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  سعید بن جبری

عبد اللّه عليه أبو المغيرة، قال: حدثني الفضل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي 
الّسلام أن سعيد بن جبير كان يأتم بعلي بن الحسين عليه الّسلام و كان علي عليه الّسلام يثني 

 عليه، و ما كان سبب قتل الحجاج له الا على هذا الامر، و كان مستقيما.

 1/333، إختيار معرفة الرجال املعروف بـ رجال الكيش

قال له: أنت شقي بن كسری، قال: أمي كانت أعرف باسمي  و ذكر أنه ملا دخل عىل احلجاج بن يوسف

سمتني سعید بن جبری، قال: ما تقول يف أيب بكر و عمر مها يف اجلنة أو يف النار؟ قال: لو دخلت اجلنة 

قال: فام قولك يف  فنظرت أهلها لعلمت من فیها، و ان دخلت النار و رأيت أهلها لعلمت من فیها.

م أرىض اخللفاء؟ قال: لست علیه م أحب إلیك قال: أرضاهم خلالقي، قال: و أّيه م بوكیل، قال أّيه

هم و نجواهم، قال: أبیت أن تصدقني، قال: بىل مل أحب أن  للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم رسه

  اكذبك.

 333-1/333، ختيار معرفة الرجال املعروف بـ رجال الكيشا
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 رشايط خفقان شديد در دوران امامت امام زين العابدين علیه السالم                   

حممد بن نصری، قال: حدثني حممد بن عیسى، عن جعفر بن عیسى عن صفوان، عمن سمعه، عن أيب 

الم اال ثالثة أبو خالد  الم قال: ارتد الناس بعد قتل احلسني علیه السه الكابيل، و حيیى بن عبد اّلله علیه السه

أما حيیى بن أم الطويل: فكان يظهر الفتوة. و  أم الطويل، و جبری بن مطعم، ثم ان الناس حلقوا و كثروا.

كان اذا مشى يف الطريق وضع اخللوق عىل رأسه و بمضغ اللبان و يطول ذيله، و طلبه احلجاج فقال: 

سعید بن املسیب فنجا، و ذلك أنه كان يفتي بقول و أما .بقطع يديه و رجلیه و قتله تلعن أبا تراب و أمر

و أما أبو خالد الكابيل: فهرب اىل مكه .العامة، و كان آخر أصحاب رسول اّلله صىله اّلله علیه و آله فنجا

 .و اخفى نفسه فنجا

 333-1/333، ختيار معرفة الرجال املعروف بـ رجال الكيشا

 

 قیقییان حعصفات شی

َد  دح ْبنح حَيَْیى َعْن َأْْحَ َمَّ ْیَقِل َقاَل َسِمْعتح َأَبا حمح َسِن الصَّ ْسَكاَن َعِن احْلَ ٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن النُّْعاَمِن َعِن اْبِن مح َمَّ ْبِن حمح

لح  اَل  ع َعيِلي  َوِلَّ  إِنَّ  َعْبِد اّللَِّ ع َيقحولح  اَلَل  إاِلَّ  َيْأكح ْثاَمنَ  َوِلَّ  إِنَّ  وَ  َكَذلَِك  َكانَ  َصاِحَبهح  ِِلَنَّ  احْلَ َباِل  اَل  عح  َحاَلاًل  أَ  يح

 َأْو َحَرامًا ِِلَنَّ َصاِحَبهح َكَذلَِك  َأَكَل 

 3/133الاکيف، 



. 

 كرامت امام سجاد علیه السالم نسبت به هشام بن اسامعیل

 الغرائر عىل أقیم و فعزل( السالم علیهم) بیته هل ال و لعىله  ءيش أسبه  إسامعیل بن هشام كان عنه قیل

 ما إىل فادعنا بك صنع ما ساءنى لقد اّلله عافاك عمه  ابن يا: له فقال( السالم علیهام) احلسني بن عىله  فجاء

  أعلم حیج  لعل رسالته اّلله: فقال أحببت

 2/111کشف الغمة، 

 شهادت جناب كمیل بن زياد

رأى ذلك كمیل أقبل إىل قومه منع احلجاج النخع أعطیاهتم وعیاهلم حتى يأتون بكمیل بن زياد فلام 

فقال أبلغوين احلجاج فأبلغوه فقال احلجاج يا أهل الشام أتعرفون هذا هذا كمیل بن زياد الذي قال 

لعثامن أقدين من نفسك فقال كمیل فعرف حقي فقلت أما إذا قدتني فهو لك هبة فمن كان أحسن قوال 

كمیل فقال احلجاج واّلل ِلبعثن إلیك إنسان  أنا أو عثامن فذكر احلجاج عيل بن أيب طالب فصىل علیه

 أشدا بغضا لعيل من حبك أنت له فبعج إىل أدهم القیيس من أهل ْحص فرضب عنق كمیل بن زياد

 31/233تاريخ دمشق، ابن عساکر، 
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 در نگاه بزرگان اسالم  علی بن احلسني علیه السالم

 جابر بن عبد اّلل انصاری

َف َفَأْقَبَل َجابٌِر َعىَل  َسنْيِ إاِلَّ يحوسح ْم: َو اّللَِّ َما َأَرى يِف َأْواَلِد اِْلَْنبَِیاِء ِمْثَل َعيِلِّ ْبِن احْلح ْبَن َمْن َحرَضَ َفَقاَل هَلح

( َأْفَضلح ِمْن ذح  اَلمح َسنْيِ )َعَلْیِهاَم السَّ ةح َعيِلِّ ْبِن احْلح يَّ رِّ (، َو اّللَِّ َلذح اَلمح َف ْبِن َيْعقحوَب )َعَلْیِهاَم السَّ ِة يحوسح يَّ رِّ

لَِئْت َجْورًا. ْم ملََْن َيْمََلح اِْلَْرَض َعْداًل َكاَم مح  َيْعقحوَب، إِنَّ ِمنْهح

 336األمايل، الشيخ الطويس، ص 

 

 سعید بن مسیب

 قال سعید بن املسیب: ما رأيت قط أفضل من عيل بن احلسني. و ما رأيته قط إال مقت نفيس

 2/313تاريخ ايلعقويب، 

َوَقال اهلیثم بن عدي، عن صالح بن حسان، قال رجل لَسِعید بن املحَسیَّب: ما رأيت أحدا أورع من فالن. 

قال: ال، قال: ما رأيت أورع منه قال هل رأيت عيل بن احلسني؟  

 تهذيب الكمال، مجال ادلين مزی، 333/2

 

 



. 

ي قال َثني جدِّ ٍد قاَل : حده ٍد احلسنح بنح حممه َثني  َأخرَبين َأبو حممه دح بنح أْحَد قاَل : حده َثنا َأبو يونَس حممه : حده

َريٍش جلَس إىِل سعیِد بِن املحسیَّب ، فطلَع عيلُّ بنح احلسنِي   َأيب وغریح واحٍد من أصحابنا : َأنه فتًى من قح

ٍد؟ قاَل : هذا سیِّدح العابديَن عيل ب نح احلسنِي بِن َعيلِّ بِن َأيب فقاَل القحَريشُّ البِن املحسیَِّب : َمْن هذا يا َأبا حممه

 علیه السالم  طالِب 

 اإلرشاد، الشيخ املفيد، 143/2

 ابو زكريا نووی

عىل بن احلسني بن عىل بن أبى طالب اهلاشمى املدنى التابعى املعروف بزين العابدين، رىض اّلل عنه. 

 .وأمجعوا عىل جاللته ىف كل شىء...

 1/343، انلووي، تهذيب األسماء واللغات

 گذشت امام سجاد علیه السالم

ثنا رجل من ولد عامر بن يارس، قال ثنا أبو احلسني الشیبانى، حده كان عند عىله بن  قال ابن أبى الدنیا: حده

احلسني )علیهام السالم( قوم فاستعجل خادما له فاخرج شواء من التنور و اقبل اخلادم عجال و بیده 

قط السفود عىل الصغری فنش و مات فبهت اخلادم فنظر إلیه عىله السفود و بني يدى عىله ولد صغری له فس

 .و قال أنت مل تتعمد هذا أنت حره لوجه اّلله تعاىل ثم أمر بمواراة الولد

  تذکرة اخلواص، سبط بن اجلوزي، ص 331
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 ماجرای ابراهیم بن طلحه

اَلمح  َسنْيح ْبنح َعيِلي  ، َقاَل: ملََّا َقِدمَ (َعْن َأيِب َعْبِد اّللَِّ )َعَلْیِه السَّ تَِل احْلح ( َو َقْد قح اَلمح َسنْيِ )َعَلْیِهاَم السَّ َعيِلُّ ْبنح احْلح

َو  ()َصَلَواتح اّللَِّ َعَلْیِهاَم  ، َمْن َغَلَب َو هح َسنْيِ َبْیِد اّللَِّ، َو َقاَل: َيا َعيِلَّ ْبَن احْلح اْسَتْقَبَلهح إِْبَراِهیمح ْبنح َطْلَحَة ْبِن عح

َغطًّى  : إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْعَلَم َمْن َغَلَب، وَ مح َسنْيِ َو يِف املَْْحِمِل. َقاَل: َفَقاَل َلهح َعيِلُّ ْبنح احْلح ، َو هح هح َدَخَل َوْقتح  َرْأسح

ْن ثحمَّ َأِقمْ  اَلِة، َفَأذِّ  .الصَّ

 366، ص األمايل، الشيخ الطويس

 امام سجاد علیه السالم از فرزند اسامه تدعیا

، عن َعْمرو بن دينار: دخل عيل بن احلسني عىل حممد بن أسامة بن زيد يف َوَقال حاتم بن َأيب صغریة 

مرضه، فجعل يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: عيل دين. قال: كم هو؟ قال: مخسة عرشة ألف دينار أو 

 بضعة عرش ألف دينار. قال: فهي عيل.

 21/333تهذيب الكمال، مجال ادلين املزي، 



. 

 عطوفت زين العابدين علیه السالم حتی نسبت به حیوانات

َسنْيِ ع َقاَل ملِحَح  ِعَد فِیَها َعيِلُّ ْبنح احْلح ْیَلِة الَّتِي وح نَيَّ اْبِغنِي َعْن َأيِب َعْبِد اّللَِّ ع َقاَل: ملََّا َكاَن يِف اللَّ ٍد ع َيا بح مَّ

وءاً  وٍء َقاَل اَل َأْبِغي َهَذا َفإِنَّ فِیِه َشْیئًا َمیِّتاً قَ  -َوضح اَل َفَخَرْجتح َفِجْئتح بِاملِْْصَباِح َفإَِذا َقاَل َفقحْمتح َفِجْئتحهح بَِوضح

ا َفَأْوََص بِ  َ ِعْدهتح ْیَلةح الَّتِي وح نَيَّ َهِذِه اللَّ ِه َفَقاَل َيا بح وٍء َغرْیِ ا ِحَظاٌر َو َأْن فِیِه َفْأَرٌة َمْیَتٌة َفِجْئتحهح بَِوضح َظَر هَلَ ْ نَاَقتِِه َأْن حيح

ِعَلْت فِیهِ  ا َعَلٌف َفجح َقاَم هَلَ َلْت  يح َبْت بِِجَراِِنَا َو َرَغْت َو مَهَ َقاَل َفَلْم َتْلَبْج َأْن َخَرَجْت َحتَّى َأَتِت اْلَقرْبَ َفرَضَ

وِمي  دح ْبنح َعيِلي َفِقیَل َلهح إِنَّ النَّاَقَة َقْد َخَرَجْت َفَأَتاَها َفَقاَل َصْه اْْلَن قح َمَّ ِِتَ حمح
َلْم َباَرَك اّللَّح فِیِك فَ َعْینَاَها َفأح

َها َحتَّ  ْحِل َفاَم َيْقَرعح ْوَط َعىَل الرَّ َة َفیحَعلِّقح السَّ جح َعَلْیَها إىَِل َمكَّ َل املَِْدينََة َقاَل َتْفَعْل َفَقاَل َو إِْن َكاَن َلَیْخرح ى َيْدخح

َراَب  ْیَلِة الظَّْلاَمِء َفَیْحِملح اجْلِ جح يِف اللَّ َسنْيِ ع ََيْرح َراِهِم َحتَّى  َو َكاَن َعيِلُّ ْبنح احْلح َنانرِِی َو الدَّ رح ِمَن الدَّ َ فِیِه الُّصُّ

وا ذَ  َسنْيِ ع َفَقدح جح إَِلْیِه َفَلامَّ َماَت َعيِلُّ ْبنح احْلح نِیلح َمْن ََيْرح هح ثحمَّ يح وا َأنَّ َعلِیهًا ع َكاَن َيْأِِتَ َبابًا َبابًا َفَیْقَرعح اَك َفَعلِمح

. هح  َيْفَعلح

 1/433الاکيف، 
 باقر:امام 

ة إىل املدينة من يوما عرشين ىف فسار ماشیا حجه )علیه السالم(  ناقة عىل حجه  لقد أعني بن زرارة قال مكه

ة عرشين  ثابت  بن عمرو عن احللیة صاحب رواه بسوط قرعها فام حجه

 4/133املناقب، ابن شهرآشوب، 



. 

 دعای پنجاهم صحیفه سجاديه

َك َخَلْقَتنِي  مَّ إِنَّ هح ْیَتنِي َصِغریًا، َو َرَزْقَتنِي َمْكِفیهاً اللَّ ًا، َو َربَّ َسِويه  

ْلَت َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن  َت بِِه ِعَباَدَك َأْن قح ْ مَّ إيِنِّ َوَجْدتح فِیاَم َأْنَزْلَت ِمْن كَِتابَِك، َو َبرشَّ ِسِهْم اللَّهح وا َعىَل َأْنفح فح َأرْسَ

ِة اّللَِّ، إِ  َم ِمنِّي َما َقْد َعلِْمَت َو َما َأْنَت َأْعَلمح بِِه ِمنِّي، اَل َتْقنَطحوا ِمْن َرْْحَ نحوَب مَجِیعًا، َو َقْد َتَقدَّ نَّ اّللََّ َيْغِفرح الذُّ

َتابحَك 
َّا َأْحَصاهح َعيَلَّ كِ  َفَیا َسْوَأَتا ِِم

لَّ يَشْ ءٍ  لح ِمْن َعْفِوَك الَِّذي َشِمَل كح َرَب  َفَلْو اَل املََْواِقفح الَّتِي أحَؤمِّ َِلَْلَقْیتح بَِیِدي، َو َلْو َأنَّ َأَحدًا اْسَتَطاَع اهْلَ

َفى َعَلْیَك َخافَِیٌة يِف اِْلَْرِض َو اَل يِف السَّ  َرِب ِمنَْك، َو َأْنَت اَل ََتْ نْتح َأَنا َأَحقَّ بِاهْلَ ِه َلكح ا، ِمْن َربِّ اَمِء إاِلَّ َأَتْیَت َِهَ

 .بَِك َحِسیباً َو َكَفى بَِك َجاِزيًا، َو َكَفى 

، َفَها َأَنا َذا َبنْيَ َيَدْيَك َخاِضٌع ذَ   ْدِركِي إِْن َأَنا َفَرْرتح ، َو مح مَّ إِنََّك َطالِبِي إِْن َأَنا َهَرْبتح هح لِیٌل َراِغٌم، إِْن اللَّ

َو َيا َربِّ ِمنَْك َعْدٌل، َو إِْن َتْعفح َعنِّي  ْبنِي َفإيِنِّ لَِذلَِك َأْهٌل، َو هح َعذِّ َك، َو َأْلَبْسَتنِي تح َفَقِدياًم َشَمَلنِي َعْفوح

 .َعافَِیَتَك 

ائَِك، إاِلَّ َرِْحَْت َهِذِه  بح ِمْن ََهَ جح وِن ِمْن َأْساَمئَِك، َو باَِم َواَرْتهح احْلح مَّ بِامْلَْخزح هح وَعَة، َو َفَأْسَألحَك اللَّ زح النَّْفَس اجْلَ

لحوَعَة، الَّتِي اَل  َة اهْلَ مَّ َتْسَتطِیعح َحرَّ َشْمِسَك، َفَكْیَف َتْسَتطِیعح َحرَّ َناِرَك، َو الَّتِي اَل َتْسَتطِیعح َصْوَت  َهِذِه الرِّ

 َرْعِدَك، َفَكْیَف َتْسَتطِیعح َصْوَت َغَضبَِك 

َّا َيِزيدح يِف مح  ٌؤ َحِقرٌی، َو َخَطِري َيِسرٌی، َو َلْیَس َعَذايِب ِِم مَّ َفإيِنِّ اْمرح نَِي اللَّهح ٍة، َو َلْو َأنَّ َفاْرَْحْ ْلكَِك ِمْثَقاَل َذرَّ

ْلطَ  وَن َذلَِك َلَك، َو َلكِْن سح رْبَ َعَلْیِه، َو َأْحَبْبتح َأْن َيكح ْلكَِك َلَسَأْلتحَك الصَّ َّا َيِزيدح يِف مح مَّ َعَذايِب ِِم َك اللَّهح انح

َك َأْدَومح ِمْن َأْن َتِزيَد فِیِه َطاَعةح املْحطِیعِ  ْلكح ، َو مح  .نَي، َأْو َتنْقحَص ِمنْهح َمْعِصَیةح املْحْذنِبنِيَ َأْعَظمح



. 

، إِنََّك َأنْ  ْكَراِم، َو تحْب َعيَلَّ اَلِل َو اْْلِ اَوْز َعنِّي َيا َذا اجْلَ اِْحنَِي، َو ََتَ نِي َيا َأْرَحَم الرَّ .َفاْرَْحْ ِحیمح ابح الرَّ   َت التَّوَّ

 


