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� �سيد   علي زين العابدين 

، ومثاٌل ملن أراد أن يكون من  وعظيمة يف احلقيقة أن سيد� على زين العابدين قدوة طيبة
  .األخيارُكمَّل الصاحلني، ومن أئمة املصطفني 

وكان آخر ) يُزدجرد(مسه اآخر موقعة للمسلمني يف بالد فارس، كان ملك الُفرس يف وقتها 
قُتل يف هذه املوقعة، وكان له بنات ثالثة وُأسرن، وُكنَّ يف غاية اجلمال  و ملك من ملوك الُفرس 

  .كبنات امللوك
: قال �ب فسيد� اإلمام علي بن أيب طال ؟احتار سيد� عمر ومن حوله ماذا يفعلوا �نو 

  .، وهذا تكرمي هلنويُدفع مثنهن ويتحررن ويتزوجهن أحرار هن،مثن نقدريعين يُقومَّن، 
مسها ُسالفة، تزوجها سيد� اُحلسني، وهي اليت أجنبت سيد� علي زين العابدين اإحداهن كان 

  .اإلمام اُحلسنيسيد� املتبقي من ذرية 
عمر، وأجنبت سامل بن عبد هللا بن عمر، وكان من خيار  والثانية تزوجها سيد� عبد هللا بن

  .العلماء العاملني واألولياء والصاحلني
والثالثة تزوجت سيد� دمحم بن أيب بكر وأجنبت القاسم، وكان من أكابر علماء املدينة يف 

  .والد خالةأرضاها، وكان الثالثة أ و �زمانه، والذي أشرف على تربيته السيدة عائشة عمته 
ابدين مريضًا فلم يشرتك يف عفلما ذهب اُحلسني ومن معه إىل معركة كربالء كان علي زين ال

  .املعركة ملرضه الشديد، فقد كان عنده ُمحَّى شديدة
أصرُّوا على و فبعد أن أجهزوا على أبناء اُحلسني وكثري من أبناء احلسن، قتلوا سيد� اُحلسني، 

بد قاتليه  إن كنتم ال:  احتضنته وقالت�السيدة زينب لكن علي زين العابدين، سيد� قتل 
الوحيد الذي جنا من القتل، ومنه ذرية اإلمام اُحلسني كلها إىل يوم فاقتلوين معه، فرتكوه، فهو 

  .القيامة
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�   إخالص العمل 
وأرضاه كان مثاالً للشاب الصاحل الذي نشأ يف طاعة هللا، وكان  �بدين اسيد� علي زين الع

وال أقل، وهو الذي أسَّس العبادة اخلالصة  طاعة هللا طرفة عنيُمقبًال على طاعة ربه، وال يغُفل عن 
ال تعبد هللا لنيل عطاء، فتكون كاألجري السوء، لو مل �خذ األجرة مل يعمل، وال ( :لوجه هللا، وقال

هللا خوفًا من �ره فتكون كالعبد السوء، لو مل خيف مواله مل ُيطعه، واعبد هللا عبادة األحرار تعبد 
  .)وهي أن تعبده طلباً لوجهه الكرمي

، سبحانه وتعاىلكانت عبادته كلها لوجه هللا وضع األساس األول للعبادة اخلالصة، لذلك  ف
 خواص اخلواص، ألنه يعمل لينال رضا كانت عبادته تتميَّز �إلخالص، ال يطلع على عمله إالف

  .تبارك وتعاىلمواله 
  السجَّاد

ألنه مل يقرأ آية : مل ُمسي أبوك �لسجاد؟ فقال: �بنه دمحم الباقر اوكان ُيسمَّى السجَّاد، ُسئل 
سجد ، ومل �ته خٌري إال وسجد �، ومل يُدفع عنه شٌر إال و � يف كتاب هللا فيها سجدة إال وسجد

  !!.إال وسجد � دعاء له�، ومل يستجب هللا 
ألن السجود هو موطن  ،يسجد � شكرًا � كانكلما حدث له خري أو ُيكفى من شر  

  :صلى هللا عليه وسلَّموقال ) العلق١٩(" َواْسُجْد َواقْـَرتِْب "  :الُقرب
 َوُهَو َساِجدٌ { 

  ١} أَقْـَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِِّه
  :صلى هللا عليه وسلَّموقال 

َعاِء، ِيف  َفاْجَتِهُدوا َسَجْدمتُْ  ِإَذا{    ٢}َلُكْم  ُيْسَتَجابَ  َأنْ  َقِمنٌ  فَِإنَّهُ  الدُّ
اد ألنه ُيكثر السجود � يف كل أحواله اليت تنتابه يف السجَّ فُسمي أن يستجيب، يعين جديٌر 

                                                             
� وأيب داودصحيح مسلم  ١   عن أيب هريرة 
  هللا بن العباس رضي هللا عنهماعن عبد والنسائي سنن البيهقي  ٢
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  .سبحانه وتعاىلالدنيا توجهاً إىل هللا 
لشكر يف السراء يتوجه إليه �، و سبحانه وتعاىلال يشهد فاعًال إال هللا  كان  يُعطينا أنهوهذا 

  .من األمور حيدث له يف دنياه والضراء وكل أمر
  زين العابدين

كانت عبادته خالصة �، وال يرجو من ورائها إال   - كما قلت - وُمسي بزين العابدين ألنه 
  .تبارك وتعاىلوجه مواله 
ن حاله مع الرجل كان حريصًا على قيام الليل وصيام النهار، حىت أنه ُسئلت خادمته عهذا 

ما ُفرش : أوجزي، فقالت: أم أوجز؟ فقال -يعين أوسع يف اإلجابة  -طنب أُ أ: هللا، فقالت للسائل
  .ٌش يف الليل قط، وما أكل طعاماً �لنهار قطاله فر 

حىت اخلادمة من مرافقتها لدوام، فأنه قائم الليل على الدوام، وصائم النهار على ا  ذلكمعىنو 
� أمجعني   .له أصبحت حكيمة، فنطقت �لفاظ حكيمة 
  إقباله على العلم

علم ويرى أن العلم ُأسُّ الفرائض، ومع ذلك كان مقبًال على ال، صائم النهار ،فكان قائم الليل
يتسابق إىل مساجد العلماء يف املسجد النبوي، ويتخطَّى الصفوف حىت جيلس  حىت ُروي أنه كان

خبٍري من تبارك وتعاىل ما ُعبد هللا : � ابن اُحلسني أنت يف غًىن عن ذلك، قال: جبوار العامل، فقيل له

  :صلى هللا عليه وسلَّميعين أفضل العبادة الفقه يف الدين، ولذلك قال  ،الفقه يف الدين
  ٣}ُرْشَدُه  َوَأْهلََمهُ  الدِّينِ  ِيف  فـََقهَّهُ  َخيـْرًا بَِعْبدٍ  ا�َُّ  َأرَادَ  ِإَذا{ 

ي العلم منه، ويقول فكان يتسابق إىل العلماء، وكان أيضاً ُيكرم من �تيه من طالب العلم لتلقِّ 
حىت ُيشجعهم على طلب ) قدمه إىل األرض السابعةحتت  ُح كل أرضطالب العلم ُتسبِّ (: هلم

  .رضي هللا تبارك وتعاىل عنهن العلم ويُلقِّ  ،العلم، فكان يتلقَّى العلم

                                                             
٣ �   مسند البزار والطرباين عن عبد هللا بن مسعود 
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  املُحدِّث
حىت أن أول من ، صلى هللا عليه وسلَّموهو يف ذلك أن جيمع أحاديث رسول هللا  ومل ينس

دوَّن احلديث النبوي يف عصر سيد� عمر بن عبد العزيز اإلمام الُزهري، واإلمام الُزهري تلقَّى 
ديث الُزهري عن خري سنٍد يف احل :من اإلمام علي زين العابدين، ولذلك يقول احملدثوناحلديث 

  .علي زين العابدين
يف احلديث الشريف الذي مسعه من السيدة عائشة، ومن سيد�  يعين كان له �ع طويل

ومن سيد� احلسن، ومن الصحابة الذين كانوا يف زمانه، فكان جيتهد يف مجع األحاديث  ،اُحلسني
  .أمجعني مرضي هللا تبارك وتعاىل عنه

  احملسن
سبحانه ه وال دخوله إال خيار أحباب هللا ال يستطيع ُوُلوج  عز وجل من �بٍ ودخل إىل هللا

العبادة سهلة على النفس، لكن ناس، ألن د يستطيع دخوله كثٌري من ال، ألن �ب العبادة قوتعاىل
  .أشد األبواب مشقة على النفس �ب الصدقة وإخراج املال

، وهذا سبحانه وتعاىلق �لواحد املعبود وتعلَّ  ،الدنيا منه خرجتقلبه ال يستطيع اجلود إال من 
  .الدليل األعظم على حمبة العبد ملواله

لون من صِّ شحاح وُخبالء، وهؤالء ال حيُ قائمني الليل صائمني النهار لكنهم اد كثٌري من الُعبَّ 
بد للصويف أن جيود مبا يف  ال)) أقبح القبيح صويف شحيح(( :فضل هللا قليًال وال كثرياً، فقد قيل

  :يده، وقال هللا تعاىل يف حديثه القدسي وهو يُغين الكل
  ٤} َعَلْيكَ  أُْنِفقْ  أَْنِفقْ  آَدمَ  اْبنَ  �َ { 

  :هللا فأعط غريك، قال ملسو هيلع هللا ىلصن يُعطيك ردت أأإذا ف !!هل هناك حديٌث أوضح من ذلك؟
 ُيصِبُح الِعباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يـَْنزِالِن، فـَيَـُقوُل َأَحُدُمهَا{ 

اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َويـَُقوُل : َما ِمْن يـَْوٍم

                                                             
٤ �   البخاري ومسلم عن أيب هريرة 
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  ٥} اللَُّهمَّ َأْعِط ُممِْسًكا تـََلًفا: اآلَخرُ 
أن القرآن مل جيعل ُعذرًا لإلنسان يف  :تفقنا من قبل وقلنااوكما ودعاء املالئكة مستجاب، 

فهل هناك ُعذر بعد ) آل عمران١٣٤" (الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء "  :ألن هللا قال ،اإلنفاق
  : ، قال ملسو هيلع هللا ىلصدكُجد مبا عنال، ف! ذلك؟

  ٦} َمتَْرةٍ  ِبِشقِّ  َوَلوْ  النَّارَ  اتـَُّقوا {
تبارك عطي العطاء، حىت يدخل يف دائرة امل د نفسه علىيعين نصف مترة، املهم أن اإلنسان يُعوِّ 

  .وتعاىل
أنه قاسم مواله يف ماله مرتني، يعين �يت  حىت قيل ،وأرضاه جيود بكل مبا عنده �فكان 

  .مه نصفني، نصٌف ُخيرجه �، ونصُفه لضرور�ته هو وأهلهعلى ماله ويُقسِّ 
كبري يف ظهره كأنه كان يعمل عتَّاًال،   )كالُّو(له وجدوا وأرادوا تغسيله وُروي أنه عندما تُويف 

مائة عائلة يف املدينة املنورة، وال  تكشفوبعد مرور مدة من الزمن ان ،فتعجبوا كان مرفهاً،مع أنه  
يل كان �تينا رجٌل يف الل: قالوا !كيف كنتم تعيشون؟: جيدون ما يسد رمقهم من الطعام، فسألوهم

 وخنرج، من: الباب، وعندما نقول طرقرَّة فيها مال، ويصُ فيه مسن، و  حيمل جواًال فيه دقيق، ووعاء
  .وال جند هذا الرجل ،جند هذه األشياء

له املعاصرين املباركني أحد من هذا الرجل؟ سيد� علي زين العابدين، ما الذي كشف أمره؟ 
ُصرة يف يٍد، ، رآه يف ليلة شاتية حيمل الدقيق على ظهره، والسمن يف يٍد، وال�وهو دمحم بن الزُبري 

ال، : قالدع غالمي حيمل عنك،  صلى هللا عليه وسلَّم� ابن رسول هللا : ديداً، فقالوالربد كان ش
ظنَّ أن هذا اليوم ألين أُعدُّ هذا ليوٍم شديد، ف: ال؟ قوملَِ : قالال، : أ� عنك، قال أمحل: قال

فكانت القيامة منه على �ٍل ، !هو يوم القيامة: ، فقال لهيف الدنيا، وأنه سيضعهم يف خمزن الشديد
  .على الدوام

                                                             
٥ �   البخاري ومسلم عن أيب هريرة 
٦ �   البخاري ومسلم عن عدي بن حامت 
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  احلليم
ق احللم،  ُحسن ختلقه �خالق النيب، فكان مثاًال عظيمًا خلُلُ الذي يُظهر مجال هذا الويل

  ).التوبة١١٤(" وَّاٌه َحِليٌم ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم أل: " ق األنبياءواحللم ُخلُ 
يف  إذا وجدت نفسك حليماً  ؟مىت تعرف أنك ُسجلت يف ديوان األولياء واكتملت واليتك

يف حاجة املواقف اليت تستدعي شدة الغضب، فإذا كنت ال تزال تغضب وتثور، فأنت ال زلت 
ف الكرمي اجلميل الذي  النور من أهل النور لتتَّصف �لوصجتاهد نفسك، وحتاول أن تتلقَّى ألن 

  .أنبياء هللا وأحباب هللا الصادقني الصاحلنيكذلك كان سيد� رسول هللا يتَّصف به، و 
صلى هللا عليه جاءوا يف عام الفتح لز�رة سيد� رسول هللا قبيلة قيس وهم من العرب مجاعة 

كلهم للقاء رسول هللا، إال كبريهم وحكيمهم وكان امسه   ، فلما وصلوا على �ب املدينة أسرعواوسلَّم
، ألنه وهو صغري وقع فحدث له شجّ  ؟ ملاذا: لن أدخل هكذا، قالوا: فقال هلم ،يف رأسه األشجِّ

وبعد ذلك أذهب ألزور حضرة ألبس الثوبني مث أوًال  فسأغتسل ،ثوبني مجيلني قد جهزتأ� : قال
  !!.النيب

يريد أن يلفت م النيب عن األشّج، ألنه فسأهل، صلى هللا عليه وسلَّمأسرعوا إىل النيب  لكنهم
إنه يفعل كذا وكذا،  :فقالوالصفات الكرمية اليت يف هذا الرجل، ولكن ل -ليس لألشج  - نظرهم 

  :له صلى هللا عليه وسلَّمفلما جاء األشج قال 
 َجبَـَلِين  ا�َُّ  أَمْ  ِ�َِما َأَختَلَّقُ  أَ�َ  ا�َِّ، َرُسولَ  �َ : َقالَ  َواْألََ�ُة، اْحلِْلمُ : ا�َُّ  حيُِبـُُّهَما َخلَّتَـْنيِ  ِفيكَ  ِإنَّ  {

َوَرُسوُلُه  ا�َُّ  حيُِبـُُّهَما َخلَّتَـْنيِ  َعَلى َجبَـَلِين  الَِّذي �َِِّ  احلَْْمدُ  :َقالَ  َعَلْيِهَما، َجبَـَلكَ  ا�َُّ  َبلِ : قَالَ  َعَلْيِهَما؟
{٧  

 ، كان اإلمام علي زين العابدين مثاًال أعظم ال يستطيع مضاهاته وال مماثلته فيعين حليم وتتأىنَّ
سقط كانت تصبُّ عليه املاء، فله  جارية فقد حدث ذات مرة أن ق احللم، إال األقلني يف ُخلُ 

                                                             
  �سنن أيب داود والبيهقي عن زارع بن عامر  ٧
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" : على مالبسه، واملياه اليت يف الطست غري نظيفة، فقالت وتناثر املاءاإلبريق يف الطست، 
" َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس " : كظمُت غيظي، قالت: قال) آل عمران١٣٤" ( َواْلَكاِظِمَني اْلغَْيظَ 

: قال )آل عمران١٣٤" ( حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني َوا�ُّ " : عفوت عنك، قالت: قال )آل عمران١٣٤(
  .فمن يفعل ذلك غري هؤالء العلماء، تبارك وتعاىلأنت ُحرة لوجه هللا اذهيب ف
، ذهب انصرفانتهى النقاش و ااحلسن، وبعد أن احلسن بن بن عمه احدث نقاش بينه وبني و 

إن كان يفَّ ما تقول، فقد غفرُت لك، وإن كان ليس  � ابن عم: احلسن بن احلسن، وقالإىل بيت 
  .!!يفَّ ما تقول فقد عفوت عنك

  .كان يؤدب الناس مبثل هذه األخالق  !وأين هذا الكالم؟ !ما هذه األخالق؟
ؤذيه، فجعل ميشي وراءه ويُسبه وهو ال يلتفت، فجاء الرجل إليه وهزه يل رجل استأجره قوم

َوَأْعِرْض َعِن "  :، يعين أ� مسعتك ولكنين أغضي عنك!!ك أُغضيوأ� عن: إ�ك أعين، قال: وقال
  ).األعراف١٩٩(" اْجلَاِهِلَني 

ولن يكون عليها إال خاصة أهل الُفتوة، لكن أهل النفوس صعب عليهم  ،هذه أخالق النبوة
انه سبحهذه األمور، فهي حتتاج إىل جهاد شديد، جهاد الصديقني واألفراد املرادين لرب العاملني 

  .وتعاىل
� أخي إن أمامي عقبًة كئود وهي النجاة يوم : آخر مشى خلفه يشتم فيه، فقال ورجل

، !منها فأ� أستحق كل ما قلت والقيامة، فإن جنوُت منها فأساحمك يف كل ما قلته، وإن مل أجنُ 
  .املثل يف هذا احللم العظيم �كان ُيضرب به ف

�مِّه   بّره 
ه �مه، كان ه الشديد �ُمه، حىت أنه من شدة برِّ لكرمية اليت حيتاجها شبابنا برِّ ومن أخالقه ا

: مل ال �كل معها؟ فقال: ُحيضر هلا الطعام ويرفض أن �كل من الطبق الذي �كل منه، فقيل له
حنن يف هذا الزمن  فأين، !ق فأسبقها إليه فأكون قد عققُتهاأخاف أن تشتهي عينها شيئًا يف الطب
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 �أدب عايل كان عليه لكنه ن، و وهم مساحمحنن خنطف الشيء من يديها، !! هذا احلال؟ من
  .وأرضاه يف بره ألمه

ومل يفتح لنفسه �ب السياسة، وال �ب املناوشات والفنت، واشتغل  ،كان منشغالً بربه �لكلية
  .طوال حياته تبارك وتعاىل�� 

رضي ن يستفزوه، وحيرضوه ليخرج بزعم أن �ثر ألبيه اُحلسني وعندما أراد الشيعة يف العراق أ
أنتم من الذين قال هل : فقال هلم - وهي آفة الشيعة  - وقعوا يف الصحابة و ، فدخلوا عليه هللا عنه
تَـُغوَن َفْضال ِمَن هللا َورِْضَواً� "  :هللا فيهم ِ�رِِهْم َوأَْمَواِهلِْم يـَبـْ

  ؟)احلشر٨(" الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن د
اَر َواالميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم "  :أنتم من الذين قال هللا فيهمهل : ال، قال: قالوا َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َولَ  ِ�ِْم ْو َكاَن حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَِ
وأ� أشهد أنكم لستم من : قال ال، وهو يقصد املهاجرين واألنصار،: قالوا ؟)احلشر٩" ( َخَصاَصةٌ 

رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوالْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ�الميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال ِللَِّذيَن َآَمُنوا "  :اآلية اليت تقول
قوموا من عندي غضب هللا عليكم ولعنكم وال تعودوا إيل ) احلشر١٠(" َرُءوٌف َرِحيٌم  رَبـََّنا ِإنَّكَ 

 اجلليلني أبو بكر وعمر، ويف نيي�م يريدون أن يقعوا يف الصحابوطردهم شر طردة، أل، أبداً 
  .زوجات النيب ويف غريهم

  .على هذا النهج الكرمي سبحانه وتعاىلظلَّ وفياً على عهده حىت لقي هللا ف
� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى هللا و�رك على سيد


