب عهمزا  ةتزى جلز   ،فجا   شي بني مروان وابعه عبد امللك ،مروان بعلي بن احلسني

ثزم ناولزه علزي بزن      فشزرب معزه يسزااً    ،ل تحزرم بزذلك   ؛فدعا مزروان بشزراب   ،ععده

ومل يأمعزه   ،فأرعد كفزه  .ال تشرب من شرابعا :قال مسلم .فلما وقع يف يده ،احلسني

  .وأمسك القدح ،على نفسه

ولكزن   ،واهلل لو كان إل هما لقتلتزك  ،جئت متشي بني هنيال  لتأمن ععد  :فقال

فشزرب ثزم أجلسزه     ،فزرن شزئت فاشزرب    ،وأخربني أنك كاتبتزه  ،صاني بكما أواأل

فززأمر بدابتززه   .إ  واهلل :قززال .لعززل أهلززك فءعززوا   :ثززم قززال  ،معززه علززى السززرير  

ومل يلءمه الب ع" ل ءيد على ما شزرط علزى أهزل     ،ثم محله عل ها فرسه ،فألرجت له

 .(1)املديع"

عل ه؛ فرنزه كزان قزد قتزل اإلمزام      وكان وص " يءيد باإلمام، خوفًا من فتع" العا  

 من قبل، فخاف ثورع العا . )عل ه السالم(احلسني 

                                                        

 .ذكر وقع" اْلَحر ع، 113ص 4الكامل يف التاري : ج (1)
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 مع عبد الملك في الحج

 ،كزان عبزد امللزك يطزوف بالب زت      :أنه قزال  ،)عل ه السالم(الباقر اإلمام رو  عن 

ومل يكزن عبزد امللزك     ،يطوف بني يديزه وال يلتفزت إل زه    )عل ه السالم(وعلي بن احلسني 

  ؟!.من هذا الذ  يطوف بني أيديعا وال يلتفت إل عا :فقال .جههيعرفه بو

  .)عل ه السالم( هذا علي بن احلسني :فق ل

إنزي لسزت    ،يا علي بن احلسزني  :فرسوه فقال له .رسوه إلي  :فجلس مكانه وقال

  .فما  ععك من امل"ا إلي  ،قاتل أب ك

وأفسد  ،سد مبا فعله سن اه عل هإن قاتل أبي أف :)عل ه السالم(فقال علي بن احلسني 

ولكن صر إل عا  ،كال :فقال .فرن أةببت أن تكون كهو فكن ،أبي عل ه بذلك آخرته

اللزهم أره ةرمز" أول ائزك     :وقزال  ،فجلس زين العابدين وبسط رساه .لتعال من سن انا

من يكون هذا  :فقال له .يكاس شعاعها نطف األب"ار ،فرذا إزاره مملوع سررًا ،ععدك

 .(1)اللهم خذها فال ةاج" لي ف ها ز ثم قالز حيتاج إىل سن اك  ،رمته ععد ربهة

رس  ،ملا ولي عبد امللك بن مزروان اخلالفز"   :قال ،عن عبد امللك بن عبد العءيءو

وصزدقا  أمزا    ،)صلى اهلل عل ه وآله(صدقا  رلول اهلل  )عل ه السالم(إىل علي بن احلسني 

فخرج عمر بزن علزي إىل    .وكانتا مضمومتني ،ل ه السالم()عاملنيمعني علي بن أبي طالب 

 :أقول كما قال ابن أبي احلق ق :فقال عبد امللك .عبد امللك يتظلم إل ه من ابن أخ ه

 إنمممما إذا مالممممت دواعممممي الهمممموى
 

 وأنصمممممممممممت السمممممممممممامع للقا مممممممممممل 
 

                                                        

 .1، ح12الباب ،255ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (1)
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 واصمممممممطرع النممممممماس بألبمممممممابهم
 

 نقضممممممي بحكممممممم عممممممادل فاصممممممل 
 

 ال نجعمممممممل الباطمممممممل حقممممممماً وال
 

 ن الحممممممممممق بالباطمممممممممملنلممممممممممط دو 
 

 نخمممممممماف أن تسممممممممفه أحالمنمممممممما
 

 (1)فنخممممممل المممممدهر ممممممع الخاممممممل 

  

 جنبني دماء بني عبد المطلب

والزتقامت لززه   ،ملزا ولززي عبزد امللزك بززن مزروان     :)عل ززه السزالم( قزال أبزو عبزد اهلل    

مزن عبزد    ،بسزم اهلل الزرمحن الزرة م    :وخطه ب ده ،كتب إىل احلجاج كتابًا ،األش ا 

فجعزبين سمزا  بزين عبزد      ،أمزا بعزد   .بن مزروان إىل احلجزاج بزن يولزف    اهلل عبد امللك 

 ،مل يلبثززوا بعززدها إال قلزز الً  ،فززرني رأيززت آل أبززي لززف ان ملززا ولغززوا ف هززا    ؛املطلززب

 .والسالم

وورس  ،وبعز  بزه مزع الربيزد إىل احلجزاج      ،مل يعلم به أةد ،وكتب الكتاب لرًا

وأخرب أن عبزد امللزك قزد زيزد      ،م()عل ه السالخرب ذلك من لاعته على علي بن احلسني 

 ،وأمر أن يكتزب ذلزك إىل عبزد امللزك     .لكفه عن بين هاشم ؛يف ملكه برهً" من سهره

فكتزب علزي بزن     .أتزاه يف معامزه وأخزربه بزذلك     )صلى اهلل عل ه وآله(ونربه بأن رلول اهلل 

 . (2)بذلك إىل عبد امللك بن مروان )عل ه السالم(احلسني 

له عبد امللك ةرصًا على بقا  ملك بين أم ز"، فزرن العزا  مل    أقول: وكان ما فع

، ومزع كزل ذلزك فزرن عبزد      )عل هم السزالم( يتحملوا أكثر من هذا الظلم على أهل الب ت 

                                                        

 )عل ه السزالم( تاري  اإلمام علي بن احلسني  ، 150ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .()عل ه السالميف فضائل اإلمام السجاس  ،وفضله

 .4، ح11الباب ،397ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (2)
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 امللك لار كسائر بين أم " على هلم العرتع الطاهرع.
 

 عبد الملك يحمل اإلمام ظلماً إلى الشام

يزوم محلزه    )عل زه السزالم(  حلسزني  شهد  علي بزن ا  :قال ،عن ابن شهاب الءهر 

ووكزل بزه ةفاهزًا يف عزدع      ،فأثقلزه ةديزداً   ،عبد امللك بن مروان من املديع" إىل الشام

 ،فدخلت عل ه واألق اس يف رجل زه  ،فالتأذنتهم يف التسل م والتوسيع له فأذنوا .ومجع

 ،يزا زهزر    :فقزال  .وسس  أني مكانك وأنت لامل :فبك ت وقلت ،والغل يف يديه

فرنه وإن بلز  بزك    ،أما لو شئت ما كان ،ويف ععقي يكربين تظن هذا مبا ترى علي  وأ

  .ل ذكرني عذاب اهلل ،ومن أمثالك

جزء   ال ،يزا زهزر    :ثزم قزال   ،ورجل زه مزن الق زد    ،ثم أخزرج يديزه مزن الغزل    

ةتزى قزدم املوكلزون     ،فما لبثعا إال أربع ل زال  :قال .معءلتني من املديع" معهم على ذا

إنزا نزراه    :فقال لزي بعضزهم   .فكعت ف من لأهلم ععه ،لبونه باملديع" فما وجدوهبه يط

إذ أصزبحعا فمزا وجزدنا بزني حمملزه إال       ،إنه لعازل وحنن ةوله ال نعام نرصزده  ،متبوعًا

 .فسزألين عزن علزي بزن احلسزني فأخربتزه       ،فقدمت بعد ذاك على عبزد امللزك  . ةديدًع

 .مزا أنزا وأنزت    :فقزال  .فزدخل علزي    ،نإنه قزد جزا ني يف يزوم فقزده األعزوا      :فقال

 .فو اهلل لقزد امزتأل ثزوبي معزه خ فز"ً      ،ثم خرج .ال أةب :فقال .أقم ععد  :فقلت

إنزه مشزغول    ،ة ز  تظزن   )عل زه السزالم(  لز س علزي بزن احلسزني      :فقلزت  :قال الءهر 

 .(1)فععم ما شغل به ،ةبذا شغل مثله :فقال .بعفسه

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،132ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ه معجءاتيف 
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 نماذج من ظلم بني أمية
 

يعلمزون أبعزا هم    أسركت بين أوس وهزم  :قال ،عن أب ه ،ام بن الكليبروى هش

وفز هم رجزل مزن رهزط عبزد اهلل بزن        ،)عل زه السزالم(  وةرمهم لب علي بن أبي طالب 

فزأغلظ لزه    ،فزدخل علزى احلجزاج بزن يولزف يومزًا فكلمزه بكزالم         .إسريس بن هزانئ 

  .احلجاج يف اجلواب

ري  وال لثق زف معقبز" يعتزدون بهزا إال     فزال لقز   ،ال تقل هذا أيها األما :فقال له

  .وحنن نعتد مبثلها

  ؟.وما معاقبكم :قال له

  .وال يذكر بسو  يف ناسيعا قط ،ما يعقص عثمان :قال

  .هذه معقب" :قال

  .وما رئي معا خارجي قط :قال

  ؟.ومعقب" :قال

فألزقطه ذلزك ععزدنا     ،وما شهد معا مع أبي تراب مشاهده إال رجل واةزد  :قال

  .فما له ععدنا قدر وال ق م" ،لهوأ 

  ؟.ومعقب" :قال

 ،هل حتب أبزا تزراب   ،وما أراس معا رجل قط أن يتءوج امرأًع إال لأل ععها :قال

  .فرن ق ل إنها تفعل ذلك اجتعبها فلم يتءوجها ،أو تذكره خبا

  ؟.ومعقب" :قال

د  ف عزا جاريز"   وال ول ،لد ف عا ذكر فسمي عل ًا وال ةسعًا وال ةس عًاوما ُو :قال
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  .فسم ت فاطم"

  ؟.ومعقب" :قال

إن قتله اهلل أن تعحزر عشزر    ،ونذر  امرأع معا ةني أقبل احلسني إىل العرا  :قال

  .فلما قتل وفت بعذرها ،جءر

  ؟.ومعقب" :قال

  ،وسعي رجل معا إىل الربا ع من علي ولععه :قال

  .نعم وأزيدكم ةسعًا وةس عًا :فقال

  .ومعقب" واهلل :قال

وأنزتم األن"زار بعزد     ،أنتم الشزعار سون الزدثار   :ما عبد امللكاألوقال لعا  :قال

  .األن"ار

 .فضزحك احلجزاج   .وما بالكوف" مالة" إال مالة" بين أوس :قال ؟.ومعقب" :قال

 .(1)آخر احلكاي" ،فسلبهم اهلل مالةتهم :قال لي أبي :قال هشام بن الكليب

 

 كلمة حق عند سلطان جا ر

)عل زه  ععزد علزي بزن احلسزني      )صلى اهلل عل زه وآلزه(  امللك أن ل ف رلول اهلل بل  عبد 

فكتززب إل ززه عبززد امللززك  ،فززأبى عل ززه .ويسززأله احلاجزز" ،فبعزز  يسززتوهبه معززه، السزالم( 

فزرن اهلل أمزن    ،أمزا بعزد   :)عل زه السزالم(  فأجابه  .وأنه يقطع رزقه من ب ت املال ،يهدسه

وقززال جززل  ،ز  مززن ة زز  ال حيتسززبونوالززر ،للمززتقني املخززرج مززن ة زز  يكرهززون 

                                                        

أبواب من  8الباب ،ل ه السالم()عكتاب تاري  علي بن احلسني  ،120ز   119ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .10...، حتاري  ل د الساجدين
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هَّ نو َكفُه و ] :ذكره َُ [إِنَّ هللاَ َ  َُِحُّر ُك َّ 
 .(2)فانظر أيعا أوىل بهذه اآلي" ،(1)

 

 نصيحة الملوك

علزى عبزد    (ال"زالع والسزالم   عل زه )سخلت مع علي بزن احلسزني    :قال ،عن الءهر 

ر السجوس بني ع ين علي بن فالتعظم عبد امللك ما رأى من أث ز  قال ز  امللك بن مروان

ولقد لبق لزك مزن    ،لقد بني عل ك االجتهاس ،يا أبا حممد :فقال .)عل ه السالم(احلسني 

وك زد   ،قريزب العسزب   ،)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وأنزت بضزع" مزن رلزول اهلل      ،اهلل احلسزعى 

ولقزد أوت زت مزن     ،وذو  ع"زرك  ،وإنك لذو فضل عظ م على أهل ب تك ،السبب

إال مزن مضزى مزن     ،والدين والورع ما مل ينيتزه أةزد مثلزك وال قبلزك    الفضل والعلم 

 .وأقبل يثين عل ه ويطريه ،للفك

مزن فضزل اهلل    ،كل ما ذكرته ووصفته :)عل ه السالم(فقال علي بن احلسني  :قال

)صزلى اهلل  كزان رلزول اهلل    !فأين شكره على ما أنعم يزا أمزا   ،لبحانه وتأي ده وتوف قه

فق زل   .ويظمأ يف ال" ام ةتزى يع"زب فزوه    ،ال"الع ةتى ترم قدماه يقف يف عل ه وآله(

)صزلى اهلل  ف قزول   ؟.أ مل يغفر لك اهلل ما تقدم مزن ذنبزك ومزا تزأخر     ،يا رلول اهلل :له

ولزه احلمززد يف   ،احلمزد هلل علزى مزا أوىل وأبلزى     .أ فزال أكزون عبزدًا شزكوراً     :عل زه وآلزه(  

لزن أقزوم    ،ولالت مقلتا  على صدر  ،لو تقطعت أعضائي واهلل  .اآلخرع واألوىل

مزن مج زع نعمزه الزي ال حي"ز ها       ،هلل جل جالله بشكر عشر العشا من نعم" واةدع

                                                        

 .38لورع احلج:  (1)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،165ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 
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أو يرانزي اهلل ال   ال واهلل  .مج ع محد احلامدين وال يبل  ةد نعم" معها علي  ،العاسون

 ولزوال أن  .وال لزر وال عالن ز"   ،يف ل زل وال نهزار   ،يشغلين شي  عن شزكره وذكزره  

ال يسزعين إال   ،ةقوقزاً  ولسائر العا  مزن خاصزهم وعزامهم علزي      ،ةقًا ألهلي علي 

 ،لرم زت بطزريف إىل السزما     ،ةتزى أؤسيهزا إلز هم    ،الق ام بها ةسزب الولزع والطاقز"   

 .وهو خا احلاكمني ،ثم مل أرسسهما ةتى يقضي اهلل على نفسي ،وبقليب إىل اهلل

شززتان بززني عبززد طلززب اآلخززرع  :وقززال ،وبكززى عبززد امللززك ،)عل ززه السززالم(وبكززى 

 .ما له يف اآلخرع مزن خزال    ،وبني من طلب الدن ا من أين جا ته ،ولعى هلا لع ها

 .(1)ووصله مبال ،فشفعه ف من شفع ،وعما ق"د له ،ثم أقبل يسأله عن ةاجاته

 

 مع هشام بن عبد الملك

 ،الءةزام فلم يقدر علزى االلزتالم مزن    عبد امللك، لعهد الولي وكان هشام ةج 

إذ أقبزل علزي    ،فب عما هو كزذلك  .وأطاف به أهل الشام ،فع"ب له معرب فجلس عل ه

وأط ززبهم  ،مززن أةسززن العززا  وجهززاً  ،وعل ززه إزار ورسا  ،)عل ززه السززالم( بززن احلسززني 

فززرذا بلزز  إىل موضززع  ،فجعززل يطززوف ،بززني ع ع ززه لززجاسع كأنهززا ركبزز" ععززء ،رائحززً"

ال  :فقزال  ؟.من هذا يا أمزا  :فقال شامي .لهتعحى العا  ةتى يستلمه ه بً"  ،احلجر

 .لكين أنزا أعرفزه   ز:  وكان ةاضرًاز فقال الفرزس    ،لئال يرغب ف ه أهل الشام .أعرفه

فأنشزأ ق"ز دًع ذكزر بعضزها يف األغزاني واحلل ز"        ؟.من هو يا أبزا فزرا    :فقال الشامي

 :والق" دع هذه ،واحلمال"

                                                        

 .7الباب ،171ز  170ص :لباب وبني رب األربابفتح األبواب بني ذو  األ (1)
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 تِممهِ يُْغِضممي َحيَمماًء َويُْغَضممى ِمممْن َمَهابَ 
 

 ِحممممممممميَن يَْبتَِسممممممممممُ  فََمممممممممما يَُكل مممممممممُم إِاله  
 

تِمهِ   يَْنَجاُب نُوُر المدجَجى َعمْن نُموِر غُر 
 

 َكالش ْمِس يَْنَجاُب َعمْن إِْشمَراقَِها الظجلَممُ  
 

 بَِكفهِمممممممِه َخْيمممممممُزَرانق ِريُحمممممممهُ َعبِمممممممقق 
 

ِ أَْرَوَع فِمممي ِعْرنِينِمممِه َشمممَممق    ِممممْن َكمممفه
 

ِدهِ  َمممممما قَممممماَل ال قَمممممطج إِال  فِمممممي تََشمممممهج
 

ُد َكانَممممممْت الُؤهُ نَعَممممممممْ لَممممممْوال    الت َشمممممممهج
 

 ُمْشممممممتَق ةق ِمممممممْن َرسُمممممموِل هللاِ نَْبعَتُممممممهُ 
 

مممميَمُ ـَطابَممممْت َعنَاِصممممُرهُ َواْلمممم   ِخيَُم َوالشهِ
 

مممممماُل أَثْقَمممممماِل أَْقممممممَوام  إِذَا فَممممممَدُحوا  َحم 
 

 ُحْلمممممُو الش مممممَما ِِل تَْحلُمممممو ِعْنمممممَدهُ نِعَممممممق  
 

 قَممماَل بَِمممما يَْهمممَوى َجِمممميعُُهمْ إِْن قَممماَل 
 

 َوإِْن تََكل ممممممممَم يَْوممممممممماً َزانَممممممممهُ اْلَكِلمممممممممُ  
 

 َهمممذَا اْبمممُن فَاِطَممممةَ إِْن كُْنمممَت َجاِهلَمممهُ 
 

ِه أَْنبِيَمممممممماُء هللاِ قَممممممممْد ُختُِممممممممموا   بَِجممممممممدهِ
 

فَهُ  مممممممممممملَهُ قِممممممممممممَدماً َوَشممممممممممممر   هللاُ فَض 
 

 َجممممَرى بِممممذَاَك لَممممهُ فِممممي لَْوِحممممِه اْلقَلَمممممُ  
 

 َجممممدجهُ َداَن فَْضممممُل اأْلَْنبِيَمممماِء لَممممهُ َمممممْن 
 

تِمممممِه َدانَمممممْت لَممممم   َها اأْلَُمممممممُ ـَوفَْضمممممُل أُم 
 

ْحَسمممماِن َواْنقََشممممعَتْ  ي ممممةَ بِاإْلِ  َعممممم  اْلبَرهِ
 

ْممممماَلُق َوالظجلَمممممُ    َعْنَهمممما اْلعََمايَممممةُ َواإْلِ
 

 ِكْلتَممممما يََدْيمممممِه ِغيَممممماثق َعمممممم  نَْفعُُهَمممممما
 

 يَْعُروهَُمممممممما َعمممممممَدمق  يَْسمممممممتَْوِكفَاِن َوالَ  
 

 َخِليقَِة اَل تُْخَشممممى بَممممَواِدُرهُ ـَسممممْهُل اْلمممم
 

 ِحْلُم َواْلَكمممممَرمُ ـيَِزينُمممممهُ َخْصممممملَتَاِن اْلممممم 
 

  يُْخِلمممممُف اْلَوْعمممممَد َمْيُمونممممماً نَِقيبَتُمممممهُ ال
 

 َرْحممممُب اْلِفنَمممماِء أَِريممممبق ِحمممميَن يُْعتَممممَرمُ  
 

 ِممممْن َمْعَشمممر  ُحمممبجُهْم ِديمممنق َوبُْغُضمممُهمْ 
 

 ْفمممممرق َوقُمممممْربُُهْم َمْنَجمممممى َوُمْعتََصممممممق كُ  
 

 يُْسممممتَْدفَُع السجممممموُء َواْلبَْلممممَوى بُِحمممممبهِِهمْ 
 

ْحَسمممممماُن َوالممممممنهِعَمُ    َويُْسممممممتََزاُد بِممممممِه اإْلِ
 

مق بَْعمممممممَد ِذْكمممممممِر هللاِ ِذْكمممممممُرهُمْ   ُمقَمممممممد 
 

 فِمممي كُممملهِ فَمممْرض  َوَمْختُمممومق بِمممِه اْلَكِلممممُ  
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مممتَُهمْ إِْن عُمممد  أَْهمممُل التجقَمممى َكمممانُ   وا أَ ِم 
 

أَْو قِيممَل َمممْن َخْيممُر أَْهممِل اأْلَْرِض قِيممَل  
 هُممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممْ 

  يَْسمممممتَِطيُع َجمممممَوادق بُْعمممممَد َغمممممايَتِِهمْ ال 
 

 َواَل يُممممممممَدانِيِهْم قَممممممممْومق َوإِْن َكُرُممممممممموا 
 

 هُمممُم اْلغُيُممموُث إِذَا َمممما أَْزَممممةق أََزَممممتْ 
 

 َواأْلََسمُد أُْسمُد الش ممَرى َواْلبَمأُْس ُمْحتَممِدمق  
 

 ُهْم أَْن يَُحمممل  المممذ مج َسممماَحتَُهمْ ـَ يَمممأْبَى لَممم
 

 ِخممممميَمق َكمممممِريمق َوأَْيمممممد  بِالن مممممَدى هُُضممممممق  
 

  يَْقممبُِض اْلعُْسممُر بَْسممطاً ِمممْن أَكُفهِِهمممْ ال
 

 ِسمممي اِن ذَِلممممَك إِْن أَثْممممَرْوا َوإِْن َعممممِدُموا 
 

 أَيج اْلقَبَا ِمممممِل لَْيَسممممممْت فِمممممي ِرقَممممممابِِهمْ 
 

ِلي مممممممممم   ِة َهممممممممممذَا أَْو لَممممممممممهُ نِعَممممممممممممق أِلَو 
 

ِلي ممممةَ ذَا  َمممممْن يَْعممممِرُف هللاَ يَْعممممِرُف أَو 
 

يُن ِممممْن بَْيمممِت َهمممذَا نَالَمممهُ اأْلَُمممممُ    فَالمممدهِ
 

 بُيُممموتُُهْم فِمممي قُمممَرْي   يُْستََضممماُء بَِهممما
 

 َحَكُمممواُحْكِم إِْن ـفِممي الن ا ِبَمماِت َوِعْنممَد اْلمم 
 

 وَمتَِهممممافََجممممدجهُ ِمممممْن قُممممَرْي   فِممممي أَرُ 
 

مممممممممدق َوَعِلمممممممممي  بَْعمممممممممَدهُ َعلَمممممممممممق    ُمَحم 
 

مممْعُب ِممممْن أُُحمممد    بَمممْدرق لَمممهُ َشممماِهدق َوالشهِ
 

 َخْنَدقَاِن َويَمممْوُم اْلفَمممتْحِ قَمممْد َعِلُممممواـَواْلممم 
 

 َوَخْيبَمممممممُر َوُحنَمممممممْينق يَْشمممممممَهَداِن لَمممممممهُ 
 

 َوفِمممممي قَُرْيَظممممممةَ يَممممممْومق َصممممممْيلَمق قَممممممتِمق  
 

 ي كُممملهِ نَا ِبَمممة  َممممَواِطُن قَمممْد َعلَمممْت فِممم
 

ممَحابَِة لَمم   ْم أَْكممتُْم َكَممما َكتَُمممواـَعلَممى الص 
 

 ،ها  جدًا كجده :قال .أال قلت ف عا مثلها :وقال .فغضب هشام ومعع جائءته

 ،فحبسزوه بعسزفان بزني مكز" واملديعز"      .ةتى أقول ف كم مثلها ،وأمًا كأمه ،وأبًا كأب ه

 :وقزال  .فبعز  إل زه بزاثين عشزر ألزف سرهزم       ،)عل ه السالم(فبل  ذلك علي بن احلسني 

 فلو كان ععدنا أكثر من هذا لوصلعاك به ،أعذرنا يا أبا فرا. يا ابزن   :فرسها وقال

 .ومزا كعزت ألرزأ عل زه شز ئاً     ،اهلل ما قلت الذ  قلت إال غضبًا هلل ولرلزوله  ،رلول

 ،فقبلها . تكفقد رأى اهلل مكانك وعلم ن ،حبقي عل ك ملا قبلتها :فرسها إل ه وقال
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 :فكان مما هجاه به قوله ،فجعل الفرزس  يهجو هشامًا وهو يف احلبس

 أَ يَْحبِسُممممنِي بَممممْيَن اْلَمِدينَممممِة َوال تِممممي
 

 إِلَْيَهممما قُلُممموُب الن ممماِس يَْهمممِوي ُمنِيبَُهممما 
 

 يُقَلهِمممُب َرأْسممماً لَمممْم يَكُمممْن َرأَْس َسممميهِد  
 

 َهممممماَوَعْينممممماً لَمممممهُ َحمممممْواَلَء بَممممماَد عُيُوبُ  
 

أنززه أخرجززه إىل   :ويف روايزز" أبززي بكززر العززالف    ،فززأخرب هشززام بززذلك فأطلقززه  

 .(1)الب"رع

فبعز    .وحما امسه من الديوانهشام ةبسه ملا قرأ الفرزس  األب ا ،  :ويف رواي"

فبعز    .ما قلت ذلك إال سيانز"ً  :فرسها وقال ،بدنانا )عل ه السالم(إل ه علي بن احلسني 

وكزان يوعزده    ،فلما طال احلزبس عل زه   .قد شكر اهلل لك ذلك :بها إل ه أيضًا وقال

 :فجا  إل ه وقال .فدعا له فخل"ه اهلل ،)عل ه السالم(شكا إىل علي بن احلسني  ،بالقتل

 .كذا :قال .؟كم كان عطاؤك :فقال .إنه حما امسي من الديوان ،يا ابن رلول اهلل

علمززت أنزك حتتزاج إىل أكثززر مزن هززذا    لزو   :)عل زه السززالم( فأعطزاه ألربعزني لززعً" وقزال    

 .(2)فما  الفرزس  بعد أن مضى أربعون لعً" .ألعط تك

وكزان  ، )عل زه السزالم(  ملا قال الفرزس  أب اته يف مزدح علزي بزن احلسزني      :ويف رواي"

فشكا ذلك إىل علي بزن   ،فحرمه تلك السع" ،عبد امللك ي"له يف كل لع" بألف سيعار

مبثزل الزذ  كزان     أنزا أصزلك مزن مزالي     :فقال .ه أن يكلمهولأل ،)عل ه السالم(احلسني 

واهلل يزا ابزن رلزول اهلل ال رزأتزك      :فقزال  .وصن عزن كالمزه   ،ي"لك به عبد امللك

فات"زل   .من ثزواب الزدن ا يف العاجزل    وثواب اهلل عء وجل يف اآلجل أةب إلي  ،ش ئًا
                                                        

)عل زه  إمام" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني       ،172ز   169ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف ل استه ، السالم(

 .10، ح5الباب ،268ز  267ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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هاشزم لفضزل    وكزان أةزد مسحزا  بزين     ،ذلك مبعاوي" بزن عبزد اهلل بزن جعفزر الط زار     

كزم تقزدر الزذ  بقزي مزن       ،يزا أبزا فزرا     :فقال لزه  .وأةد أسبائها وهرفائها ،عع"ره

أعط تكهزا مزن    ،فهزذه عشزرون ألزف سيعزار     :قزال  .قدر عشزرين لزع"ً   :قال ؟.عمرك

لقد لق زت أبزا حممزد وبزذل      :فقال .عف أبا حممد أعءه اهلل عن املسأل" يف أمركامالي و

 .(1)اب ذلك ألجر اآلخرعفأعلمته أني أخر  ثو ،لي ماله

 

 ً  من شعر الفرزدق أيضا

 :مدةه الفرزس  فقال )عل ه السالم(علي بن احلسني  :قال الءخمشر  يف الفائق

 فممممي كفممممه جنهممممي ريحممممه عبممممق
 

 ممممن كمممف أروع فمممي عرنينمممه شممممم 
 

 وذلزك أن رجزالً   ،ومعرفي هذه الكلمز" عج بز"   ،اجلعهي اخل ءران :قال القت يب

أتزاني   ،فلما أخذ  من الل ل مضزجعي  ، ععه فلم أعرفهمن أصحاب الغريب لألين

  .أ ال أخربته عن اجلعهي :آ  يف املعام

  ؟.فسألته شاهدًا .هو اخل ءران :قال .مل أعرفه :قلت

 فلم ألبز  إال يسزااً   ،فهببت وأنا أكثر التعجب .هدي" طرقعه يف طبق جمع" :فقال

 .(2)كفه خ ءران يف :وكعت أعرفه ،يف كفه جعهي :ةتى مسعت من يعشد

                                                        

دي  ق"زز دع ةزز ،يف ب ززان طائفزز" مززن أةاسيزز  األئمزز" وأصززحابهم  ،195ز    194ص :خت"ززاصاال (1)

 .)عل هم السالم(الفرزس  لعلي بن احلسني 

 . جعه، اجل م مع العون، ةرف اجل م، 208ص 1ج :الفايق يف غريب احلدي  (2)
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 من هو الفرزدق؟

فرزس  هو همام بن غالب بن صع"ع" التم مزي املشزاجعي،   الوال نفى أن الم 

 .(1)فرزس  لقبهالوكع ته أبو فرا ، و

 (عل زه ال"زالع والسزالم   )أمزا املزنيمعني   حضر مبفرزس  مع أب ه تشرفا الويف التاري  أن 

: هل ةفظت القرآن؟. فقال الفرزس : ال. م()عل ه الساليف الب"رع. فسأله أما املنيمعني 

فرزس  إىل معءله، وبقي ف ه لع" كامل" الحبفظ القرآن. فرجع  )عل ه السالم(فأمره اإلمام 

 .(2)ةتى ةفظ القرآن بأكمله

 

 مع الحجاج الثقفي

إن أرس  أن يثبزت   :رو  أن احلجاج بن يولف كتب إىل عبد امللزك بزن مزروان   

 !.)عل ه السالم( ملكك فاقتل علي بن احلسني

فزرني رأيزت    ؛بين سما  بين هاشزم واةقعهزا  فجّع ،أما بعد :فكتب عبد امللك إل ه

 .(3)آل أبي لف ان ملا أولعوا ف ها مل يلبثوا إىل أن أزال اهلل امللك ععهم

                                                        

 . سفرز، باب ما أوله الفا ، كتاب القاف ،227ص 5ج :جممع البحرين (1)

 .ورس  بفضلهيف القرآن وذكر اآلثار الي  ،22ص 10ج :شرح نهج البالغ" البن أبي احلديد (2)

 .2، ح5الباب ،256ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (3)
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 من ظلم الحجاج

 .ابرأ مزن علزي   :فقال ألةدهما .أخذ احلجاج مول ني لعلي :قال ،عن ابن بكا

فاخرت لعفسك قطزع   ،قتلين اهلل إن مل أقتلك :فقال ؟.  إن مل أبرأ معهما جءا :فقال

تزاهلل   :قزال  .فزاخرت لعفسزك   ،هو الق"اص :فقال له الرجل :قال .يديك أو رجل ك

هزو باملرصزاس    :قزال  ؟.وما أهعك تزدر  مزن خلقزك أيزن ربزك      ،إني ألرى لك لسانًا

مزا   :اةبه اآلخزر فقزال  ثزم قزدم صز    :قال .فأمر بقطع يديه ورجل ه وصلبه .لكل هامل

 .(1)فأمر أن يضرب ععقه وي"لب :قال .أنا على رأ  صاةيب :فقال ؟.تقول

 

 الحجاج والحرة بنت حليمة

 ،رو  أنه ملا ورس  ةرع بعت ةل م" السزعدي" علزى احلجزاج بزن يولزف الثقفزي      

فرالز" مزن غزا     :قالت لزه  .ةرع بعت ةل م" السعدي" أنت  :قال هلا .فمثلت بني يديه

  .منيمن

علزى أبزي    )عل زه السزالم(  إنك تفضلني عل زًا   فقد ق ل ععك  ،اهلل جا  بك  :فقال هلا

  .بكر وعمر وعثمان

  .لقد كذب الذ  قال إني أفضله على هنيال  خاصً" :فقالت

  ؟.وعلى من غا هنيال  :قال

 ،ولزززل مان ،وساوس ،وإبزززراه م ،ولزززوط ،ونزززوح ،أفضزززله علزززى آسم :قالزززت

                                                        

 .5، ح50اجمللس ،302ص: األمالي لل"دو  (1)
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  .سالم()عل ه الوع سى ابن مريم 

وتءيدين عل هم لبعً" من األنب زا    ،تفضل عه على ال"حاب" إنك  ويلك  :فقال هلا

  ؟.ضربت ععقك  إن مل تأت ين بب ان ما قلت  ،من أولي العءم من الرلل

ولكن اهلل عء وجل فضله علز هم يف   ،ما أنا مفضلته على هنيال  األنب ا  :فقالت

[َووى مََتُم َ بَّوأُ فَغَوَهَِوعَ ] :بقوله عء وجل يف ةزق آسم  ،القرآن
وقزال يف ةزق   ، (1)

[َوَكوواَن َيووْعيُُكْم َمْشووُكهً  ]: )عل ززه السززالم( علززي
فبمززا  ،يززا ةززرع أةسززعت  :فقززال .(2)

َضوَرَب هللاُ ] :اهلل عء وجل فضله عل همزا بقولزه   :فقالت ؟.تفضل عه على نوح ولوط

َِْن ِمووْن ِعبَاِتنَووا َمووثًَل ِلنَّووِ ََن َكفَووُرو   ِْمووَرأَ َ نُووهأو َو ْمووَرأَ َ  لُووه و َكانَسَووا تَْحووَت َعْبووَد

ووَل  لنَّوواَ  َمووَ  ـَصاِلوو ُُ َُُمووا فَنَووْم َُْغنِيَووا َعْنُهَمووا ِمووَن هللاِ َشووْيئًا َوقِيووَ   ْت َحْيِن فََخانَسَا

ِنينَ  ُِ [ لدَّ 
 ،املعتهزى  كزان مالكزه حتزت لزدرع      )عل زه السزالم(  وعلي بزن أبزي طالزب    ، (3)

 .الي يرضى اهلل تعزاىل لرضزاها ويسزخط لسزخطها     ،لءهرا زوجته بعت حممد فاطم" ا

 ؟.فبما تفضل عه على أبي األنب زا  إبزراه م خل زل اهلل    ،يا ةرع أةسعت  :فقال احلجاج

ِ أَِ نِووا َكْيووَف تُْحيِووا ] :اهلل عززء وجززل فضززله بقولززه  :فقالززت يُم َ ب  ُِ َُ إِْبووَر  َوإِْا قَووا

َُ أَ ـ ْلوو َُ بَنَووى َولَِكووْن ِليَْطَمووئِنَّ قَْنبِوواْم تُووْؤِمْن قَووـلَوو وَ  َمْهتَى قَووا [ا
ومززوال  أمززا  ،(4)

لزو كشزف الغطزا  مزا      :ال نتلف ف زه أةزد مزن املسزلمني     قال قواًل )عل ه السالم(املنيمعني 

 . وهذه كلم" ما قاهلا أةد قبله وال بعده ،ازسس  يق عًا

  ؟.فبما تفضل عه على مولى كل م اهلل ،يا ةرع أةسعت  :فقال

                                                        

 .121لورع طه:  (1)

 .22لورع اإلنسان:  (2)

 .10لورع التحريم:  (3)

 .260لورع البقرع:  (4)
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افِفًوا ََسََرقَّوُُّ ] :ل اهلل عء وجزل يقو :قالت َُ [فََخوَرَج ِمْنَهوا 
وعلزي بزن أبزي     ،(1)

ةتزى أنزءل    ،مل نزف  )صلى اهلل عل زه وآلزه(  با  على فراش رلول اهلل  )عل ه السالم(طالب 

[َوِمَن  لنَّاِس َمْن ََْشِري نَْفَسأُ  ْبسِغَاَء َمْرَضاِ  هللاِ ] :اهلل تعاىل يف ةقه
(2) . 

  ؟.)عل ه السالم(فبما تفضل عه على ساوس ولل مان  ،يا ةرع سعت أة :قال احلجاج

ِنيفَوةً ] :اهلل تعاىل فضله عل هما بقوله عء وجل :قالت َُ عَْننَواَخ  ََ ََوا َت ُووُت إِنَّوا 

ِ َوَ  تَسَّبِووِ   ْلووـفِووا  َلَْ ِ  فَوواْحُكْم بَووْيَن  لنَّوواِس بِاْلوو َهَهِ فَيُِاوونََّك َعووْن َيووبِيِ  ـَحق 

[هللاِ 
(3).  

رجزل كزان لزه كزرم      ،يف رجلزني  :قالزت  ؟.يف أ  شي  كانت ةكومتزه  :قال هلا

 :فقزال  .)عل ه السزالم( فاةتكما إىل ساوس  ،فعفشت الغعم بالكرم فرعته ،واآلخر له غعم

ال يزا   :فقال لزه ولزده   .ةتى يعوس إىل ما كان عل ه ،تباع الغعم ويعفق مثعها على الكرم

َُووا ُيوونَْيَمانَ ] :قززال اهلل تعزاىل  .بززل ينيخززذ مزن لبعهززا وصززوفها  ،أبزه  ْمنَا [فَفَهَّ
وإن ، (4)

لزلوني عمزا    ،لزلوني عمزا فزو  العزرش     :قزال  )عل زه السزالم(  موالنا أما املنيمعني عل ًا 

)صزلى  سخل على رلول اهلل  )عل ه السزالم( وإنه  ،للوني قبل أن تفقدوني ،حتت العرش

أفضززلكم  :للحاضززرين  عل ززه وآلززه()صززلى اهلل فقززال الززعيب .يززوم فززتح خ ززرب  اهلل عل ززه وآلززه(

 ؟.فبمززا تفضززل عه علززى لززل مان  ،أةسززعت  :فقززال هلززا .وأعلمكززم وأقضززاكم علززي

ا ُمْنًكوا َ  ََْنبَِغوا َِلََحودو ـَُوُّْ ِلو... َ ب ِ ] :اهلل تعاىل فضله عل ه بقوله تعزاىل  :فقالت

                                                        

 .21لورع الق"ص:  (1)

 .207لورع البقرع:  (2)

 .26لورع ص:  (3)

 .79لورع األنب ا :  (4)
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[ِمْن بَْعِدي
ال  ،يا سن زا ثالثزاً   ك طلقت :قال )عل ه السالم(وموالنا أما املنيمعني علي  ،(1)

َر ُ نَْجعَنَُها ِلنَّوِ ََن َ  ] :فععد ذلك أنءل اهلل تعاىل ف ه .ةاج" لي ف ك  ُِ تِْنَك  لدَّ ُ   آلَ

[َُِرَُدوَن ُعنُهًّ  فِا  َلَْ ِ  َوَ  فََساًت 
(2) . 

 ؟. )عل ه السالم(فبما تفضل عه على ع سى ابن مريم  ،يا ةرع أةسعت  :فقال

َُ هللاُ ََا ِعيَسى  ْبَن َمْرَََم ] :عاىل عء وجل فضله بقوله تعاىلاهلل ت :قالت إِْا قَا

َا إِلَ  أَ  َُ ُيوْبَحانََك َموا ََُكوهُن ـأَْنَت قُْنَت ِلننَّاِس  تَِّخ ُونِا َوأُم ِ َهْيِن ِموْن ُتوِن هللاِ قَوا

َُ َما لَْيَس لِ ـلِ  و إِْن ُكْنُت قُْنسُأُ فَقَْد َعنِ ـا أَْن أَقُه ْمسَأُ تَْعنَُم َما فِا نَْفِسوا َوَ  ا بَِحق 

ُم  لغُيُهبِ  [ُهْم إِ َّ َموا أََمْرتَنِوا بِوأِ ـَما قُْنُت لَ *  أَْعنَُم َما فِا نَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعلَّ
(3) 

ملزا اسعزوا    )عل زه السزالم(  وعلزي بزن أبزي طالزب      ،فزأخر احلكومز" إىل يزوم الق امز"     ،اآلي"

فهزذه كانزت فضزائله مل تعززد     .هم ومل يززنيخر ةكزومتهم قتلز  ،الع"زاي" ف زه مزا اسعزوه    

 . بفضائل غاه

ثم أجازها  .ولوال ذلك لكان ذلك ،خرجت من جوابك ،يا ةرع أةسعت  :قال

(رمح" اهلل عل ها)ولرةها لراةًا ةسعًا  ،وأعطاها
(4). 

                                                        

 .35لورع ص:  (1)

 .83لورع الق"ص:  (2)

 .117ز  116لورع املائدع:  (3)

ويف ذكر اللزوح احملفزوه الزذ  نزءل بزه جربئ زل علزى         ،138ز   136ص :الفضائل البن شاذان القمي (4)

 .ما يعفع للمستب"رين )صلى اهلل عل ه وآله(العيب 
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36 

 أحداث مهمة في عصر اإلمام
 

 : واقعة الطف1

يف الرابع" والعشزرين مزن عمزره    يوم كربال   م()عل ه السزال اإلمام زين العابدين كان 

، وقززد نهكتزه العلزز" واملززرض  ،فززراشالملقززى علزى   كزان مريضززاً الشزريف أو أكثززر، و 

حب   مل يتمكن من الق ام، وشا  اهلل ذلك؛ لتستمر ذري" رلول اهلل من نسل احلسني 

 ، ولكي ال تبقى األرض خال " من احلج".)عل ه السالم(

من القتل، والتمر نسل رلول اهلل  )عل ه السالم(ن العابدين ولذلك للم اإلمام زي

 .)عل ه السالم( من احلسني )عل ها السالم(من فاطم"  )صلى اهلل عل ه وآله(

وهزو   )عل زه السزالم(  زين العابزدين  اإلمام أراس مشر قتل  )عل ه السالم(تل احلسني وملا ُق

لزه مزن أهزل الب زت إىل     ومحله عمر بن لزعد مزع مزن مح    ،ععهالقوم فدفعه  ،مريض

 وقد نهكته العل". ،الكوف"

كزان علزي بزن     )عل زه السزالم(  تزل احلسزني   أنزه ملزا قُ   ،عزن اجللزوس    ،روى أبو خمعف

 .(1)فجعل رجل معهم يدافع ععه كل من أراس به لو ًا ،احلسني نائمًا

                                                        

، )عل زه السزالم(  أبي حممد علي بن احلسني إمام"  ،143ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(ته معجءايف 
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 أقول: )نائمًا( أ  من شدع مرضه.

 

 : خروج المختار2

خروج املختار. فرن  )عل ه السالم(ام زين العابدين من األةداث املهم" يف ع"ر اإلم

ةكومز" املختززار هززي أول ةكومز" شزز ع " بعززد ةكومزز" أمزا املززنيمعني واإلمززام احلسززن    

. ومتكن املختار أن نرج ن"ف العامل اإللزالمي الشزرقي معزه مزن حتزت      )عل هما السالم(

 ل طرع ةكوم" بين أم ".

أن نزرج سولز" مزن لز طرع الزدول      وهذه عمل " صعب" جدًا، كما لو أراس شخص 

االلتعماري" الكربى يف زمانعا هذا. ومما لاعد املختار على ذلك، شدع تعفر املسزلمني  

من ةكوم" بين أم " وهلمهزم وطغ زانهم، وخاصز" مزا ارتكبزوه ضزد العزرتع الطزاهرع         

عل زه  )ًا عل ما املنيمعني ، فرن العا  كانوا حيبون أ)صلى اهلل عل ه وآله(أهل ب ت رلول اهلل 

 .)عل هم السالم(طهار األب ت الوأهل  (ال"الع والسالم

وةرك" املختار وثورتزه، لزببت تعاقزب احلكومزا  الشز ع " علزى العزرا ، وإن        

 كان ب عها بعض الفاصل الءمين:

 هز.199وكان ةكمهم يف الكوف" عام  .بين طباطبا يف العرا كحكوم" 

، ألسزها أبزو احلسزن علزي     احلل"، وكان مركءهم هز388ني عام وةكوم" املءيدي

 .بن مءيد بن مرثد العاشر  األلد 

 وةكوم" البويه ني، وكان عاصمتهم بغداس، وةكموا العرا  وغاه.

 .وةكوم" ال"فويني، ة   ةكموا العرا  وإيران

ويف أواخززر ةكومزز" العثمززان ني، كززان ةكززم العتبززا  املقدلزز"، مثززل: العجززف    
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 ل"، وما أشبه، ب د ةكوم" ش ع" من أهال ها.األشرف، وكربال  املقدل"، وةتى احل

)قززد  لزره( الشزااز   مززازا حممزد تقزي   ويف زمزن القائزد الشز      
، كانزت تززدار  (1)

 األمور ب د الش ع" يف ثورع العشرين.

 

 ضد المختار اتهامات بني أمية

 ثم إن بين أم " ومن يوال هم، اتهموا املختار إللقاطه وإلقاط ثورته.

 لى قسمني:وكان اتهاماتهم ع

 اتهام املختار يف عق دته بالعسب" إىل التوة د والعبوع واملعاس وما أشبه. :ولاأل

، ة ز  نسزبوا   )عل زه السزالم(  الثاني: ما يرتبط بك ف " تعامله مع قتل" اإلمام احلسني 

                                                        

آي" اهلل العظمزى الشز   حممزد تقزي بزن املزازا حمزب علزي بزن أبزي احلسزن املزازا حممزد علزي احلزائر                  (1)

هزز، ونشززأ يف  1256ولززد يف شزااز عززام   .الشزااز ، زعز م الثززورع العراق ز" املعروفزز" بثزورع العشزرين     

 األول زا  ومقزدما  العلزوم، وةضزر علزى أفاضزلها ةتزى بزرع وكمزل.          ا، فقزرأ ف هز  لز" كربال  املقد

ةتزى صزار مزن أجزال  تالم زذه       ،هاجر إىل لامرا  يف أوائل املهاجرين، فحضر على اجملدس الشااز 

وأركان حبثه، وبعد وفاع ألتاذه تعني للخالفز" بااللزتحقا  واألولويز" واالنتخزاب، فقزام بالوهزائف       

مل تشغله مرجع ته العظمى وأشغاله الكثاع عزن العظزر يف أمزور     والتدريس وترب " العلما . من اإلفتا 

العا  خاصهم وعامهم، وةسزبك مزن أعمالزه اجلبزارع موقفزه اجلل زل يف الثزورع العراق ز"، وإصزداره          

قزد   كزان  ملا كان هلا من الوقع العظز م يف العفزو .   ؛تلك الفتوى اخلطاع الي أقامت العرا  وأقعدته

 ،أفتى من قبزل حبرمز" انتخزاب غزا املسزلم، فكزان العراق زون طزوع إراستزه ال ي"زدرون إال عزن رأيزه            

يف الثال  عشر مزن ذ  احلجز"    )رمحه اهلل(تويف  جتماعاتهم تعقد يف ب ته يف كربال  مرا  عدع.اوكانت 

ةاشز "   مزن منيلفاتزه:   ومقربتزه ف زه مشزهورع.    ،الشزريف احلسز ين  هزز، وسفزن يف ال"زحن    1338عام 

 .)علز هم السزالم(  سيزوان أهزل الب زت العبزو       .مباة  األصزول .  ةاش " كتاب الب ع.  املكالب احملرم"

 الرلال" العمل ".
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 إل ه أنه قتلهم بطريق" فض ع" ال يرضى بها اإللالم.

 ن ورس يف بعض الكتب.والظاهر أن كال االتهامني كذب ال صح" له، وإ

وقتلززهم، أمزا أكثززر مززن ذلززك فلززم   )عل ززه السززالم(فاملختزار اقززتص مززن قتلزز" احلسزني   

 يثبت، بل حيتمل أنه من تلف ق بين أم " ومن أشبه.

 :(1)فبعو أم " القائلني مبثل هذه األب ا 

 لعبممممممت هاشممممممم بالملممممممك فممممممال
 

 خبممممممر جمممممماء وال وحممممممي نممممممزل 
 

 :(2)والذين قالوا         

 جبمممممممممممار عنيمممممممممممدب يهممممممممممددنت
 

 نممممممما ذاك جبمممممممار عنيمممممممدأفهممممممما  
 

 ذا مممما ج مممت ربمممك يممموم حشمممرإ
 

 يممممما رب مزقنمممممي الوليمممممد :فقمممممل 
 

 (3)وأةرقزوا مكز" والكعبز"    )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   والذين قد أبزاةوا مديعز" رلزول اهلل    

كمزا يظهزر ذلزك ملزن     وارتكبوا آالفًا من اجلرائم، ال يتورعون عن اتهام مثل املختار، 

 .راجع التاري 

                                                        

صززلوا  اهلل )املسززلك الثالزز  يف األمززور املتززأخرع عززن قتلززه  ،181ص: اللززهوف علززى قتلززى الطفززوف (1)

 .(عل ه

تتمزز" مززن  63البززاب ،)عل ززه السزالم( املززنيمعني  تتمزز" كتززاب تزاري  أمززا  ،193ص 38ج :حبزار األنززوار  (2)

مزن طزر     (صزلوا  اهلل ولزالمه عل زه   )أبواب الع"وص الدال" على اخل"وص على إمامز" أمزا املزنيمعني    

 .اخلاص" والعام"

 .)عل هم السالم(يف زيارع قبور أهل الب ت  ،167ص 1ج :الطرائف يف معرف" مذاهب الطوائف (3)
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 : واقعة الحرة3

واقعزز"  )عل ززه السززالم(مززن األةززداث املهمزز" الززي وقعززت يف ع"ززر اإلمززام السززجاس   

احلرع، وكانت الواقع" يوم األربعا  الثامن والعشرين من شزهر ذ  احلجز" عزام ثالثز"     

 ولتني من اهلجرع العبوي".

 واحلززرار يف بقززرب املديعزز" املعززورع،  ع( بززالفتح أرض ذا  ةجززارع لززوسا  ّراحَلززو)

 .نسب" إىل رجل (ةرع واقم) :الوقع" يف موضع يقال لههذه وكانت  كثاع، احلجاز

ة ززت تالقززى جزز   يءيززد مززع مسززلمي املديعزز"، وغلززب جزز   يءيززد علزز هم ثززم   

 ارتكبوا من اجلرائم ما ارتكبوا.

، ههر للعا  فسق )عل ه السزالم( ملخص الوقع": أن بعد التشهاس اإلمام احلسني و

هم، وخرج مجزع  طغ انيهم ووتعدورهم وهلمهم، وع" انهم يءيد وبين أم "، وج

من أهل املديع" إىل الشام، والتقوا ب ءيد، ورأوا معه شرب اخلمزر، واللعزب بزالكالب    

والقمار والطعبور، ونكاح احملارم، ولائر املعكرا  واحملرمزا . فلمزا رجعزوا أخزربوا     

املديع" عامل يءيزد معهزا،   املسلمني يف املديع" بذلك، وعءموا على خلعه، فأخرج أهل 

ثززم  ،وة"ززروا بززين أم زز" يف سار مززروان    ،بززي لززف ان أعثمززان بززن حممززد بززن    وهززو 

، وأخززذوا بلعزن يءيززد ولزبه جهززارًا. وقزالوا: مززن يقتززل أوالس    أخرجزوهم مززن املديعز"  

األنب ا ، ويعكح احملارم، ويرتك ال"الع، ويشرب اخلمر، ال يل زق خبالفز" املسزلمني،    

 .عبد اهلل بن ةعظل" غس ل املالئك"وقد بايع قسم معهم 

فلما وصل اخلرب إىل يءيزد، أرلزل مسزلم بزن عقبز" الزذ  كزان لزفاكًا، واشزتهر          

مبسرف، إللرافه يف إراق" سما  األبريا ، مع ج   كبا من الشام إىل املديعز" إل زاس   
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 الثورع ف ها.

فزرن   ،مزع مسزلم بزن عقبز" املزر       فوجه يءيد إل هم اثين عشزر ألفزاً   :قال الطرب 

نظزر  او ،إذا ههزر  علز هم فأحبهزا ثالثزاً     :وقال لزه  ،هلك فاحل"ني بن منا السكوني

فرنه مل  ؛واسن جملسه ،والتوص به خاًا ،فاكفف ععه، )عل ه السالم(علي بن احلسني 

 .(1)يدخل يف شي  مما سخلوا ف ه

مزن   ةبزًا بزه، بزل كزان يءيزد نزاف       )عل ه السالم(ومل تكن الوص " بعلي بن احلسني 

 .)عل ه السالم(تبعا  ق"" عاشورا ، وما فعله باحلسني 

فلما وصل ج   يءيد إىل معطق" قريب" من املديع" تسمى بزاحلرع، وكزان الفاصزل    

مزز اًل واةززدًا، خززرج إلزز هم أهززل املديعزز"    )صززلى اهلل عل ززه وآلززه( مسززجد الززعيب ب عهززا وبززني 

من ال"حاب" والتزابعني ولزائر    للدفاع، فوقع احلرب وُقتل كثا من أهل املديع" املعورع

 املسلمني.

ولكزن سخزل جز       ،)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   ففر  العزا  والتجزنيوا بقزرب رلزول اهلل     

خب زوهلم وبكزل    )صلى اهلل عل ه وآله(املديع"، ثم سخلوا مسجد رلول اهلل مسرف بن عقبه 

العزا  وهزم    وأخذوا يقتلزون  ،)صلى اهلل عل ه وآلزه( اهلل رلول وقاة"، ومل يراعوا ةرم" 

يف املسجد، ةتى امتأل املسجد بالدم واجلث ، وأخذ  اخل زول تزروث وتبزول بقزرب     

 . )صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل القرب الطاهر ل

وقد قتل ج   يءيد من وجوه املهاجرين واألن"ار لبعمائ"، ومزن عامز" العزا     

ا مزن أوالس أبزي   رجااًل ونسا   وأطفااًل أكثزر مزن عشزرع أالف مسزلم ومسزلم"، وقتلزو      

، كمزا ُقتزل   صغر بن عبد اهلل بن جعفرأعون و ،بكر بن عبد اهلل بن جعفر ابطالب: أ

                                                        

 .ذكر وقع" اْلَحر ع، 113ص 4الكامل يف التاري : ج (1)
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 .)عل هم السالم(عدس آخر من أهل الب ت 

وعبزا  بزن    ،ومحءع بزن نوفزل بزن ةزارث     ،عبا  بن رب ع"وكان ف من ُقتل: 

 هم.وغا ،هلب يبأعتب" بن 

ث" أيام، فأبزاةوا الزدما  واألمزوال    جل   يءيد ثالديع" امل "بن عقبثم أباح مسرف 

والعسززا ، فقتلززوا مززن قتلززوا، وأةرقززوا مززا أةرقززوا، ولززرقوا مززا لززرقوا، وهتكززوا       

 األعراض ما هتكوا، وسالوا شرف املسلما  واملنيمعا  مبا سالوا.

 

 من قساوة جي  يزيد

سخزل رجززل مززن جزز   يءيززد مززن أهزل الشززام ب تززًا مززن ب ززو  األن"ززار يف املديعزز"    

فرأى امزرأع وب زدها طفزل رضز ع. فقزال هلزا: هزل يف الب زت مزا تعطز ين مزن            املعورع، 

 األموال. فأقسمت املرأع باهلل تعاىل أنه مل يبق اجل وش لعا ش ئًا.

 فقال هلا: البد أن تأت ين بشي ، وإال قتلتك وطفلك الرض ع!

ق ، فزات )صلى اهلل عل ه وآله(قالت: هذا الطفل ابن رجل مسلم من أن"ار رلول اهلل 

 اهلل وأبعد ععا.

ثم خاطبت املرأع ول دها الذ  كان يرتضع معهزا: بزين لزو كزان لعزا شزي  لقدمتزه        

 هلذا الرجل، ولعجو  بك معه.

ولكن تقدم ذلك الرجل القالي، وأخذ برجل الطفل، وكان يرتضزع مزن أمزه،    

 وجره ورماه على احلائط بقوع، حب   تكسر رأله، وانتثر خمه أمام أمه.
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 ديةبيعة العبو

ملا انتهى مسرف وج شه من قتل من ُقتل، ولرق" ما ُلزر ، وهتزك مزن ُهتزك،     

علزى أنهزم   أمر بأن يبايع من بقي من العا  يءيد بن معاوي" علزى العبوسيز" والرق ز"، و   

 .حيكم يف سمائهم وأمواهلم وأهل هم ما شا  ،خول عب د ل ءيد بن معاوي"

 وكل من خالفه ومل يبايع قتله.

بقي بهذه الب ع" يءيد بن معاوي"، خوفًا على أنفسهم، إال اإلمام فبايع مج ع من 

 .علي بن عبد اهلل بن عبا ، و)عل ه السالم(زين العابدين 

، وكزان اإلمزام يقزرأ هزذا     )عل زه السزالم(  وقد ةفظ اهلل تعزاىل اإلمزام زيزن العابزدين     

رب  ،نواألرضني السزبع ومزا أقللز    ،هللنأاللهم رب السماوا  السبع وما  الدعا :

 ،حنزره يف بزك   أسرأو ،عوذ بك من شزره أ ،رب حممد وآله الطاهرين ،العرش العظ م

  شره. وتكف ين ،خاه ن تنيت ينألألك أو

رف بزن  إىل مسز  )عل زه السزالم(  زيزن العابزدين   بعلزي بزن احلسزني     يملزا أتز  ويف رواي": 

 .من هذا؟ :قالعقب"، 

 .علي بن احلسني :قالوا

يءيزد  مزا  األإن  :ثم قال ،ه على السرير والطعفس"ثم أجلس ،وأهاًل مرةبًا :قال

مسزرف  فزأمر   ،إ  واهلل :قزال  ،لعل أهلزك فءعزوا   :ثم قال لعلي، أوصاني بك قباًل

 .(1)بدابته فألرجت ثم محله فرسه عل ها

                                                        

 .ذكر وقع" اْلَحر ع، 113ص 4الكامل يف التاري : ج (1)
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 إيواء كثير من النساء

كثاًا مزن نسزا  أهزل املديعز"      )عل ه السالم(يف وقع" احلرع، آوى اإلمام زين العابدين 

يف بسزتان لزه خزارج املديعز" إىل أن     وذلزك   ،ةتى من نسزا  بزين أم ز"، وةفزظ علز هم     

 انتهت وقع" احلرع.

عزوهلن إىل أن  يعاف ز"  ضم إل ه أربعمائ" امرأع َم )عل ه السالم(ويف بعض الروايا  إنه 

 .(1)تفر  ج   مسلم بن عقب"

 .(2)أربعمائ" امرأع مع أوالسهن :ويف رواي"

 

 الهجوم على مكة

، وارتكب ف ها مزن اجلزرائم مزا ارتكزب،     ديع"فر  مسرف بن عقب" من أمر امل وملا

وثزورع أهزالي مكز"، ولكعزه      ،ءباالز عبزد اهلل بزن   توجه إىل مك" املكرم" إل اس ثزورع  

 ما  يف ولط الطريق من قبل أن ي"ل إىل مك"، فدفعوه هعاك.

   ونبشزت  فجزا  ، ءيد بزن عبزد اهلل بزن رب عز"    لم ولد وملا ذهب اجل  ، كانت أ

قرب مسرف بن عقب"، وأخرجزت جسزده، وصزلبته علزى شزجرع، فكزان كزل مزن  زر          

 .(3)عل ه يرم ه حبجارع

                                                        

 .723، حةكايا  عن بعض األجواس، 276ص 2: جالتذكرع احلمدون " (1)

 .11، ب353ز  352ص 1رب ع األبرار ون"وص األخبار: ج (2)

 .584، حخرب يوم احلرع، 331ص 5: جأنساب األشراف (3)
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 مع مرواناإلمام حسن تعامل 

 )عل زه السزالم(  يف هجوم ج   يءيزد علزى املديعز"، التجزأ إىل اإلمزام زيزن العابزدين        

)عل زه  مزام  مروان مع زوجته وأطفاله، وكانت زوجته عائش" بعزت عثمزان، فزآمعهم اإل   

وأرللهم إىل بستان له خارج املديعز" ة ز  كزان مكانزًا آمعزًا، فضز فهم وةفزظ         السالم(

 معروف". املعاسي"مواقفه وألهل الب ت، كثرع عدا  مروان هذا مع  عل هم ولرتهم.

)صلى اهلل عل ه وآله(كان مروان وأبوه طريد  رلول اهلل 
(1). 

 ، وةارب اإلمام يف ةرب اجلمل.سالم()عل ه الأما املنيمعني يبغض عل ًا  وكان

 بين أم " على معزع سفزن  كان من احملرضني ل، )عل ه السالم(ويف تش  ع اإلمام احلسن 

، مما لبب أن يرموا جعازع اإلمزام اجملتبزى   (صلى اهلل عل ه وآله) ععد جده )عل ه السالم( اإلمام

)صزلى اهلل عل زه   ل اهلل بالسهام، ةتى أصاب لبعون لهمًا جعازع لزبط رلزو   )عل ه السالم(

وآله(
(2). 

، ملا جاؤوا بالرأ  الشريف إىل جملس (عل ه ال"الع والسالم)سني احلمام ويف ق"" اإل

 يءيد، كان مروان ةاضرًا فأخذ الرأ  الشريف وأهانه، وقال هذه األشعار:

 يمممما حبممممذا بممممردك فممممي اليممممدين
 

 ولونممممك األحمممممر فممممي الخممممدين 
 
 كأنممممممممممما حممممممممممف بمممممممممموردتين

 
 ممممن دم الحسمممينشمممفيت نفسمممي  

 
 .(3)واهلل لكأني أنظر إىل أيام عثمان

                                                        

 .برمامته على معاوي" وغاه )عل ه السالم(احلسني اةتجاجه  ،299ص 2ج لي:للطربةتجاج اال (1)

يف ، )عل ه السزالم( إمام" أبي حممد احلسن بن علي  ،44ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (2)

 .)عل ه السالم( وزيارته هوفات

 .)عل ه السالم(أبو عبد اهلل احلسني بن علي بن أبي طالب ، 626ص 1أع ان الش ع": ج (3)
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37 

 استشهاد اإلمام
 

يززوم املعززورع، املديعزز" مسززمومًا شززه دًا يف  )عل ززه السززالم(اإلمززام زيززن العابززدين تززويف 

لزع"  زس وتسزعني مزن      ،معزه  أو اخلامس والعشرين ،من احملرم الثاني عشرالسبت 

وكزان   أو أكثزر، حبسزب اخزتالف األقزوال،     لبع و سزون لزع"ً   وله يومئذ  ،اهلجرع

 .إمامته أربعًا وثالثني لعً"

بزأمر مززن   ،هشزام بزن عبزد امللزك    ه ، وق ززل مّسز الول زد بزن عبزد امللزك    د مّسزه  وقز 

 .(1)الول د

احلسن بن علي بزن أبزي طالزب    اإلمام مع عمه  ،الغرقدبالبق ع  )عل ه السالم(فن وُس

 .ب د الوهاب ني الي مت هدمها القب"نفس يف  )عل ه السالم(

وهزو   )عل زه السزالم(  ما  علزي بزن احلسزني     :قال ،)عل ه السالم( عن جعفر بن حممد

 .(2)ابن مثان و سني لعً"

فزن بزالبق ع   وُس ،باملديعز"  )عل ه السزالم( ما  علي بن احلسني  :قال ،وعن أبي فروع

                                                        

أبزواب  مزن   10البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،152ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .14...، ضمن حتاري  ل د الساجدين

ذكزر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن           ،91ص 2ج :كشف الغم" يف معرفز" األئمز"   (2)

 .)عل ه السالم(احلسني ذكر ولد علي بن ، )عل ه السالم(العابدين 
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عهم لكثزرع مزن مزا  مز     ؛لزع" الفقهزا    :وكزان يقزال هلزذه السزع"     ،لع" أربزع وتسزعني  

 .(1)ف ها

 :قزال  ،)عل زه السزالم(  سني بن علزي بزن احلسزني بزن علزي بزن أبزي طالزب         وعن احل

 وصل عا عل ه بالبق ع ،لع" أربع وتسعني )عل ه السالم(ما  أبي علي بن احلسني(2). 

باملديع" يوم السبت الثعي  )عل ه السالم(تويف : روض" الواعظنيو إعالم الورىويف 

لززبع  ولززه يومئززذ  ،حملززرم لززع"  ززس وتسززعني مززن اهلجززرع  عشززرع ل لززً" بق ززت مززن ا 

 .(3)و سون لعً"

وكزان يف أيزام    ،كانت مدع إمامته بعد أب ه أربعًا وثالثني لزع"ً  :إعالم الورىويف 

 ،ومزروان بزن احلكزم    ،وملزك معاويز" بزن يءيزد     ،بق " ملك يءيزد بزن معاويز"    :إمامته

 .(4)ك الول د بن عبد امللكيف مل )عل ه السالم(وتويف  .وعبد امللك بن مروان

قزبض علزي بزن احلسزني      :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي عبزد اهلل   ،عن أبي ب"او

وعزاش بعزد    ،يف عام  س وتسزعني لزع"ً   ،وهو ابن لبع و سني لعً" )عل ه السزالم( 

 .(5) سًا وثالثني لعً" )عل ه السالم(احلسني 

                                                        

أبزواب  مزن   10البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،151ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .10...، ضمن حتاري  ل د الساجدين

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني  ،91ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

 .1، ف3ركن الثال ، بال ،481ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (3)

جملزس يف ذكزر إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني          ،201ص 1ج :روض" الواعظني وب"اع املزتعظني  

 .زين العابدين ومعاقبه

 .1، ف3الركن الثال ، ب ،481ص 1ج :إعالم الورى بأعالم اهلدى (4)

 .6، حه السالم()عل مولد علي بن احلسني ، أبواب التاري  ،كتاب احلج"، 468ص 1ج :الكايف (5)
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 ثامن عشر احملرم من لع" أربزع  يف )عل ه السزالم( تويف  :وقال صاةب كفاي" الطالب

 .(1) س وتسعون :وق ل ،وتسعني

وقززال الشزز   يف امل"ززباح، يف ال ززوم اخلززامس والعشززرين مززن احملززرم لززع" أربززع       

)عل ه السالم(وتسعني كانت وفاع زين العابدين 
(2). 

يف ال وم اخلامس والعشزرين مزن احملزرم لزع"     ويف تاري  املف د : والعدس القوي"ويف 

كانت وفاع موالنا اإلمام السجاس زين العابدين أبي حممد وأبي احلسزن   ،سعنيأربع وت

)عل ه السالم(علي بن احلسني 
(3). 

 

 الحمد هلل الذي صدقنا وعده

 )عل زه السزالم(  ملزا ةضزر علزي بزن احلسزني       :قزال  ،(صزلوا  اهلل عل زه  )عن أبي احلسن 

َحْمُد هللِ  لَّوِ ي َصوَدقَنَا ـْلو ] :فقزال يف املزرع األخزاع    .الوفاع أغمي عل زه ثزالث مزرا    

أُ ِمَن  لْ َوْعَدهُ َوأَْوَ ثَنَا  َْلَ  وُر  لْ ـْ َ  نَسَبَهَّ َْ ثزم   ،[عَواِمِنينَ َجنَِّة َحْيُث نََشواُء فَونِْعَم أَ

 .(4)(صلوا  اهلل عل ه)ما  

 أقول: الظاهر أن اإلغما  عل ه كان من شدع أثر السم.

                                                        

أبزواب  مزن   10البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،152ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .14...، ضمن حتاري  ل د الساجدين

 .احملرم ،أما الشهور االثعا عشر، 42، ف509ص :امل"باح للكفعميانظر  (2)

تززاري  وفززاع اإلمززام   ،س والعشززرونال ززوم اخلززام، 315ص :العززدس القويزز" لززدفع املخززاوف ال وم زز"   (3)

 .وأوالسه )عل ه السالم(السجاس 

 .75ىل إ 73لورع الءمر اآليا   ،254ص 2ج :تفسا القمي (4)
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 ،الوفزاع  )عل زه السزالم(  علزي بزن احلسزني     ملا ةضر :قال ،عن لهل بن زياس رفعهو

َحْمُد هللِ  لَّوِ ي َصوَدقَنَا ـ ْلو] :ثزم قزال   ،ثم رفزع ععزه الثزوب    ،أغمي عل ه فبقي لاعً"

أُ ِمَن  لْ َوْعَدهُ َوأَْوَ ثَنَا  َْلَ  ُر  لْ ـْ َ  نَسَبَهَّ َْ [عَاِمِنينَ َجنَِّة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَ
ثم  ،(1)

فمزا    ،ثزم مزد الثزوب عل زه     :قزال ،[ الرشزح  وا إىل الرل  ]وابلغ ،اةفروا لي :قال

 .(2))عل ه السالم(

 

 قراءة الواقعة والفتح

مسعتزه   :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي احلسن  ،عن احلسن بن علي بن بعت إل ا 

 ،أغمي عل ه ثم فتح ع ع ه ،ملا ةضرته الوفاع )عل ه السالم(إن علي بن احلسني  :يقول

َحْمُد هللِ  لَّوِ ي َصوَدقَنَا َوْعوَدهُ ـ ْلو] :وقال ،وإنا فتحعا لك ،الواقع"إذا وقعت  :وقرأ

أُ ِمَن  لْ َوأَْوَ ثَنَا  َْلَ  ُر  لْ ـْ َ  نَسَبَهَّ َْ [عَاِمِنينَ َجنَِّة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَ
ثم قزبض   ،(3)

 .(4)ومل يقل ش ئًا ،من لاعته

                                                        

 .74 :لورع الءمر (1)

أبزواب  مزن   10البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،153ص 46ج :حبار األنزوار  (2)

 .15...، ضمن حتاري  ل د الساجدين

 .74 :لورع الءمر (3)

 .5، ح)عل ه السالم(مولد علي بن احلسني ، أبواب التاري  ،كتاب احلج"، 468ص 1ج :الكايف (4)
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 من الوصايا األخيرة

)عل زه  ملا ةضر علزي بزن احلسزني     :قال ،)عل ه السالم(ر عن أبي جعف ،عن الثمالي

أوص ك مبزا أوصزاني بزه أبزي ةزني       ،يا بين :وقال ،ضمين إىل صدره ،الوفاع السزالم( 

 إيزاك وهلزم مزن ال جيزد     ،يزا بزين   :قزال  ،ومما ذكر أن أبزاه أوصزاه بزه    ،ةضرته الوفاع

 .(1)عل ك ناصرًا إال اهلل

 

 صالة الجنازة

علزي بزن   ملزا أن مزا     :عزن لزع د بزن املسز ب    والءهزر ،  د يف رواي" علي بن زي

وانهال  ،وأثعى عل ه ال"احل والطاحل ،شهد جعازته الرب والفاجر، )عل ه السزالم( احلسني 

إن أسركزت الزركعتني يومزًا مزن الزدهر       :فقلزت  .العا  يتبعونزه ةتزى وضزعت اجلعزازع    

فجزا    ،وثبت ألصليو ،ثم خرجا إىل اجلعازع ،ومل يبق إال رجل وامرأع ،فال وم هو

فأجابه تكبا  ،وأجابه تكبا من السما  ،فأجابه تكبا من األرض ،تكبا من السما 

ومززن يف  ،فكزرب مززن يف السزما  لزبعاً    ،ففءعزت ولزقطت علززى وجهزي    .مزن األرض 

وسخززل العززا    ،(صززلوا  اهلل عل همززا )وصززلى علززى علززي بززن احلسززني     ،األرض لززبعًا

 .(صزلوا  اهلل عل همزا  ) ال"زالع علزى علزي بزن احلسزني      وال ،فلم أسرك الركعتني ،املسجد

إن هزذا هلزو    ،لو كعت أنا مل أخرت إال ال"الع على علي بن احلسني ،يا لع د :فقلت

 ؛ل زتين كعزت صزل ت عل زه     ،ما أرس  إال اخلزا  :فبكى لع د ثم قال .اخلسران املبني

                                                        

 .10، ح34اجمللس ،182ص :األمالي لل"دو  (1)



   /6سلسلة من حياة املعصومني  292 

 .(1)فرنه ما رئي مثله

 

 وحتى الناقة تبكيه

كانت لعلزي بزن احلسزني     :يقول )عل ه السالم(أبا جعفر  مسعت :قال ،عن زرارع

فجزا   بعزد    ز  قزال ز قد ةج عل ها اثعتني وعشرين ةجزً" مزا قرعهزا مبقرعز" قزط       ،ناق"

فأتزت   ،إن العاق" قد خرجت :فقال .فما شعر  بها ةتى جا ني بعض املوالي ،موته

 .(2)ركوهاأس :فقلت .وسلكت جبرانها وترغو ،قرب علي بن احلسني فربكت عل ه

كانزت   ،ملزا مزا  علزي بزن احلسزني      :قال ،)عل ه السالم(عن أبي جعفر ويف رواي" 

فأمر  بهزا   .ومترغت عل ه ،جا   ةتى ضربت جبرانها على القرب ،ناق" له يف الرعي

 .(3)وما قرعها قرعً" قط ،وإن أبي كان حيج عل ها ويعتمر ،فرس  إىل مرعاها

 

 اإلمام ال يغسله إال إمام

 ي  أبزي كان ف ما أوصى به إلز  :قال، )عل ه السالم(عن أبي جعفر  ،أبو ب"ا روى

فرن  ؛إذا أنا مت فال يلي غسلي غاك ،يا بين :أنه قال ،)عل ه السالم(علي بن احلسني 

 .(4)مثلهاإلمام ال يغسله إال إمام 

                                                        

 .188، حلع د بن املس ب ،334ص 1ج :رجال الكشي (1)

، )عل زه السزالم(  سزني  بزاب مولزد علزي بزن احل    ، أبزواب التزاري    ،كتاب احلج"، 467ص 1ج :الكايف (2)

 .2ح

 .16، ح15الباب ،353ص 1ج :)صلى اهلل عل هم(ب"ائر الدرجا  يف فضائل آل حممد  (3)

 .8، ح5الباب ،264ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (4)
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38 

 من أصحاب اإلمام
 

مزن تتلمزذوا علزى يديزه،     و )عل زه السزالم(  زيزن العابزدين   أصزحاب اإلمزام   مزن  كان 

 :ةسب ما ذكره البعض

وعمزرو بزن عبزد     ،حي ى ابزن أم الطويزل املطعمزي   و ،جابر بن عبد اهلل األن"ار 

ولزع د بزن   ، ولزع د بزن املسز ب بزن ةزءن      ،وعامر بزن واثلز" الكعزاني   اهلل السب عي، 

وحممزد بزن   ، أبو حممد لع د بن جبا موىل بين ألدو ،هان الكعاني موىل أم هانئمج

وإمساع ل بن عبد اهلل بزن   ،والقالم بن عوف ،وأبو خالد الكابلي ،ا بن مطعمجب

 وةب ززب بززن أبززي ثابززت   ،وإبززراه م واحلسززن ابعززا حممززد بززن احلعف زز"    ،الط ززار جعفززر

وفرا  بن ، أبو محءع الثماليو ،للم" بن سيعار املدني وأبو ةازم األعرج ،األلد 

وأبزو   ،رافعأبي علي بن بن  احلسنوأيوب بن  ،وجابر بن حممد بن أبي بكر ،أةعف

والضززحاك بززن  ،إمساع ززل بززن عبززد الززرمحن املفسززر  حممززد القرشززي السززد  الكززويف 

ومح ززد بززن مولززى  ،  بززن ك سززان أبززو عبززد الززرمحن ووطززاو ،مززءاةم اخلرالززاني

وأبززو الفضززل لززدير بززن ةكزز م بززن صززه ب     ،وأبززان بززن تغلززب بززن ربززاح   ،الكززويف

ومززن موال ززه  ،والفززرزس  الشززاعر ،الربقززي وعبززد اهلل ،وقزز س بززن رمانزز"  ،ال"ززايف

 .(1)شع ب

                                                        

 .177ز  176ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب انظر  (1)
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 .(1)وغاهم

 

 مع السبيعي

صزلى   ،أن أبا إلحا  عمرو بن عبد اهلل السزب عي  :روى حممد بن جعفر املنيسب

ومل يكزن يف   ،وكان نتم القرآن يف كل ل ل" ،أربعني لعً" صالع الغداع بوضو  العتم"

وكان مزن ثقزا  علزي بزن      ،اص والعاموال أوثق يف احلدي  ععد اخل ،زمانه أعبد معه

وقزبض ولزه    ،)عل ه السالم(ولد يف الل ل" الي قتل ف ها أما املنيمعني  .)عل ه السالم(احلسني 

وهو من همزدان امسزه عمزرو بزن عبزد اهلل بزن علزي بزن ذ  محزا بزن            ،تسعون لعً"

 .(2)ألنه نءل ف هم ؛السب ع بن يبلع اهلمداني ونسب إىل السب ع

 

 بن جبيرمع سعيد 
 

)عل زه  إن لع د بن جبا كان يأمت بعلزي بزن احلسزني     :)عل ه السالم(قال أبو عبد اهلل 

 ،وما كان لبب قتزل احلجزاج لزه إال علزى هزذا األمزر       ،فكان علي يثين عل ه ،السالم(

شزقي بزن    أنزت  :قزال  ،وذكر أنزه ملزا سخزل علزى احلجزاج بزن يولزف        .وكان مستق مًا

مزا تقزول يف أبزي     :قزال  .مستين لع د بن جزبا  ،بيأمي كانت أعرف  :قال ؟.كسا

                                                        

 كزن مراجعز" كتزاب الرجزال للشز         سزالم( )عل زه ال ملعرف" املءيزد مزن أصزحاب اإلمزام زيزن العابزدين        (1)

 .)عل ه السالم(باب أصحاب أبي حممد علي بن احلسني  )رمحه اهلل(الطولي 

عمزرو بزن    ،مجل" من أصزحابهم و )عل هم السالم(يف ذكر ةوار  أهل الب ت ، 83ص :خت"اصاال (2)

 .عبد اهلل السب عي
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لو سخلت اجلع" فعظر  إىل أهلزها لعلمزت    :قال ؟.بكر وعمر هما يف اجلع" أو يف العار

فمززا قولززك يف  :قززال .ولززو سخلززت العززار ورأيززت أهلززها لعلمززت مززن ف هززا   ،مززن ف هززا

أرضززاهم  :قززال ؟.أيهززم أةززب إل ززك  :قززال .لسززت علزز هم بوك ززل  :قززال ؟.اخللفززا 

علززم ذلززك ععززد الززذ  يعلززم لززرهم   :قززال ؟.فززأيهم أرضززى للخززالق :قززال .القيخلزز

 .(1)بل مل أةب أن أكذبك :قال .أب ت أن ت"دقين :قال .وهواهم

 

 مع الزهري

إنك تبتلى  :فق ل له .قال فعربها ،الءهر  رأى يف معامه كأن يده خمضوب" غمس"

 فخرج هاربًا .ا  يف العقوب"فم رجاًل فعاقب ،لبين أم " وكان عاماًل :قال أ.بدم خط

 .)عل زه السزالم(  وةزج علزي بزن احلسزني      :قزال  .وسخل إىل غار وطال شزعره  ،وتوة 

هكزذا كزالم    :قزال أبزو العبزا     .إن لزي ف زه   :قزال  .هزل لزك يف الءهزر     :فق ل لزه 

إنزي أخزاف عل زك مزن      :فقال له .فدخل عل ه :قال .العرب إن لي ف ه ال يقال غاه

واخزرج إىل   ،فابعز  بديز" مسزلم" إىل أهلزه     ،عل ك من ذنبزك  ما ال أخاف ،قعوطك

واهلل أعلزم ة ز     ،فرجزت عزين يزا لز د      :فقزال لزه   :قال .ومعامل سيعك ،أهلك

 .(2)جيعل رلاالته

 

                                                        

ذكزر معاقزب أصزحاب األئمز" وفضزائل      جملزس يف   ،290ص 2ج :روض" الواعظني وب"اع املزتعظني  (1)

 .الش ع" واألبدال

ذكر اإلمام الرابع أبي احلسن علزي بزن احلسزني     ،106ز   105ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (2)

  .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(زين العابدين 
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 الحواريون

أيزن   :إذا كان يوم الق امز" نزاسى معزاس    :قال ،)عل ه السالم(عن أبي احلسن مولى 

وأبزو   ،وحي زى ابزن أم الطويزل    ،بزن مطعزم  جزبا   :ف قزوم  ؟.ةوار  علي بن احلسزني 

 .(1)ولع د بن املس ب ،خالد الكابلي

ارتد العزا  بعزد    :قال ،)عل ه السالم(عن أبي عبد اهلل  ،عن مج ل ،عن يونسو

وجزبا بزن    ،حي ى ابن أم الطويلو ،أبو خالد الكابلي :إال ثالثً" ،)عل ه السالم(احلسني 

كان حي ى ابن أم الطويل يزدخل مسزجد رلزول    و ،ثم إن العا  حلقوا وكثروا .مطعم

َكفَْرنَووووا بُِكووووْم َوبَووووَد  بَْينَنَووووا َوبَْيوووونَُكُم  لعَووووَد َو ُ ] :ويقززززول )صززززلى اهلل عل ززززه وآلززززه( اهلل 

[َو لبَْغَااءُ 
(2)(3). 

                                                        

أبواب تزاري   من  8الباب ،ل ه السالم()عكتاب تاري  علي بن احلسني  ،144ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .28...، حل د الساجدين

 .4لورع املمتحع":  (2)

خء ز" بزن    ،مجل" من أصزحابهم و )عل هم السالم(يف ذكر ةوار  أهل الب ت ، 64ص :خت"اصاال (3)

 .ثابت
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39 

 اإلمام أوالد

 

عل ه )من البعني والبعا ، وقد التمر به  عدس )عل ه السالم(كان لإلمام زين العابدين 

 .)عل ه السالم(نسل أب ه اإلمام احلسني  السالم(

 ،مزن األوالس  سز" عشزر ذكزراً     )عل زه السزالم(  : كان لزه  )رمحه اهلل( املف دالش   قال 

 .وأربع بعا 

 وق ل: غا ذلك.

 : ذكورًا وإناثًا )عل ه السالم(ومن أوالسه 

تكعى أم عبزد   ،السبطمه فاطم" بعت احلسن ُأ ،)عل ه السالم( حممد الباقر: اإلمام 1

 اهلل.

  احلسن.: 2

 احلسني األكرب. : 3

 .(1)الشه د زيد: 4

 و.عمر :5

 احلسني األصغر. : 6

                                                        

 يف خامت" هذا الكتاب. )عل هم السالم(ل أتي بعض التف" ل عن ة اع زيد بن علي بن احلسني ( 1)
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 عب د اهلل. : 7

 لل مان.: 8

 علي.: 9

 .حممد األصغر: 10

 : عبد اهلل.11

 : القالم.12

 : عبد الرمحن.13

 .فاطم": 14

 عل ". : 15

 .أم كلثوم: 16

 : خدجي".17

 : كلثم.18

 ل ك": م19

 .: أم البعني20

إال اثززعني  ،أبعزاؤه اثعززا عشززر مزن أمهززا  األوالس   :املعاقزب البززن شهرآشززوب يف و

 .(1)أمهما أم عبد اهلل بعت احلسن بن علي ،حممد الباقر وعبد اهلل الباهر

حممزد املكعزى    ، س" عشزر ولزداً   )عل ه السالم(لد علي بن احلسني ُو: اإلرشاسويف 

)عل زه  وأمه أم عبد اهلل بعت احلسن بن علزي بزن أبزي طالزب      لسزالم( )عل ه اأبا جعفر الباقر 

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،176ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم( أةواله وتارنهيف 
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 ،وعبززد اهلل واحلسززن واحلسززني أمهززم أم ولززد   ،مر أمهمززا أم ولززداوزيززد وعزز ،السززالم(

وعلي وكان أصغر ولد علزي بزن    ،واحلسني األصغر وعبد الرمحن ولل مان ألم ولد

وفاطمز"   ،أمزه أم ولزد   وحممزد األصزغر   ،وخدجيز" أمهمزا أم ولزد    ،)عل ه السالم(احلسني 

 .(1)وأمهن أم ولد ،وعل " وأم كلثوم

يلزي صزدقا     ،)عل زه السزالم(  وكان عبد اهلل بن علزي بزن احلسزني أخزو أبزي جعفزر       

 ،فق هًا وكان فاضاًل .)عل ه السالم(وصدقا  أما املنيمعني  ،)صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل 

وةزدث العزا     ،أخبزارًا كزثاعً   ،لزه( )صزلى اهلل عل زه وآ  عزن رلزول اهلل    ،وروى عن آبائزه 

 .(2)ومحلوا ععه اآلثار ،ععه

)صزلى اهلل عل زه   وولي صدقا  العيب  ،جل اًل مر بن علي بن احلسني فاضاًلاوكان ع

 .(3)وكان ورعًا لخ ًا ،)عل ه السالم(وصدقا  أما املنيمعني  ،وآله(

وى ةزديثًا كزثاًا   ور ،ورعزاً  فاضزالً  )عل ه السالم(وكان احلسني بن علي بن احلسني 

أخ ه أبي عن و ،عمته فاطم" بعت احلسنيعن و ،)عل ه السالم(عن أب ه علي بن احلسني 

  .)عل ه السالم(جعفر 

كعت أرى احلسزني بزن علزي بزن احلسزني       :قال ،عن أب ه ،روى أمحد بن ع سى

 .(4)مج عًا ال يضع يده ةتى يستجاب له يف اخللق :فكعت أقول ،يدعو )عل ه السالم(

كان إبراه م بزن هشزام املخءومزي     :قال ،احلسني بن علي بن احلسنيعن   روو

                                                        

 .)عل ه السالم(ذكر أوالس اإلمام السجاس  ،15ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .169ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (2)

 ص. 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (3)

 .174ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (4)
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)عل زه  ثزم يقزع يف علزي     ،وكزان جيمععزا يزوم اجلمعز" قريبزًا مزن املعزرب        ،وال ًا على املديعز" 

 ،فل"ززقت بززاملعرب ،وقززد امززتأل ذلززك املكززان ،فحضززر  يومززًا :قززال .ويشززتمه السززالم(

يزا أبزا    :فقال لزي  .رجل عل ه ث اب ب اضوخرج معه  ،فأغف ت فرأيت القرب قد انفرج

فزانظر مزا    ،افزتح ع ع زك   :قال .بلى واهلل :قلت ؟.ما يقول هذا أ ال حيءنك ،عبد اهلل

 .(1)فما  لععه اهلل ،فرمي من فو  املعرب ،فرذا هو قد ذكر عل ًا .ي"عع اهلل به

 

 تنزيه أوالد األ مة

شزز عتهم، ومززن املعتقززدين  كززانوا مززن أفضززل   )علزز هم السززالم( ثززم إن أوالس األئمزز" 

ممن لزبقهم، ومزن عاصزرهم،     )عل هم السالم(بواليتهم وإمامتهم، وإمام" لائر األئم" 

، وكانوا مزن العلمزا    )صلوا  اهلل عل هم أمجعزني( ومن يأتي بعدهم من األئم" االثين عشر 

 .)عل هم السالم(األتق ا ، الءهاس على نهج آبائهم 

، فهزو  )عل هم السالم("، أو خمالف" بعضهم لإلمام وما ورس من اسعا  بعضهم اإلمام

إمززا مززن طززر  غززا معتززربع، أو كززان يززراس بززذلك لفززت أنظززار الظلمزز" إلزز هم؛ ةفظززًا    

 ، أو ما أشبه، مما أشرنا إل ه يف بعض كتبعا.)عل ه السالم(للمع"وم 

أن واعلزم  : )عل هما السالم(ومعه ما ورس من قول اإلمام زين العابدين لولده الباقر 

، فززرن أبززى فززرن عمززره ق"ززا     ،عبززد اهلل أخززاك لزز دعو العززا  إىل نفسززه فامععززه     

 .(2)احلدي 

                                                        

ذكززر اإلمزام اخلزامس أبزي جعفززر حممزد بزن علزي بززن        ،131ص 2ج :كشزف الغمز" يف معرفز" األئمز"     (1)

 .وأما عمره، )عل ه السالم(احلسني 

 .8، ح5ابالب ،264ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)
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ولو فرض أن أةدهم كان يف عق دته بعزض اإلشزكال، علزى ةسزب مزا يءعمزه       

بعض العا ، فرنه اهتدى إىل ال"راط املستق م، ومل  ت إال  وهو كامل اإل ان كمزا  

مزن   )علز هم السزالم(  عض إىل بعزض أوالس األئمز"   يف الرواي"، من هعا ال ي"ح ما نسبه الب

 التجريح، ورمبا ي"اب اجلارح مبا ال حيمد عل ه.

 )عل زه السزالم(  لزألت أبزا عبزد اهلل     :قزال  ،عن املفضل بن عمريف تفسا الع اشي، 

ِ   لِكسَاِب إِ َّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِأ قَْبَ  َمْهتِأِ ] :عن قول اهلل ُْ [َوإِْن ِمْن أَ
ءلت ف عا هذه ن ؟.(1)

ةتزى   ، و  وال نزرج مزن الزدن ا    )عل ها السالم(إنه ل س رجل من ولد فاطم"  ،خاصً"

قَالُه  تَاهللِ لَقَْد مَثََرَخ ]: كما أقر ولد يعقوب ل ولف ةني قالوا ،يقر لإلمام وبرمامته

[هللاُ َعنَْينَا
(2)(3). 

 ،تسزبوا عل زاً  ال  :يقزول  ط مسعت أبزا زُ  :قال ،عن عبد امللك بن عمروقد ورس 

قزدم الكوفز" بعزد قتزل هشزام بزن عبزد         ،فرن جبارًا لعا من بلعجر ؛وال أهل هذا الب ت

أ ال تزرون إىل هزذا الفالزق ابزن الفالزق ك زف        :فقزال  .)عل ه السالم(امللك زيد بن علي 

فاةذروا أن  ،فطمس اهلل بها ب"ره ،فرماه اهلل بقرةتني يف ع ع ه :قال .قتله اهلل تعاىل

 .(4)ألهل هذا الب ت إال خباتتعرضوا 

                                                        

 .159 لورع العسا :( 1)

 .91 لورع يولف: (2)

 .300ح ،159آية  :سورل ال سا  ،284ز  283ص 1ج :تفس  العياوي (3)
أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،178ص 46ج :حبار األنزوار  (4)

 .34...، حتاري  ل د الساجدين
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 درر من رواياته الشريفة

 

فرن االبتهزاج بزه    ،إياك واالبتهاج بالذنب :)عل ه السالم(اإلمام زين العابدين قال 

 .(1)أعظم من ركوبه

وأمت بزززه  ،ن اهلل عززء وجزززل رفززع باإللززالم اخلس سزز"    إ :)عل ززه السززالم(  قززال  * و

 .(2)إمنا اللنيم لنيم اجلاهل " ،على مسلمفال لنيم  ،وأكرم به اللنيم ،العاق""

مزن لز س لزه لزف ه      وذّل ،هلك من ل س له ةك م يرشده :)عل ه السالم(وقال * 

 .(3)يعضده

فرنه مل يعدمك مكزر   ،إياك ومعاساع الرجال ،يا بين :البعه )عل ه السالم(وقال * 

 .(4)أو مفاجاع لئ م ،ةل م

 ؟.مزن أبويزه   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   مل أومت العيب  :)عل ه السالم(زين العابدين ئل ُل* و

                                                        

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،108ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

 .6آخر معه، حباب  ، كتاب العكاح،346ز  345ص 5ج :الكايف (2)

يزن  ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني ز        ،113ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (3)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،106ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (4)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 
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 .(1)لئال يوجب عل ه ةق ملخلو  :فقال

 من مل ير الزدن ا خطزراً   :قال ؟.من أعظم العا  خطرًا: )عل ه السزالم( وق ل له * 

 .(2)لعفسه

 .(3)إذا صل ت ف"ل صالع موسع :)عل ه السالم(* وقال 

 :قال ؟.ما أشد بغض قري  ألب ك :الم()عل ه الس قال رجل لعلي بن احلسني* و

وألءم آخرهم العار ،ألنه أورس أوهلم العار(4). 

وال  ،عجبت ملن حيتمي مزن الطعزام ملضزرته   : )عل ه السالم(زين العابدين قال * و

 .(5)حيتمي من الذنب ملعرته

والززتح معززه لقربززه  ،خززف اهلل عززء وجززل لقدرتززه عل ززك :)عل ززه السزالم( * وقززال 

 .(6)معك

أصززبحعا : )عل ززه السززالم(قززال  ؟.ك ززف أصززبحت :يومززًا )عل ززه السززالم(وق ززل لززه * 

                                                        

إلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن         ذكر ا ،106ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

 .يف ق"ار هذه املعاني )عل ه السالم( هورو  عع ،278ص :حتف العقول (2)

بزن   ملع من كالم اإلمام أبي احلسن السزجاس زيزن العابزدين علزي     ،90ص :نءه" العاهر وتعب ه اخلاطر (3)

 .10، ح)عل هما السالم(احلسني 

ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن احلسزني زيزن          ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (4)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

حلسزني زيزن   ذكر اإلمزام الرابزع أبزي احلسزن علزي بزن ا       ،107ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (5)

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني ، )عل ه السالم(العابدين 

ضززمن  ،تتمزز" أبززواب املززواعظ واحلكززم   21البةةاب ،تتمةةة كتةةاب الرو ةةة ،159ص 75ج :حبةةار األنةةوار (6)

 .19ح
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 .(1)وأصبح مج ع أهل اإللالم آمعني به ،)صلى اهلل عل ه وآله( خائفني برلول اهلل

فقزال   ؟.ما بالك إذا لافر  كتمزت نسزبك أهزل الرفقز"    : )عل ه السزالم( ق ل له * و

 .(2)ما ال أعطي مثله )صلى اهلل عل ه وآله( أكره أن آخذ برلول اهلل: )عل ه السالم(

 !إيزاك والغ بز"   :فقال .بسو  كان يغشاه يذكر رجاًل رجاًل )عل ه السالم(ومسع * 

 .(3)فرنها إسام كالب العار

 .(4)ل س بالتعذر وخف اهلل خوفًا ،إياك وما تعتذر معه :)عل ه السالم(* وقال 

شزهاسع أن ال إلزه إال    :ن بزني ثزالث خ"زال   ال يهلك مزنيم  :)عل ه السالم(* وقال 

ولزع" رمحز" اهلل عزء     ،)صلى اهلل عل زه وآلزه(  وشفاع" رلول اهلل  ،اهلل وةده ال شريك له

 .(5)وجل

كزل عززني باك ز" يززوم    :)صزلى اهلل عل زه وآلززه(  قزال رلززول اهلل   :)عل زه السززالم( * وقزال  

وعزني   ،ئت يف لب ل اهللقوعني ُف، عني بكت من خش " اهلل :إال أربع" أعني ،الق ام"

 :يبزاهي بهزا اهلل املالئكز" ويقزول     ،وعني باتت لاهرًع لزاجدعً  ،ت عن حمارم اهللض َغ

 ،قد جزافى بدنزه عزن املضزاجع     ،وجسده يف طاعي ،انظروا إىل عبد  روةه ععد 

                                                        

 .19ضمن ح ،تتم" أبواب املواعظ واحلكم 21الباب ،تتمة كتاب الرو ة ،159ص 75ج :حبار األنوار (1)

مزه والسزبب   ُأخزرب   ،)عل زه السزالم(   أبو حممد علي بن احلسني زين العابدين ،196ص :الئل اإلمام"س (2)

 .يف تءوجيها

يف أش ا  شتى من علوم  )عل ه السزالم(  علي بن احلسني اةتجاج ،315ص 2ج :ةتجاج للطربلياال (3)

 .الدين

ن السزجاس زيزن العابزدين علزي بزن      ملع من كالم اإلمام أبي احلس ،90ص :نءه" العاهر وتعب ه اخلاطر (4)

 .10، ح)عل هما السالم(احلسني 

 .)عل ه السالم(ذكر ولد علي بن احلسني  ،108ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (5)
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 .(1)اشهدوا أني قد غفر  له ،وطمعًا يف رمحي ،يدعوني خوفًا من عذابي

من جرعز" غز ظ أعقبهزا     جرع" غ ظ أةب إلي  ما جترعُت :)عل ه السالم(* وقال 

 .(2)وما أةب أن لي بذلك محر الععم ،صربًا

 .(3)ال"دق" تطفئ غضب الرب :)عل ه السالم(* وقال 

وال تتعزززرض  ،اصزززرب علزززى العوائزززب ،يزززا بزززين :البعزززه )عل زززه السزززالم(قزززال * و

 .(4)من معفعته له وال جتب أخاك إىل األمر الذ  مضرته عل ك أكثر ،للحقو 

إن هلل تعزاىل يف كزل ل لز" مزن شزهر رمضزان ععزد اإلفطزار          :)عل ه السزالم( * وقال 

فرذا كزان آخزر ل لز" مزن شزهر       ،لبعني ألف ألف عت ق من العار كل قد التوجب العار

 .(5)رمضان أعتق ف ها مثل ما أعتق يف مج عه

)عل زه  لزي بزن احلسزني    كزان ع  :قزال  ،)عل زه السزالم(  عن أبي جعفر  ،عن جابر* و

ْم ََوَرْو  ـلَو وَ  أَ ] :اهلل ي نفسي يف لرع" املزو  والقتزل ف عزا قزولُ    سّخإنه ُي :يقول السالم(

[أَنَّا نَ ْتِا  َلَْ َ  نَْنقُُوَها ِمْن أَْ َر فَِها
 .(7)وهو ذهاب العلما  ،(6)

                                                        

أبواب تزاري   من  5الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،100ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .88...، ضمن حل د الساجدين

 .81ص 2ج :موع" ورامجم (2)

 .16/  1419، ضمن ح36لساجمل ،673ص: األمالي للطولي (3)

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،165ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (4)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 

 .الف"ل، 34، الباب261ص 1ج :إقبال األعمال (5)

 .41 د:لورع الرع( 6)

 .6، حفقد العلما باب  ،كتاب فضل العلم ،38ص 1ج :الكايف (7)
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 يومًا ةزني  )عل ه السالم(ةضر  علي بن احلسني  :قال ،عن لع د بن املس ب* و

 ،أعطوا السائل: )عل ه السزالم( فقال علي بن احلسني  .فرذا لائل بالباب ،صلى الغداع

 .(1)وال ترسوا لائاًل

 

  من شعره

 بعززض األشززعار، إنشززا   أو إنشززاسًا،      )عل ززه السززالم(  رو  لإلمززام زيززن العابززدين    

 معها:
 

 أعيادنا مآتمنا
 نحن بنو المصمطفى ذوو غصمص

 
 يجرعهمممممما فممممممي األنممممممام كاظمنمممممما 

 
 عظيممممممممة فمممممممي األنمممممممام محنتنممممممما

 
 أولنمممممممممممممما مبتلًممممممممممممممى وآخرنمممممممممممممما 

 
 يفمممممممر  همممممممذا المممممممورى بعيمممممممدهم

 
 ونحمممممممممممممن أعيادنممممممممممممما مآتمنممممممممممممما 

 
 والنمماس فممي األمممن والسممرور وممما

 
 يممممممأمن طمممممممول الزممممممممان خا فنممممممما 

 
 ومممما خصصمممنا بممممه ممممن الشممممرف

 
 الطا ممممممممل بمممممممممين األنممممممممام آفتنممممممممما 

 
 يحكممممممم فينمممممما والحكممممممم فيممممممه لنمممممما

 
 (2)جاحممممممممدنا حقنمممممممما وغاصمممممممممبنا 

 
    

                                                        

 .12379، حأبواب ال"دق"من  22البابكتاب الءكاع،  ،420ص 9ج :ولائل الش ع" (1)

أبزواب  مزن   5البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتاب تاري  علزي بزن احلسزني     ،92ص 46ج :حبار األنوارانظر  (2)

 .78...، ضمن حتاري  ل د الساجدين
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 لباس الدنيا واآلخرة

 ،وإذا أنزا بشزاب مععزءل عزعهم يف أطمزار رثز"       ،كعزت بالباسيز"   :األصزمعي يقول 

 .ألصلحوا بعض شأنك ،لو شكو  إىل هنيال  ةالك :فقلت .وعل ه ل ما  اهل ب"

 :فأنشأ يقول

 والصممممممبر لممممممدلباسممممممي للممممممدنيا التج
 

 ولبسمممممي لاخمممممرى البشاشمممممة والبشمممممر 
 

 ارإذا اعترنممي أمممر لجممأت إلممى العمم
 

 ألنممممي ممممممن القمممموم المممممذين لهممممم فخمممممر 
 

 أ لممم تممر أن العممرف قممد مممات أهلممه
 

 وأن النممممممدى والجممممممود ضمممممممهما قبممممممر 
 

علمممى العمممرف والجمممود السمممالم فمممما 
 بقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

مممممن العممممرف إال الرسممممم فممممي النمممماس  
 والممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذكر

 وقا لممممممممةً لممممممممما رأتنممممممممي مسممممممممهداً  
 

 كمممممأن الحشممممما منمممممي يلمممممذعها الجممممممر 
 

 أبممماطن داًء لمممو حممموى منمممك ظممماهراً 
 

الممممذي بممممي ضمممماق عممممن وسممممعه  فقلممممت 
 الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدر

 تغيمممممممممر أحممممممممموال وفقمممممممممد أحبمممممممممة 
 

 وموت ذوي اإلفضال قالمت كمذا المدهر 
 

أبى أن يكزون هزذا الفزر      :فقلت .)عل ه السالم(فرذا هو علي بن احلسني  ،فتعرفته

 .(1)إال من ذلك الع 

                                                        

، )عل زه السزالم(  إمام" أبي حممد علي بن احلسني  ،166ص 4ج :)عل هم السزالم( معاقب آل أبي طالب  (1)

 .)عل ه السالم(يف كرمه وصربه وبكائه 
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 كتاب هللا شاهدنا

 ، أنه قال:)عل ه السالم(عن علي بن احلسني 

 ر حممممقلكممممم ممممما تممممدعون بغيمممم
 

 إذا ميممممز الصممممحا  مممممن المممممراض 
 

 عمممممممرفتم حقنممممممما فجحمممممممدتمونا
 

 كممممما عممممرف السممممواد مممممن البيمممماض 
 

 كتممممممماب هللا شممممممماهدنا علممممممميكم
 

 (1)وقاضممممممينا اإللممممممه فممممممنعم قمممممماض 

 
 

 يا كاشف الكرب
 الظلمميا من يجيب دعا المضمطر فمي 

 
 يما كاشمف الضممر والبلموى ممع السممقم 

 
 قمممد نمممام وفمممدك حمممول البيمممت قاطبمممةً 

 
 ك يممممما قيممممموم لمممممم تمممممنموأنمممممت وحمممممد 

 
 أدعممموك رب دعممماًء قمممد أممممرت بمممه

 
 فممارحم بكمما ي بحممق البيممت والحمممرم 

 
 إن كان عفوك ال يرجموه ذو سمرف

 
 (2)فممن يجمود علمى العاصمين بمالنعم 

 

 

                                                        

أبواب تزاري   من  9الباب ،)عل ه السالم(كتاب تاري  علي بن احلسني  ،146ص 46ج :حبار األنوار (1)

 .4...، ضمن حل د الساجدين

)عل زه  إمامز" أبزي حممزد علزي بزن احلسزني        ،151زز  150ص 4ج :)عل هم السالم(أبي طالب معاقب آل  (2)

 .)عل ه السالم(ده زهيف ، السالم(
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 خاتمة

 )عليه السالم(نبذة عن حياة الشهيد زيد بن علي 

 

، وكزان  السزالم(  )عل زه من أكابر أوالس األئم" وأفاضلهم، هو زيد بن علزي الشزه د   

، ولكن الظزروف آنزذاك مل تسزمح    )عل هم السالم(خروجه بالتعس ق مع أئم" أهل الب ت 

 من جور الظلم". )صلوا  اهلل عل ه(لب ان هذا االرتباط؛ وذلك حلفظ اإلمام 

وما ورس من العهي عن ثورته، أو ما يءعمه الزبعض مزن الزذم يف ةقزه، فهزو مزن       

 .)عل ه السالم(املع"وم  باب التق "، وإبعاس القض " عن

فجزا    ،)عل زه السزالم(  كعت جالسًا ععد ال"اس  جعفزر بزن حممزد     :قال ،عن معمر

)عل زه  فقزال لزه ال"زاس      .فأخزذ بعضزاستي البزاب    ،)عل ه السالم(زيد بن علي بن احلسني 

 واهلل  :فقالزت لزه أم زيزد    .أع ذك باهلل أن تكون امل"لوب بالكعال" ،يا عم :السالم(

يزا   ،يا ل ته ةسدًا ،يا ل ته ةسدًا :فقال .لك على هذا القول غا احلسد البينما حيم

أنزه نزرج مزن ولزده      ،)عل ه السالم(عن جد   ،ةدثين أبيز ثم قال   ز  ثالثًا ،ل ته ةسدًا

تفزتح   ،نرج مزن قزربه نبشزاً    ،وي"لب بالكعال" ،يقتل بالكوف" ،زيد :رجل يقال له

جيعززل روةززه يف ةوصززل" طززا   ،أهززل السززماوا يتززبهج بززه  ،لروةززه أبززواب السززما  

 .(1)يسرح يف اجلع" ة   يشا  ،أخضر

                                                        

 .11، ح10اجمللس ،40ص :األمالي لل"دو  (1)
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 :)رمحه اهلل(يقول العالم" اجمللسي 

 ،ثم اعلم أن األخبار اختلفت وتعارضزت يف أةزوال زيزد وأضزرابه كمزا عرفزت      

وقد  ،لغا احلق أكثر وعدم كونه مدع ًا ،لكن األخبار الدال" على جالل" زيد ومدةه

بزل   ،وعزدم القزدح ف زه    ،فاملعالب ةسن الظن بزه  ،األصحاب بعلو شأنهةكم أكثر 

إال مزن ثبزت مزن قبزل األئمز"       ،)عل ه السالم(عدم التعرض ألمثاله من أوالس املع"ومني 

 .(1)ولءوم الترب  ععهم ،احلكم بكفرهم )عل ه السالم(

 

 سيد من أهل البيت

)عل زه  ن علزي البزاقر   إني جلزالس ععزد أبزي جعفزر حممزد بز       :قال ،عن أبي اجلاروس

وهزو   )عل زه السزالم(  فلما نظزر إل زه أبزو جعفزر      ،)عل ه السالم(إذ أقبل زيد بن علي  ،السالم(

لقزد أهبزت أم ولزدتك يزا      ،والطالب بأوتزارهم  ،هذا ل د من أهل ب ته :قال .مقبل

 .(2)زيد

 
 

 هذه صفتك يا أبا حسين

 ،)عل زه السزالم(  لزي  سخلزت علزى أبزي جعفزر حممزد بزن ع       :قزال  ،عن جابر اجلعفي

فقال أبزو جعفزر    .فدخل عل ه معروف بن خربوذ املكي ،)عل ه السالم(وععده زيد أخوه 

                                                        

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،205ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .82ن ب ح...، تذتاري  ل د الساجدين

 .11، ح54اجمللس ،335ص :األمالي لل"دو  (2)
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 .أنشدني من طرائف ما ععدك ،يا معروف :)عل ه السالم(

 :فأنشده

 لعممممممممرك مممممممما إن أبمممممممو مالمممممممك
 

 بمممممممممممموان وال بضممممممممممممعيف قممممممممممممواه 
 

 وال بألممممممممممممممد لممممممممممممممدى قولممممممممممممممه
 

 يعممممممممادي الحكمممممممميم إذا ممممممممما نهمممممممماه 
 

 بمممممممممممممممارعولكنمممممممممممممممه سممممممممممممممميد 
 

 كمممممممممريم الطبممممممممما ع حلمممممممممو نثمممممممممماه 
 

 إذا سمممممممممدته سمممممممممدت مطواعمممممممممةً 
 

 ومهمممممممممما وكلمممممممممت إليمممممممممه كفمممممممممماه 
 

 :فقزال  ،)عل زه السزالم(  يده على كتفي زيزد   )عل ه السزالم( فوضع حممد بن علي  :قال

هذه صفتك يا أبا احلسني(1). 

 

 البشارة بوالدة زيد

 .ه السزالم( )عل ز فأت زت علزي بزن احلسزني      ،ةججزت  :قال ،عن أبي محءع الثمالي

 ،رأيزت كزأني أسخلزت اجلعز"     .ال أةدثك عزن رؤيزا رأيتهزا    أ ،يا أبا محءع :فقال لي

 إذ مسعززت قززائاًل ،فب عززا أنززا متكززئ علززى أريكززي ،فأت ززت حبززورا  مل أر أةسززن معهززا

ف هعئزك   ،ل هعئزك زيزد   ،يا علي بزن احلسزني   .ل هعئك زيد ،يا علي بن احلسني :يقول

 ،)عل ززه السززالم(فأت ززت علززي بزن احلسززني   ،بعززده ثزم ةججززت  :قززال أبززو محززءع .زيزد 

ةامزل   :أو قزال  ،فرذا هو ةامزل زيزدًا علزى يزده     ،ففتح لي وسخلت ،فقرعت الباب

عَنََهوا ]هذه  ،يا أبا محءع :فقال لي. غالمًا على يده ََ ََواَي ِموْن قَْبوُ  قَوْد  ْْ تَ ِْوَوُ  ُ 

                                                        

مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،169ز   168ص 46ج :حبزار األنزوار   (1)

 .14...، حأبواب تاري  ل د الساجدين
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[َ ب ِا َحقًّا
(1)(2). 

 

 من لم ينصرهجزاء 

 ،كعت مع حممزد بزن علزي ابزن احلعف ز" يف فعزا  ساره       :قال ،اهلل عن عون بن عبد

 )عل زه السزالم(  ل قتلن من ولد احلسزني   :ثم قال ،فرفع طرفه إل ه ،فمر به زيد بن احلسن

 ،مزن نظزر إىل عورتزه فلزم يع"زره      ،ول "زل  بزالعرا    ،زيد بن علزي  :رجل يقال له

 .(3)أكبه اهلل على وجهه يف العار

( أ  إىل جسززده م"ززلوبًا عاريززًا، وال يسززتلءم ذلززك الكشززف  قولززه: )إىل عورتززه

 الكامل.

 

 تفقد عيال الشهداء

 )عل زه السزالم(  سفع إلي أبو عبد اهلل ال"زاس  جعفزر بزن حممزد      :قال ،عن ابن ل اب"

 ،)عل زه السزالم(  وأمرني أن أقسمها يف ع زال مزن أصز ب مزع زيزد بزن علزي         ،ألف سيعار

 .(4)أربع" سنانا ز أخا فض ل الرلانز  فقسمتها فأصاب عبد اهلل بن الءبا

 

                                                        

 .100لورع يولف:  (1)

 .12، ح54اجمللس ،336ز  335ص :األمالي لل"دو  (2)

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،170ص 46ج :حبار األنزوار  (3)

 .16...، حتاري  ل د الساجدين

 .13، ح54اجمللس ،336ص :األمالي لل"دو  (4)
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 يدخلون الجنة بال حساب

 ،)عل زه السزالم(  عزن آبائزه    ،عن أبي جعفر حممد بن علي البزاقر  ،عن جابر اجلعفي

نزرج مزن صزلبك رجزل      ،يا ةسني :للحسني )صلى اهلل عل ه وآله(قال رلول اهلل  :قال

يزدخلون   ،اب العا  غرًا حمجلنيرق يتخطى هو وأصحابه يوم الق ام" ،زيد :يقال له

 .(1)اجلع" بال ةساب

 

  شهداء كأمير المؤمنين

 ،صب ح" خزرج بالكوفز"   )عل ه السالم(انته ت إىل زيد بن علي  :قال ،عن الفض ل

فزو الزذ  بعز  حممزدًا      ،من يع عين معكم على قتال أنباط أهزل الشزام   :فسمعته يقول

إال أخزذ  ب زده يزوم الق امز" فأسخلتزه       ،أةزد باحلق بشاًا ال يع عين معكم على قتاهلم 

فزدخلت علزى    ،وتوجهت حنو املديعز"  ،فلما قتل اكرتيت راةلً" :قال .اجلع" برذن اهلل

ال أخربتزه بقتزل زيزد بزن علزي       :فقلت يف نفسي ،)عل ه السزالم( ال"اس  جعفر بن حممد 

قزتين  فخع :قزال  .؟ما فعل عمي زيزد  ،يا فض ل :فلما سخلت قال لي .ف جءع عل ه

إ  واهلل  :قلزت  .ف"زلبوه  :قزال  .إ  واهلل قتلزوه  :قلت .قتلوه :فقال لي .العربع

 :ثزم قزال   ،كأنهزا اجلمزان   ،وسموعه تعحدر على سيباجي خده ،فأقبل يبكي .صلبوه

؟شهد  مزع عمزي قتزال أهزل الشزام      ،يا فض ل.  قزال  .نعزم  :قلزت:    فكزم قتلزت

لو كعت شزاكًا   :فقلت :قال .؟مائهمفلعلك شاك يف س :قال .لتً" :قلت .؟معهم

                                                        

 .2، ح25الباب ،250ز  249ص 1ج :)عل ه السالم(ع ون أخبار الرضا  (1)
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مضزى واهلل زيزد    ،أشركين اهلل يف تلزك الزدما    :فسمعته وهو يقول :قال .ما قتلتهم

 .(1)مثل ما مضى عل ه علي بن أبي طالب وأصحابه ،عمي وأصحابه شهدا 

 

 الثا ر من آل محمد

اهلل ذكر بني يزد  أبزي عبزد     :قال ،عن رجل من أصحابه ،أبو عبد اهلل الس ار 

ال أزال وش عي خبا مزا خزرج    :)عل ه السالم(فقال  .من خرج من آل حممد )عل ه السالم(

نفقزز"  ولززوسس  أن اخلززارجي مززن آل حممززد خززرج وعلززي       ،اخلززارجي مززن آل حممززد  

 .(2)ع اله

 

 ذكرت عمي زيداً 
 

 .)عل زه السزالم(  سخلزت إىل ال"زاس  جعفزر بزن حممزد       :قال ،عن محءع بن محران

 ،)عل ه السزالم( فبكى  :قال .من الكوف" :قلت .؟من أين أقبلت ،يا محءع :فقال لي

 :فقزال  !.ما لك أكثر  البكزا   ،يا ابن رلول اهلل :فقلت له .ةتى بلت سموعه حل ته

 ُوما صعع به فبك زت  ،)عل ه السالم(عمي زيدًا  ذكر.   ومزا الزذ  ذكزر َ    :فقلزت لزه 

 ،فجا ه ابعه حي ى فانكب عل ه ،لهم وقد أصاب جب عه ،مقتله ذكرُ  :فقال ؟.معه

أبشر يا أبتاه فرنزك تزرس علزى رلزول اهلل وعلزي وفاطمز" واحلسزن واحلسزني          :وقال له

                                                        

 .1، ح56اجمللس ،349ص :األمالي لل"دو  (1)

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،172ص 46ج :حبار األنزوار  (2)

 .21...، حتاري  ل د الساجدين
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فكانزت   ،فعءع السهم من جب عه ،ثم سعا حبداس .أجل يا بين :قال .(صلوا  اهلل علز هم )

 ،فحفززر لززه ف هززا وسفززن ،فجززي  بززه إىل لززاق " جتززر  ععززد بسززتان زائززدع  ،نفسززه معززه

فزذهب إىل يولزف بزن عمزر      ،وكان معهم غالم لعد  لبعضزهم  ،جر  عل ه املا وأ

ف"زلبه يف الكعالز" أربزع     ،فأخرجزه يولزف بزن عمزر     ،فأخربه بدفعهم إياه ،من الغد

وإىل اهلل  ،فلعن اهلل قاتلزه وخاذلزه   ،وذر  يف الرياح ،ثم أمر به فأةر  بالعار ،لعني

وهزو   ،علزى عزدونا   وبه نسزتعني  ،موته جل امسه أشكو ما نءل بعا أهل ب ت نب ه بعد

 .(1)خا مستعان

 

 اإلقرار بإمامة الصادق 

يف كزل زمزان    :)عل زه السزالم(  قال زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبزي طالزب   

 ،وةج" زمانعا ابن أخي جعفر بن حممد ،رجل معا أهل الب ت حيتج اهلل به على خلقه

 .(2)وال يهتد  من خالفه ،ال يضل من تبعه

 

  كالم الرضا

للمأمون العبالي ز يف ةدي  ةزول زيزد الشزه د ز:       )عل ه السالم(الرضا اإلمام قال 

    تزل يف  فجاهزد أعزدا ه ةتزى قُ    ،غضزب هلل عزء وجزل    ،إنه كزان مزن علمزا  آل حممزد

                                                        

 .3، ح62اجمللس ،393ز  392ص :األمالي لل"دو  (1)

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،173ص 46ج :حبار األنزوار  (2)

 .24...، حتاري  ل د الساجدين
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أنه مسع أباه جعفزر بزن حممزد     ،)عل ه السالم(ولقد ةدثين أبي مولى بن جعفر  ،لب له

ولو هفر لزوفى مبزا سعزا     ،إنه سعا إىل الرضا من آل حممد ،زيدًارةم اهلل عمي  :يقول

إن رضز ت أن تكزون املقتزول     ،يزا عزم   :فقلزت لزه   .وقزد التشزارني يف خروجزه    ،إل ه

ويل ملن مسع واع ته فلزم   :فلما وىل قال جعفر بن حممد ،امل"لوب بالكعال" فشأنك

 .جيبه

عزى اإلمامز" بغزا ةقهزا مزا      أ ل س قزد جزا  فز من اس    ،يا أبا احلسن :فقال املأمون

 ؟.جا 

 ،مل يزدع مزا لز س لزه حبزق      )عل ه السالم(إن زيد بن علي : )عل ه السالم(فقال الرضا 

وإمنزا جزا  مزا     ،أسعوكم إىل الرضا مزن آل حممزد   :إنه قال ،وإنه كان أتقى هلل من ذاك

غا ويضل عن لب له ب ،ثم يدعو إىل غا سين اهلل ،جا  ف من يدعي أن اهلل نص عل ه

ُُوَه ] :وكان زيد واهلل ممن خوطب بهذه اآلي" ،علم َهواِتِه  َِ ُدو  فِوا هللاِ َحوقَّ  ُِ ا ََ َو

سَبَاُكمْ  َْ  ]
(1)(2). 

 

 إنه كان نعم العم
 

فزدخلعا   ،فأت عزا املديعز"   ،خرجعزا وحنزن لزبع" نفزر     :قزال  ،عن عبد اهلل بن لز اب" 

قد خزرج أو   :فقلعا .؟زيدأ ععدكم خرب عمي  :فقال .)عل ه السالم(على أبي عبد اهلل 

فززأتى رلززول بسززام  ،فمكثعززا أيامززًا .فززرن أتززاكم خززرب فززأخربوني :قززال .هززو خززارج

                                                        

 .78لورع احلج:  (1)

 .1، ح25الباب ،249ص 1ج :)عل ه السالم(ع ون أخبار الرضا  (2)
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فمكزز   ،فززرن زيززدًا خززرج يززوم األربعززا  غززرع صززفر ،أمززا بعززد :ال"ززايف بكتززاب ف ززه

فدخلعا على ال"اس   .وقتل معه فالن وفالن ،وقتل يوم اجلمع" ،األربعا  واخلم س

 ،إنزا هلل وإنزا إل زه راجعزون     :ثم قزال  ،فقرأ وبكى ،عا إل ه الكتابوسفع ،)عل ه السالم(

 ،لزدن انا وآخرتعزا   إن عمزي كزان رجزالً    .إنزه كزان نعزم العزم     ،ععد اهلل أةتسب عمزي 

مضى واهلل عمي شه دًا كشهدا  التشزهدوا مزع رلزول اهلل وعلزي واحلسزن واحلسزني       

 .(1)(صلوا  اهلل عل هم)

 

 ك السعادةادرإ

 فذكر زيد ومزن  ،)عل ه السزالم( كعا ععد أبي عبد اهلل  :قال ،ملكار عن أبي لع د ا

 .)عل زه السزالم(  فزانتهره أبزو عبزد اهلل     ،بعزض أصزحاب اجمللزس يتعاولزه     فهزم   ،خرج معه

إنه مل متت نفس معزا إال   ،ل س لكم أن تدخلوا ف ما ب ععا إال بسب ل خا ،مهاًل :قال

 ؟.ومزا فزوا  ناقز"    :قلزت  :قال .فوا  ناق"وتدركه السعاسع قبل أن خترج نفسه ولو ب

 .(2)ةالبها :قال
 

 أيكم يعلم بعمي زيد؟

وفز هم   ،مجاعز"  (صلوا  اهلل عل زه )كان ععد أبي عبد اهلل  :قال ،عن عمار ال قظان

أنا  :فقال .؟أيكم له علم بعمي زيد بن علي :فقال .أبان بن نعمان :رجل يقال له

                                                        

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،175ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .28...، حتاري  ل د الساجدين

 .39، حالباب نواسر املعاني ،392ص :معاني األخبار (2)
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هزل لكززم يف   :فقززال .كعزا ععززده ل لز"ً   :قززال .؟ومزا علمززك بزه   :قززال .أصزلحك اهلل 

صزلوا  اهلل  )فقزال أبزو عبزد اهلل     .فخرجعا معه إل زه اجتهزاسًا أو كمزا قزال     ؟.مسجد لهل"

وكزان ب زت    ،الزذ  خزرج معزه إىل العمالقز"     (صزلوا  اهلل عل زه  )كان ب ت إبزراه م   :(عل ه

ا صزورع وجزوه   وف زه صزخرع خضزرا  ف هز     ،الزذ  كزان نز ط ف زه     )عل زه السزالم(  إسريس 

لزو أن عمزي أتزاه ةزني      ز  ثزم قزال  زز   )عل ه السالم(وف ه معا  الراكب يعين اخلضر  ،العب ني

 ،ومزا أتززاه مكزروب قززط   ،ألجززاره عشزرين لززع"ً  ،ف"ززلى ف زه والززتجار بزاهلل   ،خزرج 

 .(1)وسعا اهلل إال فرج اهلل ععه ،ف"لى ف ه ما بني العشا ين

 :بالكوفزز" مسززجد يقززال لززه :قززال ،م()عل ززه السززالعززن أبززي عبززد اهلل  :الكززايفيف و

ألجززاره عشززرين  ،لززو أن عمززي زيززدًا أتززاه ف"ززلى ف ززه والززتجار اهلل  ،مسززجد السززهل"

 .(2)لعً"

 

 نزع هللا ملكهم

إن آل أبزي لزف ان قتلزوا     :)عل زه السزالم(  قال أبو عبد اهلل  :قال ،عن حممد احلليب

تل هشام زيزد بزن علزي فعزءع اهلل     وق ،فعءع اهلل ملكهم (صلوا  اهلل عل ه)احلسني بن علي 

 .(3)فعءع اهلل ملكه (رمحه اهلل)وقتل الول د حي ى بن زيد  ،ملكه
 

                                                        

 .62، ح2الف"ل ،2، الباب80ز  79ص :للراوند  )عل هم السالم(ق"ص األنب ا   (1)

 .3، حباب مسجد السهل" ، كتاب ال"الع،495ص 3ج :الكايف (2)

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،182ص 46ج :حبار األنزوار  (3)

 .46...، حتاري  ل د الساجدين
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 ليهن ك زيد

كعت أزور علزي بزن احلسزني يف     :قال ،عن الثمالي ،عن الول د بن عبد الرمحن

فقعزد    ،وإذا علزى فخذيزه صزيب    ،فأت ته لزعً" مزن ذاك   ،كل لع" مرًع يف وقت احلج

)عل زه  فوثزب إل زه علزي بزن احلسزني       ،ل"يب فوقع على عتب" الباب فانشجوجا  ا ،إل ه

أع ذك بزاهلل أن تكزون    ،يا بين :ويقول له ،فجعل يعشف سمه بثوبه ،مهرواًل السالم(

 .كعالز" الكوفز"   :قال ؟!.بأبي أنت وأمي أ  كعال" :قلت .امل"لوب يف الكعال"

إن  ،بعز  حممززدًا بززاحلق إ  والززذ   :قزال  ؟!.ويكززون ذلززك ،جعلززت فزداك  :قلزت 

 ،مززدفوناً  ،مقتززواًل ،عشززت بعززد  لرتيززن هززذا الغززالم يف ناة زز" مززن نززواةي الكوفزز"   

ويزذرى   ،ثزم يعزءل ف حزر  ويزد      ،م"لوبًا يف الكعال" ،مسحوباً  ،مسلوباً  ،معبوشاً 

ثزم   .هزذا ابزين زيزد    :قزال  ؟.ومزا الزم هزذا الغزالم     ،جعلت فزداك  :قلت .يف الرب

إذ  ،ب عا أنا ل لً" لاجد وراكع ،أ ال أةدثك حبدي  ابين هذا :لثم قا ،سمعت ع عاه

)صزلى اهلل  وكزأن رلزول اهلل    ،فرأيت كأني يف اجلعز"  ،ذهب بي العوم من بعض ةاالتي

قززد زوجززوني جاريززً" مززن ةززور العززني    ،وعل ززًا وفاطمزز" واحلسززن واحلسززني  عل ززه وآلززه(

 ،ل هعئزك زيزد   :يهتزف  وول زت وهزاتف بزي    ،فاغتسلت ععد لدرع املعتهى ،فواقعتها

 ،فقمزت فتطهزر  لل"زالع    ،فالزت قظت فأصزبت جعابز"ً    ،ل هعئزك زيزد   ،ل هعئك زيد

فخرجزت   .علزى البزاب رجزل يطلبزك     :فد  الباب وق زل لزي   ،وصل ت صالع الفجر

مززا  :فقلززت .خممززرع خبمززار ،ملفززوف كمهززا علززى يززده  ،فززرذا أنززا برجززل معززه جاريزز" 

 .أنا علي بن احلسزني  :قلت .ه السالم()عل أرس  علي بن احلسني  :فقال .؟ةاجتك

وقعزت هزذه    :ويقزول  ،أبي عب زد الثقفزي يقرئزك السزالم     أنا رلول املختار بن :فقال
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وهزذه لزتمائ" سيعزار فالزتعن بهزا علزى        ،فاشرتيتها بسزتمائ" سيعزار   ،اجلاري" يف ناة تعا

وتثبزت   ،وكتبت له جواب كتابزه  ،فأسخلت الرجل واجلاري" .كتابًا وسفع إلي  ،سهرك

وبززت بهززا  ،فه ئوهزا لززي  .ةززورا  :قالززت ؟.مزا امسززك  :ثززم قلززت للجاريزز" ،الرجزل 

 .وهو هذا لرتى ما قلت لك ،فسم ته زيدًا ،فعلقت بهذا الغالم ،عرولًا

ما لبثت إال برهً" ةتى رأيت زيدًا بالكوف" يف سار معاوي"  ،فو اهلل  :قال أبو محءع

 ؟!.ما أقزدمك هزذا البلزد    ،لت فداكجع :ثم قلت .فأت ته فسلمت عل ه ،بن إلحا 

فجئت إل ه ل ل" الع"زف   ،فكعت أختلف إل ه .األمر باملعروف والعهي عن املعكر :قال

 .فلما جلست ععده ،وكان يعتقل يف سور بار  وبين هالل ،من شعبان فسلمت عل ه

 .()عل زه السزالم  تقوم ةتى نءور قرب أما املنيمعني علي بن أبي طالزب   ،يا أبا محءع :قال

أت عزا الزذكوا     ز  ثزم لزا  أبزو محزءع احلزدي  ةتزى قزال        ز  نعزم جعلزت فزداك    :قلزت 

فكان  ،ثم رجععا .)عل ه السالم(هذا قرب أما املنيمعني علي بن أبي طالب  :فقال .الب ض

 ،مسزحوباً   ،مسزلوباً   ،معبوشزاً   ،مزدفوناً   ،لقد رأيته مقتزوالً  ،فو اهلل  .من أمره ما كان

 .(1)وذر  يف العريض من ألفل العاقول ،س  يف اهلواوينقد أةر  و ،م"لوباً 

 

 رحم هللا عمي

فتعق"زته ععزد أبزي عبزد      ،ذكر  زيد بن علزي  :قال ،رو  عن احلسن بن راشد

إنزي أريزد اخلزروج علزى هزذا       :أتى أبي فقزال  ،رةم اهلل عمي ،ال تفعل :فقال .اهلل

مل"ززلوب علززى ههززر  فززرني أخززاف أن تكززون املقتززول ا   ؛ال تفعززل :فقززال ؟.الطاغ زز"

                                                        

 ،117ص :يف العجززف )عل ززه السززالم(املززنيمعني علززي بززن أبززي طالزب   فرةز" الغززر  يف تعزز ني قززرب أمزا   (1)

 .12الباب
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أنه ال نرج أةد من ولد فاطم" على أةد مزن السزالطني    ز  يا زيدز ما علمت  أ .الكوف"

  .تلقبل خروج السف اني إال ُق

فحزرم اهلل   ،أة"زعت فرجهزا   السزالم(  ا)عل هز إن فاطمز"  ز يزا ةسزن     ز ال    أ :ثزم قزال  

ََن  ْصوَطفَْينَا ِموْن ِعبَاِتنَوا ثُمَّ أَْوَ ثْنَوا  لِكسَواَب  لَّو ِ ] :وف هم نءلت ،ذريتها على العار

َِالِ  [َخْيَر تِ ـٌم ِلنَْفِسوِأ َوِموْنُهْم ُمْقسَِووٌد َوِموْنُهْم َيوابٌِق بِاْلوـفَِمْنُهْم 
فزرن الظزامل    ،(1)

والسزابق بزاخلاا  هزو     ،واملقت"د العارف حبزق اإلمزام   ،لعفسه الذ  ال يعرف اإلمام

 .اإلمام

 أةزدنا مزن الزدن ا ةتزى يقزر لكزل ذ        إنزا أهزل ب زت ال نزرج     ،يا ةسن :ثم قال

 .(2)فضل بفضله

 

 حليف القرآن

فجعلت كلما لألت عزن   ،قدمت املديع" :قال ،عن أبي اجلاروس زياس بن املعذر

 .(3)ذاك ةل ف القرآن :زيد بن علي ق ل لي
 

 لب بثارات الحسيناطال

أبزي جعفزر   عني إخوته بعد  )عل ه السالم(كان زيد بن علي بن احلسني يف اإلرشاس: 

                                                        

 .32لورع فاطر:  (1)

 .13، ح6الباب ،281ص 1ج :اخلرائج واجلرائح (2)

)عل زه  تزاري  اإلمزام حممزد بزن علزي البزاقر        ،172ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجزج اهلل علزى العبزاس    (3)

 .وإخوته )عل ه السالم(قر يف ذكر أوالس اإلمام البا ،وفضله السالم(
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وههزر بالسز ف    ،شجاعًا ،لخ ًا ،فق هًا ،ورعًا ،وكان عابدًا .وأفضلهم )عل ه السالم(

)عل ه السالم(بثارا  احلسني  لبايطو ،ويعهى عن املعكر ،يأمر باملعروف
(1). 

 

 ؟أي رجل كان

 ز  وكان حيدثعا ععه ز  لألت خالد بن صفوان عن زيد بن علي :قال ،روى هش م

يبكي  ،ما علمت :قال ؟.أ  رجل كان :فقلت .بالرصاف" :قال ؟.أين لق ته :فقلت

 .(2)من خش " اهلل ةتى نتلط سموعه مبخاطه

 

 سبب خروج زيد

وكزان لزبب    ،واعتقد كثا من الشز ع" ف زه اإلمامز"   : ))رمحه اهلل(قال الش   املف د 

فظعوه يريزد   ،يدعو إىل الرضا من آل ب ت حممد ،اعتقاسهم ذلك ف ه خروجه بالس ف

ووصز ته   ،ملعرفته بالتحقا  أخ ه اإلمام" من قبله ؛ومل يكن يريدها به ،بذلك نفسه

 .)عل ه السالم(ععد وفاته إىل أبي عبد اهلل 

بعد الزذ    (عل زه  اهللوان رض)وكان لبب خروج أبي احلسني زيد بن علي بن احلسني 

م بزن عبزد   أنزه سخزل علزى هشزا     ،)عل ه السالم(ذكرناه من غرضه يف الطلب بدم احلسني 

وأمر أن يتضزايقوا يف اجمللزس ةتزى ال يزتمكن      ،وقد مجع له هشام أهل الشام ،امللك

                                                        

)عل زه  تزاري  اإلمزام حممزد بزن علزي البزاقر        ،171ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجزج اهلل علزى العبزاس    (1)

 .وإخوته )عل ه السالم(يف ذكر أوالس اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

)عل زه  بزاقر  تزاري  اإلمزام حممزد بزن علزي ال      ،172ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجزج اهلل علزى العبزاس    (2)

 .وإخوته )عل ه السالم(يف ذكر أوالس اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(
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 .من الوصول إىل قربه

وال مزن   ،إنزه لز س مزن عبزاس اهلل أةزد فزو  أن يوصزي بتقزوى اهلل         :فقال له زيد

 .وأنا أوص ك بتقوى اهلل يا أما فاتقه ،عباسه أةد سون أن يوصي بتقوى اهلل

ومزا أنزت وذاك ال أم    ،أنت املنيهل نفسزك للخالفز" الراجزي هلزا     :فقال له هشام

 .وإمنا أنت من أم" ،لك

 ،إني ال أعلم أةدًا أعظم معءلً" ععد اهلل من نيب بعثه وهو ابن أمز"  :فقال له زيد

)عل ززه وهززو إمساع زل بزن إبزراه م     ،فلزو كزان ذلزك يق"زر عززن معتهزى غايز" مل يبعز        

برجزل أبزوه    وبعد فما يق"زر  .اهلل أم اخلالف" يا هشام فالعبوع أعظم معءلً" ععد ،السزالم( 

 .)عل ه السالم(وهو ابن علي بن أبي طالب  ،)صلى اهلل عل ه وآله(رلول اهلل 

فخزرج   .ال يب نت هزذا يف عسزكر    :وسعا قهرمانه وقال ،فوثب هشام من جملسه

 ،وفز" فلمزا وصزل إىل الك   .إنه مل يكره قوم قط ةزر السز ف إال ذلزوا    :زيد وهو يقول

ثززم نقضززوا ب عتززه    ،فلززم يءالززوا بززه ةتززى بززايعوه علززى احلززرب     ،اجتمززع إل ززه أهلززها  

وال  ،ال يعكزر أةزد مزعهم    ،وصزلب ب زعهم أربزع لزعني     ،)عل ه السزالم( فقتل  ،وأللموه

 .يغا ذلك ب د وال بلسان

وةزءن لزه    ،كزل مبلز    )عل زه السزالم(  بل  ذلك من أبزي عبزد اهلل ال"زاس      ،وملا قتل

وفر  من مالزه يف ع زال مزن أصز ب معزه مزن أصزحابه         ،ةتى بان عل ه ،ةءنًا عظ مًا

 ،م إلي أبو عبد اهلل ألف سيعزار لل  :قال ،وروى ذلك أبو خالد الوالطي. ألف سيعار

ز فأصزاب ع زال عبزد اهلل بزن الزءبا        ،وأمرني أن أقسمها يف ع ال من أصز ب مزع زيزد   
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 .(1)(معها أربع" سنانا ز أخي فض ل الرلان

 

 شهادة زيدتاريخ 

لل لززتني خلتززا مززن صززفر لززع"   ،ثززعنييززوم اال )عل ززه السززالم(الشززه د  زيززد كززان مقتززل

 .(2)وكان لعه يوم قتل اثعتني وأربعني لعً" ،عشرين ومائ"

كان مقتل زيد بن علي  ،يف أول يوم من صفر لع" إةدى وعشرين ومائ"وق ل: 

 .)عل ه السالم(

)عل ه السالم(كان مقتل زيد يف أول يوم من صفر  :امل"باح للكفعميويف 
(3). 

 

 هو وهللا زيد

فكزان إذا   ،)عل زه السزالم(  كعت ععد علزي بزن احلسزني     :قال ،روى بعض أصحابعا

فبشزروه بزه    ،فجا وه يزوم ولزد ف زه زيزد     ،مل يتكلم ةتى تطلع الشمس ،صلى الفجر

أ  شزي  تزرون أن أمسزي هزذا      :فالتفت إىل أصحابه وقزال  :قال .بعد صالع الفجر

يززا  :فقززال :قززال .مسززه كززذا ،كززل رجززل مززعهم مسززه كززذا :فقززال :قززال .؟ولززوسامل

ثزم   ز  قزال ز فوضزعه علزى ةجزره      ،فجا وا بامل"زحف  :قال .بامل"حف علي  ،غالم

                                                        

تزاري  اإلمزام حممزد بزن علزي البزاقر        ،173ز    172ص 2ج :اإلرشاس يف معرف" ةجج اهلل على العباس (1)

 .وإخوته )عل ه السالم(ذكر أوالس اإلمام الباقر  ،وفضله )عل ه السالم(

)عل زه  تزاري  اإلمزام حممزد بزن علزي البزاقر        ،174ص 2ج :اهلل علزى العبزاس  اإلرشاس يف معرف" ةجزج   (2)

 .وإخوته )عل ه السالم(ذكر أوالس اإلمام الباقر  ،وفضله السالم(

 صفر. ،أما الشهور االثعا عشر، 42، ف510ص :امل"باح للكفعمي (3)
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ووَ  هللاُ  ْلوو] :وإذا ف ززه ،فعظززر إىل أول ةززرف يف الورقزز" ،فتحزه  ِدََن َعنَووى ـَوفَاَّ ُِ ُمَجا

ًر  َعِظيًما لْ  َْ [قَاِعِدََن أَ
: فزرذا يف أول الورقز"   ،ثزم فتحزه فعظزر    ،ثم طبقزه  :قال .(1)

َجنَّةَ َُقَاتِنُهَن فِا ـُهُم  لْ ـُهْم بِ َنَّ لَ ـُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَه لَ ـإِنَّ هللاَ  ْشسََرِ ِمَن  لْ ]

قُووْرمَِن يوِ  َو لْ ْنجِ َيوبِيِ  هللاِ فَيَْقسُنُوهَن َوَُْقسَنُوهَن َوْعووًد  َعنَْيوِأ َحقًّوا فِووا  لسَّوْهَ  ِ  َو إْلِ 

ُُوَه  لفَوْهُز  َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن هللاِ فَاْيسَْبِشُرو  بِبَْيِعُكُم  لَِّ ي بَاََْعسُْم بِوِأ َواَِلوَك 

[ لعَِظيمُ 
 .(3)فسمي زيدًا .هو واهلل زيد ،هو واهلل زيد :ثم قال .(2)

 

 يخبر بمقتل زيد رسول هللا 

 .إىل زيد بن ةارثز"  )صلى اهلل عل ه وآله(ر رلول اهلل نظ :قال ،عن ةذيف" بن ال مان

 ،مسزي هزذا   ،واملظلوم مزن أهزل بز ي    ،وامل"لوب يف أمي ،املقتول يف اهلل :فقال

 ،زاسك امسزك ععزد  ةبزاً    ،اسن مزين يزا زيزد    :فقال .وأشار ب ده إىل زيد بن ةارث"

 .(4)فأنت مسي احلب ب من أهل ب ي

 

 جزاء الشامت بهم

 :قول احلك م بن العبا  الكليب )عل ه السالم(ال"اس  اإلمام بل  رو  أنه 

 صملبنا لكممم زيممداً علمى جممذع نخلممة
 

 ولمم أر مهمدياً علممى الجمذع يصمملب 
 

                                                        

 .95لورع العسا :  (1)

 .111لورع التوب": (2)

 .ومن ذلك ما التطرفعاه من رواي" أبي القالم بن قولويه ،638ز  637ص 3ج :السرائركتاب  (3)

 .ومن ذلك ما التطرفعاه من رواي" أبي القالم بن قولويه ،638ص 3ج :السرائركتاب  (4)
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 وقسممممممتم بعثمممممممان عليمممممماً سممممممفاهةً 
 

 وعثممممان خيمممر ممممن علمممي وأطيمممب 
 

اللزهم إن   :فقزال  .وهمزا يرعشزان   ،يديزه إىل السزما    )عل زه السزالم(  فرفع ال"اس  

فب عما هزو يزدور يف    ،فبعثه بعو أم " إىل الكوف" .فسلط عل ه كلبك ،ك كاذبًاكان عبد

احلمزد   :ثم قال ،فخر هلل لاجدًا ،وات"ل خربه جبعفر ،إذا افرتله األلد ،لككها

 .(1)هلل الذ  أهءنا وعدنا

 

 من أسباب الخروج

أةزد  ال نرج على هشام  :يقول )عل ه السالم(مسعت أبا جعفر  :قال ،جابرعن 

)صزلى اهلل عل زه   إني شهد  هشزامًا ورلزول اهلل    :فقال ،فقلعا لءيد هذه املقال" .إال قتله

لززو مل يكززن إال أنززا وآخززر   ،فززو اهلل  .ومل يغززاه ،فلززم يعكززر ذلززك ،يسززب ععززده وآلززه(

 .(2)خلرجت عل ه
 

 الباكي على زيد في الجنة

عمزي   رأيزتَ  :ليألبزي والس الكزاه   )عل زه السزالم(  قزال ال"زاس    : كشف الغمز" يف 

وبزني حمزءون    ،ورأيزت العزا  بزني شزامت ةعزق      ،رأيته م"زلوباً  ،نعم :قال .؟زيدًا

                                                        

)عل ه إمام" أبي عبد اهلل جعفر بن حممد ال"اس   ،234ص 4ج :)عل هم السالم(معاقب آل أبي طالب  (1)

 .السالم( )عل هالتجاب" سعواته ، السالم(

 )عل ززه السززالم(ذكززر ولززد أبززي جعفززر حممززد بززن علززي   ،140ص 2ج :كشززف الغمزز" يف معرفزز" األئمزز" (2)

 .وعدسهم وأمسائهم
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 .(1)وأما الشامت فشريك يف سمه ،أما الباكي فمعه يف اجلع": فقال .حمرت 
 

                                                        

ذكر اإلمام الساس  جعفر ال"اس  بن حممزد بزن علزي     ،204ص 2ج :كشف الغم" يف معرف" األئم" (1)

 .)عل ه السالم(سه ذكر من روى من أوال ،)عل ه السالم(بن احلسني بن علي بن أبي طالب 
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 زيد سيد أهل بيتي

 :قزال  ،)عل زه السزالم(  فلما نظزر إل زه أبزو جعفزر      ،أقبل زيد بن علييف الرواي"، أنه 

والطالب بأوتارهم ،ل د أهل ب ي هذا(1). 

 

 ة زيدهذه عقيد

األئمز" اثعزا    :فقال ؟.عن األئم" )عل ه السالم(لألت أبي  :قال ،عن حي ى بن زيد

أمزا   :قزال  ؟.فسزمهم يزا أبزت     :قلزت  .ومثان " من الباقني ،أربع" من املاضني ،عشر

ومززن  .سززنيوعلززي بززن احل  ،واحلسززني ،واحلسززن ،فعلززي بززن أبززي طالززب   :املاضززني

وبعزده علزي    ،وبعزده مولزى ابعزه    ،وبعزده جعفزر ال"زاس  ابعزه     ،أخي الباقر :الباقني

 .وبعده املهد  ابعه ،وبعده احلسن ابعه ،وبعده علي ابعه ،وبعده حممد ابعه ،ابعه

فمزن   :قلزت  .ولكين من العزرتع  ،ال :قال ؟.أ لست معهم ،يا أبت  :فقلت له

)صززلى اهلل عل ززه عهززده إل عززا رلززول اهلل  ،معهززوس عهززد :قززال ؟!.أيززن عرفززت ألززام هم

 .(2)وآله(

                                                        

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،194ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .64...، حتاري  ل د الساجدين

 .591، ح27الف"ل ،9، الباب184ص 2ج :إثبا  اهلداع بالع"وص واملعجءا  (2)
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 دفع شبهة

 ويف البحار:

إذا مسزع هزذه األةاسيز  مزن الثقزا        )عل زه السزالم(  فءيد بزن علزي    :فرن قال قائل

وأههزر   ،خزرج بالسز ف واسعزى اإلمامز" لعفسزه      َمفل ز  ،املع"ومني وآمن بها واعتقدها

معززروف بالسززرت   ،ل الشززريف اجلل ززل وهززو باحملزز  ،اخلززالف علززى جعفززر بززن حممززد    

وهزذا مزا ال يفعلزه إال معانزد      ،مشهور ععد اخلاص والعام بالعلم والءهزد  ،وال"الح

 ؟.وةاشا زيدًا أن يكون بهذا احملل ،جاةد

خزرج علزى لزب ل     )عل زه السزالم(  إن زيزد بزن علزي     :فأقول يف ذلزك وبزاهلل التوف زق   

ل املخالف" البن أخ زه جعفزر بزن حممزد     ال على لب  ،األمر باملعروف والعهي عن املعكر

ملا  )عل ه السالم(وذلك أن زيد بن علي  ؛وإمنا وقع اخلالف من جه" العا  ،)عل ه السالم(

توهم قوم من الش ع" أن امتعزاع جعفزر    ،)عل ه السزالم( ومل نرج جعفر بن حممد  ،خرج

 .وإمنا كان لضرب من التدبا ،كان للمخالف"

لز س اإلمزام مزن جلزس يف      :قزالوا  ،لءيديز" لزلفًا ذلزك   فلما رأى الذين صزاروا ل 

ويعهى  ،وإمنا اإلمام من خرج بس فه يأمر باملعروف ،وأرخى لرته ،وأغلق بابه ،ب ته

فمزا   )عل زه السزالم(  وأمزا جعفزر وزيزد     ،لبب وقوع اخلالف بني الشز ع"  فهذا .عن املعكر

مزن  : ل زه السزالم(  )عوالدل ل على صح" قولعزا قزول زيزد بزن علزي       ،كان ب عهما خالف

 .ومن أراس العلم فرىل ابن أخي جعفر ،أراس اجلهاس فرلي 

إذ اإلمزام أعلزم مزن     ،مل يعف كمال العلزم عزن نفسزه    ،ولو اسعى اإلمام" لعفسه

لزو   ،رةزم اهلل عمزي زيزداً    :)عل زه السزالم(  ومن مشهور قول جعفزر بزن حممزد     ،الرع "
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 .أنا الرضاإمنا سعا إىل الرضا من آل حممد و .هفر لوفى

عزن عزامر بزن ع سزى بزن عزامر        ،ما ةزدثعا بزه علزي بزن احلسزن      ،وت"ديق ذلك

ةزدثين أبزو حممزد     :قزال  ،يف ذ  احلج" لع" إةدى ومثزانني وثالمثائز"   ،الساايف مبك"

احلسن بن حممد بن حي ى بن احلسن بزن جعفزر بزن عب زد اهلل بزن احلسزني بزن علزي بزن          

عن عمزا   ،عن أب ه ،عن حممد بن مطهر ،الم()عل ه الساحلسني بن علي بن أبي طالب 

لق ت حي ى بن زيد  :قال ،عن أب ه املتوكل بن هارون ،بن املتوكل بن هارون البجلي

 ،يف عقلزه وفضزله   فمزا رأيزت مثلزه رجزالً     ،وهزو متوجزه إىل خرالزان    ،بعد قتزل أب زه  

ةتزى غشزي    ،ثزم بكزى وبك زت    .إنه قتزل وصزلب بالكعالز"    :فقال ؟.فسألته عن أب ه

ومززا الززذ  أخرجززه إىل قتززال هززذا  ،يززا ابززن رلززول اهلل :قلززت لززه .فلمززا لززكن ،ل زه ع

 ،لقزد لزألته عزن ذلزك     ،نعزم  :فقزال  ؟.وقد علم من أهل الكوفز" مزا علزم    ،الطاغي

 :قزال  ،)عل زه السزالم(  حيدث عزن أب زه احلسزني بزن علزي       )عل ه السالم(مسعت أبي  :فقال

  نزرج مزن    ،يزا ةسزني   :فقزال  .صزليب  يزده علزى   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وضع رلزول اهلل

فرذا كان يوم الق ام" يتخطى هو وأصزحابه   ،يقتل شه دًا ،زيد :صلبك رجل يقال له

)صزلى اهلل عل زه   فأةببت أن أكون كما وصفين رلول اهلل  .ويدخل اجلع" ،رقاب العا 

صززائم  ،قززائم ل لززه ،كززان واهلل أةززد املتعبززدين ،رةززم اهلل أبززي زيززدًا :ثززم قززال ،وآلززه(

هكزذا   ،يزا ابزن رلزول اهلل    :فقلزت  .جياهد يف لب ل اهلل عء وجل ةزق جهزاسه   ،نهاره

ولكزن مزن    ،إن أبزي مل يكزن برمزام    ،يزا عبزد اهلل   :فقزال  ؟.يكون اإلمام بهزذه ال"زف"  

 .وكان من اجملاهدين يف لب ل اهلل ،لاسا  الكرام وزهاسهم

جماهزدًا يف لزب ل   وخرج  ،أما إن أباك قد اسعى اإلمام" ،يا ابن رلول اهلل :قلت

مه يزا   :فقال .ف من اسعى اإلمام" كاذبًا )صلى اهلل عل ه وآله(وقد جا  عن رلول اهلل  ،اهلل
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 :وإمنزا قزال   ،كزان أعقزل مزن أن يزدعي مزا لز س لزه حبزق         )عل ه السالم(إن أبي  .عبد اهلل

 فهو ال وم صزاةب  :قلت .ععى بذلك عمي جعفرًا ،أسعوكم إىل الرضا من آل حممد

إنزي أخزربك عزن أبزي      ،يزا عبزد اهلل   ز  ثم قزال ز هو أفقه بين هاشم   ،نعم :قال ؟.األمر

فرذا جن  ،ي"لي يف نهاره ما شا  اهلل )عل ه السالم(أنه كان  ،وزهده وعباسته )عل ه السالم(

ثزم يقزوم    ،ثم يقزوم ف "زلي يف جزوف الل زل مزا شزا  اهلل       ،الل ل عل ه نام نومً" خف فً"

ويبكزي بزدموع جاريز" ةتزى      ، تبزارك وتعزاىل ويتضزرع لزه    قائمًا على قدم زه يزدعو اهلل  

ثززم يقززوم ي"ززلي الغززداع إذا وضززح   ،فززرذا طلززع الفجززر لززجد لززجدعً  ،يطلززع الفجززر

ثززم يقززوم يف  ،قعززد يف التعق ززب إىل أن يتعززاىل العهززار ،فززرذا فززر  مززن صززالته ،الفجززر

 ،ال"زالع فسبح اهلل وجمده إىل وقت  ،فرذا قرب الءوال قعد يف م"اله ،ةاجته لاعً"

وقعزد يف   ،وصلى الع"ر ،وجلس هع ئً" ،قام ف"لى األوىل ،فرذا ةان وقت ال"الع

 .فرذا غابت الشمس صلى العشا  والعتم" ،ثم لجد لجدًع ،تعق به لاعً"

 ؟.كان ي"وم سهره :قلت

 .وي"وم يف الشزهر ثالثز" أيزام    ،ولكعه كان ي"وم يف السع" ثالث" أشهر ،ال :قال

 ثزم أخزرج إلزي     .ما أذكزر ذلزك ععزه    :قال ؟.يف معامل سيعهم وكان يفي العا  :قلت

)عل ه السالم(صح فً" كاملً" أسع " علي بن احلسني 
(1). 

 

 

                                                        

مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  ني كتزاب تزاري  علزي بزن احلسز      ،200ز   198ص 46ج :حبزار األنزوار   (1)

 .72...، حأبواب تاري  ل د الساجدين
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 صاحب هذا األمر لستَ 
 

إن  :فقلزت  .)عل زه السزالم(  سخلزت علزى زيزد بزن علزي       :قال ،عن حممد بن مسلم

فمزن   :قلزت  .ولكين من العزرتع  ،ال :قال ؟.قومًا يءعمون أنك صاةب هذا األمر

 :قزال ابزن مسزلم    .واملهد  معهم ،لبع" من اخللفا  :قال ؟.يلي هذا األمر بعدكم

صزد  أخزي    :فقزال  .فأخربته بزذلك  )عل ه السالم(ثم سخلت على الباقر حممد بن علي 

ز واملهزد  مزعهم     ،ل لي هذا األمر بعد  لبع" مزن األوصز ا    .صد  أخي زيد ،زيد

ةدثين أبزي   ،يا ابن مسلم .كأني به وقد صلب يف الكعال" ز وقال )عل ه السالم(ثم بكى 

يزا   :وقزال  ،يده على كتفزي  )صلى اهلل عل ه وآله(وضع رلول اهلل  :قال ،عن أب ه احلسني

إذا كزان يزوم الق امز"     ،يقتزل مظلومزاً   ،زيزد  :نرج من صلبك رجل يقال لزه  ،ةسني

 .(1)ةشر وأصحابه إىل اجلع"

 

 عليك بجعفر الصادق
 

مززا تقززول يف  :)عل زه السززالم( قلززت لءيززد بززن علززي  :قززال ،اهلل بززن العززال  عززن عبززد

ولكزين مزن    ،ال :قزال  ؟.فأنزت صزاةب األمزر    :قلزت  .ألععهما :قال ؟.الش خني

وأشار إىل ال"زاس    ،عل ك ب"اةب الشعر :قال ؟.فرىل من تأمرنا :قلت .العرتع

                                                        

باب ما جا  عن أبي حممد احلسن بن علزي   ،310ص :ثين عشركفاي" األثر يف العص على األئم" اال (1)

 .ما يوافق هذه األخبار )عل ه السالم(
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)عل ه السالم(جعفر بن حممد 
 (1). 

 

 ء على زيدبكاء اإلمام والنسا

رضزي  )سخلت املديع" ةدثان صلب زيزد   :قال ،عن مهءم بن أبي برسع األلد 

يززا  :قزال  .فسزاع" رآنزي   ،)عل زه السززالم( فززدخلت علزى أبزي عبزد اهلل     ز   قزال زز   (اهلل ععزه 

يف كعالز"   :قلزت  :قزال  .؟أيزن  :قزال  .صزلب  :قلزت  :قال .؟ما فعل زيد ،مهءم

 :قزال  .نعزم  :قلزت  :قزال  .؟عال" بين ألدأنت رأيته م"لوبًا يف ك :قال .بين ألد

لقزد بقزي هلزم ععزده      ،أمزا واهلل   :ثزم قزال   ،ةتى بكت العسا  خلزف السزتور   ،فبكى

أ  شزي  طلبزتهم بعزد القتزل      :فجعلت أفكر وأقول :قال .طلب" ما أخذوها معه بعد

 ،فزرذا أنزا جبماعز"    ،ةتزى انته زت إىل الكعالز"    ،فوسعتزه وان"زرفت   :قزال  .وال"لب

 :قلزت  :قزال  .يريزدون أن حيرقزوه   ،فرذا زيد قد أنءلوه مزن خشزبته   ،عل همفأشرفت 

 .(2)هذه الطلب" الي قال لي

 

  رواية زيد عن آبا ه عن رسول هللا

وععزده صزاحل    ز  )عل زه السزالم(  سخلت على زيد بزن علزي    :قال ،عن حممد بن بكا

 ،ابزن رلزول اهلل  يا  :فقلت له .وهو يريد اخلروج إىل العرا  ،فسلمت عل هز بن بشر  

 ،عزن أب زه   ،ةزدثين أبزي  . نعم :فقال ؟.)عل ه السزالم( ةدثين بشي  مسعته عن أب ك 

                                                        

بي حممد احلسن بن علزي  باب ما جا  عن أ ،311ص :ثين عشركفاي" األثر يف العص على األئم" اال (1)

 .ما يوافق هذه األخبار )عل ه السالم(

 .25/  1418، ضمن ح36لساجمل ،672ص: األمالي للطولي (2)
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مزن أنعزم اهلل عل زه بععمز" فل حمزد       :)صلى اهلل عل ه وآله(قال رلول اهلل  :قال ،عن جده

ال ةزول وال قزوع إال    :ومن أةءنه أمر فل قزل  ،ومن التبطأ الرز  فل ستغفر اهلل ،اهلل

عزن   ،عزن أب زه   ،ةزدثين أبزي   .نعزم  :قزال  ؟.زسني يا ابن رلزول اهلل  :لتفق .باهلل

 :أربعز" أنزا هلزم الشزف ع يزوم الق امز"       :)صزلى اهلل عل زه وآلزه(   قال رلزول اهلل   :قال ،جده

والساعي هلم يف أمورهم ععد اضطرارهم  ،والقاضي هلم ةوائجهم ،املكرم لذريي

زسني يا ابزن رلزول اهلل مزن فضزل مزا       :فقلت :قال .واحملب هلم بقلبه ولسانه ،إل ه

 :قزال  ،عزن جزده   ،عزن أب زه   ،ةدثين أبزي  .نعم :قال ؟.أنعم اهلل عء وجل عل كم

وأسخلعزاه   ،من أةبعزا أهزل الب زت يف اهلل ةشزر مععزا      :)صلى اهلل عل ه وآله(قال رلول اهلل 

إن  ،ايزا ابزن بكز    .من متسك بعا فهو مععا يف الدرجا  العلزى  ،يا ابن بكا .مععا اجلع"

فلوالنزا مل نلزق    ،واختارنا لزه ذريز"ً   )صلى اهلل عل ه وآله(اهلل تبارك وتعاىل اصطفى حممدًا 

وحنزن السزب ل إىل    ،وبعا عبد اهلل ،بعا عرف اهلل ،يا ابن بكا .اهلل تعاىل الدن ا واآلخرع

يزا ابزن    :قلزت . ومعا يكزون املهزد  قزائم هزذه األمز"      ،ومعا امل"طفى واملرتضى ،اهلل

 :قزال  ؟.متزى يقزوم قزائمكم    )صلى اهلل عل زه وآلزه(  هل عهد إل كم رلول اهلل  ،ول اهللرل

ثزم   ،وإن هذا األمر تل زه لزت" مزن األوصز ا  بعزد هزذا       ،إنك لن تلحقه ،يا ابن بكا

يزا   :فقلت .كما ملئت جورًا وهلمًا ،ف ملنيها قسطًا وعداًل ،جيعل اهلل خروج قائمعا

فعزد  فعزاس    .أنزا مزن العزرتع    :فقزال  ؟.ذا األمزر أ لست صاةب هز  ،ابن رلول اهلل

لو  :فقال ؟.)صلى اهلل عل ه وآله(أو عن رلول اهلل  ،هذا الذ  تقول ععك :فقلت .إلي 

)صزلى  ولكن عهد عهزده إل عزا رلزول اهلل     ،ال .كعت أعلم الغ ب اللتكثر  من اخلا

 زثم أنشأ يقول ز  اهلل عل ه وآله(
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 فينمما نحمن سمادات قمري  وقموام الحمق
 

 
 نحن األنوار التي من قبل كون الخلمق كنما

 
 نحممن منمما المصممطفى المختممار والمهممدي منمما

 
 فبنممما قمممد عمممرف هللا وبمممالحق أقمنممما 

 
 (1)سوف يصاله سعير من تولى اليوم عنا

 
 
 

 زيد واإلمام الباقر 
 

)عل ززه  أن زيززد بززن علززي بززن احلسززني سخززل علززى أبززي جعفززر حممززد بززن علززي رو  

ونربونزززه  ،يدعونزززه ف هزززا إىل أنفسزززهم  ،كتزززب مزززن أهزززل الكوفززز"   ومعزززه ،السزززالم(

هزذه الكتزب ابتزدا      :)عل زه السزالم(  فقال له أبو جعفزر   .ويأمرونه باخلروج ،باجتماعهم

 ؛بزل ابتزدا  مزن القزوم     :فقزال  ؟.أو جواب ما كتبت بزه إلز هم وسعزوتهم إل زه     ،معهم

وملا جيدون يف كتاب اهلل عء  ،وآله( )صلى اهلل عل هوبقرابتعا من رلول اهلل  ،ملعرفتهم حبقعا

 وملززا حنززن ف ززه مززن الضزز ق والضززعك     ،وفززرض طاعتعززا  ،وجززل مززن وجززوب موستعززا  

 .والبال 

ولزع"   ،إن الطاعز" مفروضز" مزن اهلل عزء وجزل      :)عل زه السزالم(  فقال له أبزو جعفزر   

واملززوسع  ،والطاعزز" لواةززد معززا  ،وكززذلك جيريهززا يف اآلخززرين  ،أمضززاها يف األولززني 

 ،وةزتم مقضزي   ،وقضا  مف"زول  ،وأمر اهلل جير  ألول ائه حبكم موصول ،للجم ع

إنهزم   ،فزال يسزتخفعك الزذين ال يوقعزون     ،وأجل مسمى لوقت معلزوم  ،وقدر مقدور

وال تسزبقن   ،فرن اهلل ال يعجل لعجل" العبزاس  ؛فال تعجل .لن يغعوا ععك من اهلل ش ئًا

                                                        

مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،202ز   201ص 46ج :حبزار األنزوار   (1)

 .77...، حأبواب تاري  ل د الساجدين
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  .اهلل فتعجءك البل " فت"رعك

 ،لز س اإلمززام معزا مززن جلزس يف ب تززه    :ثزم قززال  ،فغضزب زيززد ععزد ذلززك   :قزال 

وجاهد يف لزب ل   ،ولكن اإلمام معا من معع ةوزته ،وثبط عن اجلهاس ،وأرخى لرته

  .وذب عن ةر ه ،وسفع عن رع ته ،ةق جهاسه اهلل

 ،من نفسك ش ئًا مما نسبتها إل زه  ز  يا أخيز هل تعرف  :)عل ه السزالم( قال أبو جعفر 

أو  ،)صزلى اهلل عل ززه وآلززه( أو ةجزز" مززن رلززول اهلل  ،كتزاب اهلل فتجزي  عل ززه بشززاهد مززن  

 ،وفزرض فزرائض   ،وةزرم ةرامزاً   ،فرن اهلل عزء وجزل أةزل ةزالالً     ؛تضرب به مثاًل

ومل جيعل اإلمام القائم بأمره يف شبه" ف ما فرض له مزن   ،ولن لععًا ،وضرب أمثااًل

وقزد قزال اهلل عزء وجزل يف      ،أو جياهد ف ه قبل ةلوله ،الطاع" أن يسبقه بأمر قبل حمله

ْيَد َوأَْنسُْم ُحُرمٌ ] :ال" د [َ  تَْقسُنُه   لوَّ
فقتل ال" د أعظزم أم قتزل الزعفس الزي     أ ،(1)

 .وجعل لكل شي  حماًل !ةرم اهلل

[َوإِاَ  َحنَْنووسُْم فَاْصووَطاُتو ] :وقززال عززء وجززل
َ  تُِحنرووه  ] :وقززال عززء وجززل ،(2)

[َحَر مَ ـلْ َشعَافَِر هللاِ َوَ   لشَّْهَر  
فجعل ف ها أربعً"  ،فجعل الشهور عدًع معلومً" ،(3)

ََْيوُر ُمْعِجوِزي ] :وقال ،ةرمًا فَِسيُحه  فِا  َلَْ ِ  أَْ بَعَةَ أَْشوُهرو َو ْعنَُموه  أَنَُّكوْم 

[هللاِ 
ََ  َلَْشوُهُر  ْلو] :ثم قال تبارك وتعاىل ،(4) ِِاَ   ْنَسنَ ُمْشِرِكيَن ـُحُرُم فَواْقسُنُه   ْلوـفَ

                                                        

 .95لورع املائدع:  (1)

 .2 رع املائدع:لو (2)

 .2 لورع املائدع: (3)

 .2لورع التوب":  (4)
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ُُمْ  ْدتُُمه ََ [َحْيُث َو
َوَ  تَْعِزُمه  ُعْقَد َ  لن َِكاأِ َحسَّى ] :وقال ،فجعل لذلك حماًل ،(1)

نَأُ  ََ [ََْبنَُغ  لِكسَاُب أَ
فزرن كعزت علزى     ،ولكل أجل كتابزاً  ،فجعل لكل شي  حماًل ،(2)

فشأنك وإال فال ترومن أمرًا أنت  ،وتب ان من شأنك ،ويقني من أمرك ،ب ع" من ربك

ومل  ،ومل يعقطزع مزداه   ،وال تتعاط زوال ملزك مل يزعقض أكلزه    ،يف شك وشبه" معه

النقطزع   ،وبلز  الكتزاب أجلزه    ،وانقطزع أكلزه   ،فلو قزد بلز  مزداه    .يبل  الكتاب أجله

أعوذ باهلل من  ،وألعقب اهلل يف التابع واملتبوع الذل وال"غار ،وتتابع العظام ،الف"ل

أن حت زي ملز"    ز  يزا أخزي  ز أ تريزد    .لم من املتبوعفكان التابع ف ه أع ،إمام ضل عن وقته

 ،واتبعزوا أهزوا هم بغزا هزد ى مزن اهلل      ،وع"زوا رلزوله   ،قوم قزد كفزروا بآيزا  اهلل   

أن  ز  يزا أخزي  ز أع زذك بزاهلل     .وال عهزد مزن رلزوله    ،واسعوا اخلالف" بال برهان من اهلل

اهلل ب ععا  :قالثم  ،ولالت سموعه ،ثم ارفضت ع عاه .تكون غدًا امل"لوب بالكعال"

وقزال   ،ونسزبعا إىل غزا جزدنا    ،وأفشزى لزرنا   ،وجحدنا ةقعزا  ،وبني من هتك لرتنا

 .(3)ف عا ما مل نقله يف أنفسعا

أقزول: الظزاهر أن مثزل هزذه الروايزا  كانزت تق ز"، وكزان جزواب زيزد ةتززى ال           

عل زه(  )صزلوا  اهلل  تشزكل خطزرًا علزى ة زاع املع"زوم      ف، )عل ه السالم(تعسب ثورته لإلمام 

 وةواريه.

 

                                                        

 .5لورع التوب":  (1)

 .235لورع البقرع:  (2)

املبطزل يف أمزر   وبزاب مزا يف"زل بزه بزني سعزوى احملزق         ، كتزاب احلجز"،   358ز   356ص 1ج :الكزايف  (3)

 .16، حاإلمام"
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 صلى هللا على زيد

ك زف   :)عل ه السالم(قال لي أبو عبد اهلل  :قال ،عن لل مان بن خالد: الكايفيف 

أخزذنا خشزبته    ،فلما شزف العزا    ،إنهم كانوا حيرلونه :قلت .؟صععتم بعمي زيد

فوجزدوه   ،جالت اخل ل يطلبونه ،فلما أصبحوا .فدفعاه يف جرف على شاطئ الفرا 

صزلى اهلل عل زه ولعزن     ،أ فال أوقرمتوه ةديدًا وألق تموه يف الفزرا   :فقال .فأةرقوه

 .(1)اهلل قاتله

 ؟.عزن امل"ززلوب  )عل ززه السزالم( لزألت الرضزا    :قزال  ،عزن أبزي هاشزم اجلعفززر    و

 .(2)صلى على عمه )عل ه السالم(أ ما علمت أن جد   :فقال

 

 هالك بني أمية

عن قول ز وأنا ةاضر  ز رجل  )عل ه السزالم(  لأل أبا عبد اهلل :قال ،عن ساوس الرقي

و  فِا ] :اهلل فَعََسى هللاُ أَْن ََ ْتَِا بِالفَسْحِ أَْو أَْمرو ِمْن ِعْنِدِه فَيُْوبُِحه  َعنَى َما أََيرر

[أَْنفُِسِهْم نَاِتِمينَ 
 .(4)أذن يف هالك بين أم " بعد إةرا  زيد لبع" أيام :فقال ؟.(3)

إن اهلل عء ذكره أذن يف هالك بين  :قال ،)عل ه السالم(بد اهلل عن أبي عويف رواي" 

 .(5)أم " بعد إةراقهم زيدًا بسبع" أيام

                                                        

 .164، حةدي  العا  يوم الق ام" ، كتاب الروض"،161ص 8ج :الكايف (1)

 .2، حباب ال"الع على امل"لوب واملرجوم واملقتص معه ، كتاب اجلعائء، 215ص 3ج :الكايف (2)

 .52لورع املائدع:  (3)

 .133، ح52لورع املائدع: آي"، 326ز  325ص 1ج :تفسا الع اشي (4)

 .165، حةدي  العا  يوم الق ام" ، كتاب الروض"،161ص 8ج :الكايف (5)
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 خطبة زيد

 

  :قال ،)عل ه السالم(عن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

 ةبزوًع   ،ومزن كزل خزاع معتجبزاً     ،إن اهلل بع  يف كل زمان خاًع ،أيها العا يا

[هللاُ أَْعنَُم َحْيُث ََْجعَُ  ِ َيالَسَأُ ] :قال ،معه
ةتزى   ،فلم يزءل اهلل يتعالز  خاتزه    ،(1)

فلمزا   ،وأطهزر عزرتع أخرجزت للعزا      ،من أفضزل تربز"   )صلى اهلل عل ه وآله(أخرج حممدًا 

)صزلى اهلل  بزأن حممزدًا    ،افتخر  قري  على لزائر األنب زا    )صلى اهلل عل ه وآله(ق ض حممدًا 

 ،كزان عرب زاً   )صزلى اهلل عل زه وآلزه(   وسانت العجم للعرب بأن حممزدًا   ،قرش ًا كان عل ه وآله(

وكونزوا   ،وأج بوا إىل احلزق  ز  عباس اهللز فاتقوا اهلل   .ومتت الععم" ،ةتى ههر  الكلم"

وقتلوا أهل  ،كذبوا أنب ا هم ،وال تأخذوا لع" بين إلرائ ل ،أعوانًا ملن سعاكم إل هم

بزاهلل العظز م    ،املتفهمون مقالتعا ،لدعوتهز أيها السامعون  ز  ثم أنا أذكركم .ب ت نب هم

واقشززعر  لززذلك   ،إذا ذكرمتززوه وجلززت قلززوبكم   ،الززذ  مل يززذكر املززذكرون مبثلززه   

وال  ،فزال لزهم وف عزا    ،ألستم تعلمون أنا ولد نب كم املظلومون املقهزورون  .جلوسكم

يولزد مولوسنزا    ،ا يعرفوقائلع ،وةرمعا تعتهك ،وما زالت ب وتعا تهدم ،تراث أعط عا

  .و و  م تعا بالذل ،ويعشأ ناشئعا بالقهر ،يف اخلوف

م إن اهلل قزد فزرض علز كم جهزاس أهزل البغزي والعزدوان مزن أمزتكم علزى           ُكَحي َو

َولَيَْنُووَرنَّ هللاُ َموْن ] :قال ،وفرض ن"رع أول ائه الداعني إىل اهلل وإىل كتابه ،بغ هم

                                                        

 .124لورع األنعام:  (1)
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[يٌّ َعِزَزٌ ََْنُوُرهُ إِنَّ هللاَ لَقَهِ 
(1).  

ووضزععا   ،ونقمعا اجلور املعمول به يف أهل ملتعزا  ،م إنا قوم غضبعا هلل ربعاُكَحي َو

وصزلى ال"زالع لغزا     ،ةكزم بزاهلوا  ونقزض العهزد    و ،من تزوارث اإلمامز" واخلالفز"   

ونسزك املعالزك بغزا     ،وسفعهزا إىل غزا أهلزها    ،وأخذ الءكاع من غا وجهها ،وقتها

 ،ومععها الفقرا  واملساكني وابزن السزب ل   ، ا  واأل ا  والغعائموأزال األف ،هديها

وقززرب  ،وةكززم بالرشززا والشززفاعا  واملعززازل ،وأخززذ بهززا اجلءيززل ،وعطززل احلززدوس

ولززلط  ،وخززون أهززل األمانزز"   ،والززتعمل اخل انزز"  ،ومثززل بال"ززاحلني  ،الفالززقني

وأمززر  ،وقتززل الوالززد، وجلززد املززبني ،وخلززد يف احملززابس ،وجهززء اجل ززوش ،اجملززو 

ثزم يزءعم    ،بغزا مزأخوذ عزن كتزاب اهلل وال لزع" نب زه       ،ونهزى عزن املعزروف    ،باملعكر

ويقتزل   ،ويعتهك حمارمه ،وي"د عن لب له ،حيكم خبالفه ،زاعمكم أن اهلل التخلفه

  .من سعا إىل أمره

أو بغزاه   ،أو صزد عزن لزب له    ،فمن أشر ععد اهلل معءلً" ممن افزرتى علزى اهلل كزذباً   

ولارع  ،وجاهد يف لب له ،وآذن بأمره ،عظم ععد اهلل أجرًا ممن أطاعهومن أ .عوجًا

ثزم يزرتك ذلزك     ،ومن أةقر ععد اهلل معءلً" ممن يءعم أن بغا ذلك  ن عل ه .يف اجلهاس

ْن َتَعوا ـَوَموْن أَْحَسوُن قَوْهً  ِمو] .وإيثارًا للزدن ا  ،وتهاونًا يف أمر اهلل ،التخفافًا حبقه مَّ

َُ إِنَّنِا ِمَن  لْ ـَ  َصالِ إِلَى هللاِ َوَعمِ  [ُمْسِنِمينَ ـًحا َوقَا
(2)(3). 

 

                                                        

 .40لورع احلج:  (1)

 .33لورع ف"لت: (2)

 .162، ح124لورع األنعام: آي" ،137ز  135ص :تفسا فرا  الكويف (3)
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 أبشر يا زيد

ك زف زيزد بزن علزي يف قلزوب       :قلت حملمزد بزن خالزد    :قال ،عن لع د بن جبا

ولكزن أةزدثك عزن رجزل يقزال       ،ال أةدثك عن أهزل العزرا    :فقال ؟.أهل العرا 

 ،وكان ي"لي الفريضز"  ،ديع"صحبت زيدًا ما بني مك" وامل :قال ،العازلي باملديع" :له

 :ويزرسس  ،ويكثزر التسزب ح   ،وي"زلي الل زل كلزه    ،ثم ي"لي ما بني ال"الع إىل ال"الع

اَءْت َيْكَر ُ  لْ ] ََ ِ اَِلَك َما ُكْنَت ِمْنأُ تَِحيدُ ـَمْهِت بِالْ ـَو [َحق 
(1). 

فانتبهت وهو رافع  ،ثم رسس هذه اآلي" إىل قريب من ن"ف الل ل ،ف"لى بعا ل لً"

 ثززم   .إهلززي عززذاب الززدن ا أيسززر مززن عززذاب اآلخززرع       :ويقززول ،إىل السززما  يززده 

 .انتحب

لقد جءعت يف ل لتك هذه جءعًا مزا كعزت    ،يا ابن رلول اهلل :فقمت إل ه وقلت

  .أعرفه

إذ رفع لي زمرع مزن  ز وأنا يف لجوس   ز إني رأيت الل ل"  ز يا نازليز وحيك  :قال

فقزال كزباهم    .ةتزى أةزاطوا بزي وأنزا لزاجد      ،عل هم ث اب ما رأته األب"ار ،العا 

  ؟.أ هو ذلك :الذ  يسمعون معه

  .نعم :قالوا

وال متسزك   ،وم"لوب وحمرو  بالعزار  ،فرنك مقتول يف اهلل ز  يا زيدز أبشر   :قال

ثزم   ،لزوسس  أنزي أةرقزت بالعزار     ز  يا نازليز  واهلل  .فانتبهت وأنا فءع .العار بعدها أبدًا

                                                        

 .19لورع  : (1)
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 .(1)هلل أصلح هلذه األم" أمرهاوأن ا ،أةرقت بالعار
 

 والدة زيد

 عاشزرتى املختزار بزن أبزي عب زد      :قزال  ،زيزاس بزن املعزذر   عزن   ،يف مقاتل الطزالب ني 

ثزم   ،فأقبلزت  .أقبلزي  :ثزم قزال هلزا    ،فزأسبر   .أسبزر   :فقال هلزا  .جاريً" بثالثني ألفًا

وهزي   ،ا إل زه فبعز  بهز   .)عل ه السالم(أةدًا أةق بها من علي بن احلسني   رسما أ :قال

)عل ه السالم(أم زيد بن علي 
(2). 

 

 زيد وسيماء الصالحين

ألزارير العزور    رأيزت  ،كعت إذا رأيت زيد بزن علزي   :قال ،عن خ" ب الوابشي

 .(3)يف وجهه

* * * 

لبحان ربك رب العءع عمزا ي"زفون، ولزالم علزى املرلزلني، واحلمزد هلل رب       

 العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 

                                                        

أبزواب  مزن   11البزاب  ،)عل زه السزالم(  كتزاب تزاري  علزي بزن احلسزني       ،208ص 46ج :حبار األنزوار  (1)

 .86...، حتاري  ل د الساجدين

 (.هعل اهلل  وانرض)زيد بن علي ، 86: صمقاتل الطالب ني (2)

 (.هعل اهلل  وانرض)زيد بن علي ، 86: صمقاتل الطالب ني (3)
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 في كربالء المقدسة نبذة مختصرة عن مؤسسة أم أبيها 

 

)صزلوا  اهلل  وأهزل ب تزه الطزاهرين     تعين بعشر تزراث رلزول اهلل    * منيلس" أم أب ها 

، عرب طبع الكتب الديع " ونشر احملاضرا  اإللالم "، وخاصز" منيلفزا  وآثزار السزاسع     عل هم أمجعني(

 م من آل الشااز ، رةم اهلل املاضني معهم وةفظ الباقني ذخرًا لأُلم".الكرا

* تتززوىل املنيلسزز" عززدسًا مززن العشززاطا  اخلايزز" واالجتماع زز" والثقاف زز"، كرعايزز" الفقززرا        

واملساكني، وقضا  ةوائج املنيمعني، وكفال" األيتام، واملساهم" يف تءويج الشباب، وبعا  املسزاجد  

وخاص" يف املعالبا  املهم" كءيزارع   عل ه السالماخلدما  لءوار اإلمام احلسني واحلس ع ا ، وتقديم 

 .، وبعا  املساجد واحلس ع ا األربعني

*  كعكم االت"ال برسارع املنيلس"، وااللتعالم عن خمتلف نشاطاتها واملساهم" ف هزا، عزرب   

 األرقام التال "، وععوان الربيد االلكرتوني املذكور:

 

009647702787783  
009647811169596  

wazani_76@hotmail.com 
wazani_76@yahoo.com 
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