
 امام سجاد سالم اهللا علیه در بینش اهل سنت

پدر گرامی ایشان موالنا . وجود مقدس امام سجاد سالم اهللا علیه در چهارم شعبان المعظم سال سی و هشت هجري قمري در مدینه منوره دیده به جهان گشود
 .حضرت ابا عبداهللا الحسین سالم اهللا علیه و مادر گرامی ایشان حضرت شهر بانو سالم اهللا علیها می باشد

  الم اهللا علیهشخصیت فردي امام سجاد س
  :شود حضرت از قول علماء و بزرگان اهل سنت اشاره می يدر این بخش به شخصیت واال

  : ، سعید بن مسیب و مالک ، ابو حازم زهري
  :کند ابن عماد حنبلی از قول این چهار نفر چنین نقل می

األعرج ما رأیت هاشمیا أفضل منه وعن سعید قال الزهري ما رأیت أحدا أفقه من زین العابدین لکنه قلیل الحدیث وقال أبو حازم 

بن المسیب قال ما رأیت أورع منه وقال مالک بلغنی أن علی بن الحسین کان یصلی فی الیوم واللیلۀ ألف رکعۀ إلى أن مات 

  .وکان یسمى زین العابدین لعبادته

هیچ فرد هاشمی را ندیدم که برتر از امام سجاد : ابو حازم گفته. تندیدم کسی فقیه تر از زین العابدین ولی از او روایت کم نقل شده اس:  زهري گفته
به من خبر : مالک نیز گفت.ندیدم کسی با تقوا تر از امام سجاد علیه السالم باشد: و از سعید بن مسیب نیز منقول است که گفت. علیه السالم باشد

و به زین العابدین نام گذاري . زار رکعت نماز می خواند است تا اینکه از دنیا رفتدر شبانه روز ه] امام سجاد سالم اهللا علیه[رسید که علی بن حسین 
  .شد به علت کثرت عبادتش

عبد القادر األرنؤوط، : ، تحقیق 105ص  1، شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، ج )هـ1089متوفاى(العکري الحنبلی، عبد الحی بن أحمد بن محمد 
  . .هـ1406األولی، : دمشق، الطبعۀ -کثیر دار بن : محمود األرناؤوط، ناشر

  : یعقوبی
  : یعقوبی نیز در تاریخ خود چنین می نویسد

وکان أفضل الناس وأشدهم عبادة وکان یسمى زین العابدین وکان یسمى أیضا ذا الثفنات لما کان فی وجهه من أثر السجود وکان 

رکعۀ ولما غسل وجد على کتفیه جلب کجلب البعیر فقیل ألهله ما هذه اآلثار قالوا من حمله للطعام یصلی فی الیوم واللیلۀ ألف 

  .قال سعید بن المسیب ما رأیت قط أفضل من علی بن الحسین. فی اللیل یدور به على منازل الفقراء
ذاري شده بود و همچنین به ایشان ذا الثفنات گفته می شد چرا که او برترین مردم زمانش بود و شدید ترین آنان در عبادت بود و او زین العابدین نامگ

راحت در صورت ایشان اثر سجده بود و ایشان در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و هنگامی ایشان را غسل می داند، بر روي دوش ایشان اثر ج
سعید بن . اثر حمل غذا در شب است که بر منزل فقرا می بردند: اسخ دادنداین ها آثار چیست؟ پ: به خانواده ایشان گفته شد. مانند زخم شتران بود

  .برتر از علی بن الحسین ندیدم: مسیب گفت

  .بیروت –دار صادر : ، تاریخ الیعقوبی، ناشر)هـ292متوفاى(، أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  303ص  2الیعقوبی، ج 

  : ابو نعیم اصفهانی
  : نی چنین می نویسدابو نعیم اصفها



  .علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اهللا تعالى عنهم زین العابدین ومنار القانتین کان عابدا وفیا وجوادا حفیا
  .او فردي عابد و وفا کار و به آرامی راه می رفت. زینت عبادت کنندگان و نماد عابدین بود] امام سجاد علیه السالم[علی بن الحسین 

: بیروت، الطبعۀ -دار الکتاب العربی : ناشر ، 133ص  3ج  ، حلیۀ األولیاء وطبقات األصفیاء،)هـ430متوفاى(نی، ابونعیم أحمد بن عبد اهللا األصبها

  ..هـ1405الرابعۀ، 

  : أبو الولید الباجی
  : وي در مورد شخصیت امام سجاد سالم اهللا علیه از قول زهري چنین می نویسد

  .حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثنی علی بن الحسین وکان أفضل أهل سنۀ وأحسنهم طاعۀ
  .علی بن الحسن براي من صحبت کرد و او برتین اهل سنت و از نظر اطاعت از خداوند، بهترین آنان بود

. د: ، تحقیق 956ص  3ح لمن خرج له البخاري فی الجامع الصحیح، ج ، التعدیل والتجری)هـ474متوفاى(الباجی، سلیمان بن خلف بن سعد ابوالولید 

  .م1986 –هـ 1406األولى، : الریاض، الطبعۀ - دار اللواء للنشر والتوزیع : ابولبابۀ حسین، ناشر

  : ابن ابی حازم
  : بیهقی از قول ابن ابی حازم چنین نقل می کند

  .شمیاً أفضل من زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا عنهماما رأیت ها: قال ابن أبی حازم وهو من العلماء السلف
  .هیچ هاشمی را ندیدم که بر تر باشد مگر زین العابدین، علی بن الحسین: ابن ابی حازم که از علماي گذشته است گفت

طبق : ، دار النشر 13ص  1لقاب واألعقاب، ج لباب األنساب واأل) هـ565متوفاي (البیهقی، أبو الحسن ظهیر الدین علی بن زید، الشهیر بابن فندمه  
  .برنامه الجامع الکبیر

  : ابن عساکر
  :ابن عساکر شافعی نیز پیرامون آن حضرت می نویسد

  .وکان یسمى بالمدینۀ زین العابدین لعبادته
  .در مدینه به خاطر عبادتش، سجاد نامیده شد] امام سجاد علیه السالم[او 

، تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها )هـ571متوفاى(عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد اهللا،ابن 
  .1995 -بیروت  -دار الفکر : محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري، ناشر: ، تحقیق 379ص  41من األماثل، ج 

  : ابن خلکان
  :یز در مورد حضرت امام سجاد سالم اهللا علیه چنین می نویسدابن خلکان ن

هذا وهو أحد ...زین العابدین أبو الحسن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی اهللا عنهم أجمعین المعروف بزین العابدین

  .األئمۀ األثنی عشر ومن سادات التابعین قال الزهري ما رأیت قرشیا أفضل منه
  .ایشان یکی از ائمه دوازده گانه و از بزرگان تابعین می باشد...العابدین، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب معروف به زین العابدینزین 

  .ندیده ام] امام سجاد علیه السالم[هیچ فرد قریشی برتر از او : زهري گفته است
  ، تحقیق احسان 267ص  3، وفیات األعیان و انباء أبناء الزمان، ج )هـ681 متوفاى(خلکان، ابوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بکر إبن 



  .لبنان - دار الثقافۀ : عباس، ناشر 

  : عجلی
  : عجلی از استوانه هاي علمی اهل سنت نیز چنین می نویسد

ابعی ثقۀ وکان رجال صالحا قال العجلی ویروى عن الزهرى قال ما رأیت هاشمیا قط على بن الحسین بن على بن أبی طالب مدنی ت

  .أفضل من على بن الحسین
از زهري : عجلی نقل می کند. علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، اهل مدینه و تابعی و فردي ثقه و مورد اطمینان است و او فرد صالحی بود

  .هاشمی برتر از علی بن الحسین ندیدم هیچ فرد: نقل می کند که او می گفت
، معرفۀ الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم، )هـ261متوفاى(العجلی، أبی الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح 

  .م1985 – 1405األولى، : السعودیۀ، الطبعۀ -المدینۀ المنورة  -مکتبۀ الدار : عبد العلیم عبد العظیم البستوي، ناشر: ، تحقیق 153ص  2ج 

  : شیبانی نیز مانند این مطالب را نقل می کند
 –دار الریان للتراث : عبد العلی عبد الحمید حامد، دار النشر: ، تحقیق 166ص  1، الزهد، ج )هـ287متوفاي(الشیبانی، أحمد بن عمرو بن أبی عاصم 

  . 1408الثانیۀ : القاهرة، الطبعۀ
  : یحیی بن سعید

  : ابن سعد و ابن عبدالبر از قول یحیی بن سعید چنین می نویسند
  .حدثنا حماد بن زید عن یحیى بن سعید قال سمعت علی بن حسین وکان أفضل هاشمی أدرکته

  .از علی بن الحسین روایت شنیدم و و او برترین فرد هاشمی بود که او را درك کرده بودم: یحیی بن سعید نقل می کند
بیروت ، طبق برنامه  -دار صادر : ، دار النشر  214ص  5، الطبقات الکبرى ، ج )هـ 230متوفاي(البصري الزهري، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداهللا 

  .الجامع الکبیر
،  156ص  9نی واألسانید، ج ، التمهید لما فی الموطأ من المعا)هـ463متوفاى (النمري القرطبی المالکی، ابوعمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر 

  ..هـ1387 –المغرب  - وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیۀ : محمد عبد الکبیر البکري، ناشر مصطفی بن أحمد العلوي، : تحقیق

  : سعید بن مسیب
  : مزي و ذهبی از قول سعید بن مسیب چنین می نویسند

  .ما رأیت أورع منه: ال ، قال : قال هل رأیت علی بن الحسین ؟ قال . ما رأیت أحدا أورع من فالن: قال رجل لسعید بن المسیب 
آیا علی بن الحسین را دیده اي؟ گفت : سعید بن مسیب به او گفت. من از فالن شخص فردي با تقوا تر ندیده ام: فردي به سعید بن مسیب گفت

  .من با تقوا تر از علی بن الحسین ندیده ام: فتسعید گ. خیر

مؤسسۀ : بشار عواد معروف، ناشر. د: ، تحقیق 389ص  20ج  ، تهذیب الکمال،)هـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن 

  .م1980 –هـ 1400األولى، : بیروت، الطبعۀ -الرسالۀ 
شعیب األرنؤوط، : ، تحقیق 391ص  4، سیر أعالم النبالء، ج )هـ 748متوفاى(مد بن أحمد بن عثمان الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا مح

  ..هـ1413التاسعۀ، : بیروت، الطبعۀ - مؤسسۀ الرسالۀ : محمد نعیم العرقسوسی، ناشر

  : ابن حجر



  : ابن حجر هیتمی مکی نیز در کتاب الصواعق خود پیرامون شخصیت واالي امام سجاد سالم اهللا علیه چنین می نویسد
وزین العابدین هذا هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة وکان إذا توضأ للصالة اصفر لونه فقیل له فی ذلک فقال أال تدرون بین یدي 

  .من أقف

: گرفت، رنگش زرد می شد و در این باره از او سوال شد، فرمود در علم و زهد و عبادت بود و چون براي نماز وضو می زین العابدین جانشین پدرش
  !هیچ می دانید در مقابل چه کسی می ایستم؟

،  582ص  2ج ، الصواعق المحرقۀ علی أهل الرفض والضالل والزندقۀ، )هـ973متوفاى(الهیثمی، ابوالعباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجر 
  .م1997 -هـ 1417األولى، : لبنان، الطبعۀ -مؤسسۀ الرسالۀ : کامل محمد الخراط، ناشر -عبد الرحمن بن عبد اهللا الترکی : تحقیق

  : مزي و ابن حجر
  : کنندمزي و ابن حجر، دو تن از استوانه هاي رجالی اهل سنت از قول مالک چنین نقل می 

سلم مثل علی بن الحسین لم یکن فی أهل بیت رسول اهللا صلى اهللا علیه و: قَال ابن وهب ، عن مالک  و.  
  .و سلم فردي مانند علی بن الحسین نبود] وآله[در اهل بیت پیامبر صلی اهللا علیه : عن مالک نقل است که گفت

مؤسسۀ : بشار عواد معروف، ناشر. د: تحقیق ، 387ص  20لکمال، ج ، تهذیب ا)هـ742متوفاى(المزي، ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن 

  .م1980 –هـ 1400األولى، : بیروت، الطبعۀ -الرسالۀ 
األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الفکر : ، ناشر 269ص  7، تهذیب التهذیب، ج )هـ852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .م 1984 - 1404

  : ابن تیمیه
  : ابن تیمیه حرانی نیز پیرامون شخصیت ان حضرت چنین می نویسد

  .کان من خیار أهل العلم والدین من التابعین و... ساداتهم علما ودینا و  التابعین فمن کبار على بن الحسین  أما و
  .و او از برگزیدگان اهل علم و دین از تابعین بود... علی بن الحسین از بزرگان تابعین و بزرگان آنان از حیث علم و دین بود

: محمد رشاد سالم، ناشر. د: ، تحقیق 49ص  4، منهاج السنۀ النبویۀ، ج )هـ 728متوفاى (ابن تیمیه الحرانی الحنبلی، ابوالعباس أحمد عبد الحلیم 

  ..هـ1406األولى، : قرطبۀ، الطبعۀمؤسسۀ 
  : گنجی شافعی

  : گنجی شافعی نیز پیرامون آن حضرت می نویسد
  .کان عابداً وفیاً، وجواداً حفیاً

  .او فردي عابد و اهل وفا و بخشنده اي با سخاوت بود
، تحقیق و  39الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب، ص الگنجی الشافعی، اإلمام الحافظ أبی عبد اهللا محمد بن یوسف بن محمد القرشی، کفایۀ 

  ..هـ1404، طهران، الطبعۀ الثالثۀ، )ع(دار احیاء تراث اهل البیت : محمد هادي امینی، ناشر: تصحیح و تعلیق
  :ات امام سجاد علیه السالملقیخُ

  : در این فصل نیز به نحو مختصر به برخی از سجایاي اخالقی حضرت می پردازیم



  : مجالست با اهل دین
  : شمس الدین ذهبی در سیر اعالم النبالء چنین می نویسد

وقال قال نافع بن جبیر لعلی بن الحسین إنک تجالس أقواما دونا قال آتی من أنتفع بمجالسته فی دینی قال وکان نافع یجد فی 

  .نفسه وکان علی بن الحسین رجال له فضل فی الدین
من با کسانی می نشینم که در دینم منفعتی : حضرت پاسخ دادند. نشینی تو با افرادي که پست هستند می: بن جبیر به علی بن الحسین گفتنافع 

  .بینی بود و علی بن الحسین فردي بود که در دین داراي فضل بود و نافع فرد خود بزرگ. داشته باشند
شعیب األرنؤوط، : ، تحقیق 388ص  4، سیر أعالم النبالء، ج )هـ 748متوفاى(بن أحمد بن عثمان  الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد اهللا محمد

  ..هـ1413التاسعۀ، : بیروت، الطبعۀ - مؤسسۀ الرسالۀ : محمد نعیم العرقسوسی، ناشر

  : کمک به فقرا
  : ابو الفرج اصفهانی و ابو نعیم اصفهانی پیرامون این موضوع چنین می نویسند

سن بن علی قال حدثنی عبد اهللا بن أحمد بن حنبل قال حدثنی إسحاق بن موسى األنصاري قال حدثنا یونس بن بکیر عن حدثنا الح

محمد بن إسحاق قال کان ناس من أهل المدینۀ یعیشون ما یدرون من أین عیشهم فلما مات علی بن الحسین فقدوا ما کانوا 

  .یؤتون به باللیل
چون علی بن الحسین . دانستند که زندگی شان از کجا می گذرد عده اي از مردم اهل مدینه زندگی می کردند و نمی: بن اسحاق نقل می کندمحمد 

  .از دنیا رفت، آنچه شبانگاهان به آنان می رسید قطع شد

  .لبنان –دار الفکر للطباعۀ والنشر : بر، ناشرعلی مهنا وسمیر جا: تحقیق ، 316ص  15، األغانی، ج )هـ356متوفاي(األصبهانی، أبو الفرج 

: بیروت، الطبعۀ -دار الکتاب العربی : ، ناشر 136ص  3، حلیۀ األولیاء وطبقات األصفیاء، ج )هـ430متوفاى(األصبهانی، ابونعیم أحمد بن عبد اهللا 
  ..هـ1405الرابعۀ، 

  : ابن عساکر نیز چنین می نویسد
أبو بکر محمد بن عبداهللا بن عمر العمري أنا أبو محمد بن أبی شریح أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن أخبرنا أبو عبداهللا الفراوي نا 

  :عبدالجبار الردانی نا حمید بن زنجویۀ نا ابن أبی عباد نا ابن عیینۀ عن أبی حمزة الثمالی 

أن علی بن الحسین کان یحمل الخبز باللیل على ظهره یتبع به المساکین فی ظلمۀ اللیل ویقول إن الصدقۀ فی سواد اللیل تطفیء 

  .غضب الرب
علی بن الحسین در شب ها بر پشت خود نان را حمل می کرد و نان را در تاریکی شب به نیازمندان می رساند و می : ابو حمزه ثمالی نقل می کند

  .صدقه در تاریکی شب، غضب خداوند را خاموش می کند: ودفرم
، تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها )هـ571متوفاى(ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد اهللا،

  .1995 -بیروت  - دار الفکر : ، ناشرمحب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: ، تحقیق 383ص   41من األماثل، ج 

  : وي همچنین می نویسد
  أخبرنا أبو عبداهللا الحسین بن علی بن أحمد القاضی وأبو القاسم زاهر بن طاهر قاال أنا أحمد بن منصور بن خلف أنا أبو القاسم النضر



ابن عائشۀ عن أبیه عن عمه قال قال بن محمد المحمی أنا الحسن بن محمد بن إسحاق األزهري نا محمد بن زکریا الغالبی نا  

  .أهل المدینۀ ما فقدنا صدقۀ السر حتى مات علی بن الحسین

  . اهل مدینه صدقه پنهانی را از دست نداند مگر زمانی که علی بن الحسین از دنیا رفت
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها ، )هـ571متوفاى(ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد اهللا،

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري، ناشر: ، تحقیق 384ص  41من األماثل، ج 

  : اثر زخم بر روي بدن حضرت بعد از شهادت
  : ضرت چنین می نویسندکثیر دمشقی، ابن جوزي حنبلی و ابو نعیم اصفهانی پیرامون انفاق امام سجاد سالم اهللا علیه و آثار برجاي مانده بر روي بدن مبارك آن حابن 

عن عمرو بن ثابت قال لما مات علی بن الحسین فغسلوه جعلوا ینظرون إلى آثار سواد بظهره فقالوا ما هذا فقیل کان یحمل 

  .رب الدقیق لیال على ظهره یعطیه فقراء أهل المدینۀج
هنگامی که امام سجاد علیه السالم از دنیا رفت، آن حضرت را غسل می دادند؛ و نگاه آنها به آثار کبودي بر پشت ایشان : عمرو بن ثابت نقل می کند

  . جاي کیسه هاي آرد است که حضرت شب ها بر پشت حمل کرده و خود براي فقراي مدینه می بردند:  ؟ گفتند کردند این آثار چیستسوال .  افتاد

  .بیروت –مکتبۀ المعارف : ناشر ، 114ص  9، البدایۀ والنهایۀ، ج )هـ774متوفاى(ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی 

 –محمود فاخوري : ، تحقیق 96ص  2، صفۀ الصفوة، ج )هـ 597متوفاى (جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزي الحنبلی، 

  . م1979 –هـ 1399الثانیۀ، : بیروت، الطبعۀ - دار المعرفۀ : ، ناشر محمد رواس قلعه جی . د

:  بیروت، الطبعۀ - دار الکتاب العربی : ناشر ، 136ص  3ج   بقات األصفیاء،، حلیۀ األولیاء وط)هـ430متوفاى(األصبهانی، ابونعیم أحمد بن عبد اهللا 

  ..هـ1405الرابعۀ، 

  : مهربانی امام
  : ، چنین می نویسد یافعی پیرامون رفتار خوش امام سجاد علیه السالم با فردي که با بد رفتاري با آن حضرت رفتار کرده بود

انه تکلم رجل فیه وافترى علیه فقال له زین العابدین ان کنت کما قلت فاستغفر اهللا وان لم اکن کما قلت فغفر اهللا لک وروى 

  .فقام الیه الرجل وقبل رأسه وقال جعلت فداك لست کما قلت فاغفر لى قال غفر اهللا لک فقال الرجل اهللا اعلم حیث یجعل رسالته
و اگر در من .  ، از خداوند طلب بخشش می کنم اگر آنچه که گفتی در من باشد: امام فرمود. ه ایشان افتراء زدمردي در مورد حضرت صحبت کرد و ب

فدایت شوم آنچیزي که من گفتم :  ان مرد بلند شد و سر مبارك آن حضرت را بوسید و گفت.  خداوند تو را ببخشد -  چنانچه تو گفتی –نباشد 
  ! خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد:  آن مرد پاسخ داد. تو را ببخشد خداوند:  حضرت فرمود.  مرا ببخش.  نیستی

 -دار الکتاب اإلسالمی : ناشر ، 191ص  1، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، ج )هـ768متوفاى(الیافعی، ابومحمد عبد اهللا بن أسعد بن علی بن سلیمان 

  . م1993 - هـ 1413 - القاهرة 

  : یه السالم و شعر معروف فرزدقهیبت امام سجاد عل
  . قضیه حج امام سجاد سالم اهللا علیه و هیبت آن حضرت در کتب تاریخ فریقین بسیار مشهور است که به نقل داستان آن می پردازیم

  : تنوخی و ابن سمعون داستان را از قول ابو الفرج اصفهانی چنین نقل می کنند

  حدثنا ابن عائشۀ:  حدثنا محمد بن زکریا العالنی قال:  محمد بن یحیى قاال حدثنی بن محمد بن الجعد و:  أبو الفرج األصبهانیقال 



  ، فنصب حج هشام بن عبد الملک فی خالفۀ الولید أخیه ومعه أهل الشام فجهد أن یستلم الحجر فلم یقدر من ازدحام الناس:  قال

اس، فأقبل زین العابدین علی بن الحسین رضی اهللا عنهما، وهو أحسن الناس وجهاً، وأنظفهم ثوباً؛ له منبر فجلس علیه ینظر إلى الن 

وأطیبهم رائحۀ، فطاف بالبیت فلما بلغ الحجر تنحى الناس کلهم له وأخلوا الحجر لیستلمه، هیبۀ له وإجالالً، فغاظ ذلک هشاماً وبلغ 

ال أعرفه، وکان به عارفاً، ولکنه خاف أن یرغب فیه أهل الشام ویسمعوا : ؟ قالمن هذا أصلح اهللا األمیر:  منه، فقال رجل لهشام

  :ومن هو؟ قال: أنا أعرفه فسلنی یا شامی من هو، قال: ، وکان لذلک کله حاضراً فقال الفرزدق. منه

  والبیت یعرفه والحل والحرم... طأته  هذا الذي تعرف البطحاء و

   … التقی النفی الطاهر العلمهذا ... هذا ابن خیر عباد اهللا کلهم 

خواستند تا حجر االسود را لمس کنند ولی به علت کثرت جمعیت نمی  مردم می. هشام بن عبدالملک در زمان برادرش همراه با اهل شام به حج رفت
از نظر زیبایی، زیباترین مردم و . آمدامام سجاد سالم اهللا علیه . براي هشام منبري قرار داده شد و روي آن نشست و به مردم نگاه می کرد. توانستند

وقتی خانه خدا را طواف کرد، به نزدیک حجر االسود رسید، همه . از نظر پاکی، لباسش نظیف ترین لباس ها بود و بوي ایشان، بهترین رایحه بود
هشام از این . ت داراي هیبت و بزرگی بودان حضر. مردم کنار رفته و حجر االسود را براي آن حضرت خالی کردند تا ایشان آن سنگ را دست بکشند

وي می . نمیشناسم: شناخت گفت این چه کسی است اي امیر؟ با اینکه حضرت را می. خداوند تو را اصالح کند: مردي به او گفت. قضیه عصبانی شد
اي . من او را می شناسم: قضایا بود گفت که حاضر این] شاعر معروف عرب[فرزدق . ترسید که مردم شام به او ترغیب شده و از او حرف شنوي کنند

  :آن فرد شامی گفت او کیست؟ فرزدق با شعر جواب داد که. فرد شامی از من سوال کن
  .شناسند هاى حجاز از حل و حرم او را مى شناسند، خانه کعبه و بیان هاى مکه جاى پاى او را مى این مرد کسى است که سنگریزه -1
  .است) خداوند در روى زمین(ندگان خدا است، این همان مرد پرهیزکار و پاکیزه و پاکى است که نشانه این فرزند بهترین همه ب -2

  .، طبق برنامه الجامع الکبیر 8ص  1ج  ، أمالی ابن سمعون،)هـ387متوفاى(البغدادي، أبو الحسین محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس 
  .، طبق نرم افزار الجامع الکبیر 303ص  1، المستجاد من فعالت األجواد ، ج ) هـ384: متوفاي(التنوخی، أبو علی المحسن بن علی، 

  : آزاد کردن کنیز
  : برخی از علماي اهل سنت قضیه آزاد شدن کنیز حضرت را چنین نقل کرده اند

بن محمد قال سمعت عبدالرزاق یقول حدثنی شیخ من أهل الیمن قد أتت علیه بضع وسبعون سنۀ فیما أخبرنی یقال له عبداهللا 

جعلت جاریۀ لعلی بن الحسین تسکب علیه الماء یتهیأ للصالة فسقط اإلبریق من ید الجاریۀ على وجهه فشجه فرفع علی بن الحسین 

قال قد  )والعافین عن الناس(فقال لها قد کظمت غیظی قالت ) والکاظمین الغیظ(رأسه إلیها فقالت الجاریۀ إن اهللا عز وجل یقول 

  .قال فاذهبی فأنت حرة) واهللا یحب المحسنین(  عفا اهللا عنک قالت

ظرف آب از دست او افتاد و با صورت . کنیز امام سجاد سالم اهللا علیه براي آن حضرت آب می ریخت تا حضرت وضو گرفته و آماده نماز شوند
و کسانی : خداوند متعال فرموده است: کنیز گفت. ه تا به کنیز نگاه کنندحضرت سر خود را باال آورد. حضرت برخورد کرد و سر مبارك ایشان شکست

. خدا از تو گذشته است: حضرت فرمودند. و از مردم نیز می گذرند: کنیز گفت. خشم خود را فرو بردم: حضرت فرمودند. که خشم خود را فرو می برند
  .برو که تو آزاد شدي: حضرت فرمودند. و خداوند نیکو کاران را دوست دارد:  کنیز گفت

  ، تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها)هـ571متوفاى(ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد اهللا،



  .1995 -بیروت  - دار الفکر : محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري، ناشر: تحقیق ، 387ص  41ج   من األماثل، 
دار : محمد السعید بسیونی زغلول، ناشر: ، تحقیق 317ص  6شعب اإلیمان، ج ) هـ458متوفاى(البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی ابوبکر 

  .هـ1410األولى، : بیروت، الطبعۀ -الکتب العلمیۀ 

  : ن دائمی حضرتحز
  : ابن عساکر پیرامون حزن و گریه آن حضرت بعد از واقعه کربال چنین می نویسد

أخبرنا أبو سعد البغدادي أنا أبو عمرو بن مندة أنا الحسن بن محمد بن أحمد أنا أبو الحسن اللنبانی نا أبو بکر بن أبی الدنیا حدثنی 

أبی حمزة محمد بن یعقوب عن جعفر بن محمد قال سئل علی بن الحسین عن کثرة بکائه فقال ال الحسین بن عبدالرحمن عن 

تلومونی فإن یعقوب علیه السالم فقد سبطا من ولده فبکا حتى ابیضت عیناه من الحزن ولم یعلم أنه مات وقد نظرت إلى أربعۀ 

  .قلبی أبدا عشر رجال من أهل بیتی یذبحون فی غداة واحد فترون حزنهم یذهب من

مرا : از امام سجاد سالم اهللا علیه به خاطر کثرت گریه ایشان سوال کردند؟ حضرت فرمودند: از امام صادق سالم اهللا علیه منقول است که فرمودند
] کنابه از نابینایی[شد  یعقوب علیه السالم یکی از فرزندانش را از دست داد، از غم از دست دادن او آنقدر گریه کرد تا چشمانش سفید. مالمت نکنید

آیا گمان می کنید که غم از دست دادن آنان . در حالی که نمی دانست او مرده است، من چهارده نفر از اهل بیتم را دیدم که در یک روز ذبح شدند
  هرگز از قلبم خارج می شود؟

، تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها )هـ571متوفاى(اهللا،ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ اهللا بن عبد 

  .1995 -بیروت  - دار الفکر : محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري، ناشر: تحقیق ، 386ص  41ج  من األماثل،
  : نتیجه

ا از باب نمونه به برخی از نظرات علماي اهل سنت پیرامون شخصیت مناقب و فضائل خَلقی و خُلقی امام سجاد سالم اهللا علیه بیش از آن است که ذکر گردد، ام
  .واالي آن حضرت و همچنین به خلقیات ایشان به نحو مختصر اشاره گردید

   

  موفق باشید
  گروه پاسخ به شبهات

  موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف
 


