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أئمةمن ؤإمام التابعين، أعلام من علم مواعظ ينقمن 
ابنالعابدين نين إنه الكريم. الشري الت أهل 

أجمعين.عنهم اف رصي الشهيد ابن الشهيد 
يسمع،مولأ تكون أن إما — حمالة — والموعفلة 

ربماالحال ولسان ينقل، وحبرأ عملا تكون أن ؤإما 
المقال.لسان مجن أبئر الأحيان من كثير في كان 

وقدالنوعين، على تشتمل العابدين زين ومواعثل 
ذلكبحد آثرت ولكني بينهما، أنمل أن نيتي من كان 

يتكلم،إليه نستمع محتارة واحدآ، السياق يكون أن 
أعمالمجن عمل محي الخمر حلال مجن نشاعدْ وتارة 
الخير.اعي ممن عئ مأو البر، 

اشمن نرجو موعفلة. أمام نحن الحالين كلأ ومحي 
النفوسإصلاح في سييا فتكون ، بها ينفعنا أن تعالئ 

العمل-ؤإصلاح 
الهوعالئ محمد سيدنا عالئ اه وصالئ ، هذا 

العالمين.رب ض والحمد وسلم، وصحبه 
ممآ؛اهسة حب ر١ 

إلأبم/>0\إ

ٍنهاراص



أبيبن علي بن الهمض بن علي العابدين، زين 
ثمانسنة بالكوفة ولد . المرثي الهاشمي محنالب، 
الأمالر١/أصح في وثلاثين 

ملكيزدجرد بنت - غزالة ومحيل - سلامة أمه 
خلافةفى بناته من ثلاث ثالثة سيت فارس، 

هعلى فأشار بميعهن، عمر فأمر ه، عمر 
اختارهن•من لياخن-هن بتقويمهن، 

عمر،بن الله لعبد واحدة فدفع علي، فأخيهن 
بكرأبي بن لمحمد وأخرى الحين، لولده وأحرى 

صديق.لا 

.سالماعمر! بن اممه لعبد الأولى فولدت، 

عليآ.للحسين! الثانية وولدت 

(.٦٦/٢)اكفوة« و»صهة ١(، • ٤ / )ا هب« الن. »ثد.رات 

٠



القاسم.بكرت أبي لابن الثالثة وولدت 

محمد،بن والقاسم العابدين، وزين الم، غ
فمهات المدينة فقهاء الثلاثة هؤلاء فاق وفد خالة، أبناء 

وورعآر

ءق

نس؛، وا١٢الطف معركة والده مع تهد وفد 
وكانالقتال، في يشارك فلم مريقا وكان »كر؛لأء«، 

.منة وعثرين ثلاثا يومئذ عمره 

يومتين ومإحدى متة الواقعة هده وكانت، 
الأكبرعلى وأخواه أبوه فيها واستشهد ، عاسوراء 

اللهرحمهم . وأبنائهم. أعمامه من وعدد الله، وعبد 
•ورصكٍ،ءنةم•'عالمح، 

تخلولم المدينة، في الحادثة هذه يعد واستقر 
ذلك.بعد أمية بز مضايقات من حياته 

فقال:الزهري شهاب ابن ذكره ما ذلك ومحن 
بنالمالك، عبد حمله بوم الصين بن علي شهدت 

١(. ٠٥/١)الخهب« »ثذرات 

٦



بهووكل حديدأ، فأثقاله الشام إلئ المدينة من مروان 
عله،التلم في فاستأذننهم وجمع، عدة في حفاظا 

قبةفي وهو عله قدحك لي،' ُأذنوا له، والتوديع 
•وقلت فبكيت، بدبه قمح، والغل رحليه، في والأقياد 

سالم.وأث مكانك أني وددت 

فدمحتئ ليال، أربع إلا لبثا فما الزهري؛ قال 
فيمنفكنت وحدوه، فما بالمدينة يطلونه به الموكلون 

الحوله ونحن لمازل إنه ت بعضهم لي فنال عنه، سألهم 
حديده.إلا محمله في وحدنا فما أصبحنا إذ نرصده، ننام 

نالملك عبد علئ ذلالث، بعد فقدمن، الزهري: قال 
حاءنىقد إنه I لى فقال فاحبرته، عنه التي فمروان، 

أناما فقال; علي فيحل الأعوان، فقده بوم في 
ثمأحسب،، لا فقال! عندي، أقم ت فقلت وأنتج؟ 
حيفة.منه ثوبي امتالأ لقد فوالله جرج' 

ليسالمؤمنين، أمير يا فقلمت،I الزهري: قال 
فقال:ه، بنفمشغول إنه نفلن، حيشج الحين بن علي 
،.بءر شغل ما فنعم مثله، نغل حبيا 

(.٤٨٤)ا/الأولاء« حلية ءتهديبح 

٧



أنت دمنق« مدينة »تاريخ في جاء ما ذلك ومن 
ينالوكان المدينة، على أميرآ كان إسماعيل بن هشام 

يكرهه.ما منه أهله بعض أو العابدين زين 

-يستجديهم - بالمدينة للناس وقف . . عزله وبعد 
علىينا استعن إليه• مارسل الصين، بن علي، به فمر 
يث،أعلئ ؤ\شُ ذلك: عند هشام فقال ثن،. ما 

عبالته:

منعبادة ممرة العابدينا؛ ارزين علي سمي إنما 
آحر.جاب من العبادة هده أداء ولهلريقة جاب، 

روايةومنها - الروايات كثرت ففد كثرتها، أما 
ألفواللبلمة اليوم في يملي كان أنه - مالك لالآمام 

وصوئهمن قمغ إدا كان فقد الطريقة! وأما 
رعدةأخذته وصلاته وصونه بين وصار للصلاة، 

(.٣٩٤/)ا؛ دمشق<< مدية »وارخ )١( 
(.١٠٥)ا/الذهب« »شدرات )٢( 

٨



أتدرونؤيحكم، : jUiذلك، ش له فقيل ونمفة، 
،•أناجي،؟لأن أريد ومن أقوم، من إلن 

غرروالالحضر في الليل صلاة ييع لا ولكن 
بنعلي أن • دمشقمح مدينة »تاريخ في وحاء 

اصغرراحلته، به واستوت أحرم فلما حج، الحين 
أنتقلع بولم الرعدة، عليه ووقعت وانتففس، لونه 

أنأحشئ ت فمال، تلبي؟ لا للث، ما له; فقيل يلبي، 
منبد لا له: فقيل لبيك، لا لي: فيهول، لب؛لئ،، أقول: 

راحلته،من وّنهل عليه، غنى لبئ فلما قال: ، هذا

حجهقفئ حتى ذلك يعتريه يزل فلم 

أحرىب جوا وهناك عباداته، من جانب هذا 
وجوهفي إنفاقه من العملية مواعفله صمن ستأتي 
الكريمة.وأخلاقه . الخير. 

صلاتهوهو الأول، الخبر عند وقفة من بد ولا 
علئالناس ليهللع العابدين زين كان فما ركعة، ألف 

(.٤٨٢)ا/الأولكء« حلة ))تهذيب )١( 
(.i^>>(nA/Y>>صفة )٢(
(.yUA/iدثق«)\موية »ظرخ )٣( 

٩



ذلك.عن لتحاJث لكن وما ركعاتها، وعدد صالته 

عبادتهكثرة رأوا الناس أن عندي يترجح والدي 
برادولا عادة، الكثرة به يراد الذي القول هدا فأطلقوا 

العدد.حقيقة به 

وهيئته:لباسه 

بد0تجاوز لا مثئ إذا ين الحبن علي كان 
،.^٠٥١ يخهلر ولا فخذه، 

فىه يلبدينارأ، بخمسين الخز كساء يلبس ولكن 
ذتصالقJاءه أو به، تمدق الصيف كان فاذا الشتاء، 

متاعمن ممن ثوبين الصف في يلس وكان بثمنه، 
منوئ I ويقرأ الثياب، من ذلك دون ما ويلبس مصر، 

،.'امآ[ل زالأعراق: ،^؛ ٠٥١,^؛للمج آه آش زبة -مم 

والكتم.بالحناء يخضب ولكن 

الجمعةيوم يلبسه أصفر كساء له لكن I وقيل 

(.٦٦المفوْ« »صفة )١( 
.دمئق«مدينة »تارخ )٢( 
(.٣٩٦المالآء«)؛/اعادم »سر )٣( 



ينالحبن علي رأت • هلال بن محمد وقال 
ظهرْأا/خلف مها ؤيرخي يعتم، 

يفللم بغالته على المدينة في محار إذا وكان 
أنحيأن لي ليس مشترك هو ت ويقول الطريق، لأحد 

حدأص.أى 

عله؛

فيالعلم حلقات بين يتنقل الحض بن علي كان 
حاصرينكل أسلم بن زيد حلقة يقصد وكان المدينة، 

•ذللث، في عوبا حنى غيره، على ويقدمه 

مبدأنت لك، اف غفر حبير: بن نافع له فقال 
معهمتجلس العبد محذا إلئ تدهم، وأقفلهم، الناس 

فقال:_؟ أملم بن نيد عني: ي- 

كان.حيثما يتح أن للعلم يبغي إنه 
كانالمدني: الرحمن عبد بن محمد وقال 

بنليد بأني حتئ نومه، جلمحا يتخطئ المن بن علي، 

(.TUfi)الملأء« أعلام »سر )١( 
(.r،\A)؛/نله ١^٢٠ )٢( 



تيعت فريش من رجل له فقال عنده، فيجلس أمسلم 
تفقال عدي؟ بني عبد وتجالس قريشا 

^١،.في يضه من إلئ الرجل بجلس إنما 
الفقيه- عمر ابن مولن - العلوي أسلم بن وزيد 

للفتوىحلقة له وكاتت وجماعة، عمر ابن لقي العايد، 
حالمةفي رأيتنا لقد I لأعرج ا حازم أبو محال . والعلم 

التواميفينا حملة أدنى فقيها، أربعين أسلم بن زيد 
أيدينافي بما 

—التوامي من — حازم أبو ذكره الذي هذا ولعل 
علنالحلقة هذه يقدم العابدين زين جعل الذي هو 

الحلقةهذه وفي للعمل، العالم يهللما فإنما غيرها، 
.المهلالوب، التطبيق من جاو_، 

رينعلم لنا يوصح الا منذكر ن ١ بتا ويحمن 
•الُا؛دين 

الحسين،بن طي علن دخلنا الزهري: قال 
كتم؟فيم زهري يا فقال: 

(.٤٨٦الأولياء،،)ا/حالية ))تهذب )١( 
.( ١٩٤)ل/الذهب،، >>شنرات )٢( 

١٢





حلس،ده ١٥٤أيمنكم َكثنرة قال الإطعام، 
.ه\ّ;الاوائالة:

ذغكان تعالئ: فال الرأس، حلق وصيام 
آزءتدئي أو ءأباي ثن ئذثه ثأسوء ثن آذ/، ٩ أز ثم،بم-ا 

صامثاء إن بالخيار صاحبه [ ١٩٦]البقرة: \يبم، 
ثلاى.

قالالهدي، يجد لم لمن المنعة، دم وصوم 
[.١٩٦: ٠٠٢٠]١^\إع» ه ألج إثر العتنؤ ئعخ تعالئ! 

ثأمؤوس تعالئ: قال الصيد، حزاء وصوم 
'ظعدلي دو؛ يي، ؛؛ :،٥٤أقتم ين قز U مر ئ؛مآآ نسا 

د''إكعدد آو سكن »1مار 'هرة أو أتىث>ت بنيع سيا 
فيثتمعاد ومي ،؛lLJio تا أس ^١ أهمغ».ء وال ءبميا*ا 

ؤانماندة[ ]IJU\يبمن آننئاي دو ميز ثاثث يته أس 
علئالثمن ذلك يمص ثم قيمة، المسيل، ذللئ، يقوم 

الحنهلة.

الاثنينيوم فصوم بالخيار؛ صاحبه الذي وأما 
رمضان،بعد شوال من أيام ستة وصوم والخميس، 

بالخيار،صاحبه ذللث، كل عاشوراء، ويوم عرفة، ويوم 
أفطر.ثاء ؤإن صام ثاء إن 

١٤



إلاتطوعا تصوم لا فالمرأة الإذن؛ صوم وأما 
والأمة.العبد وكذلك زوجها، بإذن 

ويومالفطر، بوم فصوم الحرام؛ س دأئ 
نصومهأن نهينا الشك ويوم ، لثريق ١ وأيام الأصحى، 

الصمتوصوم حرام، الوصال وصوم كرمضان، 
الدهروصوم حرام، المعحبة نذر وصوم حرام، 
حرام•

قالصاحبه، بإذن إلا تهلوعا يحوم لا والضيف 
تهلوعايصومن فلا قوم، علئ نزل )من و.■' اغ رسول 

إلا

تأنيا،براهق لم إذا بالصوم الصبي ؤيومر 
بفرض•ولثس 

وحدنم المهار، أول من لعلة أفطر من وكذلك 
هاض رمزأ البج، وذلك، بالإماك، أمر بدنه في قوة 

بفرض•ولثس 

(.٧٨٩)اكرمدي أخرجه 
>>صعّفبغلر جدآ. ا صعيفالألماني؛ الشيخ عنه ونال 

رها'خه(ّانمغر« الجامع 



قومئم المهار، أول س أكل إذا السافر وكيلك 
اك.أمربالإم

ناسيأشرب أو أكل فمن الإباحة؛ صوم وأما 
عنوأجزأه ذلك، له أبيح فقد عمد، غير من 

.صومه 

فإنافر؛ الموصوم ، المريض صوم وأما 
.فيه احتلنت العامة 

بصوم،لا ت قوم وقال بصوم، • بعضهم فمال 
.أفهلر ثاء ؤإن صام، ثاء إن قوم• وقال 

فانجميعا، الحالين فى يفهلر ت فنقول نحن وأما 
اممهقال الفضاء، فعليه والمرض، فر الفي صام 

[١٨٥]اوقرْ: أنره آياي من ؤئمدْ تعالؤل! 

يعرفهلم موضع في البديهة، وعلئ وهكذا، 
التفصيلبهذا يأتي له، ه نفيهيئ ولم مسبقا 

العلم.هو هدا — والله — أجل • الموموعي• 

(.٤٩٢-  ٤٩٠)\إ الأوب،« حلية »تهدبب 

١٦



ماس،وابن أسه، عن العابدين زين أسد 
منوغيرهم سالمة، وأم وصفية، اض، عبد بن وجابر 

منكنير حلق وعن اض.، رسول، أصحاب، 

اض،وعبد وزيد، ، محمد I أولادْ عنه روى 
ويحصوطادس، الرحمن مد بن ملمة وأبو وعمر، 
•• م لأمبن وزيد زهري، والاري، الأنم

)٢(
•ومرهم 

حزن؛مسحة 

الحسينبن لعلي ملازمة كربلأء وانعة آثار ظلته 
مايب، المبن معيد قال حص بعد، فيما حياته محلول، 
.ءهلل"ا، يوما صاحكا رأيته 

فهال،:ذلك، عن مثل حئ البكاء كثير وكان 

ولده،مجن س9لا ففد يعقوب، فإن تالومونى، لا 

»صئةاكفوة«)مآ/\ي(.)ا(
مكتبة^ ٧١)صأ؟\( الخ؛رية« الأعمال من »نوذج )٢( 

الرياض.- الثانس 
>ر-ارخالموبي<<)آ/م«م.)مآ(

١٧









الحين،بن علي مات لما I ثابت بن عمرو قال 
!فقالوابفلهره، سواد آثار إلئ ينظرون وجعلوا لوه، غ
ظهرهعلئ الدقيق جرب يحمل كان فقيل هدا؟ ما 

المدينة.أهل فقراء يععليه 

أهلمن اس نكان إسحاق! بن محمد وقال 
فلمامعاشهم، كان أين من يدرون لا يعيثون، المدينة 

فيبه يؤتون كانوا ما فقدوا الحين، بن علي مات 
اللل•

ينالحبن عالي كان نعامة؛ بن شيبة وقال 
بيتأهل مائة يقولن، وجدوه مات فلما ينحل، 
بالمدينة

زينمن إلا ين لحلعف ولا هذا، 
الُابلينى.

(.٤٨٥)ا/الأولياء« حلية »تهدب )١( 
(.٢٣١)آ/ بالوماص »الوافى )٢( 

٢١



َغماو'ت

بنعلي من أفضل هاشميا أر لم ت الزهري قال 
منهل١،.أفقه لكن أحدأ رأيت وما الحسين، 

قليللكنه منه، أفقه أحدأ رأيت ما وقال! 
طاعن.وأحسنهم بيته أهل أفضل من ولكن الحديث، 

أقفلهاشميا رأيت، ما ت الأعرج حازم أبو وقال 
منه

اليومفي يصلي كان أنه بلغني وقال 
صوكان قال: مات، أن إلئ ركعة ألم، واللا-ت 

ا.لعبادته١ العابرين١٠ 'رزين 
ولكنهمنه، أفقه أحدأ رأيت، ما زرعة: أبو وقال 

.٢٣١الحليثهقليل لكن 

.•٧( )Y/ اكفو0« »صفة )١( 
(L-» (Y الحقافل« /؛.)ا/هثما(

)اأ/ئَاُآ(.دمئق« مدينة »تارخ )٣( 
٢٢



ذهب_1 يوما وذكره - العزيز عبد بن عمر وقال 
،•الُابد!نل وزين الامادم وجمال الدنيا، سراج 

الحين،بن علي »الحلية«ت في نعتم أبو وقال 
وفيا،عابدا كان القانتين، ومنار العابدين، زين 

حفيارى.وحوادأ 

لهوحق عجيبة، حائلة له كان ت الذهبي وقال 
لشرفهالعفلس، أهلا كان ففد ذلك، - اممه و- 

عقلموكمال وتألهه، وعلمه ومولده 

أونعأ أحلو رأيت ما المسيبت بن معيد وقال 
^٤؛

ءوأو ءو 

بشأنبها أدلوا التي العلماء شهادات بعض هذه 
وهناكظه، ين الحبن علي مكانة عن الحدينا 

أدلئشاعر، من ولكنها عالم من ليت أحرى شهادة 

(٢)

(٣)

(٤)

.٣( • ٤ / )Y اوعقولي« تاريخ 
(.٤٨٢)ا/الأولياء« حالية تهذب 

اكلأء«)إ/مبم'*ا(.علام أص 
(.٤٨٩)ا/الأولي1ء« حالية تهذيب 

٢٣







ءات_مشار_تالإحسان ببرية العم 
والعدموالإملاق اهب الغيعنها 

همويخفلبن همهم معثر من 
ومعنممنجئ موقربهم كفر 

أئمتهمكانوا تفئ الأهل عد إن 
همنل الأرض أهل حير من قيل أو 

جودهمعد بجواد يع تهليلا 
وارمكؤإل وم ق—م دان—ي-ه مبولا 

أزتة أزما مإذا وث غالم ه
محتدمامى يوالمرى الأمد لأمد وا 

أكمهممن بهلآ الم ينقص لا 
عدمواؤإن أثروا إن ذلك سيان 

ذكرهمله الذكر هد بقدم م
مالكله بومخنوم بدء كل في 

ّاحنهمالدم يحلأ أن لهم بابن 
مليدى نالبوأبل كرام م حي

ذاثة أوليعرف له اليعرف من 
الأمماله نهدا بت من والدبس 

دههتشفي إلا ثل فلا ال نا م
عمنلاوه انت كتنهد الولا ل

٢٦



زينله وأنفذ . الفرزدق. بحبس هشام قامر 
همدحته ويال: فردها، درهم ألف عشر ائي العابدين 

وهبناإذا بتت أهل إنا I العابدين زين فقال لليهناء، لا 
الفرزدقفقبلها تعيدْ. نلا شيئا 

٤٤-  ١٤٢)ا/الخهب« »لأرات 

٢٧



مإئفاو

-_كئمحذبحسلجأ

٢٨



اييادةدرجات 

■ا أبو 

العبيد.عبادة فتلك رهبة، عبدوه عبادأ ض إن 

التجار.عيادة فتلك رغبه، عبدوه وآخرين 

الأحرارعبادة فتلك شكرا، عبدوه وآخرين 

تلحمن ا أبو قال 

بالأمسكان الذي الفخور، للمتكسر عجت 
جيفة.غدأ هو ثم نطفة، 

وهوالله، في شك لمن العجب، كل وعجبت 
•حلقه يرى 

الأحرى،التناة أنكر لمن العجب، كل وعجبت 
الأولئ.الشاة يرى وهو 

١(.•  ٥/١)ألد،ب« »ئذور !١( 

٢٩



الفاء،لدار عمل لمن العجب، كل وعب، 
الماءلدار وترك 

اىسأض 
الحسن!أبو هال، 
الناسأغنى من فهو له، اش فم بما قنع من 

غربه

الحسن؛أبو قال، 
.الأحبة فقد 

اسمكتمان 
الحسن؛أبو قال، 
رفدأ،أجرأ عليه أحذ أو أحدآ، علما كتم من 

أدأل؛،.ضه فلا 

.( ia/y)الصفوة« »صفت )١( 
المكتبنشرم )ا/هخأ(، الأولياء« حلية »تهذوب )٢( 

الإسلامي.
اكفوة«)'ا/لأا•(.»صفة)مآ(
(.٤٨٩)ا/الأولياء« حلية »تهانيب )٤( 

٣٠



الخواصع
تالحسن أبو قال 
حمرالذل، من نصسى بلى أن أحسس، ما 

باينلا باسم اممدم 
الحزأبو قال 
ؤإنفيه، إماملث، فهو قبلك!، العلم إليه ممبق من 

سنارآ/ملث، أصغر كان 

الأولون؟المهاجرون أنتم 
العراق،أهل من نفر أتاني الحسن؛ أبو قال 

ه.وعثنان وصر كر أبى فى فقالوا 
العابدين[;]زين لهم قال فرغوا، فلما 

آذنؤ الأولون المهاجرون أنتم تخبروني، ألا 
ورصو،آس نى ثنة هوث وآنوِبمَ دِمهم بن هممحأ 

:،؛ JJiil'bوالمقصود (. ٤٨٦)ا/الأولياء« حلية »تهذب—، )١( 
تعان.فه أو التواضع، 

الخير.دار هلعة (، ١٩١)١/ الدين« علوم »إحياء )٢( 
٣١







فماالنار. اف، رسول ابن يا النار، افه، رسول ابن يا 
عنها؟ألهاك الذي ما له• فقيل محلفثت، حى رأسه رغ 

الارالأرى١دعتها ألهاني قال: 

يمرضلا الذي الجد 
الحسنتأبو محال 

فيحير ولا أسر، يمرض لم إذا د الجإن 
•مر يا حد 

الدنياغرور 

يحابالحين بن على ممعن الزهري قال 
قال!مما فكان ربه، ويناجى ه نف

بهاث بأو ليب، الدنيا علئ بحرص هل 
فيطامع وغير فائها، من ثقة علئ وهو أؤيب، 
!بقائها!

(.٣٧٧/1)\دمثز« مدية »-ارغ )١( 
البطر،والأثر: (. iAT)\ا الأوليا،« حب »تهذب )٢( 

خامةمثل المومحن )أن عليه: المتفق الحديث في وحاء 
مثلاوكافر وأل مرة، لها وتعد مرة الربح تغيثها الريع 

شاء(.إذا الله يقصمها حتن معتدلة صماء رزة ألا 
٣٤



كنوتالبيات، يحمئ من عينا تنام كيف، أم 
!الممات!أموره جميع في توقع من نفس 

نفوسنا.نم ومما لا، ألا، 

لدنها،من انمنيا صاحب، ينال، أن عئ وما 
وقوارععجائبها، صحوف مع بهجتها، من به ويتمتع 

وماطلبها، وفى مصابها فى عذابه وكثرة فجانعها، 
.وآلامهاوأوصابها أسنامها من يكابد 

منوصرعن، إليها، مخلد من الدنيا غرت قد كم 
.عليهامكن، 

صرعته،من تنقده ولم عثرته، من تنعشه فلم 
١٠ سممه من تبره ولم أله، من تشفه ولم 

لهنما سوء، موارد ومنعة عز بعد أوردته بل 
مصائر.

منهينجيه لا الموت وأنه نجاة، لا أن رأى فلما 
ندامة.عنه تغن لم إذ تنلءم الحل.ر، 

علئوتحنر خطاياه، من ، سلفما علئ وبكئ 
الاستغفار،ينفحه لا حين واستغفر دنياه، من ؤ خلفما 

٣٠





لكنيماحبو0 أن يحب بما الناس صاحب ومن 

التمسواعظ 

تالحسن أبو قال 
منواعفل لك لكن ما بخير تزال لن آدم ابن 

.شسلثلأ 

همتك.من المحابث كانت وما 

ا.دثارآر والحزن شعارآ الخوف لك لكن وما 

الذنوبأعظم القغوط 
منفاستوحش حملآ، دما أصاب الزهري لكن 

اجتمعفلما وماله، أهاله وترك وجهه، علئ وهام ذته، 
له:قال - العابدين زين - الحين بن بعلي 

كلوسعت، التي الله رحمة من قنوطلثإ زهري، يا 
ذنبك.من أعفلم شيء 

)آ/بمم(.>>-ارخاففونى<<)١( 
تله)Y/؛>r(.الرجع )٢( 

٣٧



إلئالدية يبعث وأن والاستعمار بالتوبة وأمره 
أهله.

بنعلي يقول■' وكان ذلك، الزهري ففعل 
أئلما؛ؤأف ويقول! منة، علي الماس أعفلم الحين 

]الأنعام:فيسثاكه4ُ بممن تث 

السرصدقه 

المحسن.أبو قال 
عزالرب غضب تهلفئ النت، صدئة إن 

وعمربكر أبي مغزم 
الحينبن علي إلى رجل جاء حازم؛ أبو قال 

عندوعمر بكر أبي منزلة كانت كيف ت ففال 
.؟اض رمول 

منهمنزلتهما محال! ثم القبر، إلئ ببدء فأثار 
٩٧١.

»اودوةواوهاة«)ا،/؟«ا(.)ا(
؛٤٨٥)ا/الأولياء« حلية »تهاوب )٢( 
(.٣٩٤)أ/الملأ،« أعلام »سر )٣( 

٣٨



ضمحعث ْتن 
تالمحن أبو قال 

جئتوما حاجة، في جئتك، فقال! رجل جاءني 
معتمرأ.ولا حاجا 

هي؟وما قلت! 
علي؟يم، متئ لأساءللث،: جثت قال: 

تهمهثم القيامة، بوم - واف - يبعث قفلت؛ 
يمه

دعاء

تالعابدين زين دعاء هن كان 

ولاعنها، فأعجز نمي إلئ 'نكلني لا اللهم 
فميعونيالمخلوض إلئ تكلني 

الءماةفى نتفن، وصيه 
كلفي مرصات، ثلاث الحض ض علي مرض 

وقالI. أنقدهاوأفاق برئ فإذا بوصية، يوصي ذلك 

.( ٣٩٦)أ/اولأء« أعلام »سر )١( 
)أ/أبمم(.مله ارجع )؟(

٣٩



يكونأن استطاع فمن ، حديثا صمير كلكم 
.، حنا حديثا 

الألسنعله تواطأت ْا 
بحديث،الحين بن على حدثت الزهري، قال 

قال:فرغت فلما 

حدثناه.هكن.ا فيك، افه بارك أحسنت، 

بهأعلم أن بحديث، حدثتلث، إلا أراني ما قلتا: 
ض•

الما الملم من فليس ذاك، نقل فلا قال: 
الألسنعليه وتواطأن عرفا ما العلم إنما يعرف،، 

امميظوااكاظا٠ين 

الحينن لعلي، جارية جعلت الرزاق• عد قال 
يدمن الإبريق فضل للصلاة، يتها الماء عليه نكي، 
رأسهالحين بن علي فرفع فشجه، وجهه علئ الحائية 

•إلها

•٣(.٤/٢>>تارخ١لمقوبي<<))١( 
(.٣٧٦دمئق«مدينة »-أريخ )٢( 



ُؤوألخقظم؛ثيقول• هف الله إن الجارية• ذة-الت 

ممر.كفلت قد ت لهافقال 

ألكاّذه.عي ءاؤوأثاذ؛بم ق1ك: 
ىوعفئاغس.قال:

^j[.تأل أيى.4 محب قالت: 
ا.حرول قانت فاذهي قال! 

معلهاش رسول كان ما 
لوبمي، يا جعفر: لابمه الحسين بن علمي قال 

الشيءعر يقع الذباب، رأيت للغائط-، ثوبا ر اتخذت 
هاض لرسول كان فما فقال: انتبه، ثم علي، يقع ثم 

ثوب،إلا لأصحابه ولا 

اشبنور يطرون 
بنعلمي كان م: القامبن الغفار عبد قال 

فثارتسبه، رجل فلمقيه المجد، من خارجا الحين 

)اإ/لأحّآ(.دمثق« مدينه »تاريح )١( 
الالخزامكون وسا  dlAT)\/الأوبء« حلة »تهدب )٢( 

لمنة.محا 



عنمهلا • ين الحبن على فقال الموالى، إليه 
فقال:الرجل، طئ اقل ئم الرحل، 

نعينكحاجة ألك أكثر، أمرنا من عنك ستر ما 
علها؟

الرجل.فاسما 

بألفاله وأمر عليه، كانت حميمة عليه فألقئ 
درهم.

منأنلث، أشهد يقول: ذلك بعد الرحل فكان 
٠،١الرموللأولاد 

امحوبهصدق 

ينالحبن علي -اْ أ؛أن جعفر؛ أبي عن 
المؤمنيحب اف إن وقال: مرتين، ماله اف قام 

،ااكاى١٢اس 

صفاءعلى تدل الحادثة وهذه (. )t/١٧الصموة« »صفة )١( 
حاجةالرحل كالم وراء من اسشف حيث العابدين، زين 

الثافىّالدواء  o\]af\-أن فكان القول، ذلك إلئ دفعته 
اض»إن نوله: إن )ا/ا<هث(. الأوو_ا،« حلية »تهديب )٢( 

٤٢



قومتاصاكمحي من 
عله.فآتوا الحسين، بن علي إل قوم جاء 

مننحن اف، على وأجراكم أكذبكم ما فقال؛ 
الحىصمن نكون أن بنا فحقومنا، الحى حم

إغضاء

علئرجل امتطال ت طريف بن موس قال 
أعني،إياك له: فقال عنه، فأغفئ الحين بن علي 

^.تخضي١٦وعنك فقال: 

الجميلاكبر 

الحينبن علي سمع سعد: بن إبراهيم فال 
ثممنزله، إلئ فنهض جماعة، وعنده بينه، في ناعية 

مالهمة لقتعليل هو ا؛ النائب المذنب المؤمن حب ي =
بابمن هذا لجس ت يقول حاله بلسان فكانه مرتين، 
الذنوب،عن التكفير باب من ولكنه التطؤع، صدنات 

وأرضاه.عنه الله رصي 
(.٢٦٩)U/اكهذ.ب« »تهذب )١( 
)يمآأآ(.نله الرجع )٢( 

٤٣



الماعية؟لكنت حدث أمن له! فقيل ه، مجلإلئ رجع 
صرم.من وتعجبوا فعزوه نعم، قال؛ 

نحب،فيما اض نهليع بيت أهل إنا فقال! 
نكرهفيما ٥ ونحمي 

العجسفرة 
فيالخروج الخض بن علي أراد سفيان: قال 

_أخته - الحسين بتت سكبة له فاتخذت عمرة، أو -ج 
وأرمملتجذلك؛، نحو أو درهم ألف عليها أنففت سفرة 

عنمت، فقبها أمر الخرة، بفلهر لكن فلما إليه، بها 
اوساتيآا.

العجرفي سجدة 
فيّاحدأ الخين بن علي رأين، طاوس؛ قال 

الحجر.

ب،،طيبيت أهل من صالح، رحل ؛ فقلت، 
يقول!معته قإليه فأصغيت، يقول، ما لأممعن 

؛٤٨٧)ا/الأولياء« حلية »تهذيبا )١( 
(.٦٨)أ/اكّفوة« ))هنة )٢( 



ائلكحممحقنانك، مكينك محقنائك، عبيدك 
فائك.فقيرك فائك، 

كربغى محها اض دعوت ما فواض طاومحى! قال 
،.ءني١١اف كثف إلا 

الأجرمن صعفان 

مغفورمحيت أهل إنكم العابدين: لزين رجل قال 
لكم.

مافينا يجرى أن أحرى نحن ونال: فغضب 
كماكون أن من الني. أزواج في تعالى اض أجرى 
يئناولمالأحر، من صعفين لمحننا نرى إنا تقول: 

الرذابأمن صعفين 

اتجخارزقني اللهم 
الحن:أمحو قال 

بالجنة،علمي تصدق اللهم أحل.كم؛ يقولن لا 
اللهمليقولن; ولكن الذنوب. أصحاب يتصدق فانما 

•٧(.)آ/ اكموه« »صمة ^١( 

)اآ/إا>\(.المعاني« روح ®تفسير ،٢( 
٤٠



•٢ علي مى اللهم الجنة، ارزقني 

ادسريرةحن 

الحسن؛أبو قال 
العيونلوامع في تحس أن بلث، أعوذ إز اللهم 

وأحثأسأت كما اللهم، سر؛رتي، وتفح علانثتي، 
ضفعد عدت فإذا إلي، 

الأخرةإش الزاد حامل 
بهرحب المسائل أناء إذا الحسين بن علي كان 

الآحرةل٣،.١^، زادي يحمل بمن 'مرجأ 
ارعواوس

-الصن بن على صاحب - مرجانه بن مجيد قال، 

الأولاء«حلية »تهددب )١( 
»صئاكفوة«)آ/م\ا■(.)آ(

الذيالفهم من القول ومحيا (. ia/y)المفوْ« »صفة )٣( 
حديثفي فهتع علي قال كما به، عباده بعض الله يخص 

البخاري

٤١



)منه•' اض رسول قال ت يقول خهته هريرة أبا سمعت 
منعفوأ ْنه عفو بكل اض أمحز لمة مرمة أعز 
وقو°-جه(.^-؟،، حنى النار، 

بنعلي إلئ بالحديث فانطالمت سعيد نال 
قالهريرة؟ أبى من هذا سمعت أنت فقال! الحين، 

نعم.سعدت 

بهأعظام قد - له عبد إلئ علي فعمد 
-دينار ألف أو درهم ؛ألاف عشرة جعفر بن اض عبد 

فاعتقه

وتذكيرمحاميه 

■— نقه متاحا — ل^^ن ا بو ١ قال 

عمارتهاؤإلى غرورك؟ الدنيا إلئ حتام نفس با 
ركونك؟

وارتهومن أسلافك؟ من مفس بمن اعتبرت أما 

منومدا )ه'ءا(. لم وم(، ٢٠١٧)بخاري الرواه ؛١( 
ميعليها الحث ورد التي الخير فعل إلئ السارعة 

رتح؛كم؟اٌتن تنيزآ إل ؤوكتاي•ضأ ة؛ مكريالة الأي
[.١٣٣عمران; ]آل 

٤٧



ونقلإخوانك، من به فجعت ومن آلافك؟ من الأرص 
أقرانك؟!من الثرى إلئ 

ظهورهابعد الأرض بطون في فهم 
دواثرواو با هيفم محاسه

عراكهموأقوت منها دورهم حلت 
المقادرا المناينحو اقتهم وّ

لهاجمعوا ا ومالدنيا عن حلوا 
ائرالحفالتراب تحك وصمتهم 

بعدقرون من المنون أيدي تخزمت كم 
ثراهافي وضت سلاها، الأرض غيرت وكم قرون، 
إلىوشبمتهم الناس، صنوف من عاشرت ممن 

الأرماس.

افينممكن، ا يالدنعلئ وأنت 
مكانرحريص ا فيهاثم_ا لخ_هل

لاهياوتمسح ي تمحهلر علئ 
تخاطر— عقلن لو — بماذا أتدرى 

بادائاه يدنلعئ يرأ امؤإن 
ح—اسمرلث، ثلا أخراه عن ويذهل 

اثتغاللثح،وشهواتها إمحباك، الدنيا علن فحتام 
٤٨



يرادعما وأنت _، jJLJlوأتاك القتيررا،، وحطك وقد 
لاه.نوماك< وبلدة صاه، بك 

والبلأوالقبر الموت هول ذكر وفي 
زاجرلمرء للذات والهو لالعن 

تربصالأربمض تراب اقعد أب
رامحكلك ر ن. متندال ومحبب 

صائرهو ذي البتعنئ كأنك 
حائرالرشد عن أو عمدأ لنمك 

كيفالفانية، واJالوك اكاصية، الأمم إلن انفلر 
الدنيامن فانمحت الحمام، ووافاهم الأيام، أفنهم 

.أى.أحبارهم. فيها وبقيت آثارهم، 

اياطللوه 

الحسن;أبو قال 
العقل.علئ دولة للحمق إن 

المعروف.على دولة وللمنكر 

الثيب.الشر: )١( 
.٤( ٠ ٤ ٤/ )١ دمثز« مدينة »تارخ )٢( 
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•الخر علن دولة وللثر 

الحلم.علئ دولة وللجهل 
الصر.علئ دولة وللجزع 

الرفق.علئ دولة وللخوف 

الخصب.علئ دولة وللبوس 

الرخاء.علن دولة ولكوة 

الزهد.علن دولة وللرغية 

الشرف.بيوتات علن دولة الخبيثة وللبيوتات 

العدبة.الأرض علئ د.ولة السبخة وللأرض 
تنقضيحنى دولة، وله إلا ء ني من وما 

٠دوك 

فيالحياة ومن الدول، نلك من باض نعوذوا 
،.الضات١١

وتعنةمواساة 

-الحض بن علي، عمح، يتردد كان - لرجل مات 
إسرافه.أحل من عليه فجنع شسه، على مسرف ولد 

•دمشق<< مدينة »تارخ 





عليكمقرته الذي الأمر إلى أحاك تجب ولا 
لهمتفعته من أكثر 

محبلا 

أبيأوصاني علي• بن محمد جعفر أبو قال 
قال:

فيترافقهم ولا تحايلهم ولا حمسة، نمحبن لا 
طريف•

هؤلاءمن أبة، با فداك جعلت نلت: قال: 
الخمسة؟

فماباكلة يبيعك، فإنه فامحقآ، تصحبن لا فال؛ 
•دونها 

فيهايهلمع فال: دونها؟ ومحا أبة يا قالت: قال: 
.ينالهالا تم 

اكاني؟ومن أبة يا قك: قال: 
مالهفي ، ilj؛قمبح فإنه البخيل تصحبن لا نال; 

إليه.كنت ما أحوج 

)ا/سأ(.الأويء« حلة )رتهديب 
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•الحمسن أبو ل يا 

منالأخ أرى أن ه اض من لأتيي إني 
بالدنيا،عليه وأبخل الجنة، له الله فأسأل إخواني، 

بيدكالجنة كانت، لو ت لي قيل القيامة يوم كان فإذا 
،•وأبخرل أبخل بها لكنت 

اس
٠٠٠

الحسنتأبو قال 

٢،.الماس كلاب، إدام فإنها وانمبة، واك 

طاعنغير على اكمه 

تالحس أبو قال 

يعلم،لا ما الغير من رجل في رحل يقول لا 
يعلم.لا ما الثر س فيه يقول أن أوشك إلا 

إلاالله، طاعة غير علن ائنان اصهلحب ولا 

.)اة/هخ'ُا( دمث|ق« مدينة »تارخ )١( 
ناله)اأ/\،بمص.الرجع )٢( 



ا.اض١١طاعة غير علن يتفرقا أن اوشك 

صدقت

إذاالحسين بن علي كان • الثمالي حمرة أبو قال 
قال:بته من حرج 

اليوم،عرضي أهب أو اليوم، أتصدق إني اللهم 
لمناتحال<لأ،.

وإحسانعفو 

حائمافامتعجل قوم، الحستن بن، علي عند كان 
رعا،مالخادم به فأقبل التنور، في كان بشواء له 

الدرجة،أمقل لعلي بني على يده من فول الومنهل 
فقتله.رأسه فأصاي، 

حر،إن-لثف للغلام: قال رأه فلما علي، فوثب 
اJنهلجهاز في وأحد تعمده، لم إنلث، 

)ائ/؟؟'؟(.دعثق« مدينة »تارخ )١( 
اورجعماله)\؛/ا'ا،*ا(.)أ(
(.٣٩٦/٤١)نبله اورجع )مآ(
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بالشكرالسبق 
الحسن!أبو قال 
التكررا/إلئ سمك من بالود، استرقك لقد 

بالدينلدنا اص 
الحسن!أبو قال 

القوموبئى بالدين، الدنيا ختلوا قوم القوم بئس 
الدنياربها يطلون بأعمال عملوا قوم 

انمرءكال 

١٠لحعن أبو 
الفيما الكلام تركه ! المرء بكمال المعرفة إن 

حلقهوحسن وصبره مرائه، وقلة يعنيه، 

باثممروفالأمر 
الحسن؛أبو قال 

المنكر،عن والنهى بالمعروف للأمر التارك 

،٤ ٠ ٩ ٤/ ١ ر يعشق،، م،وينه »تارخ ( )١ 
.)أ/أ*ّآ( اليعقويي« »تاريخ )٢( 
(.٣٠ i/Y)مله الرجع )٣( 
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تقاة.يتقى أن إلا ظهره، وراء اممه كنناب كنابذ 
تقاته؟وما ت قيل 

أنأو عليه يفرط أن عنيدأ حبارأ يخاف ت نال 

جميلرد 
علته:u_ الحض بن علي رحل كلم 

لمؤإن افه، تغفر فنقلت كما تما إن له: فقال 
لك.اممه فغفر قلت ما كم 

جعلتوقال: رأسه، فقبل الرجل إليه فقام 
لي.ظغفر أه، قلث، كما ليس فداك، 

لالث،هالألهغفر فقال: 

JLAi  :يساكهرهمحملر -ثئ، ^٥ الرحل
٢٢١١٢٤.

أمن
يجبه،فلم مرتين مملوكه الحين بن علي دعا 

)ا/\<ا/إ(.الأوف،« حلية »تهني_، )١( 
(.nA/Y)الصفوة« »ءفة )٢( 
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إضاف

،ه نفكتم سافر إذا العابدين زين علي كان 
فقال:ذلك، في له فقيل 

.٢٢١أطي؛،،لا ما اض. برسول آخذ أن أكرم أنا 

السخاء

المحن:أبو قال 
سخيا.بكن لم لهللابه ماله ببذل وصما من 

فينمالئ اش بحقوق يبتدئ من السخي ؤإنما 
إذاله، الشكر حب إلى ه نفتنازعه ولا طاعته، أهل 
تاماتعالئ اف بتواب يقينه كان 

الصوابعن صوارف 
المحن:أبو قال 

بالجهل•مغمور محن الناس 

لمكانتهالناس يكرمه لا حتئ بقه، يعرف لا كان أنه أي )١( 
•الجمل رد على نائل غثر وص ه، اه ّول دس 

»وذاتالأءيان«)ما/اماآا(.)٢( 
(.٢٤٦)مالدين« عازم »إحتاء )٣( 
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بالعجب.ومفتون 

التثسى.باب عن بالهوى ومعدول 

التعالمأ١،.قفل عن العادة بسوء ومصروف 

ربهاتميس عصافير 
بنعلي عند كنت الثمالي! حمزة أبو فال 

يافقال; يصرحن، حوله يهلرن عصافير فإذا الحسين، 
العصافير؟هؤلاء يقول ما ندري هل حمزة، ا أب

لا.ك: 

يوناله ونه، ربها تقدس فانها قال؛ 
)٢(,

يومها

حساببغير 

الحز؛أبو قال 
أهلليقم مناد: ائي نالقيامة بوم كان إذا 
إلئانعللقوا فيقال! الناس من ناس فيقوم القفل، 
أين؟إلئ فيقولون: الملائكة، فتنلقاهم الجنة، 

(.٨٤)ا/واكسن« »المان )١( 
)ا/ا،خإ(.الأولاء« حلية »تهذ.ب )٢( 
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.ذلك.مثل لهم فقال ممل. وهم الناس، من ناس 
داره؟قي الله حاورتم وبما ؛ قالوا 

افه،في ونتجالى قق، افه في نتزاور كنا ت قالوا 
وشاذلفياللهّ

،.العاماJن١ أحر فتعم الجنة ادخلوا ت قالوا 

ضاس ضج إذا 
تالضن أبو قال 
اللهأطلعه سره، في تعالئ لله العبل. نمح إذا 

معاستاعن بذنوبه فتشاغل عمله، مساوئ على تعالى 
اداسى.

الْعتيرألأين 
حنانهبه مرت إذا ظف ين الحبن علي كان 

لتاابقز ائالجنإذا زاغ 
اتبذاهمضى تحين هو لون

(.٤٨٩ِ ٤  ٨٨/ ١ ) الأولياء« حلية »تهديب )١( 
(.)ص٤٩١الخيرية« الأعمال س »نموذج )٢( 
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سعار غم ل يثة كروعة 
راتعاتادت عاب غم_ا الف

الكهف.أر المغارة المنار: )١( 
)اة/*اةآأه دمشق مدينة »تارح ر٢( 
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حنار

زينالإمام مواعظ من جمعه الله ر يما هذا 
فيه- قلته علئ - وهو ه الحين بن علي العابدين 

علننتعرف أن حلاله من تهليع ونالكثير، الخير 
والتي، فكر0 تشغل كانت التي صاحبها اهتمامات 

التالية!يالقاط تلخيصها أستهلح 

باكأةاصة:الالتزام ١. 

بها،والالتزام السنة تطبيق عالئ حريصا كان 
أرادعندما أنه كيف رأينا وفد عليها، الخروج وعدم 

هاينه رسول أن تذكر ثم الحاجة، لقضاء ثويا يتخد أن 
الأس.ترك ذللئ، يفعل لم 

سماعهعند يتردد لم العتق، ثوايب، بلغه وعندما 
اتنفين. عنده، غلام أقفل اعتاق من َة لأول الحلأيث، 

.تعالئ. افه إلئ وتقربا سمع، لما 
٦٥



وتركالفعل في العمل محور هي فالتة وهكذا 
الفعل.

والكره:الحب في والمغالأة الانحراف محاربة - ٢ 
والكرهالحب في المغالاة هرة  llsزمنه في بدأت 

كانولقاو الصواب، خهل عن وتنحرف تفحل ن
له.ؤيتالم ذلك يحارب 

أنمنهم ؤيطلب العراق، أهل يخاطسا فهو 
حبلا الإسلام حب البيت، لأل حبهم يكون 

لألأساءت الحب في طريقتهم وأن نام، الأص
.البت.

فيجيبهوعمر بكر أبي منزلة عن أحدهم أله ؤي
منزلتهماوأن وقبريهما، الني. قبر إلئ بالإشارة 

البلاغةهذه يعد وليس ٠ ١ منّه منزلتهما هي ن ألا 
أل؛لأءة.

فيآخر انحراف قابله بالكره الانحراف وهذا 
ففيعلي؟ يبعث متئ أحدهم أله ف. الحب،. 

يبعثوأنه الناس، غير عليا أن ائل ايهذا تضور 
يوميبعث انه المعهودة بثلاغته فاحابه أ وحده؟ 
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.الناس. كل شان شأنه . نفه. وتهمه القيامة 

الطريقيبين أن حياته ض جهده حاول لقد 
الوأنها البيت، لأل الحب مسألة في الصحيح 

بينارتبامحل لا وأنه الصحابة، بغية ىرْ تقتضي 
أبيمكانة بيان علن الحرص كل وحرص • الأمرين• 

اضرمحي الإسلام في وغيرهم وعثمان وعمر بكر 
حبا.عنهم 

العلم:طلب في المنهج - ٣ 

بن3يد حلقة علن تردده في العابدين زين انتمي 
.أحرى. حلقات متجاوزا أسلم 

سبين:إلن القد ويرجع 

وهناك. الموالي. من أسلم بن زيد كون الأول! 
يون.قرئ علم-اء 

.. ستا منه أصغر أسلم بن زيد كون الثاني؛ 

ثلاثةالعابدين زين لنا يضع تقي الهدا ؤإزاء 
العلم:طلب في إليها يرجع أن ينغي مبادئ 

فلاكان، حينما يتبع أن ينبغي العلم إن - ١ 
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هوفالعلم الموالي؛ من أو قرنيا العالم كون إن يطر 
ابنمولئ على مالك الإمام تتلممد ففد العلم، 

-٠ عمر 

الإسلام.ميزان قي إليها ينظر لا القضية وهذه 

ينقعهمن إل يجلى أن العلم لطالب يبني - ٢ 
فهوه، نفالحلم ء!ال_، يقدرها قضية وهدم دينه، في 

الأمرهذا يقدر أن يستطع ما، عالم إلئ يجلس عندما 
مليا.أو إيجابا 

صس ٠٠قال: فقل بالمن: لا بالعلم القدم - ٣ 
منلئ،أصغر كان ؤإذ فيه إماماك فهو قبلك، الحلم إليه 

ّأ«.

تلقمح،ففيا الطريق، أوضح الصحيح الفهم وبهيا 
بنالرحمن عبد حلس وقد المن، إلئ ينغلر لا العلم 
منفي وهو - عباس ابن إلئ الصحابة وكار عوف 

هذاكان ؤإذا ا، ١١وغيرهالقرآن عنه يتلقون - أبنائهم 
.والحق. الصواب فهو . الصحابة. منهج 

نهم»هكن.ا كتاب - رغت إن — المرصؤع هدا في انفلر ل١( 
الإملامي.المكتب، ت نثره (، ١١٥رصى للمؤلف الصحابة« 
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اوافت:مكانة ٤. 

لأنلكم، مغمور إنكم له! يقال أن يغضبه كان 
البسث،آل حكم أن بين ثم الصواب،، بجانبه القول هدا 
.،الحم، زوجات في القرآن به نزل الذي الحكم هو 

،صعقعاليه والمذنب، أجران، له منهم فالمحن 
العياب.

فيهوقع الذي الخهلأ هذا للناس يصحح وبهذا 
بهذاأدرى فهم أنمهم البت آل أما منهم، كثير 

إلئبته بناغتر منهم حدأ أ أن نعتقد وما الموصؤع، 
ذللث،.عن امحمادأ العمل وترك الست، آل 

الأعلىالمثل أئمتهم سيرة في نرى إننا بل 
بحانه،سله العبادة والتزام تعالئ. الله من ، للخوف

بدعولم والأنام، الذنوب عن البعل علئ والحرص 
ذللثح.منهم أحد يفكر يخهلر ولم العصمة، منهم واحل. 

المثلإلا أيدينا بين التي المائيين زين ة متم وما 
ذلل؛،.علئ 

القارئأن بلث، ئولا المقاحل، بهذه أكتفي 
التيالأحرى الأمور من كثير عند تومض الكريم، 
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