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 پيش گفتار

گيرى  بهرههاست، هر مكتبى آه بتواند با  در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم و 
راى شكستن اين قدرت معطوف شد، دشمنان ب)عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 با درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى )عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
 راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى پيروان خاندان عصمت و در

نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 
ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسانى در  نهاد، تا از طريق برگزارى همايش

خدارا . دى بپردازدحوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّم
در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت

هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام
تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  حرآت نورانى و اصيل، هرچه پوياتر وبالنده

و مكتب عرفانى و زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى معارف 
 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  تواند جلوه ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

رآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت بيدارى و ح
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 )عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«

 .بسازد



ين مسير استقبال از اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در ا
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

ين ارزشمند اين نهاد آه حاصل زحمات محقق» اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از اين مجموعه  با همت و . نمائيم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است آه 
 .توفيقات روز افزون مؤلفين محترم و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريم

از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم در همين جا، 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; دخدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشي
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
ه آمال درخوِر او را به را ها را آموخت و به انسان، نادانسته. هدايتش برآنان فرو باريد

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت

هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود



 )١(;)ْلُهَدى ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو ا(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

هدى فما قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُي(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  شود، مگر آن آه هدايتش آنند؟ شما را چه مى تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

 ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز ويرى الذين أوتوا العلم الذى(

 )٦(;)الحميد

مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو نازل گرديده  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
 را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، دانش نيز، اين حقيقت. و حق هدايت مى آند

خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; گاه بر او مّنت گذارد ونعمِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشت آن

 :مى فرمايد

                                                           
 .٧١  /عامان.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است يابى به اوج قله آمال، پرستش همراه بينش دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  ه باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهشآمال را داشت

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 

تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا بر او آامل و نعمت هدايت برايش 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .راهنمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گردد

زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش  پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. زمين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بود«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
 زمين دو اى آه اگر در حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد تو فقط بيم دهنده

و پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

                                                           
 .٥٦  /ارياتذ.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  اين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را بر مى

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

آامل ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب مردم در آغاز، 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .آنند داشت، ميانشان داورى

اى حمايت از امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را بر . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن آنان را تزآيه مى

اى  ى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايستهتزآيه، يعنى تربيت به سو
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . ى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبداجتماع

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

، بود اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آرده پيامبرانو جانشينان آنان در راه تحقق
ها افكندند واز  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
تكميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم( انسان برجسته نهاد و رسول اآرمبشر را بر عهده آن
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 .صر دوام وبقاستعرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عنا.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

را به ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند و آن را از دست  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

ناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها تربيت صحيحى آه مت) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار برجسته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم

 برگزيدگانى از ) اهللا عليه وآله وسلمصلى(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از تحريف نادانان و 



ريزى  د و اين برنامهها بپرورانن هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل
 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ك و پاى بند باشيد، ها متمّس گذارم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما بر جاى مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا ) قرآن(افتيد، آن دو ، آتاب خدا  هرگز به گمراهى نمى

 .در آنار حوض آوثر بر من وارد شوند

 همان برجستگانى بودند آه پيامبر به )عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر .  پس از خود منصوب آردفرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت،

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند طى مى
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (در جهت ايجاد و ارتقاى آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدا

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  الب شكوهمندش،  قدرت آنوانق)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
بدين سان، پيشوايان دين، مردم را به سوى . آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

ى دستورات الهى، استوار بودند و در حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجرا
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  مبارزهشهادت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و 

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  آوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف از آن ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
ودمند فرا روى خوانندگان قرار چينى از خرمن سيره آنان، اثرى س تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم

آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .شن گرداندـ پايان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش رو



آتاب حاضر، به مطالعه زندگى ششمين نشانه و چراغ هدايت، حضرت امام 
ترين شرايط اجتماعى و سياسى  او آه در سخت; پردازد  مى)عليه السالم(العابدين زين

اسالم محمدى را با همه ابعادش در زندگى فردى و اجتماعى عينيت داده و ارزشهاى 
 فكر، عقيده، اخالق و سلوك محقق ساخت، و از هاى واال و آرمانى آن را در عرصه

 .مشعل پرفروغش پرتو ايمان و پاآى و زيبايى به جهانيان تابيده است

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  حقق ارجمند حجةم
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة

 

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( يتمجمع جهانى اهل ب



 

 

 

 

 

 قسمت اّول

 

 

 

 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام سجاد

 

 بخش  دوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت امام سجاد برداشت

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت امام سجاد جلوه



 



 

 

 

 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام سجاد

 

  است )عليهم السالم( و چهارمين امام از ائمه اهل بيت)عليه السالم(نام وى على بن الحسين*

، آه وصى پيامبر و اولين آسى )عليه السالم(جدش امام اميرالمؤمنين على بن ابى طالب
است آه به او ايمان آورده و بنابر آنچه در حديث صحيح منزلت آمده براى پيامبر 

 .)١٥( چونان هارون براى موسى بوده است)وآلهصلى اهللا عليه (اآرم

 دخت پيامبر و به توصيف پدر بزرگوارش، پاره )عليها السالم(اش فاطمه زهرا جده*
 .تن و جگرگوشه پيامبر و سرور زنان جهان است

و  يكى از دو سرور جوانان اهل بهشت، فرزند زاده )عليه السالم(پدرش امام حسين*
حسين مّني و انا من «: اش فرموده است ريحانه پيامبر است همو آه پيامبر در باره

 همان آسى آه در راه دفاع از اسالم و مسلمين در حسين از من و من از حسينم; »حسين
 .سرزمين آربال و در روز عاشورا به شهادت رسيد

 بر امامت ايشان )آلهصلى اهللا عليه و(او يكى از دوازده امامى است آه پيامبر اآرم*
... هايى چون صحيح بخارى، صحيح مسلم و تصريح فرموده و اين تصريح در آتاب

 :چنين آمده است

 جانشينان بعد از من دوازده تن و همه از قريش ;»الخلفاء بعدي اثنا عشر آلهم من قريش«

 .)١٦(باشند مى

 

به دنيا آمد، البته بعضى تولد ايشان را در )  ق.هـ(آن حضرت در سال سى و هشت *
 .اند سال سى و شش هجرى دانسته

عمر شريف آن حضرت تقريبًا پنجاه و هفت سال بوده آه از اين مدت دو يا چهار 
مكتب دو  گذرانيده و سپس در )عليه السالم(سال را در آنار جد بزرگوارش حضرت على

باليده و از )عليهم السالم(سبط پيامبر پدر و عموى گرامى خود امام حسن و امام حسين
 .است  سيراب گرديده)عليهم السالم(اقيانوس علوم پيامبر و اهل بيت

                                                           
 .٧/١٢١صحيح مسلم . ١٥
 .١١٦ حديث ٢/٣٢٠اثبات الهداه . ١٦



امام سجاد در چنين خاستگاهى، پيشوايى دينى و عالمى نام آور گرديد، آسى آه * 
َثل اعالى پرهيزآارى، عبادت و ورع بود، در احكام و معارف دينى مرجع مردم و َم

همه مسلمانان به درستِى انديشه، دانش و برترى او بر اقران اقرار آرده و آنان آه گوش 
اند بر دانش، مرجعيت و رهبرى آن حضرت گردن  جانشان را بر حقايق گشوده

 .اند نهاده

روحى عميقى تمام مسلمانان عصر امام سجاد دلبستگى عاطفى شديد و وابستگى * 
هاى مردمى او نيز در همه جهان اسالم امتداد پيدا آرده بود، جريان  به او داشته و آموزه

معروف سفر حج هشام بن عبدالملك و ديدن منزلت باالى امام سجاد نزد مردم شاهد اين 
 .)١٧(مدعا است

ها و مذاهب به امام سجاد آامال  گيرى مردم آن عصر على رغم اختالفات در جهت
اعتماد داشتند و اين اعتماد تنها از نظر فقهى و روحى نبود، بلكه او را مانند پدران 

زندگى چونان پناهگاه امنى بزرگوارش مرجع، پيشوا و در همه پيشامدها و مشكالت 
 .اند دانسته مى

بينيم عبدالملك مروان براى حل مشكلى آه در اثر رواج  به همين دليل است آه مى
هاى ضرب شده در روم در بازار اسالم ايجاد شده، و باعث جرأت پادشاه روم بر  سكه

 شده و از آن متوسل)عليه السالم(تهديد و خوار آردن مسلمانان گرديده بود به امام سجاد
 .حضرت طلب يارى آرد

تقدير چنان بود آه پس از شهادت پدر، مسئوليت رهبرى روحى جامعه به امام * 
 برسد، آن حضرت در نيمه دوم قرن اول هجرى به انجام چنين مسئوليتى  )عليه السالم(سجاد

 هاى تاريخ اسالم در آن زمان بود در اى آه از حساسترين دوران همت گماشت، برهه
آن سالها جامعه هنوز تحت تأثير موج عظيم فتوحات اسالمى بود، موجى آه با عظمت 

هاى نظامى و اعتقادى خود تخت و تاج قدرتهاى مسلط آن عصر چون  معنوى و حماسه
هاى مختلفى را با سرزمينهاى پهناور به اين  آسرى و قيصر را متزلزل ساخته و ملت
حاتى آه در طول پنجاه سال مسلمانان را بر دولت و دين جديد ملحق آرده بود، فتو

 .قسمت اعظم دنياى متمدن آن روزگار حاآم ساخته بود

 : با دو خطر عمده مواجه بودند)عليه السالم(امت اسالم در روزگار امام سجاد* 
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 خطر اول

آرد گشوده شدن مرزهاى فرهنگى  اولين خطرى آه جامعه اسالمى را تهديد مى
هاى فتح شده به  هاى گوناگونى بود آه از سرزمين  فرهنگجامعه اسالمى به روى

سوى جامعه اسالمى سرازير شده و ممكن بود ذوب شدن و از دست دادن اصالت امت 
اسالم را در پى داشته باشد، چنين عصرى نياز مبرمى به يك حرآت علمى داشت تا 

آن و سنت بود اصالت فكرى و شخصيت ممتاز تشريعى امت اسالم را آه برگرفته از قر
هاى نو ظهور تحكيم و تأييد آرده و با آاشتن بذر اجتهاد شخصيت  در برابر فرهنگ

 .امت اسالم را اصالت بخشد

 به انجام آن آمر همت بست، او مجلس )عليه السالم(اين همان آارى بود آه امام سجاد
حديث، درس خويش را در مسجد نبوى آغاز آرد و معرفت اسالمى را در قالب تفسير، 
 .فقه، علوم تربيتى و عرفان از چشمه سار علوم پدران پاآش به مردم ارزانى داشت

اى از فقهاى مسلمان را تقديم جهان اسالم آرده،  چنين بود آه اين جلسات درس، عده
 .پايه گذار مكاتب بعدى فقه اسالمى شده و سنگ بناى حرآت پوياى فقه گرديد

 

 خطر دوم

آرد فراموش شدن  المى را در آن زمان تهديد مىدومين خطرى آه جامعه اس
هاى اخالقى بود آه پيامد جريان رفاه زدگى، دنيا گرايى و زياده روى در استفاده  ارزش

 .از تجمالت حيات محدود دنيا بود

 در مقابله با اين خطر بزرگ آه موجب لرزش شديد و )عليه السالم(امام زين العابدين
ى جامعه از درون گشته و جامعه را از استمرار رسالت از هم پاشيدگى شخصيت اسالم

را » صحيفه سجاديه«داشت سالح دعا را برگزيد، از اين رو است آه  خود باز مى
هاى جامعه، امام  توان به تعبيرى يك حرآت اجتماعى بزرگ دانست آه ضرورت مى

 يك ميراث الهى  را به انجام آن واداشته بود جدا از اينكه اين آتاب)عليه السالم(سجاد
همتا است آه تا ابد منبع فيض و مشعل هدايت و مدرسه تهذيب و اخالق بوده و  بى

انسانيت همواره محتاج اين ميراث محمدى و علوى است، احتياجى آه روز به روز به 
 .)١٨(يابد هاى دنيا فزونى مى هاى شيطان و فريبندگى تناسب افزايش اغواگرى

 

 

                                                           
 .مقدمه صحيفه سجاديه) س سرهقد(شهيد سيد محمد باقر صدر. ١٨



 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام سجاد برداشت

 

 را گرامى داشته و بر اين مطلب آه آسى )عليه السالم(همه مسلمانان امام زين العابدين

دانش و تقوى در فضيلت و علم و تقوى به پايه اين مرد بزرگ و اين پرچم برافراشته 

 .رسد اتفاق نظر دارند نمى

شاهد بر اين مدعى اين است آه آنان به بوسيدن دست او تبرك جسته و دست وى را 

بزرگداشت او نيز منحصر به معاصران وى نبوده بلكه .)١٩(اند آشيده بر چشمان خود مى

شود   نيز مى- ها دارند  گيرى جهت با تمام اختالفى آه در اميال و -شامل تاريخ نويسان 

آه از تمام اعمال و رفتار وى با اعجاب و بزرگداشت ياد آرده و همه القاب و 

 .اند هاى نيك را برايش به آار برده صفت

 

  در باره آن حضرت)عليه السالم(هاى معاصران امام سجاد نظريات و گفته

 همگى در تعريف و تمجيد از )عليه السالم(مورخان، فقها و علماى هم عصر امام سجاد

اند چه آنان آه از دوستان و مخلصان او بوده يا آنان آه آينه و  آن حضرت سخن رانده

 :آنيم دشمنى او را به دل داشتند، در اينجا به نظر چند تن از آنان اشاره مى

در فرزندان انبيا آسى چون على بن «: جابر بن عبداهللا انصارى گويدصحابى بزرگوار . ١

 .)٢٠(»... ديده نشده است)عليه السالم(لحسينا

 بزرگتر بود او )عليه السالم(عبداهللا بن عباس عليرغم اينكه از نظر سن از امام سجاد. ٢

شد، هر گاه او را  داشت و از سر خضوع در برابر او خم مى را بسيار بزرگ مى

خوش آمدى اى «: گفت خاست و با صداى بلند مى رام او از جاى بر مىديد به احت مى

 .)٢١(»حبيب من و اى پسر حبيب من

                                                           
 .٢/٢٥١عقد الفريد . ١٩
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اند و يكى از پيشوايان  محمد بن مسلم قرشى زهرى آه او را صفت فقيه داده. ٣

 نبود در آلمات خود )هم السالمعلي(مشهور و عالم شام و حجاز بود با اينكه در خط اهل بيت

 :ها و صفات واالى آن امام همام اشاره آرده است به ارزش

 .)٢٢(»...ام من هيچ يك از هاشميان را چون على بن حسين نديده«أـ 

 مردى افضل از على بن الحسين ديده )عليهم السالم(در ميان اهل بيت«بـ 

 .)٢٣(»است نشده

 .)٢٤(»نديدم) امام سجاد(تر از او  آسى را فقيه... «ج ـ 

در ميان تابعان : اند سعيد بن مسيب از فقهاى برجسته مدينه آه در باره او گفته. ٤

را داشته )عليه السالم(، و افتخار مصاحبت امام سجاد )٢٥(رسد آسى در دانش به او نمى

 :گويد است با آگاهى از شدت تقوى و ورع آن حضرت در توصيف او مى

ام و هر گاه وى را ديدم خويش را  هرگز آسى را برتر از على بن الحسين نديده«أـ

 .)٢٦(»خوار و ناچيز شمردم

 .)٢٧(»نديدم) )عليه السالم(امام سجاد(پرهيزگارتر از وى «ب ـ 

ج ـ جوانى قريشى نزد سعيد نشسته بود آه امام سجاد وارد شد جوان از او پرسيد 

 .)٢٨(است اين آقا و سرور عبادت آنندگان:  اين شخص آيست؟ سعيد پاسخ داد

، او نيز در )٢٩(زيد بن اسلم آه جلودار قافله فقهاى مدينه و از مفسران قرآن بود. ٥

 : آلماتى دارد)عليه السالم(باره امام سجاد

 .)٣٠(»ام با آسى همسنگ او همنشينى نكرده) مسلمانان(در ميان اهل قبله «أـ 

 .)٣١(»ام  آسى را مانند او نديده)عليهم السالم(در ميان اهل بيت«بـ 

 .)٣٢(»ام آسى را چون على بن الحسين اهل فهم و حافظ احاديث نديده«جـ 

                                                           
 .٩/٤٤٥تهذيب التهذيب . ٢٢
 .١٥/٣٢٥أألغانى . ٢٣
 .١/١٠٥شذرات الذهب . ٢٤
 .٤/٨٥تهذيب التهذيب . ٢٥
 .٣/٤٦تاريخ يعقوبى . ٢٦
 .١/١١١خبر من غبر العبر فى . ٢٧
 .١٨٩الفصول المهمة . ٢٨
 .٣/٣٩٥ التهذيب تهذيب. ٢٩
 االمام رين العابدين  حباة. ٣٠
 .همان. ٣١
 .٢/٣٤طبقات الفقهاء . ٣٢



 از امام )٣٣(حماد بن زيد از بارزترين فقهاى بصره آه از ائمه مسلمين دانسته شده. ٦

ت آه من ترين هاشمى اس على بن الحسين با فضيلت«:گويد  چنين مى)عليه السالم(سجاد

 )٣٤(».ام ديده

از على :  گفته)٣٥(يحيى بن سعيد آه از بزرگان تابعين و افاضل فقها و علمااست. ٧

 .)٣٦(»ام مى است آه من ديدهترين هاش ام و او با فضيلت بن الحسين استماع روايت آرده

 منحصر به دوستان او نبوده و به )عليه السالم(اقرار و اعتراف به فضايل امام سجاد. ٨

به حال اسارت در مسجد شام )عليه السالم(دشمنانش نيز سرايت آرده است وقتى امام سجاد 

ار داشتند آه به امام اجازه خطبه خواندن بدهد ترس خود را بود و اهل شام به يزيد اصر

اند، او از اين  ايشان از خاندانى هستند آه از پستان دانش شير نوشيده: در قالب اين جواب بيان داشت

 .)٣٧(آيد مگر اينكه من و همه آل ابوسفيان را مفتضح و رسوا نمايد منبر به زير نمى

 است آه )عليه السالم( دشمنان امام سجادعبدالملك بن مروان، اين هم يكى ديگر از. ٩

همانا تو بر خاندان : گويد در باره او زبان به اعتراف گشوده است و خطاب به وى مى

خود و بر تمام اهل زمانه خود برترِى بزرگى دارى و به قدرى از فضل و علم و دين و 

 .)٣٨(تاى آه جز پدرانت آس ديگرى بدان پايه نرسيده اس مند گرديده ورع بهره

اى به   آه در نامه)عليهم السالم(منصور دوانيقى، و باز هم از دشمنان اهل بيت. ١٠

 به برترى امام ]پسر عبداهللا محض از نوادگان امام حسن مجتبى[محمِد نفس زآيه 

خدا پس از وفات رسول ) علويان(در ميان شما «: آند  چنين اشاره مى)عليه السالم(سجاد

 .)٣٩(زاده نگرديده است) زين العابدين(مولودى چون او 

 

 

 )عليه السالم(آراء دانشمندان و مورخان در باره امام سجاد

                                                           
 .٣/٩تهذيب التهذيب . ٣٣
 .٣٤٣ /تهذيب اللغات و االسماء، قسم اول. ٣٤
 . از تهذيب التهذيب١/١٣٠حباة االمام زين العابدين دراسة و تحليل . ٣٥
 .٣٣٦ ص/ ٢ ق/ ٧همان مصدر از تهذيب الكمال ج. ٣٦
 از آتاب احمر از اوزاعى خطبه را بدون ٤/١٨١ چاپ قم به نقل از مناقب آل ابى طالب ٤٥٢- ٤٤٨نفس المهموم. ٣٧

 ١/١٧٥، به آتاب حياة االمام زين العابدين از قرشى ٣٠٢-٢/٢٩٩مقدمه ذآر آرده و مقدمه خطبه را از آامل بهايى 
 .نگاه آنيد

 .٤٦/٧٥بحار االنوار . ٣٨
 .٥/٣١٠، ٢/٤٦٧مبرد، الكامل . ٣٩



تريِن آنان در عبادت بود و به  او از برتريِن مردم و سختكوش: نويسد يعقوبى مى. ١
 نام گرفته است و از فرط وجود آثار ]نندگانزينت عبادت آ[» زين العابدين«همين دليل 

 .)٤٠(...ملقب گرديده است] ها صاحب پينه[» ذوالثفنات«سجده بر پيشانى به 

حافظ ابوالقاسم على بن حسن شافعى معروف به ابن عساآر در شرح احوال امام . ٢
رد اعتماد بود، بسيار حديث على بن الحسين راستگو و مو: نويسد  مى)عليه السالم(سجاد
 .)٤١(...گفت و داراى مقامى باال و بلند بود مى

جاللت قدر وى عجيب و به خدا قسم : نويسد ذهبى صاحب سير اعالم النبالء مى. ٣
آاملى آه داشت آامال برازنده او بود، او از نظر شرافت، آقايى، علم، خداشناسى و عقل 

 .)٤٢(...شايسته مقام امامت عظمى بود

عليهم (طالب  على بن حسين بن على بن ابى: نويسد حافظ ابو نعيم اصفهانى مى. ٤

زينت عبادت آنندگان و روشنى بخش زمره فرمانبرداران، شخصى عابد، با وفا، )السالم
 .)٤٣(...بخشنده و پاك و خالص بود

زين العابدين هدايتگرى بزرگ و خود راه نجات : نويسد صفى الدين مى. ٥
 .)٤٤(...بود

 .)٤٥(...ها اتفاق نظر دارند همه بر بزرگوارى او در همه زمينه: نويسد َنَووى مى. ٦

امام زين العابدين پس از امام حسن و امام : نويسد عماد الدين ادريس قرشى مى. ٧
حسين آه بر همه آن درود باد، افضل و اشرف اوالد رسول خدا بوده و عبادت و زهد و 

 .)٤٦(ورع او از ديگران بيشتر بود

فضايل او به حدى است آه به شماره و : نويسد مىابن عنبه نسب شناس مشهور . ٨
 .)٤٧(آيد توصيف در نمى

على بن الحسين پس از پدر بزرگوارش از نظر علم و عمل : نويسد شيخ مفيد مى. ٩
فقهاى عامه از او علوم بى شمارى نقل آرده و : نويسد برترين خلق خدا بود، همچنين مى

                                                           
 .٣/٤٦تاريخ يعقوبى . ٤٠
 .٣٦/١٤٢تاريخ دمشق . ٤١
 .٤/٢٤٠سير االعالم النبالء . ٤٢
 .٣/١٣٣حلية الولياء . ٤٣
 .٢٨٠ /وسيلة المآل فى عّد مناقب اآلل. ٤٤
 .١/٣٤٣ قبه نقل از تهذيب اللغات و االسماء. ٤٥
 .١٤٤عيون االخبار و فنون اآلثار . ٤٦
 .٩٣ /عمدة الطالب. ٤٧



 موعظه، دعا، فضائل قرآن، احكام حالل و حرام، آداب جنگى و احاديثى آه راويان در
 .)٤٨(اند در ميان علما مشهوراست تاريخ از او حفظ آرده

اّما على بن الحسين از نظر علم و دين از بزرگان و : نويسد ابن تيميه مى. ١٠
 .)٤٩(است معروف... سادات تابعين است، فضايل وى از قبيل خشوع و صدقه پنهان و

خوبى و نيكوآارى آقاى ما زين العابدين على بن : گويد شيخانى قادرى مى. ١١
را در نورديده، اش آفاق  الحسين بن ابى طالب مشهور است و آوازه آرم و بخشندگى

اش گشاده، داراى آراماتى آشكار است آه چشمان بينا آن را ديده  منزلتش بزرگ، سينه
 .)٥٠(اند و در روايات متواتر ثبت آرده

او زينت عبادت آنندگان، الگوى «: نويسد محمد بن طلحه قرشى شافعى مى. ١٢
ان است، خلق و خويش گواه صادقى بر اين زاهدان، سرور تقوى پيشگان و پيشواى مؤمن

. است آه از نسل پيامبر خدا و مقام قرب و نزديكى او به خداوند از اوصافش پيدا است
هاى بسيار و روگردانى او از دنيا و  هاى پيشانيش نشانگر نماز و شب زنده دارى پينه

رايش مهيا شده اش به آن دليل زهد فراوان او است، اخالق پرهيزگارانه ب بى اعتنايى
ولى او به مقامى مافوق آن رسيده و انوار تأييد ربانى بر او تابيده و او در پرتو آن راه 

انس و الفت وى با اذآار و اوراد و عبادات بوده و . است هدايت را در پيش گرفته
وفاداريش در اداى وظيفه بندگى زينت وى گرديده است، بسا آه از درازى شب مرآبى 

ى طى سفر آخرت فراهم ساخته و از تشنگى روزهاى بسيار داغ راهنمايى راهوار برا
براى اين سفر طوالنى تهيه ديده بود، آرامات و خوارق عاداتى را آه از او سر زده 

اند آه همه اين مسائل شاهد بر اين معنى  چشمان بينا ديده و در روايات متواتر ثبت آرده
 .)٥١(»ستهستند آه او از پادشاهان جهان آخرت ا

 .)٥٢(»تريِن اهل مدينه است على بن الحسين فقيه«: امام شافعى گويد. ١٣

ام خوارج، شيعه، معتزله، عامه و خاصه همه  آنچنان آه من ديده«: جاحظ گويد. ١٤
ترى او بر ديگران در باره امام على بن الحسين يك نظر دارند و َاحدى را نيافتم آه در بر
 .)٥٣(»...ترديدى به خود راه داده يا در مقدم بودن او بر ديگران شك داشته باشد

                                                           
 .١٥٣ و ٢/١٣٨االرشاد . ٤٨
 .٢/١٢٣منهاج السنة . ٤٩
 .١٩ ص/الصراط السوى. ٥٠
 .٢/٤١مطالب السئول . ٥١
 .١٠٦ /رسائل جاحظ. ٥٢
 .١٩٤-١٩٣عمدة الطالب . ٥٣



اش  او پدر امامان است آنيه: نويسد سبط ابن جوزى در تذآرة الخواص مى. ١٥
يعنى »  العابدينسيد« او را )صلى اهللا عليه وآله(العابدين و پيامبر اآرم ابوالحسن، لقبش زين

الثفنات،  هاى او سجاد، زآى، امين و ذى ديگر لقب... سرور عبادت آنندگان ناميده است
شود آه هنگام نشستن با زمين تماس  هايى از بدن شتر گفته مى است ثفنات به آن قسمت

 بندد مثل زانو و چون طول آند و پينه مى پيدا مى

 .)٥٤(دادند ه بود او را ذوالثفنات لقبسجود در مواضع سجده امام سجاد اثر گذاشت

                                                           
 .٣٢٤الخواص  تذآرة. ٥٤



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام سجاد جلوه

 

 بردبادى

. خورد مى از بردبارترين مردم بوده و بسيار خشم خود را فرو )عليه السالم(امام سجاد
 :اند هايى ذآر آرده تاريخ نويسان از موارد بردبارى او نمونه

ريخت،  آن حضرت آنيزى داشتند آه هنگام وضو آب بر دست مبارآشان مى. ١
روزى ظرف آب از دست او افتاده و به صورت امام اصابت آرده و صورت ايشان را 

و آسانى آه ; )والكاظمين الغيظ(: مجروح ساخت آنيز فورًا اين آيه از قرآن را تالوت آرد

. خشم خود را فرو خوردم: امام نيز به سرعت فرمودند. خورند در هنگام غضب خشم خود را فرومى
. با شنيدن اين آالم و ديدن بردبارى امام، آنيز اميد بست تا چيز بيشترى از امام بخواهد

. گذرند آه از گناهان مردم در مىو آسانى ; )و العافين عن الناس(: لذا دنباله آيه را تالوت آرد
سپس آنيزك قسمت پايانى آيه شريف را تالوت . خدا از تو درگذرد: فرمودند)عليه السالم(امام
نيز در جواب او )عليه السالم(امامو خداوند نيكوآاران را دوست دارد ; )و اهللا يحب المحسنين(: نمود

 .)٥٥(برو آه تو را آزاد آردم: فرمودند

 از وى روى برگرداند آن )عليه السالم(شخص پستى آن حضرت را دشنام داد امام. ٢
من هم روى خود را از تو : سرعت جواب داد به )عليه السالم(و امام; با تو بودم: شخص گفت

از مقابله به مثل پرهيز آرده و او را )عليه السالم(و بدين ترتيب امام سجاد.  برگرداندم
 .)٥٦(آردند ترك

 اين است آه مردى به او تهمت )عليه السالم(هاى بارز بردبارى امام سجاد از نمونه. ٣
اگر ما آنچنانيم آه گفتى خدا ما را بيامرزد و اگر «:  فرمود)عليه السالم(زده و بسيار دشنامش داد امام

 .)٥٧(»ما چنانكه گفتى نبوديم خداوند تو را بيامرزد

 

 سخاوت

                                                           
، مختصر ابن ٣٦/١٥٥، تاريخ دمشق ٤/١٥٧، مناقب آل ابى طالب ٢/١٤٦، ارشاد ١٢ ح ١٦٨امالى صدوق . ٥٥

 .٢١/٣٢٦، نهاية االرب٤/٣٩٧، سير االعالم النبالء ١٧/٢٤٠منظور 
 .٩/١٠٥، البداية و النهاية ٤/١٧١مناقب آل ابى طالب . ٥٦
 .هـ در نسب آل ابى طالب٢٧٠ به نقل از عبيدلى نسابه م١/١٤٦ارشاد . ٥٧



بر اين مطلب اتفاق نظر دارند آه امام سجاد از سخاوتمندترين افراد همه مورخان 
بوده و دست بخشش او همواره بر فقرا و مساآين گشوده بوده است و از جود و بخشش 

 :اند هايى نقل آرده وى داستان

عليه ( به عيادت او رفتند چون امام)عليه السالم(محمد بن اسامه مريض شد امام. ١

چه چيز تو  «: به او فرمود)عليه السالم(نشستند محمد شروع به گريه آرد امامدر مجلس )السالم

چه مقدار «:  فرمود)عليه السالم(قرض دارم، امام: عرضه داشت؟ »را به گريه انداخته است

و از جا بر » قرضت بر عهده من«: امام فرمود. پانزده هزار دينار: پاسخ داد» بدهكارى؟
 .)٥٨(مودنخاست تا قرض او را ادا ن

اش نهار عمومى  در آرم و سخاوتش همين بس آه هر روز ظهر در خانه. ٢
 .)٥٩(داد مى

 به صورت پنهانى متكفل مخارج يكصد خانه بود آه در هر )عليه السالم(امام سجاد. ٣
 .)٦٠(آردند اى از مردم زندگى مى آدام از آن عده

 

  با فقرا)عليه السالم(برخورد امام

  گرامى داشتن فقيران-الف 

 با فقيران همنشينى نموده و مواظب بود تا احساسات و عواطف آنان به )عليه السالم(امام
بوسيد تا اينكه  داد او را مى چيزى مىهيچ نحو جريحه دار نشود، هنگامى آه به سائلى 

 : آرد آمد او را چنين خطاب مى  و چون گدايى به سراغش مى)٦١(سائل احساس ذلت نكند

 .)٦٢(آشى خوش آمدى اى آسى آه توشه سفر آخرت مرا بر دوش مى

 

  با مستمندان)عليه السالم(ب ـ مهربانى امام

ايشان بسيار با فقرا و مستمندان مهربان و دلسوز بود و از اينكه يتيمان، بيچارگان، 
اش بنشينند بسيار  مستمندان، زمينگيرشدگان و همه بخت برگشتگان جامعه بر سفره

ها   همچنانكه شب)٦٣(نهاد او با دست خويش لقمه در دهان آنان مى. گرديد  مىخشنود
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عليه ( به نقل از امام صادق ٢/٣٠٤مان آتاب  از جنابذى و در ه٢/٣١٢السئول از حلية األوليا و در همان آتاب 
 .هفتاد خانه آمده است) السالم

 . نيز از همين منبع٤/١٦٧، مناقب آل ابى طالب ٣/١٣٧حلية األوليا . ٦١
 .ز مطالب السئول شافعى به نقل از حلية األوليا اصفهانى به نقل ا٣/٢٨٨آشف الغمة . ٦٢
 ).عليه السالم( از امام باقر١٦٧ و ٤/١٦٦مناقب آل ابى طالب . ٦٣



عليه (مهربانى امام سجاد. نمود غذا و هيزم را بر دوش خود به درب خانه ايشان حمل مى

هيچگاه از چيدن محصول نخلستان در شب اى بود آه   با مستمندان به اندازه)السالم
رفتند و چيدن  هاى در حال چيدن مى چون فقرا فقط روزها به نخلستان; آمد خوشش نمى

هنگامى آه خبردار شدند آارپرداز . گرديد محصول در شب باعث محروم شدن آنان مى
 ايشان

 ديگر چنين آارى نكن «:ميوه يك درخت را آخر شب چيده است به او فرمودند

 اى از خرما شاخه:  از اين آار نهى آرده و فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(دانى آه پيامبر اآرم آيا نمى

 .)٦٤(»است؟ آه به مستمند داده شود همان حقى است آه در قرآن به پرداخت آن در روِز ِدرو امر شده

 

  از راندن سائل)عليه السالم(ج ـ نهى امام

ها،   به دليل تبعات سوئى آه اين آار داشت از قبيل از بين رفتن نعمت)عليه السالم(امام
 .آردند يا نزول ناگهانى عذاب، از اين آار به شدت نهى مى

تأآيد ] نراندن سائل[ايشان در بسيارى از احاديث نقل شده بر ضرورت اين آار 
 :اند آرده

 به جا )عليه السالم(ز صبح را با امام سجاداى نما روز جمعه: گويد ابو حمزه ثمالى مى
آوردم پس از نماز با هم به سمت خانه آن حضرت روانه شديم، ايشان آنيزك خود به نام 

گذرد مگر اينكه  امروز جمعه است، هيچ سائلى از در خانه من نمى«: سكينه را فرا خواندند و فرمودند

. آيد آه مستحق نيست ئلى به در خانه مىهر سا:  ابو حمزه عرض آرد».آنيد او را اطعام مى
بيم آن دارم آه بعضى از آنان مستحق باشند و ما او را برانيم و به واسطه اين  «: فرمودند)عليه السالم(امام

عمل آنچه بر يعقوب و آل يعقوب نازل گرديد بر ما اهل بيت نازل شود، آنان را اطعام آنيد، آنان را اطعام 

اى در هنگام  روز جمعه. آرد اش يك قوچ ذبح مى مه روزه براى خوراك خود و خانوادهآنيد، يعقوب پيامبر ه

گذشت ندا در داد آه سائل گرسنه و غريب را از بقيه غذاى خود  افطار سائل مؤمنى از در خانه يعقوب مى

ق نكردند، آن هايش را راست نپنداشته و او را تصدي شنيدند، گفته اطعام آنيد، آنان با آنكه صداى او را مى

مستمند چون از ايشان نا اميد شد و شب فرا رسيد به راه خود رفت و شب را با شكم خالى در حالى آه از 

اش نيز با شكم سير و در حالى آه  آرد به صبح رساند، يعقوب و خانواده گرسنگى خود به خدا شكايت مى

بنده مرا چنان ذليل : ند به يعقوب وحى آردهنوز مقدارى از غذاى آنان باقى بود خوابيدند، صبح فردا خداو

آردى آه مستحق غضب و تأديب من و نزول عذاب و ابتالى خود و پسرانت گشتى، اى يعقوب از ميان 

پيامبرانم آنانى نزد من محبوبتر هستند آه بر بندگان مسكين من رحم آنند، آنان را به خود نزديك ساخته و 

                                                           
 .٤٦/٦٢بحار االنوار . ٦٤



اى آه عبادتش بسيار و به  شند، اى يعقوب چرا بر بنده من رحم نكردى، بندهاطعامشان نموده و پناهگاه آنان با

اندآى از متاع دنيا راضى بود، به عزتم سوگند تو را مبتال خواهم ساخت، تو و پسرانت را آماج مصيبتها قرار 

 ».خواهم داد

 يوسف آن خواب معروف را چه وقت: ابو حمزه عرض آرد

 .)٦٥(»در همان شبى آه خانواده يعقوب، سير خوابيدند و مستمند، گرسنه«: دفرمودن)عليه السالم(ديد؟ امام

 

 صدقه دادن

 در زندگى شريف خود به آن اشتياق بسيار داشتند )عليه السالم(از آار هايى آه امام
 بوده و ديگران را تصدق بر فقيران براى رفع ناراحتى و نشاط بخشيدن به زندگى آنان

نمودند، به اين جهت آه اين عمل نزد خداوند داراى اجرى بس  نيز به اين آار تشويق مى
دهد مگر اين آه دعاى مسكين در  هيچ آسى بر مستمند مستضعفى صدقه نمى: فرمود بزرگ است، مى

 .)٦٦(رسد همان ساعت در حق وى به اجابت مى

 :آنيم هاى نيكو و انواع صدقات آن حضرت اشاره مى اآنون به بعضى از خصلت

 صدقه دادن لباس. الف

آردند و  آن حضرت در زمستان جبه خز و در تابستان دو جامه مصرى به تن مى
دادند يا فروخته و  ها را در راه خدا صدقه مى در پايان زمستان يا پايان تابستان آن جامه

من از خداى خود شرم دارم آه پول لباسى را آه در آن «: فرمودند  و مى)٦٧(دادند با پولش صدقه مى

 .)٦٨(»ام به مصرف شخصى برسانم عبادت خدا را آرده

 

 صدقه دادن چيزهايى آه بيشتر دوست داشت. ب 

داد در اين باره سؤال شد، اين آيه را تالوت   بادام و شكر صدقه مى)المعليه الس(امام
 به مقام برتر نايل نشويد مگر اينكه از آنچه ;)َلْن َتَناُلوا الَبّر حتى ُتنِفُقوا مّما ُتحبُّون(: فرمودند

 .)٦٩(داريد انفاق آنيد تر مى دوست

آمد در روزى آه روزه دار بود وقت  ور خوشش مىروايت شده آه ايشان از انگ
افطار آنيز آن حضرت خوشه انگورى نزد وى آورد در همين هنگام مستمندى نزد 
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 آمد و امام خوشه انگور را به او دادند، آنيز آسى را فرستاد تا آن خوشه )عليه السالم(امام
 انگور را از آن سائل خريدارى آرده و دوباره نزد امام

ر اين هنگام باز سائل ديگرى آمد و امام خوشه انگور را بدو بخشيد و آنيز هم نهاد، د
 باز آسى را فرستاد تا آن را از او خريدارى آرده و نزد امام نهاد

 .)٧٠(داد در اين وقت مستمند سوم درب خانه را نواخت و باز امام خوشه انگور را به او

 

 تقسيم اموال. ج

 دو مرتبه اموال خود را دو قسمت آرده يك قسمت را براى خود نگاه )عليه السالم(امام
 .)٧١(داشته و قسمت ديگر را بر فقرا و مستمندان تصدق آرد

 

 صدقه دادن پنهانى. د

 صدقه دادن پنهانى بود تا آسى او را )عليه السالم(ترين چيز نزد امام سجاد محبوب
آرد محبت خداى  خواست تا تنها پيوندش با نيازمندانى آه به آن آمك مى نشناسد، او مى

 در راه )عليه السالم(متعال و برادرى مستحكم اسالمى با نياز مندان جامعه باشد، امام
 .)٧٢(»نشاند صدقه پنهان آتش غضب خداوند را فرو مى«: فرمودند ترغيب به اين عمل مى

 عادت آرده بودند جورى آه هر شب بر در )عليه السالم(مستمندان نيز به اين آار امام
ديدند با  ند و هنگامى آه او را مىشد ايستادند و منتظر او مى هاى خود مى خانه

چون [آمد، » انبان به دوش«يا » صاحب الجراب«: دادند آه خوشحالى به هم مژده مى
 .)٧٣(]دانستند آه اين شخص آيست آن نمى

اش رفته و   پسر عمويى داشتند آه بعضى از شبها به در خانه)عليه السالم(امام سجاد
على : گفت شناخت به ايشان مى دادند، آن شخص آه ايشان را نمى مقدارى پول به او مى

عليه (آرد، امام بن الحسين اصال توجهى به حال من ندارد و آن حضرت را نفرين مى

آرد،  شنيد ولى از وى درگذشته و خود را به او معرفى نمى  اين آلمات را مى)السالم
هاى شبانه قطع شد و آن مرد فهميد   از دنيا رفتند آن آمك)معليه السال(وقتى آه امام سجاد
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بوده است، لذا هميشه )عليه السالم(آرده امام على بن الحسين آنكه در دل شب به او آمك مى
 .)٧٤(آمد به حالت گريه و براى عذر خواهى به سر قبر ايشان مى

 زنده بود صدقه )عليه السالم(تا على بن الحسين: از اهل مدينه شنيدم: ابن عايشه گويد
 .)٧٥(پنهان از ما قطع نشد

داد   بسيار در عطاياى خود آتوم بود و هنگامى آه چيزى به آسى مى)عليه السالم(امام
 .)٧٦(پوشانيد تا طرف مقابل او را نشناسد صورت خود را مى

 .)٧٧(داد او در خفا بسيار صدقه مى: ذهبى گويد

آرد در انبانى ريخته و   غذايى را آه ميان نيازمندان پخش مى)عليه السالم(امام سجاد
آشيد آه به مرور زمان جاى آن انبان در پشت ايشان باقى مانده  بر دوش خود مى

 .)٧٨(بود

 

 )عليه السالم(اخالص امام. هـ 

آرد جز خدا و  هايى آه به فقرا مى ها و آمك  در تمام نيكوآارى)عليه السالم(امام
هاى او آلوده به هيچ غرض  جست و صدقات و بخشش آخرت چيز ديگرى را نمى

 .دنيوى نبود

در شبى سرد آن حضرت : گويد  است مى)عليه السالم(زهرى آه از اصحاب امام سجاد
اى پسر رسول : نمايد، پيش رفتم و گفتم حمل مىرا ديدم آه آيسه آردى را بر دوش خود 

 »نمايم قصد سفر دارم و توشه آن را به جاى امنى حمل مى«: خدا اين چيست؟ امام پاسخ دادند
امتناع فرمودند، )عليه السالم(آند، امام  غالم من آنرا به جاى شما حمل مى: زهرى گفت

 با )عليه السالم( آند ولى امامزهرى التماس آرد تا خود به جاى امام آن آيسه را حمل
تواند آنچه باعث نجات من در اين سفر بوده و  آسى جز من نمى «:اصرار بر تصميم خود فرمودند

 .»دهم آه به راه خود بروى گرداند حمل آند، تو را به خدا سوگند مى رسيدن مرا به مقصد نيكو مى

در حالى آه او گمان داشت  را ديد )عليه السالم(زهرى بازگشت، پس از چند روز امام
اى پسر پيامبر اثرى از آن سفرى آه فرموديد : آه امام به سفر رفته است، عرض آرد

اى زهرى آن سفر چنان آه تو پنداشتى نيست بلكه اين مرگ «: بينم، و امام در پاسخ او فرمودند نمى
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 حرام و سخاوتمندى در خيرات آنم، همانا آمادگى براى مرگ خوددارى از است آه خود را براى آن مهيا مى

 .)٧٩(»است

 

 عزت نفس

 عزت نفس ايشان بود آه )عليه السالم(از ديگر صفات امام زين العابدين على بن الحسين
 به ارث برده بود آه خطاب به )عليه السالم(اين صفت را از پدر بزرگوارش امام حسين

به خدا قسم همچون دونان دست بيعت به سوى شما : فرمود رتمندان و گردنكشان زمان خود مىقد

 .)٨٠(آيم آنم و چون بردگان در اطاعت شما در نمى دراز نمى

گر شده  اين صفت ممتاز در شخصيت امام زين العابدين اين گونه در آالمش جلوه
 .)٨١(شوم دارم به قيمت خوارى خود صاحب شتران سرخ موى دوست نمى: است

 :و از آلمات آن حضرت در باره عزت نفس است

 ;»َمن آرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا«

 .)٨٢(شود آسى آه ارزش خود را بداند دنيا برايش بى ارزش مى

در زمان خالفت وليد بن عبدالملك آسى از وابستگان حكومت، : در تاريخ آمده است

ود به ايشان مالى را از آن حضرت غصب آرده بود، در ايام حج آه وليد به مكه آمده ب

آرديد تا حق شما را باز گرداند، حضرت در پاسخ  آاش از وليد درخواست مى: گفته شد

واى بر تو آيا در حرم خداوند عز و : ايشان اين آالم جاويد را در عالم عزت نفس بيان فرمودند

گونه از مخلوقى آنم حال چ جل از غير او حاجت بخواهم؟ من از اينكه دنيا را از خالق آن طلب آنم ابا مى

 .)٨٣(چون خود دنيا را طلب آنم

صلى اهللا عليه (در عزت او همين بس آه هرگز درهمى از راه نسبتش با پيامبر

 .)٨٤(نخورد)وآله

 

 )عليه السالم(زهد امام

                                                           
 .٦٦-٤٦/٦٥ و به نقل از آن در بحار ١/٢٧علل الشرايع . ٧٩
 .٢٠٩ /وقعة الطف. ٨٠
 نقل شده آه مؤلف بحار يك صفحه در ٧١/٤٠٦ و از آافى در بحار االنوار ١/٢٣، خصال ١١١ و ٢/١٠٩آافى . ٨١

 .باره آن توضيح داده است
 .٧٨/١٣٥بحار االنوار . ٨٢
 . چاپ بيروت١/٢٧٠ از علل الشرايع ٤٦/٦٤بحار االنوار . ٨٣
 و در مناقب آل ابى طالب ١/٨١ و به نقل از آن در حياة االمام زين العابدين نوشته قرشى ٢/٤٦٢مجالس ثعلبى . ٨٤

 .آورده» شيئا«آلمه »درهما« از نافع به جاى ٤/١٧٥



ايشان در زمان خود به زاهدترين مردم مشهور بودند تا جايى آه وقتى از زهرى 

 .)٨٥(على بن الحسين: زاهدترين مردم آيست؟ پاسخ داد: سؤال شد

اگر همه دنيا در : روزى مستمندى را در حال گريه ديد، دلش براى او سوخت و گفت

 .)٨٦(رفت سزاوار نبود آه براى آن گريه آند بود و به يكباره از دست او مى دست اين شخص مى

 در هر روز جمعه در مسجد پيامبر )عليه السالم(على بن الحسين: سعيد بن مسيب گويد
آرد و آنان را به بى  مردم را با اين آلمات آه عينًا حفظ و نوشته شده است موعظه مى

 :نمود رغبتى به دنيا و رغبت به آخرت تشويق مى

اى فرزند آدم ... ز خواهيد گشتبدانيد آه به سوى او با. اى مردم تقواى الهى پيشه خود سازيد

آيد و نزديك است به تو برسد و تو را دريابد مرگ تو است،  سريعترين چيزى آه به سوى تو مى

اند،  گويا هم اآنون است آه اجلت رسيده، ملك الموت جانت را گرفته و تنها در خانه قبرت گذاشته

ى سؤال و جواب و امتحانات سخت به گردد و نكير و منكر برا آنگاه است آه روحت به بدن باز مى

پس اى بندگان خدا از خدا پروا آنيد و بدانيد آه خداوند متعال زيور زود ...آورند سويت هجوم مى

پسندد و نه ايشان را بدان ترغيب آرده است بلكه دنيا و اهل آن  گذر دنيا را نه براى اولياى خود مى

مايد آه آداميك بهترين عمل را براى آخرت خويش را فقط براى اين آفريده است تا آنان را بياز

دارند، به خدا سوگند آه خداوند در آتاب خود براى شما همه اين مسائل را در قالب مثال بيان داشته 

آنند شناسانده است و هيچ نيرويى جز به توفيق خدا  هاى آشكار را براى آنان آه تعقل مى و نشانه

چونان آسى ... خداوند شما را در آن به زهد امر آرده زهد ورزيدنيست، پس در زندگى فانى دنيا آه 

آه دنيا را وطن و محل استقرار دائمى دانسته است به آن تكيه نكنيد آه دنيا محل عبور و منزل 

عاريت و جاى عمل است پس قبل از پراآنده شدن روزهاى دنيا و اجازه خداوند براى نابودى آن از 

خداوند شما و ما را درباره زيورهاى زود گذر دنيا از زاهدان ... رداريداعمال نيكو در آن توشه ب

 .)٨٧(اند قرار دهد آه رغبت ايشان در ثواب پايدار آخرت است آه ما را براى آن آفريده

 

  به درگاه خدا)عليه السالم(تضرع امام سجاد

عليه (وجود عنصر تضرع و انقطاع به درگاه خداوند در شخصيت و زندگى امام سجاد

 .از شهرت ايشان به لقب زين العابدين پيدا است)السالم

                                                           
 . چاپ بيروت١/٢٧٠الشرايع  نقل از علل ٤٦/٦٢بحار االنوار . ٨٥
 .١٩٢ نقل از نثر الدرر آبى و الفصول المهمة ٢/٣١٨آشف الغمة . ٨٦
 .٢٥٢-٢٤٩، تحف العقول ٧٦-٨/٧٢آافى . ٨٧



باشد،  به عالوه اينكه دعاهاى صحيفه سجاديه نيز خود دليل ديگرى بر اين قضيه مى
مام را به خداوند متعال در يك نگاه آوتاه و سريع به عناوين اين دعاها نهايت پناه جويى ا

بينيم آه گذشته از  نمايد، در صحيفه مى شئون مختلف زندگى بر ما مشخص مى
مضامين بلندى از دعاها آه بيانش از آسى جز آن حضرت ساخته نيست، هيچ آارى از 

در باره آن دعا و تضرع به درگاه خداوند )عليه السالم(آارهاى زندگى نيست آه امام سجاد
 اشته باشد،متعال ند

 در محبت خدا ذوب شده بود و در برابر ذات اقدسش نهايت )عليه السالم(امام سجاد
 .اخالص را داشت و اين امر آامال در همه حرآات و سكنات او انعكاس يافته بود

 :اند در تاريخ آورده

 بر مردى گذر آردند آه بر درب خانه يكى از مرفهان )عليه السالم(روزى امام سجاد
چه چيز تو را بر در خانه اين ثروتمند جبار «: رد نشسته بود، او را مخاطب ساخته فرمودندبى د

اى بهتر از  برخيز تا تو را به درخانه«:  فرمودند)عليه السالم(فقر، امام:  مرد پاسخ داد»نشانده است؟

به مسجد پيامبر سپس او را » ...در خانه او و پروردگارى آه براى تو بهتر از او باشد راهنمايى آنم
برد و دستوراتى را از دعا و نماز و تالوت قرآن براى طلب حاجت از خدا و پناه بردن 

 .)٨٨(به قلعه مستحكم او به وى دادند

 

 روش زندگى خانوادگى

ترين،  خانه خود از رئوف در برخورد با اهل )عليه السالم(امام زين العابدين
داد  آمد و چيزى را بر آن ترجيح نمى ترين افراد به حساب مى نيكوآارترين و مهربان

اگر خانواده من ميل به گوشت داشته و من هم چند درهمى پول باشم، «: از ايشان نقل شده آه فرمود

اى بخرم و در راه خدا  ا آن پول بندهبيشتر دوست دارم آه به بازار بروم و برايشان گوشت تهيه آنم تا اينكه ب

 .)٨٩(»آزاد آنم

اش از خانه بيرون   هر روز صبح زود در طلب روزى براى خانواده)عليه السالم(امام
آنم براى پيش از اينكه مال خود را در راه خدا انفاق  «:رويد؟ فرمود به آجا مى: آمد سؤال شد مى

 .)٩٠(»اى از طرف خداوند بر آن است آنم چون روزى حالل صدقه ام از پول حالل خود خرج مى خانواده

                                                           
 .١/٩٣دراسة و تحليل ) عليه السالم(حياة االمام زين العابدين. ٨٨
 .٢/١٢به نقل از آافى ٤٦/٩٧بحار االنوار . ٨٩
 .٢/١٢ به نقل از آافى ٤٦/٦٧بحار االنوار . ٩٠



آرد و امور  آن حضرت در آارهاى منزل نيز شخصًا به اهل منزل آمك مى
 در امور عبادى خويش از آرد هم چنانكه شخصى خود را به احدى از آنان واگذار نمى

 .نمود احدى طلب يارى نمى

 

 با پدر و مادر

اش را با همه توان و انواع  هاى مادر گرامى  زحمات و خوبى)عليه السالم(امام سجاد
هاى او به مادرش اين بود آه هرگز با مادرش بر  از زيباترين نيكى. ها پاسخ داد نيكويى

: گفتند يشان را مورد سرزنش قرار داده و مىسر يك سفره غذا نخورد، بعضى از مردم ا
ترين آنانى چگونه است آه با مادر خود غذا  تو نيكوآارترين مردم و فاميل دوست

خورى؟ آن حضرت جوابى به آنان دادند آه دنيا مانند چنين ادب و آمالى را از  نمى
اى دراز آنم آه مادرم  مهبيم آن دارم آه دستم را به سوى لق «:آسى جز گوينده اين جواب نديده است

 .)٩١(»به آن چشم داشته باشد و بدين ترتيب عاّق او شوم

هاى نيكى آن حضرت به والدين دعا آردن در حق آنان بود آه خود  از ديگر نمونه
اى از دعاى جاويدان  هاى تربيت هدفمند اسالمى است، اينك گوشه يكى از برترين آموزه

 :آن حضرت در اين باره

 ...واخصص اللهّم والدّي بالكرامة لديك والصالة منك يا أرحم الراحمين... «

وألهمني علم ما يجب لهما علّي إلهامًا، واجمع لي علم ذلك آّله تمامًا، ثم استعملني بما 
 ...نفوذ فيما تبصرني من علمهتلهمني منه، ووّفقني لل

اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبّرهما بّر اُالم الرؤوف، واجعل طاعتي 
لوالدّي وبّري بهما أقّر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، 
ن حتى ُاوثر على هواي هواهما، وُاقّدم على رضاي رضاهما، واستكثر بّرهما بي وإ

 .قّل، واستقّل بّري بهما وإن آثر

اللهّم خّفض لهما صوتي، وأطب لهما آالمي، وأِلن لهما عريكتي، واعطف عليهما 
 ...قلبي، وصيرني بهما رفيقًا وعليهما شفيقًا

اللهّم اشكرلهما تربيتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مّني في 
 ...صغري

اللهّم ال ُتنسني ذآرهما في أدبار صلواتي، وفي إنًا من آناء ليلي، وفي آل ساعة من 
 ...ساعات نهاري

                                                           
 . به نقل از امالى نيشابورى٤/١٧٦، مناقب آل ابى طالب ١/١٠٥، شذرات الذهب ١/٣٠٢آامل مبرد . ٩١



 ;»...اللهّم صّل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببّرهما بي

خدايا پدر و مادرم را به آرامت نزد خود، و رحمت از جانب خود اختصاص ده، اى مهربانترين 

و علم آنچه را آه در باره ايشان بر من واجب است به من الهام نما، و آموختن آن ... انانمهرب

واجبات را بى آم و آاست برايم فراهم ساز و آنگاه مرا خود بر آن دار آه هرچه به من الهام 

 ...اى به آار بندم آرده

آنند   ستمكار را رعايت مىخدايا مرا چنان آن آه هيبت والدينم را همچون آسانى آه هيبت پادشاهان

رعايت آنم، و همچون مادرى مهربان در باره ايشان خوشرفتارى آنم، فرمانبردارى و نيكوآارى در 

باره ايشان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب آلوده لذيذتر، و  در آام دلم از شربت گوارا در 

ترجيح دهم و خشنوديشان را بر مذاق تشنه گواراتر ساز تا آرزوى ايشان را بر آرزوى خود 

 بسيار بينم و نيكويى -هرچند آم باشد-هاى ايشان را در باره خود  خشنودى خود بگزينم، و نيكويى

 . آم شمارم-گرچه بسيار باشد-خويش را درباره ايشان 

 خدايا صدايم را در گوششان ماليم ساز و سخنم را برايشان خوشايند آن و خويم را برايشان نرم ساز،

 ...و دلم را برايشان مهربان نما، و مرا نسبت به آن دو سازگار و مشفق گردان

خدايا ايشان را در برابر پرورش من جزاى نيكو ده و در مقابل گرامى داشتنم مأجور دار، و آنچه را 

 ...اند برايشان منظور فرما ام منظور داشته آه در آودآى

شب و در ساعتى از ساعات روزم ذآر ايشان را از يادم خدايا در پى نمازها و در قسمتى از اوقات 

 .مبر

خدايا بر محمد و آل او رحمت فرست، و مرا به وسيله دعايم درباره ايشان، و ايشان را به سبب 

 .)٩٢(مهربانيشان درباره من مشمول آمرزش حتمى قرار ده

 

 با فرزندان

هاى بلند تربيت   با فرزندان نيز به برخوردارى از آموزه)عليه السالم(رفتار امام سجاد
هاى بزرگ اصالحگرانه را در  هاى خير و گرايش اسالمى ممتاز بود، آن حضرت نهال

آاشت و آنان نيز در اثر تربيت آن امام همام از نامدارترين رجال دانش،  نفوس آنان مى
 .الم گرديدندتفكر و جهاد در عالم اس

 مشهورترين امام مسلمانان است )عليه السالم(يكى از فرزندان ايشان امام محمد باقر
 .آسى آه بيشترين بهره علمى از او به مردم رسيد

                                                           
 .صحيفه سجاديه، دعاى آن حضرت براى پدر و مادرش. ٩٢



ديگر فرزند ايشان عبداهللا باهر است آه او هم از بارزترين دانشمندان مسلمان و 
 .داراى فضيلت و جايگاه بلند علمى است

ايشان زيد است آه او هم دانشمندى بزرگ بوده آه در بسيارى از علوم ديگر فرزند 
چيره دست بوده است، و هم اوست آه به طلب حقوق ... چون فقه، حديث، تفسير، آالم و

ستمديدگان برخاست و رهبرى قيام خونينى را بر عهده گرفت آه بينش سياسى را در 
سرنگونى حكومت اموى ايفا جامعه اسالمى گسترش داده نقش مثبت و فعالى در 

 .)٩٣(آرد

آرد تا راهى  ايشان فرزندان خود را با پندها و وصاياى تربيتى خود مجهز مى
 :فرمود روشن براى زندگى آنان باشد، از آن جمله مى

 عرض آرد اين پنج تن چه فرزندم، بنگر تا با پنج آس همنشين، همكالم و همسفر نشوى. ١
 آسانى هستند؟

نماياند  از همنشينى با دروغگو بر حذر باش آه او به مانند سراب است دور را به تو نزديك مى: فرمود

و نزديك را دور، و از همنشينى با فاسق بپرهيز چرا آه او تو را به لقمه نانى يا آمتر از آن خواهد فروخت، و 

 چرا آه او تو را در شرايطى آه سخت به آمك مالى نياز دارى از مال خود از همنشينى با بخيل بپرهيز

رساند،  محروم خواهد ساخت، و از همنشينى با احمق بپرهيز چرا آه چون خواهد به تو نفعى رساند ضرر مى

 .)٩٤(...آند بپرهيز آه من او را در آتاب خدا لعنت شده يافتم و از همنشينى با آسى آه قطع رحم مى

فرزندم بر مصيبت بردبارى آن، به حقوق ديگران تجاوز مكن، و خواسته برادرت را در چيزى آه  . ٢

 .)٩٥(ضررش برايت از نفعش بيشتر است اجابت مكن

خداوند تو را بر من ترجيح نداده لذا تو را به مراعات حال من سفارش آرده است و مرا بر تو فرزندم . ٣

ترجيح داده لذا مرا از تو بيم داده است، بدان آه بهترين پدر براى فرزند آن است آه محبت فرزند او را به 

 .)٩٦(والدين نرسانداش او را به حد عاق  است آه آوتاهى تفريط در محبت نكشاند و بهترين فرزند آن

 

 با بردگان

 با بندگان خود نيز با عطوفت، مهربانى و مدارا رفتار آرده و با )عليه السالم(امام سجاد
نمود، محبت و مدارايى آه آنان زير سايه امام  آنان چون فرزندان خود برخورد مى

                                                           
 .٥٦-٥٥ /حياة االمام زين العابدين دراسة و تحليل. ٩٣
 .٩/١٠٥، البداية والنهاية ٢٧٩ /، تحف العقول٢٣٩، االختصاص ٢/٣٧٦ آافى اصول. ٩٤
 .٣/٨٨، العقد الفريد ٢/٧٦البيان والتبيين . ٩٥
 .٣/٨٩العقد الفريد . ٩٦



ديدند حتى در سايه پدران خود هم نديده بودند، آن حضرت حتى   مى)عليه السالم(سجاد
 .)٩٧(آرد شدند نيز مجازات نمى بردگانى را آه مرتكب گناه مى

 روزى يكى از بندگان خود را صدا آرد و او جواب آن حضرت را نداد بار

: دوم او را صدا آرد و باز جواب نداد بار سوم با آمال لطف و مدارا به او فرمود
پس چرا جواب مرا «:  فرمود)عليه السالم(چرا شنيدم، امام:  پاسخ داد»پسرم آيا صداى مرا نشنيدى؟«

 در حالى آه شكر خداى را اين )عليه السالم(امام. ر امان بودمچون از تو د:  گفت»ندادى؟
شكر خدايى را آه بندگان مرا از من در امنيت قرار داده «: آورد از آنجا خارج شد چنين به جاى مى

 .)٩٨(»است

 

                                                           
و به نقل از اقبال در بحار ) عليه السالم( مسندا از تلعكبرى از ابن عجالن از امام صادق٤٤٥-١/٤٤٣اقبال االعمال . ٩٧

 .١٨٧-٩٨/١٨٦ و ١٠٥-٤٦/١٠٣االنوار 
 .٣٦/١٥٥، تاريخ دمشق ٤/١٧١، مناقب آل ابى طالب ٢/١٤٧ارشاد . ٩٨



 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم( سجادپرورش امام

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام سجاد

 

 بخش سّوم

  از والدت تا امامت)عليه السالم(امام سجاد 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش حضرت امام سجاد

 

عليه (تمام آنچه آه براى يك تربيت صحيح و سطح باال الزم است براى امام سجاد

اى براى آس ديگرى جز ايشان فراهم  اى آه چنين زمينه فراهم بود به گونه)السالم
نگرديده است، و اين شرايط در پايه ريزى شخصيت ممتاز آن حضرت چنان نقش 
حساسى را ايفا نمود آه او را در رديف اول از پيشوايان مسلمين آه پيامبر اآرم ايشان 

در اداى رسالت خويش خوانده جاى داده را مورد اعتماد دانسته و رهبران امت و امين 
 .است

اى آه  خانه; ها يعنى خانه وحى پرورش يافت  در واالترين خانه)عليه السالم(امام سجاد
 :خداوند متعال در قرآن آريم از آن چنين تعبير فرموده است

ِرجاٌل * يها ِباْلُغُدوِّ َو ْاآلصاِل في ُبُيوت َأِذَن الّلُه َأْن ُتْرَفَع َو ُيْذَآَر فيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ف«
ال ُتْلهيِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبْيٌع َعْن ِذْآِر الّلِه َو ِإقاِم الصَّالِة َو إيتاِء الزَّآاِة َيخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب 

 ;»فيِه اْلُقُلوُب َو ْاَألْبصاُر

تا از (ه ديوارهاى آن را باال برند هايى قرار دارد آه خداوند اذن فرمود در خانه) اين چراغ پرفروغ(

شود، و صبح و  هايى آه نام خدا در آن برده مى خانه; )دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد

اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن  مردانى آه نه تجارت و نه معامله* گويند  شام در آن تسبيح او مى

ترسند آه در آن، دل ها و چشمها زير و رو  روزى مىآنها از ; آند نماز و اداى زآات غافل نمى

 )٩٩(.شود مى

او در اوان آودآى زير سايه جد بزرگوارش حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى 
 و در معرض تشعشع انوار روحانى بزرگوارى بوده آه عطر معنويتش )عليه السالم(طالب

ند زاده نيز در شخصيت و ساختارهاى سراسر عالم را در بر گرفته است، و اين فرز
 .نفسى به حق نمونه درستى از جد خود بود

 زندگى آرد همو )عليه السالم(آما اينكه پس از آن نيز در پناه عمويش امام حسن مجتبى
عطوفت و مهربانى آه سرور جوانان اهل بهشت، نوه و ريحانه پيامبر بود و بر او باران 

آاشت، اين  هاى واال و معيارهاى بزرگ خود را در جان او مى باراند و خصلت مى

                                                           
 .٣٧-٣٦ /نور. ٩٩



همه در حالى بود آه او تحت تربيت پدر بزرگوارش سرور آزادگان و سيد شهداء امام 
 قرار داشت آه در چهره اين فرزند امتداد ذاتى روحانيت پيامبر )عليه السالم(حسين بن على
 امامت را ديده و همين موجب عنايت و توجه بيشتر پدر نسبت به او و مقدم و معيارهاى

 .داشتن وى بر ساير فرزندان گرديده و در اآثر اوقات همراه و مصاحب پدر بود

 در روز فتح بصره به دنيا آمد، در )١٠٠()هـ٣٦( در سال )عليه السالم(امام زين العابدين
 مرآز حكومت را از مدينه به آوفه منتقل نفرموده )عليه السالم(آن ايام هنوز حضرت على

 .در مدينه وفات آرد)  هـ٩٥ يا ٩٤(بود، و در سال 

و در شهر ) هـ٣٨( را در سال )عليه السالم(بعضى از مورخان نيز والدت امام سجاد
 مرآز )عليه السالم(اند چون در آن سال و پس از جنگ جمل حضرت على آوفه نوشته

حكومت خود را از مدينه به آوفه منتقل ساخته بود و طبيعى است آه در چنين شرايط 
 .)١٠١(بود  هم با خانواده خود همراه پدرش در آن شهر)عليه السالم(خاصى امام حسين

 

 مادرش

دختر يزدگرد آخرين » شاه زنان«يا » شهربانويه«يا » شهربانو«نام مادر ايشان 
 )عليه السالم(العابدين اند آه مادر امام زين ، بعضى از آنان هم نوشته)١٠٢(پادشاه ايران بود

 را لبيك گفته و پس از ايشان فرزند ديگرى به دنيا در ايام زادن ايشان نداى حق
 .)١٠٣(اند نياورده

 

 هاى آن حضرت  آنيه

 .)١٠٤(ابوالحسن، ابومحمد، ابوالحسين، ابوعبداهللا

 

 لقبهاى آن حضرت

                                                           
گفته است  در ١٠٧نوار البهية، ا٥١١، مصباح آفعمى ٦٢١، اقبال ٤/١٨٩، مناقب آل ابى طالب ٢/١٣٧ارشاد، . ١٠٠

 . روز فتح بصره٣٦سال 
 .٧٧) عليهم السالم(، تاريخ اهل البيت٣٢٥.لج بغدادىمابو الث. ١٠١
 دختر يزدگرد پادشاه ايران بوده )عليه السالم(به رغم اينكه غالب تاريخ نگاران بر اين مطلب آه مادر امام سجاد. ١٠٢

عليه (زندگانى على بن الحسين. دانند رك اى بيش نمى است ولى تاريخ نويسانى هم هستند آه اين مطلب را افسانه
 و مقاله حول السيدة شهربانو ١٠٩-١٠٠ /نوشته سيد جعفر شهيدى، و اسالم و ايران نوشته شهيد مطهرى) السالم

، در هر صورت آنچه همه قبول دارند ٣٩-٢٤/١٤) عليه السالم(جله رسالة الحسيننوشته شيخ يوسفى غروى در م
 .از زنان اسير فارس بوده و بيشتر از اين ثابت نشده است)عليه السالم(اين است آه مادر امام سجاد

چاپ ) عليهم السالم(، مجمع جهانى اهل بيت٢/١٨٩) عليه السالم(و اهل بيته) صلى اهللا عليه وآله(سيرة رسول اهللا. ١٠٣
 . هـ١٤١٤اول 
 .٣٩٠م زين العابدين، دراسة و تحليل حياة االما. ١٠٤



، »سيد المتقين«، »قدوة الزاهدين«، »سيد العابدين«، »ذوالثفنات«، »زين العابدين«
و » امام االمة«، »عدل«، »منار القانتين«، »زين الصالحين«، »زآى«، »امام المؤمنين«
بيشتر از ساير القاب »  العابدينزين«و » سجاد«آه شهرت ايشان به دو لقب » َبّكاء«

 .است

اين القاب را مردم پس از ديدن تجسم واقعى آن در امام سجاد به ايشان داده بودند، 
َو ِعباُد الرَّْحمِن الَّذيَن َيْمُشوَن َعَلى (پس از درك اين مطلب آه ايشان مصداق آامل آيه 

اند آه روى زمين  و بندگان خداى رحمان آسانى; » وا َسالًماْاَألْرِض َهْوًنا َو ِإذا خاَطَبُهُم اْلجاِهُلوَن قاُل

. )١٠٥(دهند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ماليمت پاسخ مى; دارند به نرمى گام برمى
از اند  بودند، بعضى از آنان هم آه اين القاب را در باره امام زين العابدين به آار برده

اند حقايقى را آه در او  اند اما نتوانسته شيعيان و معتقدان به امامت او از جانب خدا نبوده
 .اند ناديده انگارند ديده

 :اند اى از علل پيدايش اين القاب مبارك را ذآر آرده نويسان، پاره تاريخ

 :از صحابى جليل القدر جابر بن عبد اهللا انصارى روايت شده. ١

 در دامان پيامبر نشسته بود و آن )عليه السالم(ته بودم امام حسيننزد پيامبر نشس
شود آه نام او  اى جابر او داراى فرزندى مى«: آرد ناگاه پيامبر فرمود حضرت با او بازى مى

سرور عبادت آنندگان برخيزد در اين وقت آن ; »سيدالعابدين«شود  على است، چون روز قيامت شد ندا مى

زد آن فرزند نيز فرزندى خواهد داشت آه نامش محمد خواهد بود پس اگر او را ديدى سالم خي فرزند به پا مى

 .)١٠٦(»مرا به او برسان

على » العابدينزين «:گفت آرد مى هر گاه زهرى از على بن الحسين روايت مى. ٢
گويى؟  چرا به او زين العابدين مى: ، سفيان بن عيينه به او گفت...بن الحسين به من گفت

آرد و  چون از سعيد بن مسيب شنيدم آه از ابن عباس روايت مى: زهرى پاسخ داد
آند  چون روز قيامت به پا شود منادى ندا مى«:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: گفت مى

طالب، از  بينم فرزندم على بن الحسين بن على بن ابى زينت عبادت آنندگان آجاست؟ گويا مى; زين العابدين

 .)١٠٧(»آيد ميان صفوف به پيش مى

                                                           
 .٦٣سوره مبارآه فرقان . ١٠٥
 .٩/١٠٦، البداية والنهاية ابن آثير ١٦-١٢/١٣احقاق الحق . ١٠٦
 .٢ و ١ / حديث٤٦/٢ و به نقل از آن دو در بحاراالنوار ٣٣١، امالى ١/٢٦٩علل الشرايع . ١٠٧



پدرم در مواضع سجده خود «:  وارد شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام ابوجعفر باقر. ٣

شد و  چيد آه هر بار پنج پينه به تعداد پنج موضع سجده چيده مى پينه هايى داشت آه سالى دو مرتبه آن را مى

 .)١٠٨(»ناميدند)ها صاحب پينه(بدين سبب او را ذى الثفنات 

 در توصيف زيادى سجود پدرش وارد شده آه آن )عليه السالم(باز از حضرت باقر. ٤
شد و از  آرد يا هيچ بدى از او دور نمى هاى خدا را ذآر نمى حضرت نعمتى از نعمت

افتاد و در تمام مواضع  گرديد مگر اينكه به سجده مى هيچ نماز واجبى فارغ نمى
 .)١٠٩(سجده نمايان بود و براى همين به سجاد ملقب گرديدسجودش آثار 

                                                           
 .٤٦/٦در بحاراالنوار  و به نقل از آن دو ٦٥ /االخبار ، معانى١/٢٧٣علل الشرايع . ١٠٨
 .١٠ / حديث٤٦/٢و به نقل از آن در بحاراالنوار ١/٢٧٣علل الشرايع . ١٠٩



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام سجاد

 

 :شود  نيز چون امامان ديگر به دو بخش مهم تقسيم مى)عليه السالم(زندگى امام سجاد

 .مرحله قبل از امامت. ١

 .مرحله امامت و رهبرى تا شهادت. ٢

 به مدت بيست وپنج سال در سايه جد )عليه السالم(در مرحله قبل از امامت، امام سجاد
 و پدر )عليه السالم(، عمويش امام حسن مجتبى)عليه السالم(بزرگوارش امام اميرالمؤمنين

، آمى بيش از چهار سال يا بنا به قول والدت  به سر برد)عليه السالم(اش امام حسين گرامى
، ده سال در آنار عمويش امام )عليه السالم(دو سال در پناه جدش على)  هـ٣٨(در سال 

به شهادت رسيدند و ده سال هم در آنار پدر )  هـ٥٠( آه در سال )عليه السالم(حسن
 .هاى پنجاه تا شصت هجرى قمرى بزرگوار خود بين سال

 اين مرحله از زندگى شريف خود را آه دورانى آبستن حوادث )ه السالمعلي(امام سجاد
هاى امامت و رهبرى پس از  بود، با جّد و عمو و پدرش گذراند و براى تحمل مسئوليت

شهادت پدر و بهترين يارانش در واقعه عاشورا آماده گرديد حادثه جاويدانى آه معاويه 
ه آشكارا حاآميت الهى را دستاويز مطامع آنرا پايه ريزى آرده و يزيد بن معاويه آ

 .نفسانى و فسق خويش ساخته بود بدان جامه عمل پوشيد

دومين مرحله از حيات شريف آن حضرت حدود سى وپنج سال به طول انجاميد و 
در خالل اين مدت با چندين خليفه اموى هم زمان بود، يزيد بن معاويه، مروان بن حكم، 

 نهايت در زمان خالفت وليد بن عبدالملك و به دستور وى عبدالملك بن مروان، و در
را ترور آرده و ايشان در بيست و پنجم ماه )عليه السالم(امّيه، امام سجاد  ايادى ننگين بنى

سال يا ) ٥٧(هجرى در سنى حدود ) ٩٥(يا ) ٩٤(محرم يا روزى نزديك به آن از سال 
 .سال بود) ٣٤(امامت ايشان حدودا آمى آمتر به شهادت رسيدند و به اين ترتيب مدت 

 را آه سرشار از جهاد و )عليه السالم(در اين تحقيق مرحله دوم از زندگى امام سجاد
 :آنيم مبارزه بود به دو دوره تقسيم مى

 . بعداز فاجعه عاشورا قبل از استقرار در مدينه:دوره اول



 . پس از استقرار در مدينه:دوره دوم

 :پردازيم به تحقيق در باره زندگى آن حضرت مىبدن ترتيب در سه مرحله 

 . زندگى آن حضرت پيش از شهادت پدر:مرحله اول

 . زندگى آن حضرت پس از شهادت پدر و قبل از استقرار در مدينه:مرحله دوم

 . زندگى آن حضرت پس از استقرار در مدينه:مرحله سوم



 

 

 

 بخش سوم

  از تولد تا امامت)عليه السالم(حضرت امام سجاد

 

باشد از   آه زندگانى ايشان از والدت تا آربال مى)عليه السالم(اين دوره از زندگى امام
 .است)  هـ٦١(تا سال )  هـ٣٧يا٣٨(سال 

 در آودآى و نوجوانى با او همعصر بودند )عليه السالم(اى آه امام سجاد اولين خليفه
 آه -توان به آشفتگى اوضاع  وران مىسفيان بود، از خصوصيات اين د معاوية بن ابى

 و از بين -بعدًا منجر به قلع و قمع مخالفان و آشتار در عراق و بحران در حجاز گرديد 
 .ها اشاره نمود ها و پيدايش بدعت رفتن سنت

 در ماه رمضان سال چهل هجرى در آوفه و )عليه السالم(حضرت اميرالمومنين على
ردم براى جنگى تازه با معاويه بود، به شهادت رسيد، در حالى آه مشغول آماده آردن م

پس از شهادت آن حضرت مردم عراق با فرزندش امام حسن مجتبى به عنوان خالفت 
هايشان يكى نبود، البته از  هاى بيشتر اين بيعت آنندگان با زبان بيعت آردند اما دل

 و حتى در ميان )عليه السالم(مردمى آه با تظاهر به تشيع در زمان خود حضرت على
لشكريانش آن چنان به آزار او پرداختند آه بارها از دست آنان مرگ خود را از خدا 

 .رفت آه با فرزندش برخوردى بهتر از اين داشته باشند طلب آرده بود توقع نمى

 آوفه در بر دارنده گرايشات  )عليه السالم(هاى آخر عمر شريف حضرت على در سال
ود، در اين شهر آسانى بودند آه چون سگان تشنه به دنبال قدرت هاى مختلفى ب و گروه

و حاآميت بوده، توقع پست و مقام از خليفه جديد داشتند، تازه مسلمانانى هم بودند آه با 
آرزوهاى دور و درازى آه در سر داشتند شهر و ديار خويش را ترك نموده و به مرآز 

 بردگان فرصت طلب بودند آه چون آشور اسالم روى آورده بودند، گروهى نيز از
توانستند بدون پوششى عربى قد علم آنند با قبايل مختلف هم پيمان  عرب نبودند و نمى

 .شده بودند

هايى تشكيل گرديده بود آه تمام نيروى  در آن روزگار جامعه آوفه از چنين گروه
عليه (خود را در جهت اشكال تراشى و سنگ اندازى در برابر حكومت امام مجتبى

به آار گرفته بود، جايى آه سعد بن عباده در هنگام بيعت با آن حضرت شرط )السالم



عليه (آنم، ولى پس از اينكه بر امام آند آه در صورت نبرد با شاميان با تو بيعت مى مى

اى رابر ضد آن حضرت و  گرانه  روشن گرديد آه بيشتر سپاهيانش اهداف توطئه)السالم
آنند، گروهى تحت لواى معاويه در آمده و گروهى به شايعه  ل مىياران مخلص وى دنبا

گردد و برخى از آنان  پراآنى هايى مشغولند آه موجب از بين رفتن روحيه سپاه مى
اند آه حاضر به تسليم امام و رهبر خود به او هستند  اى به معاويه نوشته حتى در نامه

 .با معاويه گرديد) ترك مخاصمه(مجبور به صلح 

تشديد فشار و سرآوب )  هجرى ٦٠ تا٤١بين سال هاى (صيصه اين دوران خ
 در عراق بود، ميزان غضب و ناراحتى معاويه نسبت به )عليهم السالم(پيروان اهل بيت

عراقيان را ميتوان از برخوردهايش با رؤساى قبايل عراق آه گاه گاه با او مالقات 
 .آردند دريافت مى

نگ صفين فريب خدعه عمرو عاص را خورده و آنان سياستمداران عراق آه در ج
هاى خود خزيده  را بر سرنوشت خود حاآم آرده بودند در طول حكومت معاويه به خانه

 .اما منتظر فرصت جديدى بودند تا حرآت جديدى را آغاز آنند

 آه با تربيت خالص اسالمى پرورش - از ديگر سوى رنجى آه مسلمانان مخلص 
اى  اى فراتر رفته و يا اين ديدگاه را به گونه هاى قومى و قبيله از ديدگاهيافته و ديد آنان 

آشيدند بسيار بيشتر از گروه اول بود زيرا    مى- هاى دينى تطبيق آرده بودند  با نگرش
 را )صلى اهللا عليه وآله(آنان در دوران بيست ساله حكومت معاويه محو و نابودى سنت پيامبر

 .ندآرد به وضوح مشاهده مى

ها آشكار گشته، نظام پادشاهى جايگزين خالفت اسالمى شده  ديدند آه بدعت آنان مى
و زمام امور مسلمانان به دست خاندانى افتاده است آه همه توان خويش را در راستاى 

موازين آن به آار بسته است، تا نابودى اسالم و مسلمين و در مسير مخالفت با احكام و 
جا آه يك فرزند نامشروع خاندان ثقيف با شهادت يك شراب فروش برادر معاويه  آن
 .)١١٠(شود مى

معاويه بر خالف نص صريح قرآن در ميان مردم جاسوسانى قرار داده بود تا حتى 
ا شماره آنند، او رسم وفاى به عهد و پيمان را ناديده انگاشت و هاى آنان ر تعداد نفس

ها و امانى آه به حجر بن عدى داده بود، او را به قتل رسانيد و  پس از همه ضمانت
اى جعده  بسته بود طى توطئه )عليه السالم(عليرغم پيمان صلحى آه با امام حسن مجتبى
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صلى اهللا عليه (ا فرزند زاده پيامبر خدادختر اشعث بن قيس، همسر آن حضرت را واداشت ت

 . را مسموم نمايد)وآله

صلى (ها عمل خالف ديگر آه همگى مخالف صريح قرآن و سنت پيامبر به اضافه ده

 . بوده و داغ ننگى بر پيشانى اين دوره از تاريخ است)اهللا عليه وآله

عراق آه اى از يك حكومت اسالمى در شام و  درنتيجه اين اقدامات هيچ نشانه
ترين مراآز حكومت اسالم در آن زمان بودند باقى نماند چنانكه در دايره علم نيز فقه  مهم

ناميدند منحصر گرديد در  اسالم در نماز و روزه و حج و زآات و آنچه آن را جهاد مى
بردند و در انتظار  حالى آه دينداران با اخالص، به شدت از گسترش بدعت رنج مى

در آن فرصت بتوانند بدعت هايى را آه در زمان معاويه به نام اسالم فرصتى بودند تا 
 .ايجاد شده بود محو و نابود نمايند

 

 اوضاع سياسى عراق هنگام مرگ معاويه

چون زمان مرگ معاويه فرا رسيد دو گروه آه در عراق صاحب نفوذ، و مترصد 
 :فرصت بودند، شرايط را مناسب يافتند

 درد دين داشته، نابودى سنت پيامبر، غمگينشان ساخته و دينداران مخلصى آه: الف
در پى پايان دادن به نظام پادشاهى و بازگرداندن حكومت اسالمى حد اقل به وضعيتى 

 .چون زمان خلفاى پيشين بودند

يابى به حكومت  اى آه تشنه قدرت بوده و مقصودشان دست سياست بازان حرفه: ب
 .و سلطه بر شام و عراق بود

 .نين ايامى آه عراق در معرض حوادث مهمى بود اوضاع در شام متفاوت بوددر چ

ضحاك بن « بود و )١١١(در هنگام مرگ معاويه پسرش يزيد در روستاى حوارين
خود را به والى شام با تالش بسيار او را به دمشق باز گرداند تا هرچه سريعتر » قيس

عنوان خليفه مسلمانان معرفى نمايد، يزيد پس از نشستن بر آرسى خالفت در صدد بر 
رفت زهر چشم بگيرد،  آمد تا از آسانى آه احتمال مخالفت و رويارويى با وى در آن مى

اى به حاآم مدينه نوشت و از وى خواست  بنابر اين در همان روزهاى اول خالفت نامه
، عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن زبير براى وى بيعت )عليه السالم(ن علىتا از امام حسين ب

 هرگز با يزيد بيعت نخواهد آرد، )عليه السالم(بگيرد، از ابتدا روشن بود آه حسين بن على
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عبداهللا بن زبير اگرچه خود داعيه خالفت داشت ولى مردم او را قبول نداشتند، عبداهللا بن 
اشت و بيعت يا عدم بيعت او هرگز زيانى را متوجه خالفت عمر نيز نقشى در اوضاع ند

خواست  ترسيد و مى  مى)عليه السالم(ساخت بنابر اين فقط از حسين بن على يزيد نمى
 .هرچه سريعتر موضع او را روشن آند

هاى مترصِد فرصت، فرزند زاده  در اين برهه از زمان طبيعى بود آه همه عراقى
 را براى رهبرى خود انتخاب آنند تا هم اهداف و آمال متدينان )هصلى اهللا عليه وآل(پيامبر

اى را محقق سازد زيرا او تنها آسى بود آه  مخلص و هم اهداف سياست بازان حرفه
توانست به دليل شرافت نسب، جاللت قدر، تقوى و بزرگوارى ذاتى آه داشت سنت  مى

ها را نابود آند در حالى آه او  ه و بدعت را دوباره زنده آرد)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 .ظلم ستيزترين فرد آن دوران بود و به همين دليل هم از بيعت با يزيد سر باز زد

از اينجا بود آه در آوفه جلساتى تشكيل شده و جمعيت هايى به وجود آمده بود و در 
براى آمدن )لسالمعليه ا(نتيجه اين اجتماعات دعوت نامه هايى مبنى بر دعوت از امام حسين

ها بر اين تأآيد شده بود  از مدينه به آوفه براى آن حضرت فرستاده شد، اين دعوت نامه
آه آوفيان براى جنگ با امويان غاصِب حكومت، در زير پرچم امام حسين از آمادگى 

 .الزم برخوردار هستند

د مسلم بن هاى آنان را به همراه پسر عموى خو  جواب نامه)عليه السالم(امام حسين
عقيل به آوفه فرستاد، آوفيان دور مسلم را گرفته مقدمش را گرامى داشتند و دوباره بر 

عليه (اين مطلب تاآيد آردند آه براى جنگ با ستمگران شام تحت رهبرى امام حسين

نوشت و در آن )عليه السالم(اى براى امام حسين   آمادگى آامل دارند، مسلم نيز نامه)السالم
د آه در آوفه يكصد هزار مرد هستند آه بر يارى امام تعهد آرده و بر لزوم توضيح دا

 .آمدن سريع آن حضرت به آوفه تأآيد دارند

اما آنچه باعث وحشت بود اين بود آه در همان زمان نامه هايى از آوفه به شام 
رد آرد آه اگر يزيد قصد تسلط بر آوفه را دا شد و بر اين موضوع تأآيد مى فرستاده مى

بايد حاآم مقتدرى را براى آوفه بفرستد چون نعمان بن بشير در رويارويى با حوادث از 
 .خود ضعف نشان داده و توان مقابله با آن را ندارد

در اين باره به بحث پرداخت و او پيشنهاد » سرجون«يزيد با مستشار رومى خود 
به مجرد رسيدن عبيداهللا بن آرد آه عبيد اهللا بن زياد را به حكومت آوفه منصوب نمايد، 

زياد به آوفه، آوفيان دور مسلم را خالى آرده و به ابن زياد امكان آشتن مسلم و ميزبان 
با خانواده و تعدادى )عليه السالم(او هانى بن عروه را دادند، از ديگر سوى نيز امام حسين



شوار تا رسيدن از ياران خود در راه آمدن به عراق بود و در تمام اين شرايط صعب و د
 .)١١٢(نيز هميشه به همراه پدر بود)عليه السالم(به عراق، امام زين العابدين 

 

 

 

 

 )عليه السالم(داليل صريح بر امامت زين العابدين

 پاك خود تصريح آرده و )عليهم السالم(پيامبر اآرم بر امامت دوازده تن از اهل بيت
اند، آه در حديث صحابى پيامبر جابر بن  حتى نام و مشخصات آنان را ذآر فرموده

 .)١١٣(عبداهللا انصارى و ديگر آسان از شيعه و سنى بسيار مشهور است

چنان آه هر امامى هم قبل از شهادت خود و متناسب با شرايط در بسيارى از موارد 
آرده است، اين تصريح مكتوب شده و نزد فرد امينى به  خود تصريح مىبر امام پس از 
شده و خواستن آن نوشته از شخص مورد نظر دليل بر امامت طلب آننده  وديعه نهاده مى

نسبت به امامت )عليه السالم(بود و اين ويژگى را چند مرتبه در زندگى امام حسين
 .ه در مدينه و گاه در آربال آمى قبل از شهادتآنيم گا  مشاهده مى)عليه السالم(العابدين زين

عليه ( بر امامت فرزندش امام سجاد)عليه السالم(ازجمله رواياتى آه از امام حسين

 نقل آرده )عليه السالم(داللت دارد روايتى است آه شيخ طوسى از امام ابوجعفر باقر)السالم
ى عراق وصيت نامه خود،  هنگام خروج از مدينه به سو)عليه السالم(امام حسين: است
سلمه به امانت نهاد و  ها و ساير چيزهاى مربوط به امامت را نزد همسر پيامبر ام نامه

عليه (پس چون امام حسين. »هرگاه پسر بزرگ من نزد تو آمد اين چيزها را به او واگذار آن «:فرمود

رفت و او نيز آنچه امام  به نزد ام سلمه )عليه السالم( به شهادت رسيد على بن الحسين)السالم
 . بدو سپرده بود به وى داد)عليه السالم(حسين

سلمه را  و در حديث ديگرى آمده است آه امام حسين درخواست آن چيزها از ام
آن را از او  )عليه السالم(العابدين نشانه امامت درخواست آننده قرار داده بود و زين

 .)١١٤(خواست
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چون آخر عمر امام : آند آه  نقل مى)عليه السالم(الجارود از امام باقر آلينى از ابى
فرارسيد دختر خود فاطمه آبرى را طلب آرد و وصيت نامه سرگشاده و )عليه السالم(حسين
مريض بود و آنان اميدى  )عليه السالم(اى بسته شده را به او داد در آن هنگام امام سجاد نامه

به زنده ماندن او نداشتند، ولى چون به مدينه بازگشتند فاطمه آن نامه را به على بن 
 .)١١٥( داد)عليه السالم(الحسين

فيه به زودى خواهيم ديد آه امام سجاد در مقام احتجاج با عموى خود محمد بن حن
قبل از رفتن به سمت عراق به من وصيت آرد و ) آه صلوات خداوند بر اوباد(پدرم «: اند ابراز داشته

 .)١١٦(»ساعتى قبل از شهادت خود نيز با من عهد امامت بست

 

  در روز عاشورا)عليه السالم(امام زين العابدين

دار   را جريحه)عليهم السالم(از ديگر مسائل قلوب محبان اهل بيتاى آه بيشتر  مسئله
آرده است روايت حميد بن مسلم است آه خود بعد از ظهر عاشورا اندآى پس از شهادت 

ديدم آه لباس زنان حرم و : آند  شاهد عينى آن بوده و چنين نقل مى)عليه السالم(امام حسين
آشيدند به نحوى آه آن زنان قادر به حفظ  شت مى را از پ)عليه السالم(دختران امام حسين

 .بردند ها نبوده و آنان لباس تن ايشان را به غارت مى آن لباس

 رسيديم آه در حال شدت مرض در بستر بيمارى )عليه السالم(سپس به على بن الحسين
را آيا اين بيمار : اى از پياده نظام آه همراه شمر بودند به او گفتند افتاده بود، عده

همانا آه اين آودك بيمارى ! آشند؟ سبحان اهللا آيا آودآان را مى: آشى؟ من گفتم نمى
بيش نيست آه بيمارِى او زنده نخواهدش گذاشت و آنقدر از اين آلمات گفتم تا آنان را از 

 .قتل او منصرف آردم

در اين هنگام عمر بن سعد پيش آمد زنان شيون آرده و گريه سردادند عمر سعد 
آسى از شما به خيمه اين زنان داخل نشود و متعرض اين جوان :  به سپاهيان گفتخطاب

هر آه از آنان متاعى برده است به آنان بازگرداند، ولى به خدا قسم ... مريض نشويد
 .)١١٧(آسى چيزى بازنگرداند

 در جهاد با طاغوت )عليه السالم( با پدرش امام حسين)عليه السالم(بدين سان امام سجاد
 مشارآت داشت و لى خداوند شهادت به همراه پدر، برادران،

                                                           
 .٤٨٣-١/٤٨٢، اعالم الورى ١٤٢، اثبات الوصية ١/٢٤١/١آافى . ١١٥
 .، احتجاجات امام زين العابدين٢/١٤٧احتجاج . ١١٦
 .٢٥٦،٢٥٧ /مخنف وقعة الطف ، ابى١١٢/٢ارشاد . ١١٧



 اهلبيت و اصحاب پاك او را روزى وى نساخت و خداوند متعال او را

از سنت دارى رهبرى امت بعد از پدر حفظ آرد تا به وظيفه خطير حراست  براى عهده
جدش از دست گستاخان شرور و غصب گمراهان ياوه سرا و جرياناتى آه بر تمدن 

 .اسالم داخل شده و در حال گسترش و انتشار سريع بودند بپردازد
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 بخش نخست

 از آربال تا مدينه)عليه السالم(امام سجاد 

 

 بخش دوم

 ينه در مد)عليه السالم(زندگانى امام سجاد

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(شهادت امام سجاد

 

 



 



 

 

 

 بخش نخست

  از آربال تا مدينه)عليه السالم(حضرت امام سجاد

 

 امام زين العابدين بعد از واقعه عاشورا

شصت و در ماه محرم سال : آنند آه گفت تاريخ نويسان از يك شاهد عينى نقل مى
 و زنان اهل )عليه السالم(يك هجرى به آوفه آمدم همان وقت بود آه على بن الحسين

 را در محاصره سپاهيان از آربال به آوفه آورده بودند، مردم براى )عليهم السالم(بيت
را سوار )عليهم السالم(ها خارج شده بودند و چون زنان آوفى اهل بيت تماشاى آنان از خانه

شنيدم آه على بن : راوى گويد. هاز ديدند گريسته و بر سرو سينه زدندبر شتران بى ج
آه بيمارى توان از وى ربوده بود،   باصداى لرزان و ضعيف در حالى)عليه السالم(الحسين

; گريند ها آه مى اين زن: فرمود گردن او در جامعه و دستانش با غل و زنجير بسته بود مى

 .)١١٨(پس چه آسى ما را به قتل رسانيد

آيستى؟ :  را بر ابن زياد وارد آردند از او پرسيد)عليه السالم(و هنگامى آه امام سجاد
آيا خدا على بن الحسين رانكشت؟ :  ابن زياد گفت»من على بن الحسين هستم«: جواب داد

: ابن زياد گفت» را آشتندمن برادرى به نام على بن الحسين داشتم آه مردم او «:  فرمود)عليه السالم(امام
الّلُه َيَتَوفَّى (:  در جواب او اين آيه قرآن را خواند)عليه السالم(امام. خير خدا او را آشت

 .ستاند  خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى;)ْاَألْنُفَس حيَن َمْوِتها

 

مرا بدهى و آيا تو هنوز اين مقدار جرأت و توان دارى آه جواب : ابن زياد گفت
 .)١١٩(او را ببريد و گردنش را بزنيد! حرف مرا رد آنى؟

اى پسر زياد : اش زينب در دامن برادر زاده درآويخت و گفت در اين وقت عمه
عليه (هايى آه از ما ريختى تو را بس است سپس دست در گردن امام سجاد خون

خواهى او را بكشى بايد مرا  شوم اگر مى افكند و گفت به خدا قسم از او جدا نمى)السالم
 سپس »اى عمه آرام گيرتا من با او سخنى بگويم«: گاه على بن الحسين فرمود آن. هم با او بكشى

اى آه مرگ در  ترسانى؟ آيا ندانسته اى پسر زياد آيا مرا از مرگ مى: رو به ابن زياد نموده و فرمود

                                                           
 .٩١ /امالى طوسى. ١١٨
 .٢٦٣، ٢٦٢ /، وقعة الطف٢٢٤ /ارشاد مفيد. ١١٩



سپس ابن زياد دستور داد تا اهل .  »است؟ ه خدا عادت ما و شهادت در راه او آرامت ما خاندانرا
اى در آنار مسجد جامع آوفه ببرند، فرداى آن روز نيز   را به خانه)عليهم السالم(بيت

هاى شهر  هاو قبيله را در آوچه و محله)عليه السالم(دستور داد تا سر مقدس امام حسين
 .)١٢٠(د و بعد از آن سر را به درب دار االماره بازگردانندآوفه بگردانن

سپس ابن زياد دستور داد تا تمام سرها را بر روى تيرهاى چوبى نصب آنند آما 
 .دبو اينكه خود قبال نيز با سر مسلم بن عقيل هم چنين عملى را انجام داده

اى به  اش را توسط نامه  و اسارت خانواده)عليه السالم(ابن زياد خبر قتل امام حسين
 .)١٢١(اطالع يزيد رساند

او همين خبر را با نامه ديگرى به عمرو بن سعيد بن عاص والى مدينه آه او هم از 
 .امّيه بود نيز فرستاد بنى

عليه (چون نامه ابن زياد در شام به يزيد رسيد، دستور داد تا سر بريده امام حسين

ودآان او همچنين دستور داد تا زنان و آ.  و ساير آشته شدگان را به نزد او بفرستند)السالم
 را نيز تاگردن با غل ببندند، )عليه السالم(اسير را مهياى اين سفر آرده و على بن الحسين

 را به دنبال قافله سرهاى بريده همچون اسيران آفار بدون )عليهم السالم(آنان اهل بيت
عمارى و محمل بر جهاز شتران سوار نموده و به همراه مجفر بن ثعلبه عائذى و شمر 

ن به سوى شام روانه آردند و پس از چندى قافله اسيران به سرها رسيدند بن ذى الجوش
 با هيچ آدام از آن )عليه السالم(و در طول اين سفر تا رسيدن به شام على بن الحسين

 .)١٢٢(مأموران سخن نگفت

 

  در شام)عليهم السالم(اسيران اهل بيت

شام از ابتداى فتح آن به دست مسلمانان با افرادى چون خالد بن وليد و معاوية بن ابى 
هرگز پيامبر را نديده، سفيان به عنوان فاتح و نماينده دين اسالم مواجه بوده و شاميان 

احاديث او را مستقيما از خود آن حضرت نشنيده و حتى از نزديك بر سيره اصحاب 
تعداد آمى از صحابه پيامبر هم آه به شام مهاجرت نموده و . پيامبر مطلع نشده بودند

نيز تاثير چندانى در مردم نداشتند، در نتيجه، شاميان . مدتى در شام اقامت آرده بودند

                                                           
 .١٤٥ / به صورت مرسل، اللهوف على قتلى الطفوف٢/٤٣مقتل خوارزمى . ١٢٠
اى آه در اسالم حمل شد سر بريده  نويسد آه اولين سر بريده ، او در آنجا مى٤/٨٣جزرى، الكامل فى التاريخ . ١٢١

 .عمرو بن حمق خزاعى بود آه به دربار معاويه برده شد
، ٢١٤/ ف به نقل از طبقات ابن سعد، انساب االشرا١٣١ /)عليه السالم(ذيل تاريخ دمشق در شرح حال امام حسين. ١٢٢

 . آه عبارت متن به نقل از آن است٢/١١٩، ارشاد ٤٦٣ و ٥/٤٦٠طبرى 



ال امثال معاويه ابن ابى سفيان و اطرافيان او را به عنوان سنت راستين مسلمانى اعم
هاى سابق  نسبت به حكومت) ولو از نوع اموى(پذيرفته بودند چون اين حكومت اسالمى 

آه در طول قرون متمادى زير سلطه امپراتورى روم بر شاميان حكومت آرده بودند، 
 .برترى داشت

 :اى را در آتب تاريخ بخوانيم د بود آه چنين قضيهاز اين رو عجيب نخواه

نزديك )عليه السالم(در هنگام ورود اسيران آربال به شام پير مردى شامى به امام سجاد
خداى را شكر آه شما را هالك آرد و امير را بر شما پيروز : شد و و به او گفت

 .گردانيد

 »اى؟ يرمرد آيا قرآن خواندهاى پ«:  در جواب وى فرمودند )عليه السالم(امام سجاد

 .آرى: پيرمرد پاسخ داد

 :اى آيا اين آيه را نيز خوانده:  فرمود)عليه السالم(امام

من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم :  بگو;)ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربى(

 .؟]هل بيتما[داشتن نزديكانم  آنم جز دوست درخواست نمى

 .ام آرى خوانده: پير مرد پاسخ داد

 .»در اين آيه ما هستيم) قربى(اى پيرمرد مراد از «:  فرمودند)عليه السالم(امام

 :اى آيا اين آيه را خوانده: سپس فرمودند

 .و حّق نزديكان را بپرداز؟)َو آِت َذا اْلُقْربى َحقَُّه(

 .ام آرى خوانده: پير مرد پاسخ داد

 .»ما هستيم) قربى(اى پيرمرد در اين آيه هم مراد از «:  فرمودند) السالمعليه(امام

 :اى آيا اين آيه را خوانده: سپس فرمودند

بدانيد هرگونه ; )َو اْعَلُموا َأنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيء َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْربى(

 .است؟...القربى اى خدا، و براى پيامبر، و براى ذىغنيمتى به دست آوريد، خمس آن بر

 .آرى: گفت

 .»ما همان قربى و نزديكان پيامبر هستيم«:  فرمودند)عليه السالم(امام

 :اى  اى پيرمرد آيا اين آيه از قرآن را خوانده: پرسيدند)عليه السالم(باز امام

خواهد پليدى و   خداوند مى;)َل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُآْم َتْطهيًراِإنَّما ُيريُد الّلُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْه(

 .گناه را فقط از شما اهل بيت دور آند و آامًال شما را پاك سازد؟

 .آرى: پاسخ داد



ما همان اهل بيتى هستيم آه خداوند ما را به نزول آيه طهارت در حق آنان  «: فرمودند)عليه السالم(امام

 .»ممتاز آرد

 !دهم آه آيا شما خود آنان هستيد؟ تو را به خدا قسم مى:  گفتشيخ

به خدا سوگند آه ما بدون شك همانها هستيم، قسم به حّق جّد ما «:  فرمودند)عليه السالم(امام

 .» آه ما همانها هستيم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 و پيرمرد شامى گريست، عمامه از سر بر زمين آوفت، سر بر آسمان برداشت
 .)١٢٣(خداوندا من از دشمنان آل محمد بيزارم: گفت

عليه ( چون امام سجاد)عليه السالم(اند آه پس از شهادت امام حسين مورخان آورده

 بن طلحة بن عبيد اهللا به سوى او رفت و در حالى آه را به شام وارد آردند ابراهيم)السالم
اى على بن الحسين چه : با سر و روى بسته در محمل نشسته بود از روى شماتت گفت

خواهى بدانى آه چه آسى   اگر مى: در پاسخ وى فرمودند)عليه السالم(آسى پيروز شد؟ امام سجاد

 .)١٢٤(پيروز شد در وقت نماز اذان و اقامه بگو

 به اين نكته حساس اشاره داشتند آه جدال امويان بر سر )عليه السالم(در اين پاسخ امام
رياست بر بنى هاشم نيست بلكه نزاع بر سر اذان و تكبير و اقرار به وحدانيت خداوند 

  و ياران پاك او سبب بقاء اسالم ناب محمدى و)عليه السالم(متعال بوده و شهادت امام حسين
امّيه و پيروان آن سردمدار آن هستند همانها آه  تثبيت آن در برابر جاهليتى است آه بنى

 .اند هيچ گاه طعم شيرين ايمان و اسالم را نچشيده

 

  در مجلس يزيد)عليه السالم(امام سجاد

 را در حالى به )عليهم السالم( و زنان اسير اهل بيت)عليه السالم(سر مقدس امام حسين
آوردند آه همه آنان را با طناب بسته و غل در گردن و دست و پاى زين مجلس يزيد 

يزيد از سر غرور .  بود، هنگامى آه آنان را در برابر يزيد نگاه داشتند)عليه السالم(العابدين
 :اين بيت از شعر حصين بن حمام مّرى را خواند آه

بوده و سرها شكافته شكافيم آه خود يالنى  ما آنانانيم آه سر مردانى را از هم مى«
 .)١٢٥(»بودند

 : پاسخ شعر او را با اين آيه از قرآن آريم دادند)عليه السالم(امام سجاد

                                                           
 . به نقل از تفسير ابن آثير و آلوسى٤٤٩ /، مقتل مقرم١٠٠ /، اللهوف على قتلى الطفوف٢/٦١مقتل خوارزمى. ١٢٣
 .٩٧٧ /طوسىامالى . ١٢٤
 »َعَلينا َو ُهم آاُنوا َأَعقُّ َو َأظَلما*** ُنَفلُِّق هامًا ِمن ِرجال َأِعزَّة «.  ١٢٥

 .٥/١٢٤، العقد الفريد ٢٧١ و ١٩٨ /، ابى مخنف، وقعة الطف٢/١١٩ارشاد 



ما َأصاَب ِمْن ُمصيَبة ِفي ْاَألْرِض َو ال في َأْنُفِسُكْم ِإّال في ِآتاب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأها ِإنَّ (
ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم َو ال َتْفَرُحوا ِبما آتاُآْم َو الّلُه ال ُيِحبُّ ُآلَّ * ذِلَك َعَلى الّلِه َيسيٌر 

 ;)ُمْختال َفُخور

دهد مگر اينكه همه آن قبل از آنكه  در زمين و نه در وجود شما روى نمى) ناخواسته (هيچ مصيبتى

اين به خاطر آن است ! و اين امر براى خدا آسان است; زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است

و ; ايد تأسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد آه براى آنچه از دست داده

 .)١٢٦(!ندارد خداوند هيچ متكّبر فخرفروشى را دوست

 :ناگاه خشم در چهره يزيد نمودار شد پس امام اين آيه را تالوت فرمودند

 هر مصيبتى به شما رسد به ;)َو ما َأصاَبُكْم ِمْن ُمصيَبة َفِبما َآَسَبْت َأْيديُكْم َو َيْعُفوا َعْن َآثير(

 .)١٢٧(!آند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى ت آه انجام دادهخاطر اعمالى اس

چون در برابر يزيد : اند آه گفت  نقل آرده)عليه السالم(مورخان از فاطمه بنت الحسين
در اين هنگام مردى سرخگون از اهل شام برخاست و با . نشستيم دلش به حال ما سوخت

ؤمنين اين آنيز را به من ببخش، من گمان داشتم آه يا اميرالم: اشاره به من به يزيد گفت
دانند لذا بدنم از ترس شروع به لرزيدن آرد و به  آنان اين آار را براى خود جايز مى

دانست آه چنين چيزى امكان ندارد،  ام مى ام زينب چنگ زدم، ولى عمه دامان عمه
 گفتى و پست شدى، نه به خداسوگند آه دروغ: بنابر اين رو به مرد شامى آرد و فرمود

 !تو قادر بر انجام چنين آارى هستى و نه يزيد

توانم چنين آارى  دروغ گفتى، اگر بخواهم مى: يزيد در خشم شد و بانگ برآورد آه
 !را انجام دهم

مگر اينكه اى به تو نداده است  نه به خدا قسم، هرگز خداوند چنين اجازه: زينب گفت
آيا با : از دين ما خارج شده دين ديگرى اختيار نمايى، يزيد از خشم به جوش آمد و گفت

 !اند گويى؟ همانا آه پدر و برادر تو از دين خارج شده من چنين درشت سخن مى

دانى بدان آه تو و پدر و جدت با دين خدا  اگر خود را مسلمان مى: زينب پاسخ داد
اى دشمن : باشد هدايت شديد، يزيد درمانده از جواب گفت ن مىآه دين پدر و برادر م

 !خدا دروغ گفتى

اآنون تو حاآم هستى و به واسطه قدرتى آه دارى به ستم و ناروا خشم : زينب گفت
 .گويى، گويا يزيد از شنيدن اين آالم خجالت آشيد و سكوت آرد گيرى و ناسزا مى مى
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 آنيز را به من بده، اينجا بود آه يزيد به او اين: ناگاه دوباره مرد شامى به او گفت
 .)١٢٨(از جلو چشمم دور شو آه خداتو را مرگ دهد: گفت

آوفه است رسد آه لحن آالم يزيد آرامتر از لحن آالم ابن زياد در  چنين به نظر مى
و شايد دليل آن اين باشد آه ابن زياد قصد داشت با اين آار خود را به سرور خود يزيد 
نزديكتر آرده و خود شيرينى آند ولى يزيد نيازى به اين آار نداشته است، شايد هم يزيد 

 و اسير آردن خاندانش مرتكب )عليه السالم(اين نكته را دريافته بود آه با آشتن امام حسين
خواست با اين آار از احساسات خشمگينانه   اشتباه بزرگى شده است از اين رو مىچه

 .افكار عمومى  نسبت به خود آم آند

در همان روزها يزيد خطيب دمشق را واداشت تا بر منبر رفته و در مذمت و 
 بسيار داد سخن بدهد و چون چنين آرد، )عليهما السالم(بدگويى نسبت به امام حسين و پدرش

 : به وى اعتراض نموده فرياد بر آورد آه)عليه السالم(مام سجادا

اى، پس جايگاه  واى بر تو اى خطيب آه به قيمت خشم و غضب پروردگار رضايت مخلوقى را خريده

 .خود را در آتش بدان

ها رفته آلماتى  دهى تا بر فراز اين چوب اى يزيد آيا اجازه مى: سپس رو به يزيد آرده فرمودند

 ...باشد  تا موجب رضايت خداوند شده و براى حاضران اجر و پاداش در بر داشتهبگويم

حاضران از شجاعت اين جوان اسير و بيمار آه بر خطيب رسمى حكومت و شخص 
عليه (خليفه اعتراض آرده بود متعجب و مبهوت شده بودند، لذا چون يزيد به خواسته امام

 اجازه )عليه السالم( وى خواستند تا به امام سجاد جواب رد داد حاضران با اصرار از)السالم
اى جز  سخن گفتن دهد، يزيد آه در برابر فشار افكار عمومى قرار گرفته بود چاره

هاى منبر باال رفت و   از پله)عليه السالم( نداشت، امام)عليه السالم(اجازه دادن به امام سجاد
 :قسمتى از سخنانى آه فرمود اين است

أعطينا ستا و فضلنا بسبع  أعطينا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و أيها الناس «

صلى اهللا (الشجاعة و المحبة في قلوب المؤمنين و فضلنا بأن منا النبّي المختار محّمدا

 و منا الصديق و منا الطيار و منا أسد اهللا و أسد رسوله و منا سيدة نساء )عليه وآله

 ;» سبطا هذه األمة و سيدا شباب اهل الجنةالعالمين فاطمة البتول و منا

اى مردمان به ما شش خصلت و هفت فضيلت داده شده است، آن شش خصلت عبارتند از علم، 

هاى مومنان، و هفت فضيلت آن است آه  بردبارى، جوانمردى، فصاحت، شجاعت، و محبت در دل

                                                           
 .٢٧٢-٢٧١ /، ابى مخنف٢/١٢١ارشاد . ١٢٨



جعفر طيار و حمزه آه شير ازماست، ])عليه السالم(حضرت على[پيغمبر از دودمان ماست، صديق 

خدا و پيامبر خدا بود ازما هستند، سرور زنان عالم فاطمه بتول و حسن و حسين دو سبط پيغمبر و دو 

 سرور جوانان اهل بهشت از ما هستند

پس از اين مقدمه آه در آن به معرفى خاندان خود پرداخت شروع به ذآر فضايل و 
 :مناقب آن نمود

و َمن لم يعرفني أنبأته بحسبي و نسبي أيها الناس أنا ابن فمن عرفني فقد عرفني «

مكة و منى أنا ابن زمزم و صفا أنا ابن َمن حمل الزآاة بأطراف الردا أنا ابن خير َمن 

ائتزر و ارتدى أنا ابن خير َمن انتعل و احتفى أنا ابن خير َمن طاف و سعى أنا ابن خير 

ق في الهواء أنا ابن َمن أسري به من المسجد َمن حج و لبى أنا ابن َمن حمل على البرا

الحرام إلى المسجد األقصى أنا ابن َمن بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن َمن َدنا 

َفَتَدّلى َفكاَن قاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدنى أنا ابن َمن صلى بمالئكة السماء أنا ابن َمن أوحى إليه 

مصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن َمن ضرب الجليل ما أوحى أنا ابن محّمد ال

خراطيم الخلق حتى قالوا ال إله إال اهللا أنا ابن َمن ضرب بين يدي رسول اهللا بسيفين و 

طعن برمحين و هاجر الهجرتين و بايع البيعتين و قاتل ببدر و حنين و لم يكفر باهللا 

لملحدين و يعسوب طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين و وارث النبيين و قامع ا

المسلمين و نور المجاهدين و زين العابدين و تاج البكاءين و أصبر الصابرين و أفضل 

القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبرئيل المنصور بميكائيل 

أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين و قاتل المارقين و الناآثين و القاسطين و المجاهد 

ءه الناصبين و أفخر َمن مشى من قريش أجمعين و أول َمن أجاب و استجاب هللا و أعدا

لرسوله من المؤمنين و أقدم السابقين و قاصم المعتدين و مبيد المشرآين و سهم من 

 .ذاك جدي علي بن أبي طالب... مرامي اهللا و بستان حكمة اهللا

الطهر البتول، أنا ابن بضعة أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن 

، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح آربالء، أنا ابن َمن بكى )صلى اهللا عليه وآله(الرسول

 ;»عليه الجن في الظلماء، و ناحت عليه الطير في الهواء

شناسد اآنون وى را از حسب و نسب خود آگاه  شناسد و هرآس مرا نمى شناسد مى هر آس مرا مى

م، من فرزند مكه و منى هستم، من فرزند زمزم و صفا هستم، من فرزند آن آسى هستم، آه آن مى

آرد، من فرزند آن آسى هستم، آه بهترين آسى است آه تا  زآات را در رداى خود نهاده و حمل مى

آنون جامه و ردا پوشيده است، من فرزند آن آسى هستم، آه بهترين آسى است آه تا آنون نعلين و 

به پا آرده است، من فرزند آن آسى هستم، آه بهترين حج گذاران و لبيك گويان بود، من فرزند آفش 



آن آسى هستم، آه بهترين طواف آنندگان و سعى آنندگان بود، من فرزند آن آسى هستم، آه بر براق 

جد ها را در نورديد، من فرزند آن آسى هستم، آه او را از مسجد الحرام به مس سوارشد و آسمان

االقصى سير دادند، من فرزند آن آسى هستم، آه جبرئيل او را تا سدرة المنتهى رسانيد، من فرزند آن 

آسى هستم آه به مقام قاب قوسين يا نزديكتر از آن نايل گرديد، من فرزند آن آسى هستم، آه 

به او وحى فرشتگان آسمان به امامت او نماز گزاردند، من فرزند آن آسى هستم، آه خداوند جليل 

 هستم، من فرزند )صلى اهللا عليه وآله(فرستاد و اسرار نهانى با او باز گفت، من فرزند محمد مصطفى

على مرتضى هستم، من فرزند آن آسى هستم، آه به ضرب شمشير بينى مشرآان را زد تا اينكه به 

ا دو شمشير جهاد وحدانيت خداوند شهادت دادند، من فرزند آن آسى هستم، آه پيش روى رسول خدا ب

آرد و با دو نيزه جنگيد، من فرزند آن آسى هستم، آه در راه خدا دو بار مهاجرت آرده و دو بار با 

هاى بدر و حنين شمشير زد و حتى چشم برهم زدنى به  رسول خدا بيعت نمود، آسى آه در جنگ

ود آننده ملحدان، سرور خدا آفر نورزيد، من فرزند نيكوترين ايمان آورندگان، وارث پيامبران، ناب

مسلمانان، فروغ مجاهدان، زينت عبادت پيشگان، زيور خدا پرستان، سرآمد همه گريه آنندگان 

، شكيباترين شكيبايان، بهترين نماز گزاران از آل يس، پيام آور خداى جهانيان هستم، ]ازخوف خدا[

را يار و ياور او قرار داد، من من فرزند آن آسى هستم، آه خداوند جبرئيل را پشتيبان، و ميكائيل 

فرزند آن آسى هستم، آه پشتيبان مسلمانان، آشنده خوارج جنگ نهروان، پيمان شكنان جنگ جمل و 

بيدادگران جنگ صفين بود، آسى آه با تمام دشمنان بدخواهش به مبارزه پرداخت، همو آه از نظر 

عوت رسول خدا را اجابت آرد، آسى افتخار از همه قريش برتر بود و نخستين آس از مومنان آه د

آه در قبول آيين اسالم از همه اقران خود گوى سبقت را در ربود، سرآشان را درهم شكسته 

اين چنين آسى نياى ... مشرآان را نابود ساخته، تير زهر آگين خدا و بوستان حكمت پروردگار بود

باشم،   من فرزند فاطمه زهرا مىمن فرزند بانوى بانوان عالم هستم،. من على بن ابى طالب است

باشم، من فرزند آن آسى   مى)صلى اهللا عليه وآله(فرزند بتول پاآيزه، من فرزند پاره تن رسول خدا

شد، من فرزند سربريده آربال هستم، من فرزند آن آسم آه جنيان در  هستم آه در خون خود غلطان

 .ايش زارى آردندهاى زمين بر او گريسته و فرشتگان در آسمان بر تاريكى

گفت و ضجه و شيون بود آه از مردم برمى  امام پيوسته از خود و خاندان خود مى
اى برپا شده و حوادثى پيش آيد آه برايش عاقبت خوشى  خاست، يزيد ترسيد آه فتنه

 در مردم انقالب فكرى ايجاد آرده بود او خود )عليه السالم(نداشته باشد، چرا آه سخنان امام
 .دانستند آگاه آرده بود دم شام شناسانده و آنان را به آنچه نمىرا به مر

 را قطع )عليه السالم(يزيد به مؤذن اشاره آرد تا اذان بگويد و بدين وسيله آالم امام
 : رو به او آرده فرمود)عليه السالم(امام» اهللا اآبر«:نمايد، مؤذن بانگ برآورد



 قياسش آرد و احساس آن را درك نتواند آرد، هيچ چيزى گونه آه با چيزى نتوان خداوند بزرگ است آن

 .بزرگتر از خدا نيست

 : فرمود)عليه السالم(امام» اشهد أن ال اله اال اهللا«: و چون مؤذن بانگ زد

 .دهد پوست و مو، گوشت و خون، و مغز و استخوانم به وحدانيت خدا گواهى مى

 به يزيد رو )عليه السالم(امام» اشهد أن محمدا رسول اهللا«: و در زمانى آه مؤذن گفت
 :آرده فرمود

اين محمد آه نام او برده شد جد تو است يا جد من؟ اگر گمان دارى آه او جد تو است دروغ ! اى يزيد

 .)١٢٩(آنى آه جد من است چرا عترت و خاندانش را آشتى؟ گويى، و اگر اقرار مى مى

 جد )آلهصلى اهللا عليه و(دانستند آه پيامبر اآرم يزيد از جواب باز ماند زيرا همگان مى
 )عليه السالم( است و جد يزيد، آسى جز دشمن شماره يك پيامبر)عليه السالم(سيد سجاد

ابوسفيان نيست، و اهل شام دانستند آه در درياى گناه غرق شده و حكومت اموى تا آنون 
سعى در گمراهى آنان داشته است، به روشنى پيدا است آه يزيد به دليل آينه شخصى و 

عاجز بود و عواقب خطرناك آن )عليه السالم(از درك عمق قيام امام حسينعدم بلوغ سياسى 
 .گرفت را براى حكومتش جدى نمى

اى باشد آه در ابتداى خالفت به  شايد بزرگترين شاهد بر اين خيال باطل يزيد نامه
 بيعت بگيرد و در صورت امتناع امام  )عليه السالم(حاآم مدينه نوشت آه از امام حسين

 . از بيعت او را به قتل رسانده و سرش را به شام نزد وى بفرستد)يه السالمعل(حسين

توان به جريان انتقال آاروان  در ادامه سخن از غلط بودن محاسبات يزيد مى
اسيران از آربال به آوفه و از آنجا به شام اشاره آرد آه با انجام آارهاى خشونت بار 

آه يزيد هنگامى از عمق خطر  د، در حالىمنعكس آننده تمايالت جنايتكارانه او بو
هاى اين حادثه  جنايتى آه مرتكب آن گرديده بود آگاه شد آه خبرهاى ناگهانى از بازتاب

 او را )صلى اهللا عليه وآله(بر او باريدن گرفت و افكار عمومى در باره قتل ريحانه رسول خدا
ت اين جنايت هولناك را به زير سؤال قرار داد، در اينجا بود آه تالش آرد تا مسئولي

خدا پسر مرجانه را لعنت : عرض آرد)عليه السالم(گردن ابن زياد بيندازد و به امام سجاد 
خواست مگر  آند، به خدا قسم آه اگر خود با پدرت روبرو شده بودم چيزى از من نمى

 خدا آردم، ولى خواست دادم و با تمام توان از آشته شدنش جلوگيرى مى اينكه به او مى

                                                           
اصل (نوشته اوزاعى » االحمر« نقل از آتاب ٤/١٨١ به نقل از مناقب آل ابى طالب ٤٥٢-٤٤٨ /فس المهمومن. ١٢٩

 .١٧٧-١٧٥/، رك حيات االمام زين العابدين٣٠٢-٢/٢٩٩، مقدمه از آامل بهايى )خطبه بدون مقدمه



همان بود آه ديدى، از مدينه با من مكاتبه آن و هر درخواستى داشتى مرا با خبر گردان 
)١٣٠(. 

 در زمان حضور در شام با منهال بن عمرو مالقات آرد، منهال )عليه السالم(امام سجاد
گونه است؟ امام رو به او آرده  حالتان چ)صلى اهللا عليه وآله(يا بن رسول اهللا: عرض آرد

بريدند و زنان آن را  ايم آه پسران آن را سر مى ما چون بنى اسرائيل در ميان قوم فرعون شده«:فرمودند

 از آنان است و در ميان عرب )صلى اهللا عليه وآله(آند آه محمد داشتند، عرب بر عجم افتخار مى زنده نگاه مى

 از آنان است ولى ما آه اهل بيت او هستيم )صلى اهللا عليه وآله( آه محمدآند قريش بر ساير قبايل افتخار مى

 .)١٣١(»ايم إّنا لّله و إّنا اليه راجعون آشته و اسير شده

در پايان، يزيد از ترس فتنه و به هم خوردن اوضاع به نعمان بن بشير فرمان داد تا 
راهى آرده و آنان را  را تا مدينه هم)صلى اهللا عليه وآله(زنان بيت رسالت و يادگارهاى پيامبر

عليهم (بيت ترس او به حدى بود آه دستور داد برگرداندن اهل)١٣٢(به وطن باز گرداند

 .)١٣٣( را شبانه انجام دهند)السالم
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 بخش دوم

  در مدينه)عليه السالم(زندگانى امام زين العابدين

 

 )عليه السالم(هاى قتل امام حسين  به آوفه بازتاب)عليهم السالم(با ورود اسيران اهل بيت

ترين مخالفتى با يزيد داشت مورد تهديد و  آغاز شد و با اينكه ابن زياد هر آس آوچك
داد در عين حال صداهاى اعتراض بر ضد ظلم روزافزوِن دستگاه  ىسرآوب قرار م

 .حاآم در حال برخاستن بود

 و )عليه السالم(امّيه را مدح آرده، امام حسين وقتى ابن زياد بر منبر، يزيد و بنى
رسالت را دشنام داد، عبداهللا بن عفيف أزدى به پاخاست و فرياد )عليهم السالم(بيت اهل

 خدا همانا تو و پدرت و آنكه تورا به امارت منصوب آرده و پدرش اى دشمن: برآورد
رسانى و بر منبر در  باشيد، اى پسر مرجانه فرزندان پيامبر را به قتل مى دروغگو مى

 !نشينى؟ جايگاه صديقين مى

او را نزد من آوريد، گارد محافظ ابن زياد با او در آويختند عبداهللا بن : ابن زياد گفت
را با صداى بلند آواز داد، در اين وقت هفتصد نفراز قبيله أزد » أزد«بيله عفيف شعار ق

جمع شده و او را از دست گارد ابن زياد آزاد آردند ولى در همان شب ابن زياد افرادى 
اش بيرون آشيده، گردن زده و جسدش را به دار  را فرستاد تا او را از خانه

اى براى  ، اگر چه اين برخورد به نفع ابن زياد به پايان رسيد ولى مقدمه)١٣٤(آشيدند
 .هاى بعدى بود اعتراض

هاى خشم و آزردگى عمومى آشكار گشته و موجب اين شده  در شام نيز اولين نشانه
 به باد مالمت گيرد، اما )عليه السالم(بود آه يزيد، ابن زياد را براى قتل امام حسين

شديدترين عكس العمل در سرزمين حجاز به وقوع پيوست، در آغازين روزهاى 
حكومت يزيد عبداهللا بن زبير به مكه رفته و آنجا را براى مبارزه با يزيد پايگاه خود قرار 

گيرى به نظام يزيد استفاده نمود، او  داد و از فاجعه آربال چون ابزارى براى خورده
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 را )عليه السالم(اى خواند و در آن عراقيان را به بى وفايى متهم آرد و امام سجاد هخطب
 .مدح نموده به تقوى و عبادت توصيف نمود

 هنگام بازگشت از سفر شام و عراق )عليه السالم(در مدينه نيز امام زين العابدين
 :اند اى در ميان مردم ايراد نمود، تاريخ نويسان آورده خطبه

ل از وارد شدن به شهر مردم را در خارج شهر جمع نموده و در ميان آنان امام قب
 :اى ايراد آردند خطبه

سپاس خدايى را آه پروردگار جهانيان، صاحب اختيار روز قيامت و پرورش دهنده همه خاليق 

است، همان خدايى آه دور گرديده و در بلنداى آسمان ارتفاع گرفته و چنان نزديك گشته آه شاهد 

هاى بزرگ، فجايع روزگار، سوزش گزندگان، بالهاى  جواى بندگان نيز هست، او را بر مصيبتن

 .گذاريم هاى بزرگ، وحشتناك، ناگوار و آشنده سپاس مى گران و مصيبت

هاى گران و شكاف عظيمى در اسالم  اى قوم، خداى متعال ـ آه او را سپاس باد ـ ما را به مصيبت

آشته شد، زنان و فرزندانش اسير گشتند و سرش را )عليه السالم( الحسينمبتال نموده است، اباعبداهللا

 .بر نوك نيزه شهر به شهر گرداندند، اين مصيبتى است آه باالتر از آن مصيبتى نيست

آدام يك از مردان شما پس از قتل او شادى خواهد آرد؟ يا آدام دل است آه برايش محزون نشود؟ يا 

آند، در حالى  ت آه اشك خود را نگاه دارد و از باريدن آن جلوگيرى مىآدام چشم از ميان شما اس

هاى درختان،  آه هفت آسمان بر او گريستند، امواج درياها، ارآان آسمانها، نواحى زمين، شاخه

 .اند ماهيان و اعماق درياها، مالئكه مقرب و همه اهل آسمانها بر او گريسته

شكند، آدام جان است آه بر او نسوزد، يا اينكه آدام گوش است اى مردم آدام دل است آه از قتل او ن

 !آه خبر اين رخنه بزرگى آه در اسالم ايجاد شده است بشنود و از ناراحتى آر نشود؟

شديم، گويا آه از فرزندان ترك و آابل بوديم، در  اى مردم ما دور از شهر و ديار مطرود و رانده

 بوديم، نه آار نا شايستى از ما سر زده بود و نه در دين اسالم حالى آه نه مرتكب جرم و جنايتى شده

از پدران پيشين خود چنين ما َسِمْعنا ِبهذا في آباِئَنا ْاَألوَّليَن اى ايجاد آرده بوديم،  شكاف و رخنه

 .بافى نيست  جز دروغ]اّدعا[اين ِإْن هذا ِإالَّ اْخِتالٌق ايم،   نشنيده]چيزى[

 به همان اندازه آه در باره نيكويى با ما سفارش )صلى اهللا عليه وآله(مبر اآرمبه خدا سوگند اگر پيا

توانستند بيش از اين مقدار ستم آه به ما  ها نمى آرده است در باره جنگ با ما سفارش آرده بود آن

ك، فجيع، روا داشتند انجام دهند پس ِإنَّا ِلّلِه وِإّنا ِإَليِه َراِجُعون از مصيبتى آه بس بزرگ، دردنا



ما در تمام اين مصيبت ها و آنچه به ما رسيده است فقط ! خوردآننده، وحشتناك، تلخ وناگوار است

 .)١٣٥(خواهيم چرا آه او عزيز و اتنقام گيرنده است اجر از خدا مى

 تأآيد آننده اين سخنرانى با همه آوتاهى آامال مجسم آننده همه واقعه آربال و
عليه ( با آن مواجه شدند چه از جهت قتل امام حسين)عليهم السالم(مظلوميتى بود آه اهل بيت

 و چه از جهت هتك حرمت بعد از واقعه )عليهم السالم(و چه از جهت اسارت اهل بيت)السالم
عليه (آه همان بر سر نيزه آردن سرهاى مقدس شهدا مخصوصا سر مقدس امام حسين

 .و شهر به شهر گرداندن آن است )السالم

 در ادامه اين خطابه با يك اشاره سريع، مؤثر و گويا آنچه اهل )عليه السالم(امام سجاد
 متحمل آن شده بودند از اسارت و دورى از وطن و رفتار نامناسب و )عليهم السالم(بيت

ايان اهل خوارآنننده را توصيف نمود در حالى آه آن خاندان وحى و معدن رسالت، پيشو
 .ايمان و درهاى خير و رحمت و هدايت بودند

 خطبه خود را با توصيفى دقيق از جناياتى آه سپاهيان دستگاه اموى )عليه السالم(امام
 مرتكب آن شده بودند به پايان بردند، چرا آه اگر پيامبر )عليهم السالم(در حق اهل بيت

خود را داده )عليهم السالم(ثله آردن اهل بيتبه آنان دستور شكنجه و م)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
توانستند انجام بدهند در حالى آه پيامبر مردم را حتى از  بود بيش از اين آه آردند نمى

 )عليهم السالم(بيت مثله آردن سگ هار نهى آرده، در عين حال آنان را به حفظ احترام اهل
خود توصيه آرده، احترام ايشان را با احترام خود برابر دانسته و جز دوستى نزديكان 

توان آار آن مردم را  خود مزد رسالت از آنان نخواسته بود در اين صورت چگونه مى
 توجيه آرد؟

 را به )عليهم السالم( در اين خطبه سعى آرد تا مظلوميت اهل بيت)عليه السالم(امام سجاد
 نمايد تا روح قيام را در اهل مدينه بيدار آند و بيدارى انقالبى آنان را ضد مردم عرضه

 .ظلم و ديكتاتورى اموى و سرآشى سفيانى برانگيزد

در آن سال آه والى مدينه وليد بن عتبة بن ابى سفيان بود مدينه اوضاع آرامى 
ل است يزيد، نداشت آشكارترين شاهد اين وضع ناآرام سه بار تغيير والى در طى دو سا

وليد بن عتبه را از آار بر آنار آرده و به جاى او عثمان بن محمد بن ابى سفيان را به 
 .)١٣٦(امارت مدينه گمارد
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عثمان براى اينكه لياقت خود را در اداره مدينه نشان دهد و نيز بتواند آمى دل 
ن مهاجران و انصار را به دمشق بزرگان شهر را به دست آورد گروهى از فرزندا

مند گردند ولى هيأت  فرستاد تا خليفه جوان را از نزديك بينند و از هداياى او بهره
 .اعزامى در رفتار يزيد چيزهايى ديدند آه بسيار زشت بود

: هاى يزيد پرداخته و گفتند آنان چون به مدينه بازگشتند آشكارا به شتم و بيان عيب
نوازد، آنيزآان در  نوشد، طنبور مى ييم آه دين ندارد، شراب مىآ ما از نزد آسى مى

آند و حراميان با او شب نشينى دارند، ما در اينجا  رقصند، سگ بازى مى نزد او مى
 .آنيم آه او را از خالفت برآنار نموديم اعالم مى

ا او اگر من جز پسرانم ياورى نيابم خود با پسرانم به جهاد ب: عبداهللا بن حنظله گفت
 برخواهم خواست، يزيد در اين سفر مرا بزرگ داشت و هدايايى به من داد و من فقط به

 .اين جهت آه براى جنگ با او تقويت شوم آن هدايا را قبول آردم

مردم نيز يزيد را از خالفت خلع آرده و با عبد اهللا بن حنظله غسيل المالئكه بيعت 
 .)١٣٧(آردند تا يزيد را از قدرت ساقط آند

 

 قيام مدينه

تنها دليل آگاهى مردم مدينه از انحراف يزيد، دورى او از اسالم، ستم و سرآشى او 
انتقاد هيأت اعزامى از مدينه نبود آنان ستم يزيد و عمالش بر مملكت اسالم، سختگيرى 

ابل توجيه محرمات الهى توسط آنان را لمس آرده شديد ايشان و زير پا گذاشتن غير ق
 ريحانه پيامبر، و )عليه السالم(توانست قتل وحشتناك حسين بن على بودند، چگونه آسى مى

سرور جوانان بهشت، همچنين اسارت زن و فرزندان او را توجيه آند؟ يا شراب خوارى 
 !ه قابل توجيه بود؟علنى يزيد با توجه به نص صريح خدا در قرآن بر حرمت آن چگون

امّيه آينه شديدى نسبت به انصار داشتند و در آشكار نمودن آن نيز  عالوه اينكه بنى
دادند از اين رو اهل مدينه هم در اخراج حاآم منصوب  هيچگاه ترديدى به خود راه نمى

 امّيه را به محاصره در آوردند، مروان بن از جانب يزيد ترديدى به خود راه نداده و بنى
 چون عرصه را تنگ ديد به امام زين )صلى اهللا عليه وآله(حكم دشمن خونى آل پيامبر

 نيز با چشم )عليه السالم( پناهنده شد و از ايشان امان خواست امام سجاد)عليه السالم(العابدين
عليه (هايى آه او در مواقع مختلف مانند قضيه دفن امام حسن مجتبى پوشى از همه دشمنى
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براى بيعت با يزيد مرتكب شده بود  )عليه السالم(در تنگنا قرار دادن امام حسين يا )السالم
 .درخواست مروان را اجابت فرموده و به او امان دادند

چون خبر قيام مدينه به گوش يزيد رسيد مسلم بن عقبه را به مدينه فرستاد تا قيام 
اين شهر را سرآوب آند شهرى آه شهر پيامبر خدا و محل نزول وحى الهى بود، مردم 

 :او به مسلم بن عقبه در اين مأموريت دستورات خاصى داد

ـ سه نوبت آنان را به تسليم فراخوان و اگر اجابت نكردند با آنان به جنگ بپرداز و 
ن، در اين سه روز در اين صورت تا سه روز اين شهر را بر سپاه خود مباح اعالم آ

 .)١٣٨(هرچه در اين شهر از مال، حيوان، سالح و غذا يافت شود از آن سپاهيان است

او به مسلم دستور داد تا مجروحان و فراريان از اهل مدينه را نيز به قتل 
 .)١٣٩(برسانند

سپاه يزيد به مدينه رسيد، جنگ سختى درگرفت، اهل مدينه در جنگ دل به مرگ 

داده و تا پاى جان جنگيده و اآثر آنان به شهادت رسيدند آه در ميان آنان عبداهللا بن 

 نيز بودند، فرمانده سپاه دستور )صلى اهللا عليه وآله(حنظلة و جمعى از اصحاب پيامبر

ها هجوم  شهر را بر سپاه خود مباح آرد، سپاهيان به خانهمواليش يزيد را انجام داد و 

 .آورده آودآان، زنان و پيران را يا از دم تيغ گذرانده و يا به اسارت در آوردند

آه مورخان پيش آسوت او (مسلم بن عقبه : نويسد تاريخ نويس برجسته ابن آثير مى

سه ) را زشت گرداند  رويشاند، پير زشتكار جاهلى آه خداوند را مسرف بن عقبه ناميده

بر سپاه خود مباح آرد، ) آه خدايش جزاى خير ندهد(روز شهر مدينه را به دستور يزيد 

آنان بسيارى از اشراف و قّراء مدينه را آشته و اموال بسيارى از آن شهر غارت 

من آنيز تو ام و پسرم در ميان : زنى از اهل مدينه نزد ابن عقبه آمد و گفت... آردند

  ]او را آزاد آن[يران است اس

سرش را : پسر اين زن را زود حاضر آنيد، آنگاه او را گردن زد و گفت: مسلم گفت

به مادرش بدهيد، در جريان اين اباحه سه روزه سپاهيان به زنان بسيارى نيز تجاوز 

 .نمودند تا جايى آه گفته شده در آن روزها هزار زن بدون شوهر حامله شد

 :آند  بن حسان نقل مىمداينى از هشام

 .بعد از واقعه حره هزار زن بى شوهر از اهل مدينه وضع حمل آردند
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تعداد آشته شدگان روز حره از مردم سرشناس از مهاجران : از زهرى روايت شده

شناختم از بنده و آزاد و ديگران ده  و انصار هفتصد نفر و از موالى آه من آن را نمى

 .)١٤٠(هزار نفر بود

اى در مدينه شدند آه در آن جز زنى با طفلى  و روايت شده آه سپاه شام وارد خانه

ود آنان از زن خواستند تا هرچه در خانه است براى غارت به آن نشان بدهد، خردسال نب

زن گفت آه مالى ندارد آن آودك را از دست او گرفتند و آنچنان سرش را به ديوار 

 .)١٤١(آوفتند آه مغزش بر ديوار پخش شد

عقبه تختى گذاشتند و اسيران اهل مدينه را به پس از تصرف شهر براى مسلم بن 

 : نمود نزد وى آوردند، او از هر آدام از آنها اينگونه طلب بيعت مى

من بنده مملوك يزيد بن معاويه هستم آه او در باره من و خون و مال و خانواده من 

 .)١٤٢(آند هر چه بخواهد مى

آرد و حاضر به عبوديت يزيد نشده خود را  اع مىهر آس آه از اين نوع بيعت امتن

 .)١٤٣(دانست سرنوشتى جز مرگ نداشت بنده خداى سبحان مى

و محمد بن حذيفه ) )صلى اهللا عليه وآله(نوه ام سلمه همسر گرامى پيامبر(يزيد بن عبداهللا 

ما طبق آتاب خدا و : عدوى را به نزد او آوردند، او از آنان طلب بيعت آرد، آنان گفتند

به خدا سوگند آه هرگز : آنيم، مسلم گفت  با يزيد بيعت مى)صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبر

 .زدند چنين بيعتى جان شما را نجات نخواهد داد و دستور داد تا گردن آن دورا

دو مرد از قريش ! سبحان اهللا: ا حاضر بود، به مسلم گفتمروان بن حكم در آنج

مسلم با چوب دستى آه به دست ! زنى؟ اند تا ايمان آورند و تو گردن آن را مى آمده

به خدا قسم آه تو هم اگر آالمى مانند آنان به زبان : داشت بر پشت مروان زد و گفت

 .)١٤٤() خواهى شديعنى آشته(اى آسمان را نخواهى ديد  آورى ديگر جز لحظه

                                                           
، ولى طبرى جريان اباحه سه روزه و غارت اموال و تجاوز به ٢٣٣ //، تاريخ الخلفا٨/٢٢٠والنهاية البداية . ١٤٠

 . و ابن اثير جزرى نيز در آامل از او تبعيت آرده است٥/٤٩١نواميس را ذآر نكرده است 
 .١/١٠٤، المحاسن والمساوى ١٠/١٣تاريخ ابن عساآر . ١٤١
، البداية و النهاية ٣/٧٠، مروج الذهب ٤/١١٨ى التاريخ  و به نقل از آن در الكامل ف٤٩٥ و ٥/٤٩٣تاريخ طبرى . ١٤٢
٨/٢٢٢. 

گفتند بيعت آن به اين ترتيب آه تو برده  آوردند و به آن مى  آمده است مردان قريش را مى٢/٢٥١در تاريخ يعقوبى 
 .زدند گفت نه، در اين صورت او را گردن مى محض يزيد هستى، او مى

 .٣/٧٠، مروج الذهب ٤/١١٨الكامل فى التاريخ . ١٤٣
 .٤/١١٨ و به نقل از آن در الكامل فى التاريخ ٥/٤٩٢تاريخ طبرى . ١٤٤



: آنم، گفت من طبق سنت عمر بيعت مى: شخص ديگرى را به نزد او آوردند گفت

 .)١٤٥(او را بكشيد و او را آشتند

امام زين العابدين را نيز به نزد مسلم بن عقبه آوردند او نيز در حال غضب بود و از 

داد، اما ناگهان چون ديد آه  جست و دشنام مى آن حضرت و پدرانش بيزارى مى

آيد اندامش به لرزه افتاد و براى امام از جا برخاست و او   به سمت او مى)عليه السالم(امام

 به )عليه السالم(خواسته هايت را از من بخواه، امام سجاد: و گفترا در آنار خود نشانيد 

آوردند پرداخت و آسى را شفاعت نكرد مگر  شفاعت در باره آسانى آه براى اعدام مى

 .اينكه شفاعتش در باره او پذيرفته شد، و پس از مدتى امام از نزد وى بازگشت

هايتان حرآت  نزد مسلم بوديد لب عرض شد در آن زمان آه )عليه السالم(بعدًا به امام

 :گفتيد؟ فرمود آرد زير لب چه مى مى

 

َالّلُهمَّ َربَّ السَّماواِت السَّْبِع َوما َاْظَلْلَن ، َواالََْرضيَن السَّْبِع  «:خواندم اين دعا را مى

ِبَك ِمْن َشرِِّه، َوَاْدَرُا ِبَك َوما َاْقَلْلَن، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم، َربَّ ُمَحمَّد َوآِلِه الّطاِهريَن، أُعوُذ 

 ;»في َنْحِرِه، َاْسَاُلَك َاْن ُتْؤِتَيني َخْيَرُه َوَتْكِفَيني َشرَُّه

اند، اى پروردگار  هاى هفتگانه و آنچه آه بر آن سايه انداخته خداوندا اى پروردگار آسمان

و خاندان )هللا عليه وآلهصلى ا(آنند، اى خداى محمد هاى هفتگانه و آنچه آه بر خود حمل مى زمين

گردانم، از تو  برم، و با قدرتت شرش را در حلقومش بر مى پاآش، من از شر او به تو پناه مى

 .خواهم آه اگر خيرى در او است به من بدهى و شرش را از من باز گردانى مى

دادى ولى چون  ديديم آه تو اين جوان و پدرانش را دشنام مى: به مسلم نيز گفته شد
اين آار را از روى اعتقاد قلبى نكردم بلكه : را به نزد تو آوردند بزرگش داشتى؟ گفتاو 

 با )عليه السالم(چون او را ديدم دلم از ديدنش پر از ترس شد، بدين ترتيب امام زين العابدين
يزيد بيعت نكرد، على بن عبد اهللا بن عباس نيز به همين بهانه با يزيد بيعت نكرد، او به 

ى خود از قبيله آنده پناهنده شد و آنان به حصين بن نمير نماينده مسلم بن عقبه ها دايى
 با يزيد بيعت نخواهد )عليه السالم(خواهر زاده ما جز به مانند على بن الحسين: گفتند
 .)١٤٦(آرد

                                                           
 .٢٦٥ /، االخبار الطوال٥/٤٩٣تاريخ طبرى . ١٤٥
) يهم السالمعل(بيت  از انتشارات مجمع جهانى اهل٢٧٣ /النظرية السياسية لدى االمام زين العابدين، محمود بغدادى. ١٤٦

 . هـ١٤١٥چاپ اول سال 



 بعد از واقعه حرة سرپرستى )عليه السالم(اند آه امام زين العابدين مورخان آورده
چهارصد زن از خاندان عبد مناف را بر عهده گرفت و تا خروج سپاه مسلم بن عقبه 

 .)١٤٧(نمود مخارج آنان را تأمين مى

هنگامى آه مسرف بن عقبه به مدينه رسيد به دنبال امام زين : و به طرق مختلف آمده
 به نزد او آمد او را بزرگ داشت و به )عليه السالم( فرستاد و چون امام)عليه السالم(العابدين

امير امؤمنين يزيد مرا به نيكويى در باره تو سفارش آرده و : خود نزديك آرد و گفت
 .)١٤٨(... را از ديگران جدا آنمگفته آه حساب تو

پر واضح است آه اگر بيعت با يزيد با شرط قبول بردگى و عبوديت بر امام 
آردند و اين به معنى در  شد آن حضرت حتمًا آن را رد مى  عرضه مى)عليه السالم(سجاد

دى از غلطيدن آن حضرت در خون پاآش و اين امر نيز به معنى دخول در مرحله جدي
هاى دستگاه  امّيه بود آه رفته رفته پايه مبارزات شديد در برابر اعمال سرآوبگرانه بنى

 .نمود حاآم را متزلزل مى

 مسلم بن عقبه )صلى اهللا عليه وآله(پس از پايان يافتن روزهاى خونين مدينه پيامبر اآرم
نكه محمد بنده و خداوندا من پس از شهادت ال اله اال اهللا و شهادت به اي: چنين گفت

ام آه آن را دوست داشته و  فرستاده او است جز قتل عام مدينه عمل ديگرى انجام نداده
 .)١٤٩(در آخرت به آن اميدوار باشم

ى مسلم بن عقبه در آن روزگار بيش از نود سال داشته و با مرگ فاصله چندان
نداشت آما اينكه اندآى پس از جريان َحّره و قبل از رسيدن به مكه از دنيا رفت، او از 
آسانى بود آه از اسالم جز پوسته ظاهرى آن را درك نكرده و از ظواهر قرآن و 

نمايند، او از دوستان  هاى خود استفاده ابزارى مى احاديث براى توجيه زشتكارى
 و در جنگ صفين قسمتى از سپاه معاويه را در جنگ مخلص معاوية بن ابى سفيان بوده

 بود )عليه السالم(با خليفه شرعى مسلمانان آه امام اميرالمؤمنين على بن ابى طالب
 .)١٥٠(آرد فرماندهى مى

                                                           
 .آشف الغمة . ١٤٧
 .٢/١٥٢ارشاد . ١٤٨
 .٤/١٢٣ و به نقل از آن در الكامل فى التاريخ ٥/٤٩٧تاريخ طبرى . ١٤٩
 .٤٩٤ - ٣/٤٩٣، االصابة ٢١٣ و ٢٠٦ /وقعه صفين. ١٥٠



هرآس اهل :  آه را نشنيده بود)صلى اهللا عليه وآله(گويا او اين حديث شريف پيامبر اآرم

 .)١٥١(مدينه را بترساند خدا او را بترساند و لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او باد

ديد آسى آه خود را خليفه پيامبر  شايد هم اين حديث را شنيده بود اما چون مى
 را به قتل رسانده و دختران )صلى اهللا عليه وآله(داند به خود جرأت داده آه نوه پيامبر مى

را به حال اسارت از شهرى به شهر ديگر ببرد و آسى هم در )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
برابرش زبان به اعتراض نگشاده ديگر مسلم بن عقبه براى تجاوز به شهر پيامبر از چه 

 !هراسيد؟ چيز بايد مى

به راهى مكه شد آه در بعد از قتل عام مدينه و سرآوبى آامل نهضت، مسلم بن عق
آن عبداهللا بن زبير قيام خود را عليه دستگاه اموى در آن شهر آشكارآرده بود، ولى اجل 

پس از او بنا به دستور . به مسلم بن عقبه امان رسيدن به مكه را نداد و در ميان راه مرد
آن يزيد حصين بن نمير فرماندهى سپاه اموى را بر عهده گرفت و چون به مكه رسيد 

شهر را به محاصره در آورد و با منجنيق آتش به داخل شهر پرتاب آرد جورى آه خانه 
 .)١٥٢(شد آعبه به آتش آشيده

در همين زمان آه مكه در محاصره سپاه اموى بود يزيد به درك واصل شد و با 
تحت واليت چه دانست  مرگ او حصين بن نمير فرمانده سپاه اموى آه اآنون ديگر نمى

هايى با ابن زبير بر قرار آرد و اظهار داشت به شرط اينكه ابن  آسى بايد بجنگد نشست
زبير با او به شام بيايد حاضر است بيعت با او را بپذيرد اما ابن زبير نپذيرفت و سپاه 

 .اموى به شام باز گشت

 

 تفرقه در خاندان اموى

اى به نام   و هشت سالگى در منطقهدر سن سى)  هـ٦٤(يزيد در ربيع االول سال 
اش آه به چندين لكه ننگ آلوده بود بسته  حوارين مرد، آارنامه حكومت سه و اندى ساله

 وحى و )عليهم السالم(شد، جناياتى چون آشتن فرزند زاده رسول خدا، اسير آردن اهل بيت
 .زنان خاندان رسالت و از سويى قتل عام مدينه و خراب آردن آعبه شريف

                                                           
 اين حديث را از نسائى روايت آرده و مانند آن را احمد بن حنبل نيز روايت آرده است، ٨/٢٢٣البداية و النهاية . ١٥١

، ٣٤٨٨٦ آنز العمال، آتاب الفضائل حديث در اين موضوع احاديث ديگرى نيز هست آه براى ديدن آن ميتوان به
 .نمود  به نقل از دعائم االسالم مراجعه٨/٣٨،٣٩ و سفينة البحار ٩٠وفاء الوفاء 

 از آلبى از ابى عوانه بن الحكم، سپس روايات ٤/٢٤ و به نقل از آن در الكامل فى التاريخ ٥/٤٩٨تاريخ طبرى . ١٥٢
 پليد سعى آرده است آتش زدن آعبه را به اطرافيان ابن آند آه در جهت مبرا آردن يزيد ديگرى از ابن عمر نقل مى

 .زبير نسبت دهد



پس از مرگ يزيد اهل شام با پسرش معاوية بن يزيد بيعت آردند ولى حكومت او 
گيرى خود را از حكومت اعالم  چندان به طول نينجاميد و او پس از چهل روز آناره
 .آرد و پس از چندى نيز در شرايط سختى از دنيا رفت

دار امّيه به دو دسته تقسيم شد، گروهى طرف پس از مرگ وى فرمانروايى بنى
فرمانروايى مروان بن حكم بودند آه اين گروه متشكل از قبايل يمنى به سرآردگى حسان 

ها به رهبرى ضحاك  نامند و در برابر آنان، قيسى ها نيز مى آلبى بود آه آنان را آلبى
 .بن قيس فهرى بودند آه طرفدار خالفت ابن زبير بودند

هاى قدرت را در دست گرفتند و  هرماز ابتداى خالفت آوتاه يزيد آلبيان به تدريج ا
فشارهاى شديدى را به قيسيان وارد آوردند، اين امر به حدى ضحاك بن قيس را تحت 

بيعت آرد، ) آه از عرب عدنانى بود(تأثير قرار داد آه پس از مرگ يزيد با ابن زبير 
نگ در شرق دمشق با هم به ج) مرج راهط(درنهايت آلبيان و قيسيان در محلى به نام 

پرداختند آه اين جنگ به پيروزى آلبيان و خالفت مروان بن حكم منجر شد و پس از آن 
 .شام نسبتا آرام گرفت

 

 

 ها با حكومت اموى  افزونى مخالفت

.  داد اى را آه پس از مرگ معاويه آغاز آرده بود گسترش عبداهللا بن زبير مبارزه
خواند و اآثريت قريب به  لمانان فرااو اهل حجاز را به بيعت با خود به عنوان خليفه مس

 .اتفاق ايشان به دعوت او پاسخ مثبت دادند 

اى عليه حكومت اموى بود، گويا آن مردم آه ابتدا با  عراق نيز شاهد تحرآات تازه
اش مسلم بن  هاى فراوان امام حسين را به سوى خود دعوت آرده و در ابتدا نماينده نامه

عليه ( آردند، ولى پس از اندك زمانى هم او و هم حسينعقيل را با روى خوش استقبال

 را به آن صورت شرم آور تنها گذاشتند، اآنون از گذشته ذلت بار خود پشيمان شده )السالم
بودند، ولى آيا تمام آسانى آه در عراق تحرآات ضد شامى داشتند از روى پشيمانى از 

 زدند؟ واقعه آربال به چنين آارهايى دست مى

همه آنان آه بعد از مرگ يزيد به تحرك و قيام دست زدند درد دين نداشتند، هرگز، 
 .بعضى از آن فقط در صدد شكست شام و برگرداندن مرآزيت حكومت به عراق بودند

درهر حال هم دينداران و هم سياست بازان مبارزه خود را با حكومت اموى آشكار 
رى در راه سقوط حكومت اموى دست آردند، ولى هيچ آدام از آنها به نتيجه قابل ذآ



 سليمان بن صرد رهبر توابين آشته شد و بقيه سپاه او به آوفه باز گشت، در )١٥٣(نيافتند
 .خروج آرد» يا لثارات الحسين«اين ضمن مختار بن ابى عبيده ثقفى با شعار 

ه آماده سازى شيعيان نمود، او به خوبى مختار پس از شكست قيام توابين شروع ب
دانست آه هر تحرك شيعى براى موفقيت نيازمند وجود رهبرى از خاندان رسالت  مى

است و هر قيامى ناچار بايد به نام يكى از افراد اين خاندان باشد و چه آسى سزاوارتر 
آردند  ار را رد مىدعوت مخت)عليه السالم(؟ و اگر امام سجاد)عليه السالم(از على بن الحسين

يعنى محمد بن الحنفيه )عليه السالم(اى جر رفتن به سراغ عموى امام سجاد ديگر چاره
 .ماند برايش باقى نمى

 و يكى به محمدبن  )عليه السالم(اينجا بود آه مختار دو نامه هم زمان يكى به امام سجاد
ه تاييدى در باره مختار  به صورت آشكار هيچ گون)عليه السالم(الحنفيه نوشت، امام سجاد

خواهى پدر شهيدش  انجام ندادند ولى رضايت قلبى خود را از آار مختار آه همان خون
 در )عليه السالم( بود نشان دادند، اما محمد بن حنفيه عموى امام سجاد)عليه السالم(امام حسين

مشروعيت پيوستن به مختار پرسيده جواب سؤال هيأت اعزامى از آوفه آه از ميزان 
اما آنچه گفتيد در باره اين آسى آه شما را به خون خواهى ما دعوت آرده : بودند گفت

است، به خدا آه من آرزو دارم خداوند به وسيله هر آس آه بخواهد انتقام ما را از 
 .)١٥٤(دشمنانمان بستاند

افراد آن هيأت از اين آالم فهميدند آه ابن حنفيه حرآت مختار را تاييد آرده است و 
را به خود ... لك اشتر واينگونه بود آه مختار توانست بزرگان شيعه چون ابراهيم بن ما

 .جذب نمايد

 )عليه السالم(مختار سرهاى بريده عبيداهللا بن زياد و عمر بن سعد را براى امام سجاد
 :فرستاد آن حضرت سجده شكر نموده و فرمودند

 .)١٥٥(سپاس خداوندى را آه انتقام مرا از دشمنانم گرفت و خداوند به مختار جزاى خيردهد

                                                           
 .٩٢) عليه السالم(زندگانى على بن الحسين. ١٥٣
لى نيز در آتاب خود شرح الثأر از پدرش روايت  به روايت ابى مخنف، ابن نماى ح١٤ - ٦/١٢تاريخ طبرى . ١٥٤

برويد هنگامى آه )عليه السالم(آرده است آه مختار به مردم گفت برخيزيد و به نزد امام من و خود على بن الحسين
داخل شدند و گفتند آه براى چه آارى آمدند آن حضرت رو به محمد بن حنفيه آرده ) عليه السالم(آنان بر امام سجاد

يارى او بر مردم واجب ] و براى يارى ما قيام آند[د اى عمو اگر غالمى زنگى بر ما اهل بيت تعصب ورزد فرمودن
دانى انجام دهى، مردم پس از شنيدن  آنم تا آنچه را آه صالح مى است و من مسئوليت اين آار را به تو واگذار مى

و ابن حنفيه به ما )عليه السالم(فتندزين العابدينگ اين سخنان در حال خارج شدن از خانه امام سجاد به يكديگر مى
 . نقل شده است٤٥/٣٦٥اين روايت از آتاب فوق در بحار االنوار . اجازه دادند

 .١٢٤ /به نقل از آن در المختار الثقفى و ٢٠٣ ح ١٢٧ /رجال آشى. ١٥٥



عليه (را براى امام سجاد) سر ابن زياد(مختار سر آن خبيث : نويسد يعقوبى مى

فرستاد و به فرستاده خود دستور داد تا بعد از نماز ظهر هنگامى آه غذا بر سر )السالم
ر دهد فرستاده قرا  )عليه السالم(شود، سر را در مقابل امام سفره آن حضرت گذاشته مى

شدند در اين  مختار به درب خانه امام رسيد مردم براى خوردن غذا بر امام داخل مى
اى خاندان نبوت، اى معدن رسالت و محل : هنگام مرد صدايش را بلند آرد و فرياد زد

فرود ماليك و جايگاه وحى، من پيك مختار بن ابى عبيده ثقفى هستم و سر عبيد اهللا بن 
اى نماند آه صدايش  هاى بنى هاشم زن علويه ديگر در خانه... ام خود آوردهزياد را با 

 .)١٥٦(به ناله بلند نشد

 از زمانى آه پدر بزرگوارش به )عليه السالم(امام زين العابدين: اند مورخان آورده
  سر پسر مرجانه را شهادت رسيده بود در حال خنده ديده نشده بود مگر در روزى آه

 .)١٥٧(ديد

 سر آن طاغوت را ديد )عليه السالم(چون امام سجاد: اند بعضى از مورخان نيز گفته
 : فرمود

هنگامى آه سر ابا شود آه نعمتى از خدا در گردنش نباشد،  سبحان اهللا، فقط آسى به دنيا مغرور مى«

 )١٥٨(».عبداهللا را به نزد ابن زياد آوردند او مشغول خوردن نهار بود

 

 هاى رنج و ناآرامى سال

هاى رنج و ناآرامى   هجرى قمرى براى شام، حجاز و عراق سال٧٥ تا ٦٦از سال 
 بود و در اين مدت اين سه منطقه روى آسايش و آرامش را نديدند،

حجاز شاهد هجوم سپاه عبدالملك مروان به مكه بود آه به آشته شدن عبداهللا بن زبير 
توان به جرأت گفت آه  انجاميد ولى سهم عراق از اين نابسامانى بيشتر بود، البته مى

صلى اهللا ( سبط پيامبر)عليه السالم(آنچه بر سر مردم عراق آمد نتيجه طبيعى نفرين امام حسين

آنجا آه در ظهر عاشورا دست به دعا برداشت و به درگاه خدا عرضه  بود )عليه وآله
 :داشت

خداوندا باران آسمانت را از ايشان بدار و قحط سالى همچون قحطى زمان يوسف بر ايشان بفرست و 

 هاى تلخ را به آنان بنوشاند چراآه ايشان ما را تكذيب نموده و فرزند قبيله ثقيف را بر آنان مسلط فرما تا جام

 .)١٥٩(وانهادند

                                                           
 . چاپ بيروت٢/٢٥٩تاريخ يعقوبى . ١٥٦
 .همان. ١٥٧
 .٥/١٤٣العقد الفريد . ١٥٨



 را تكذيب آرده و از يارى او روى )عليه السالم(و خداوند از مردم عراق آه امام حسين
دست مردى خشن و مستبد آه همان حجاج بن يوسف ثقفى باشد گردان شده بودند به 

انتقام سختى آشيد، مردى آه هيچگاه از خونريزى سير نشد و به آارهايى دست يازيد آه 
 .)١٦٠(ديگرى را ياراى انجام آن نبود

هايى داشت آه هيچ گونه حفاظى در برابر سرما و گرما نداشته، به  حجاج زندان
اى از نى را شكاف  شدند، آنان گونه ديدترين و قساوت بارترين وجه در آن شكنجه مىش

بستند آه با آشيده شدن آن تيزى نى دستان وى را مجروح  داده و به دستان زندانى مى
 .ساخت مى

اند آه پنجاه هزار مرد و سى هزار زن آه شانزده هزار تن از آن  مورخان آورده
هاى  در زندان. هاى حجاج دار فانى را وداع آردند ر زندانزنان برهنه نيز بودند د

هاى او تعداد   و در زندان)١٦١(شدند حجاج زنان و مردان در يك مكان نگاه داشته مى
سى و سه هزار زندانى شمارش شدند آه به دليل جرايم اقتصادى يا عادى زندانى نشده 

إخسأوا فيها و : گفت هاى زندانيان مى ، او هنگام بازديد از زندان در پاسخ ناله)١٦٢(بودند
التكلمون آه اين بخشى از يك آيه قرآن است آه خطاب خداوند به دوزخيان را بيان 

 .)١٦٣(»گم شويد و سخن مگوييد) دوزخ(در آن «: آند آه مى

خدا : گفت آرد و مى  را مسخره مى)صلى اهللا عليه وآله(َحجاج زائران قبر پيامبر خدا
گردند، چرا دور  مرگشان دهد، آنها دور چند تكه چوب و يك مشت استخوان پوسيده مى

دانند آه جانشين هر آس بهتر از  آيا نمى! آنند؟ قصر اميرالمؤمنين عبدالملك طواف نمى
 !؟)١٦٤(فرستاده او است

يد مستحكم ساخت عبد الملك بن مروان پيمان خالفت را بعد از خود براى پسرش ول
 :و در باره نيكويى با حجاج بن يوسف ستمگر به وليد سفارش اآيد نمود او به وليد گفت

حجاج را در نظر داشته باش و او را گرامى دار چرا آه او آسى است آه اين 
منبرها را براى شما مهيا ساخته و چون شمشيرى بر سر دشمنان تو است، هرگز به 
                                                                                                                                                                      

 آه ١١١، ٢/١١٠ و نزديك به اين مضمون در ارشاد ٢٥٤ و به نقل از آن در وقعة الطف ٥/٤٥١تاريخ طبرى . ١٥٩
 .در عبارت ارشاد سنين آسنى يوسف و غالم ثقيف نيست

 .١٦٧حيات الحيوان . ١٦٠
 .١/١٧٠حيات الحيوان . ١٦١
 .٥/٣٤٩معجم البلدان . ١٦٢
 .٢/٢١٢تهذيب التهذيب . ١٦٣
فتراق هاشم و عبد شمس اثر دباس، اين روايت قبل از شرح نهج نيز در آامل  به نقل از آتاب ا١٥/٢٤٢شرح نهج . ١٦٤

، النصايح الكافيه ابن عقيل به نقل از جاحظ و رسائل ٩/١٣١، ابداية و النهاية ٤/٢٠٩، سنن ابى داود ١/٢٢٢مبرد 
 . نقل شده است٢/١٦جاحظ 



تر هستى تا او نسبت به تو،  گوش نكن چرا آه تو به او محتاجبدگويى آسى در باره او 
هنگامى آه من از دنيا رفتم مردم را به بيعت فراخوان و هر آس سر خود را به عالمت 

 .)١٦٥(...امتناع باال برد تو شمشير خود را فرود آور

 به سوى شر و زشتى اين وصيت به خوبى نشان دهنده ميل ذاتى عبدالملك مروان
دارد، به هر حال مرگ عبد  است آه تا واپسين لحظات حيات نيز دست از آن بر نمى

 .)١٦٦(واقع شد) هـ٨٦(الملك در ماه شوال سال 

چه بگويم در باره آسى آه يكى از : از حسن بصرى در باره عبدالملك پرسيدند گفت
 .)١٦٧( گناهانش حجاج بن يوسف است

                                                           
 .٢٢٠ /ء/تاريخ الخلفا. ١٦٥
 .٩/٦٨البداية و النهاية . ١٦٦
 .٣/٩٦مروج الذهب . ١٦٧



 



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(شهادت حضرت امام سجاد

 

مورخ برجسته . وليد بن عبد الملك پس از پدر زمام امور مملكت را در دست گرفت
 )١٦٨(»باّنه آان جبارًا عنيدًا ظلومًا غشومًا«: آند مسعودى او را اين گونه توصيف مى

جبار به معنى سرآش و بى رحم، عنيد به معنى لجوج، خود رأى و مستبد آه دانسته 
باحق مقابله آند، ظلوم صيغه مبالغه از ظلم و به معنى بسيار ستمكار و غشوم نيز به 

 .معنى مستبد و ستمكار است

اموى است آار وليد به جايى رسيد آه حتى عمر بن عبد العزيز آه خود از خلفاى 
او از جمله آسانى بود آه زمين را پر از ظلم : گفت در زمان حكومتش در باره وليد مى

 .)١٦٩(و جور آردند

در زمان همين خليفه ستمگر بود آه دانشمند بزرگ اسالم سعيد بن جبير به دست 
 .ظالمترين مزدور اموى حجاج بن يوسف به شهادت رسيد

ديد با   داشت چرا آه مى)عليه السالم( آينه را نسبت به امام زين العابدينوليد بيشترين
 .اش آامل نخواهد شد وجود آن حضرت حكومت و سلطه

 از پشتوانه مردمى بزرگى برخوردار بود تا جايى آه مردم با )عليه السالم(امام سجاد
تماعات گفتند و اج اعجاب و بزرگداشت از علم و فقه و عبادت آن حضرت سخن مى

هاى مردم  مردم مملو از بحث پيرامون صبر و ديگر ملكات او بوده و آنچنان در دل
يافت و  دانستند آه توفيق ديدارش را مى جاى گرفته بود آه فقط آسى را سعادتمند مى

شد، همه اين مسائل آه موجب  شرافت روبرو شدن با او و شنيدن آالمش نصيب او مى
شد، بر امويان گران آمده و خواب راحت را از  عه مىمطرح شدن امام سجاد در جام

به ويژه وليد بن عبدالملك آه رؤياى شيرين حكومت بر مسلمين و . گرفت چشمانشان مى

                                                           
 .٣/٩٦مروج الذهب . ١٦٨
 .٢٢٣ /تاريخ الخلفا. ١٦٩



پروراند و از آينه توزترين دشمنان  را در سر مى)صلى اهللا عليه وآله(جانشينى رسول خدا
 .)١٧٠(آمد به حساب مى)عليه السالم(امام زين العابدين

تا على بن الحسين زنده است راحتى براى من : زهرى از وليد روايت آرده آه گفت
 .)١٧١(وجود ندارد

گرفت، )عليه السالم(به همين سبب چون حكومت به وى رسيد تصميم به ترور امام سجاد
 )١٧٢( بخوراند)عليه السالم(تاد تا آن را به امام سجاداو سمى ُآشنده براى حاآم مدينه فرس

حاآم مدينه نيز اين جنايت هولناك را به انجام رسانيد و روح بزرگ امام زين 
جهاد و خالى بودن از  پس از اينكه آفاق را با نور علم و عبادت و )عليه السالم(العابدين

 .هواى نفس روشن آرده بود به سوى خالق خويش پروازآرد

 تجهيز جنازه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و )عليه السالم(امام ابوجعفر محمد باقر
پس از تشييع پر جمعيت و بى نظيرى آه مدينه مانند آن را به خود نديده بود آن پيكر پاك 

ر آنار قبر عموى پاآش سرور جوانان اهل بهشت امام حسن را به بقيع آورده و قبرى د
جنازه پدرش زين العابدين و )عليه السالم( براى او حفر نمودند، امام باقر)عليه السالم(مجتبى

 . را در خانه آخرت قرار داد)عليه السالم(سيد الساجدين

پاخواهد  سالم بر او روزى آه به دنيا آمد روزى آه به شهادت رسيد و روزى آه به
 .خاست

                                                           
بعضى از مورخين چنين عقيده دارندآه قاتل ايشان هشام بن عبد الملك ) عليه السالم( باره شهادت امام سجاددر. ١٧٠

توان هردو قول را جمع   و مى٤٦/١٥٣بوده و او بوده آه سم را براى قتل آن حضرت فرستاده است، حبار االنوار 
 .اجراى آن جنايت بوده استآرد آه وليد دستور اين آار را به هشام داده باشد و او متصدى 

 .٦٧٨حياة االمام زين العابدين . ١٧١
 .١٩٤ / به نقل از الفصول المهمة اثر ابن صباغ مالكى٤٦/١٥٣بحار االنوار . ١٧٢



 





 

 

 

 

 

 قسمت چهارم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليهم السالم(بيت نگاهى آلى به خّط مشى رسالى اهل

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(هاى عصر امام سجاد  ويژگى

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(ريزى جهادى امام سجاد برنامه

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(همتاى زندگى امام سجاد هاى بى ويژگى

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليهم السالم(بيت نگاهى آلى به خّط مشى رسالى اهل

 

رسالت )عليهم السالم(يابى به تصويرى درست از خط مشى رسالى اهل بيت براى دست
 :ناچاريم به چند سؤال پاسخ دهيم

 رسالت اسالمى چيست؟. ١

 اين رسالت با چه خطراتى روبرو است؟. ٢

 هايى به عمل آورد؟ براى مقابله با اين خطرات بايد چه پيشگيرى. ٣

گوييم آه دو ديدگاه بنيادى در رابطه با هستى و  ها مى و پيش از پاسخ به اين سؤال
 .جايگاه انسان در آن وجود دارد

 تمام هستى عرصه حكمفرمايى پادشاه مقتدرى است آه از پس پرده :ديدگاه اول
شود، انسان هم جانشيِن معتَمد او در اين جهان  ت و ديده نمىمراقب همه اوضاع اس

هستى است و از ناحيه خود اصالتى نداشته و حكمرواى واقعى نيست، چرا آه تمام اين 
از آن ديگرى است و انسان ) از جمله خود انسان(جهان هستى با تمام آنچه در او است 

 اقتضا ميكند آه انسان امر، نهى، امانتدارى بيش نيست، و همين امانتدارى و جانشينى
 .برنامه ريزى و حسابگرى را به همان پادشاه توانا واگذاشته و از او بخواهد

آند آه امانتى را آه به او سپرده شده به همان صورتى  امين بودن او نيز اقتضا مى
 آه مالك اصلى مقرر داشته به مقصد برساند، پس طبق اين تئورى انسان آامال مأمور به

 .انجام دستورات آن پادشاه توانا است

بخش ديگر اين ديدگاه بنيادى اين است آه مسئوليت، در بردارنده حساب، پاداش و 
آيفر است آه الزمه اين موضوع نيز وجود جهان ديگرى پس از اين جهان است تا نتيجه 

 .هاى پس پرده آن پادشاه مقتدر در آنجا آشكار گردد مراقبت

شود، بلكه راه درازى   به اين دوران آوتاه جهان دنيا محدود نمىبدين ترتيب انسان
آه مبتنى بر اهداف بلندى است در پيش دارد آه چون بزرگتر از عمر انسان در دنيا 

 .است به تنهايى نخواهد توانست آامال به همه آن نايل شود



اين اى فراتر از  حال آه انسان از نظر سطح هدف و امكان ماندگارى در محدوده
 .آند توان آشيدن بار مسئوليتى فراجهانى را نيز خواهد داشت دنياى فانى سير مى

تمدن اسالمى عبارت از تحقق آامل اين نظريه با تمام شاخ و برگ هاى آن است، آه 
نتيجه آن عينيت آامل ارتباط با خداوند عالم و مبدأ هستى در همه شئون زندگى انسان 

 .خواهد بود

داند و هستى   ديدگاه انسان را در اين عالم هستى داراى اصالت مى اين:ديدگاه دوم
وقتى انسان چنين . داند را تحت نفوذ هيچ قدرتى و تحت نظارت هيچ مراقب پنهانى نمى

رود و با از  اصالت و استقاللى در جهان هستى يافت، طبيعتا مسئوليت او از ميان مى
ود مسئوليتى براى خود ايجاد آند در شود تا خ ميان رفتن مسئوليت انسان مجبور مى

چنين وضعيتى به جاى اينكه احساس آند از طرف مقام باالترى مورد بازخواست قرار 
خواهد گرفت و دائما در تحت مراقبت است تا در راه رسيدن به اهداف بلند و در مسير 

تى تراشد و متحمل مسئولي پاداش يا آيفِر گران قرار گيرد، براى خود مسئوليت مى
شود آه توليد خود او و فقط منعكس آننده محتواى روحى و حسى او با تمام آم و  مى

 .ها و انحرافات است آاستى

هاى خود مشخص آند اين آار  اى براى مسئوليت خواهد محدوده هنگامى هم آه مى
 .دهد اى آه خود بدان تمايل دارد انجام مى را به همان گونه

هاى او نيز  ر از چهار چوب ماده خارج نيست، هدفو به دليل اين آه تمايالت بش
هاى اخالقى رو به افول  در سطحى محدود خواهد بود و طبيعتا در چنين وضعى ارزش

 .خواهد آورد و انواع نزاع و جدال در بين بشر به وجود خواهد آمد

اسالم آمده است تا انسان را با ديدگاه اول پرورش دهد به نحوى آه اين ديدگاه چون 
بخشى از وجود او شده و آميخته باخونش در رگ و فكر و احساس او جارى گشته و در 

 .هاى رفتار و سلوك او با خود، خدا و ديگران انعكاس بايد همه عرصه

اى برانسان و تمام قوا و  الزمه تحقق اين امر اين است آه اسالم نظارت ويژه
يت آند، و هرچه دايره اين نظارت و ارتباطات او داشته باشد تا بتواند او را آامال ترب

 .تر خواهد بود مراقبت بيشتر باشد تربيت موفق

مثال گاه يك پدر به دليل عدم نظارت آافى بر فرزند در تربيت فرزند خود به موفقيت 
رسد زيرا اين فرزند تنها فرزند او نيست بلكه فرزند اجتماع نيز هست، چرا آه  نمى

ه بوده و نسبت به آنان تأثير گذارى و تأثير پذيرى داشته و دائما در تعامل با مردم جامع



رابطه برقرار ... هاى اخالقى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و گاه با آنان در زمينه
 .آند پس او فقط فرزند اين پدر نيست بلكه فرزند جامعه نيز هست مى

ان خود طبيعى است آه اگر جامعه فاسد باشد بسيارى از پدران از تربيت فرزند
 .ناتوان خواهند بود

بدين ترتيب اگر مربى تسلط و مراقبت آامل بر انسان و همه روابط اجتماعى او با 
ديگران نداشته يا تسلط وى به حدى نباشد آه تمام وجود را تحت سيطره او در آورد 
تربيت آامل محقق نخواهد شد و در صورت تحقق چنين شرايطى مربى به چنان آمالى 

 .شود  يافت آه به تنهايى جانشين پدر و جامعه مىدست خواهد

 انجام داد، او به دليل اين آه )صلى اهللا عليه وآله(اين همان آارى است آه پيامبر اآرم
اى را به عهده داشت آه خود بنيانگذار آن بود بر همه روابط اجتماعِى آن  رهبرى جامعه

مه روابط داخلى آن چون هاى اين جامعه و ه تسلط آامل داشت، وى تمام خط مشى
اش و رابطه انسان  رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدايش، رابطه انسان با خانواده

اش را پايه ريزى آرد و بدين ترتيب شرط اساسى يك تربيت موفق  با ديگر افراد جامعه
 .)١٧٣(را ايجاد نمود

 در رابطه با ايجاد تغييرات )صلى اهللا عليه وآله(اما با همه تالش فراگيرى آه پيامبر اآرم
بنيادين در جامعه با عرف، نظام و مفاهيم مخصوص آن به انجام رساندند اين عمليات تا 

فاصله جاهليت تا اسالم، اى به امتداد  تغيير بنيادين راهى طوالنى در پيش داشت، فاصله
بايست انسان جاهلى را از نو بازسازى آند و از او انسان اسالمِى  آن حضرت مى

ها و رسوب جاهليت را از جان او  جديدى بسازد آه حامل نور اسالم باشد و تمام ريشه
 .برآند

رى  در برهه آوتاهى از زمان در جهت ايجاد چنين تغيي)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
هاى اعجاب انگيزى برداشتند آه در بر دارنده نتايج بزرگ و تحوالت منحصر به  گام

 .)١٧٤(فردى گرديد

بنيادين باقى ولى امت اسالم نتوانست حد اآثر بيش از يك دهه در سايه اين تغيير 
بماند و بديهى است آه ده سال به هيچ وجه براى رسالتى اعتقادى آه به جهت تعالى نسل 
معاصر خود قصد تغيير بنيادين دارد آافى نيست تا آن نسل را به بيدارى و رهايى از 

هاى رسالت جديد برساند و آنان را بدون داشتن  رسوبات گذشته و دريافت آاملى از داده
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يسته سرپرستى و ادامه اين خط رسالى و تحمل مسئوليت خطير اين رسالت آن رهبر، شا
 .هم با بصيرت آامل و پشتكار و جديت در ادامه دادن اين روند تغيير و تكامل بنمايد

آند آه امت براى استمرار سير اعتقادى خود  هاى اعتقادى حكم مى منطق رسالت
آل را به تمرين آن  دنش به سطح ايدهبعد از پيامبر مدت زمانى بيشتر از زمان رسي

 .)١٧٥(ها بپردازد دستور العمل

بايست پياده  باشد ناچار مى و چون بناى اسالم بر پياده شدن آامل اهداف آن مى
 باشد و با طوالنى شدن حيات آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله(شدنش هم به دست خود پيامبر

شد در غير اين  براى يك تربيت فراگير آماده مىدر مدت زمانى مناسب همه شرايط 
سطح با خود پيامبر آه در  صورت الزم بود تا پياده آردن آن اهداف به جانشينانى هم

باشند  زمينه فكر و عمل و عقيده داراى مقام عصمت بوده و از هر گونه خطايى مبرا مى
 .شى مصون بماندگرديد تا آار تربيت مردم از هر گونه انحراف و لغز واگذار مى

 دست )صلى اهللا عليه وآله(آرد تا پيامبر ها حكم مى بدين سان منطق تاريخى همه انقالب
آورد خويش را از هرگونه ضعف و لغزشى مصون بدارد و از راه تعيين جانشين اين 
حرآت نوپا را استمرار بخشد و چنين هم شد و وظيفه خطير نگاهبانى اين دست آورد در 

 معصوم او ظهور آرد، آنان آه خوِد پيامبر از لحاظ رسالت و )م السالمعليه(اهل بيت
رهبرى مورد تربيت خاص قرارشان داده بود تا بتوانند به بهترين شكل آن انقالب فراگير 

 .ارزشى را مطابق با اهداف بلند رسالت وى ادامه دهند

 

 خطراتى آه اسالم با آن روبرو بود

حدود فكرى و تبلور مفاهيم آن از راه تمرين و تجربه اسالم يك نظريه بشرى نبود تا 
به دست آمده باشد بلكه رسالتى است الهى آه در آن حدود احكام و مفاهيم، از پيش 

هاى  اى آه از جانب خدا آمده از همه آنچه در نظريه مشخص شده و با تشريعات عامه
برى چنين جريانى نياز گشته است، بنابر اين، ره باشد بى مشابه محتاج تجربه مى

مستلزم دريافت آامل و مفصل رسالت الهى، و شناخت آاملى از همه احكام و مفاهيم آن 
هاى ذهنى  باشد، در غير اين صورت رهبر نظام محتاج الهام گرفتن از پيش فرض مى

و فهم ارتكازى سابق خود خواهد بود آه سرانجام به شكست اين انقالب فكرى منجر 
 .خواهد شد
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بايست همواره در طول   آه اسالم به عنوان آخرين دين آسمانى مىبه خصوص
زمان پيش رفته و همه مرزهاى زمانى، جغرافيايى و قومى را در نوردد، آارى آه به 

 اجازه پيش گرفتن روش تجربه و خطا را -حاآم اسالمى ـ به عنوان رآن اساسى انقالب 
آند آه  اى در انقالب ايجاد مى خنهدهد روش پر اشتباهى آه در اندك مدتى چنان ر نمى

 .)١٧٦(آن را با سقوط مواجه خواهد ساخت

 به وقوع پيوست دليل محكمى بر )صلى اهللا عليه وآله(حوادثى آه پس از وفات رسول خدا
اين مدعا است آه آثار آن با تصدى امر رهبرى به وسيله نسلى از مهاجران آه توسط 

 براى اين آار برگزيده نشده، صالحيت و قابليت آن را نداشتند )صلى اهللا عليه وآله(دارسول خ
 .در آمتر از نيم قرن آشكار گشت

 نگذشته بود آه هزيمت )صلى اهللا عليه وآله(هنوز بيست و پنج سال از وفات پيامبر اآرم
 وارد خالفت در برابر ضربات شديدى آه از جانب دشمنان رو در روى اسالم بر آن

آمد آغاز گرديد، دشمنان توانستند پنهانى به مراآز قدرت نظام نفوذ آرده آن را ناآار  مى
آمد ساخته، با آمال وقاحت و به زور رهبرى نظام را تصاحب آرده امت اسالم و نسل 
پيشگام آن را مجبور به دست آشيدن از رهبرى و شخصيت خود نموده، پيشوايى 

ها، آشتار  ثى تبديل آردند آه جز ناچيز شمردن ارزشاسالمى را به حكومتى مورو
بيگناهان، جلوگيرى از حدود الهى، خشكاندن احكام، و بازى با سرنوشت مردم آارى 

المال مسلمانان به صورت امالك شخصى قريش در آمده و  نداشت، در اين شرايط بيت
 .)١٧٧(امّيه با آن بازى آنند هاى بنى خالفت به توپى بدل شد تا بچه

 

 عوامل افزايش انحراف در رهبرى اسالمى

 در راه انقالبى آه او براى مردم و جامعه )صلى اهللا عليه وآله(امت اسالم پس از پيامبر
سياست و اسالمى ايجاد آرد با انحراف خطرناآى مواجه شدند، اين انحراف در عرصه 

يافت   به مرور زمان رفته رفته توسعه مى-آند   چنان آه طبيعت اشيا حكم مى-اجتماع 
اى را ماند آه آه در زمين آاشته  تا عميق و عميقتر شود، چراآه شروع انحراف دانه

آورد، هر مرحله از انحراف آه به  شود و ذره ذره رشد آرده سر از خاك به در مى مى
 .اى فراختر است نه ساز مرحلهپيوندد زمي وقوع مى
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پس طبيعى است آه اين انحراف نيز در سير تاريخى خود يك منحنى را طى آند آه 
در دراز مدت به دوزخ منتهى شود و انقالب اسالم را از همه سو مملو از تناقضاتى آند 

هاى انسانى و اسالمى امت  ترين حد احتياجات و مصلحت آه حتى از همراهى با پايين
 .م ناتوان شوداسال

در چنين صورتى، با افزايش تصاعدى انحراف، انقالب به حكم منطق پس از مدتى 
و اين امر جز نابودى آامل دولت، جامعه و فرهنگ اسالمى . رسد به سقوط آامل مى

حاآم بر جامعه نبود، چرا آه با پر شدن نظام از تناقضات و ناتوان شدن از انجام وظايف 
وان حمايت از موجوديت خويش را هم نخواهد داشت زيرا همه واقعى خود، ديگر ت

موجبات استمرار و دوام خود را بر صحنه تاريخ از دست داده و مردم نيز در حدى 
نبودند آه به حمايت آن برخيزند چرا آه آنان به آنچه از اين انقالب توقع داشتند نرسيده و 

بطه حياتِى راستينى ميان امت و آرزوهايشان توسط آن برآورده نشده بود پس هيچ را
 .نظام باقى نمانده بود

گيريم آه در چنين وضعى قطعًا محصول بذر انحرافى آه در جامعه آاشته  نيجه مى
 .شد چيزى جز سقوط آامل انقالب نبود

 

 عوامل تسريع در سقوط دولت اسالم

ام و مراد از سقوط دولت اسالم از ميان رفتن فرهنگ اسالمى و جدايى رهبرى نظ
متن جامعه از اين فرهنگ است آه در اين صورت اسالم آه به مثابه فرمانده جامعه و 

افتد، طبيعتًا بعد از فروپاشى دولت و اجتماع، امِت بدون رهبر  امت است از آن دور مى
پاشد چه  اى آه به آن بشود فرومى ماند و در برابر اولين حمله به حال خود باقى مى
 .ت متعددى آه خالفت عباسى با آن روبرو شد اين اتفاق افتاداينكه در برابر حمال

اين فروپاشى به معنى سقوط دولت و انقالب و تنها ماندن امت است، اين امت هم در 
عين تدين به اسالم، ايمان به آن و تعامل با آن، به دليل تسلسل حوادث محكوم به 

را با اسالم صحيح به سر برده  فروپاشى خواهد بود، چرا آه امت اسالم مدت بسيار آمى
عهده دار امر رهبرى )صلى اهللا عليه وآله( همان زمان آمى آه شخص پيامبر اآرم-بود، 

 و پس از آن امت با انقالبى منحرف شده زندگى آرد، انحرافى آه نگذاشت -انقالب بود 
 سازد، و تا اسالم در عمق زندگى جامعه نفوذ آرده و آنان را در قبال عقيده خود مسئول
هاى بيگانه  نگذاشت تا اسالم با دادن فرهنگ خود به جامعه آن را در برابر فرهنگ

ها، حمالت، و افكار جديدى آه  محافظت آرده و عدم فروپاشى آن را در برابر فرهنگ



آردند تضمين نمايد، و امت در پى از دست  حمله آنندگان به شهرهاى اسالم وارد مى
هنگ، خورد شدن شخصيت، در هم شكسته شدن اراده و بسته دادن انقالب، دولت و فر

شدن دستانش توسط حكومت هايى آه زمامدار اين انقالب منحرف بودند و پس از فقدان 
ديد چرا آه اين  روح واقعى خود ديگر به تنهايى خود را قادر به مقاومت نمى

 .آرده بودندهاى جابرانه خود به آرنش وادار  ها امت را در برابر حكومت حكومت

طبيعى است آه چنين امتى در چالش با جريان آفرآميزى آه به جنگ با او آمده از 
هم بپاشد و به زودى امت، رسالت و عقيده اسالمى يكجا ذوب شود و پس از اينكه زمانى 

اى باقى  يك حقيقت زنده بر صحنه تاريخ بود از آن صفحه محوشده و از آن جز خاطره
 .)١٧٨(آار اسالم بودنماند و اين پايان 

اگر نقش ائمه معصومين را آه وظيفه خطير حراست از انقالب، دولت، امت و 
رسالت به عهده آن نهاده شده است ناديده انگاريم سرنوشت منطقى امت اسالم همين بود 

 .آه به شرح آن پرداختيم

 ايشان )صلى اهللا عليه وآله( آه منتخب خداوند بوده و پيامبر)عليهم السالم(نقش ائمه راشدين
را براى صيانت از اسالم، پياده آردن و تربيت انسان بر اساس آن، همچنين جلوگيرى 
از فروپاشى دولت اسالم با نص صريح تعيين آرده بود در دو امر مهم و اساسى خالصه 

 :شود مى

 برابر خطر فروپاشىمصونيت دادن به امت در . ١

 تالش براى به دست گرفتن قدرت و رهبرى . ٢

. ١: همان گونه آه انقالب اسالم به عنوان روندى تربيتى داراى سه عنصر بود
زمينه پياده شدن آن دستور . ٣دستور العمل تربيتى ـ آه از جانب شرع آمد ـ . ٢مربى 

 .)١٧٩(العمل آه امت باشد

صلى اهللا (انحراف نيز آه با تغيير در اين سه عنصر آغاز گرديد، با وفات پيامبر اآرم

 و فقدان يك مربى همطراز به راه افتاد، از ميان رفتن اين عنصر خود باعث )عليه وآله
نابودى دو عنصر ديگر گرديد چرا آه جانشينان پيامبر در رهبرى انقالب از حيث علم، 

دامنى، قدرت، شجاعت و آمال همتاى او نبوده بلكه افرادى متصدى اين عصمت،پاآ
پست شدند آه نه معصوم بوده، نه در حقيقت رسالت ذوب شده بودند، آن هيچ ضمانت 

 براى امت ترسيم )صلى اهللا عليه وآله(اجرايى براى منحرف نشدن امت از خطى آه رسول اهللا
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حرافى آه مسلمانان حتى توان تصور عمق و آرده بود در دست نداشتند، آن هم چنان ان
نهايت تأثير منفى آن را بر دولت، امت و شريعت را نداشتند چرا آه آن اين تغيير را در 

 .دانستند نه در خط رهبرى شخص رهبر مى

هاى خود  بايست همه فعاليت  مى)عليهم السالم(و اما بيان دو خط مشى اساسى آه ائمه
 :ادندد را بر محور آن انجام مى

مصونيت دادن به امت از فروپاشى پس از سقوط انقالب و در اختيار امت قرار . ١
هايى  دادن عوامل تقويت آننده به ميزان آافى تا امت با ايمانى ثابت، روحى مجاهد و گام

 .استوار روى پاى خودشان بايستند

 باز تالش براى به دست گرفتن رهبرى انقالب و دولت و محو آثار انحراف و. ٢
گرداندن رهبرى به جريان طبيعى خود آه به اين ترتيب عناصر سه گانه تربيت در آن 

 .)١٨٠(مجتمع گشته و پيوند امت، با اجتماع، دولت و رهبرِى با آفايت آن برقرار شود

تا شرايط مناسب با  بود )عليهم السالم(خط مشى دوم محتاج برنامه ريزى درازمدت ائمه
 .ها، اهداف و احكام بنيادين اسالم را فراهم نمايند همه ارزش

ها، و احكامى آه دست آورد رسالت اسالم و مقصود از تشكيل حكومت  ارزش
اسالمى به نام خداوند خالق شريعت، عملى شدن آن و در نتيجه رسيدن انسان به آمال در 

 .خور او است

 پيروزى فورى براساس حمله مسلحانه را براى )عليهم السالم(به همين دليل بود آه ائمه
 .دانستند هاى حكومت اسالمى آافى نمى برقرار آردن پايه

بلكه چنين آارى محتاج آماده آردن ارتشى عقيدتى بود آه به امام و عصمت او 
هاى حكومتى  هاى بزرگ امام زندگى آرده و در عرصه ايمان مطلق داشته با هدف

مشى او بوده و همواره محافظ امورى باشد آه در تحقق مصالحى آه خدا مدافع خط 
 .براى امت اسالم مقرر داشته است دخالت دارد

آردند   تحميل مى)عليهم السالم(ها و شرايطى آه بر ائمه اما خط مشى اول با حاآميت
ه خط  هرگاه شرايط را براى به دست گرفتن حكومت آ)عليهم السالم(سازگارى داشت و ائمه

 .پرداختند ديدند به آن مى مشى دوم است مناسب نمى
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 در واقع عمق بخشيدن به رسالت در فكر و روح و )عليهم السالم(اين وجه از نقش ائمه
سياست امت بود به اين اميد آه بدينوسيله استحكام مناسبى در صفوف آنان ايجاد شود و 

 .اشى داشته باشنددر صورت سقوط انقالب مصونيت الزم را در برابر فروپ

اين مهم با ايجاد بنيان هايى زنده و هوشيار در ميان امت و دميدن روح رسالت در 
 .)١٨١(گرديد پذير مى اى صادقانه ميان امت و رسالت امكان آنان و به وجود آوردن ُعلقه

رآتى مثبت و فعاالنه براى حفظ و حكايت مستمر حرآت در اين دو خط مستلزم ح
تدابير الزم را )عليهم السالم(شد ائمه هرچه انحراف شديدتر مى. رسالت، امت و دولت بود

آمد  آردند و هرگاه باليى بر سر عقيده و انقالب اسالمى فرود مى در برابر آن اتخاذ مى
ماندند  ج آن عاجز مى از عال- به دليل بى آفايتى - هاى منحرِف وقت  و حكومت

 مبادرت به ارائه راه حل آرده و امت را از خطراتى آه تهديدشان )عليهم السالم(ائمه
آنان جامعه اسالمى را در زمينه عقايد از خطرات نابود آننده . داشتند آرد نگاه مى مى

 .)١٨٢(آردند حفظ مى

هاى مختلف و با تعدد   در عرصه)عليهم السالم(نوع عملكرد ائمهبينيم  اينجاست آه مى
روابط و جوانب و اولويت هايى آه براى آنان، به عنوان رهبرانى بيدار و باآفايت آه 
قصد پياده آردن اسالم و حفظ و تضمين جاودانگى آن را براى همه بشريت دارند حائز 

 :شود اهميت بود، به انواع گوناگونى تقسيم مى

صلى ( مسئول پاسدارى از ميراث گرانسنگ پيامبر عظيم الشأن اسالم)عليهم السالم(ئمها

 :آند و ماحصل زحمات طاقت فرساى او بودند آه در اين موارد بروز مى)اهللا عليه وآله

 از جانب خدا آورد آه در آتاب  )صلى اهللا عليه وآله(رسالت و شريعتى آه پيامبر اآرم. ١
 .ه استو سنت نمود پيدا آرد

 با دستان مبارك خود آنان را ساخته و تربيت )صلى اهللا عليه وآله(امتى آه پيامبر اآرم. ٢
 .نمود

 پديد آورد يا دولتى آه پايه )صلى اهللا عليه وآله(جامعه سياسى اسالمى آه پيامبر اآرم. ٣
 .ريزى آرده و بنيان هايش را تحكيم نمود

عليهم (بيت دار آن شد و از ميان اهلرهبرى، آه خود به عنوان نمونه عهده . ٤

 .پاك خود آسانى را براى به ظهور رسانيدن آن پرورش داد)السالم
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اما اگر به دليل ضرورت حفظ جامعه سياسى اسالم و ايمن سازى دولت اسالمى از 
فروپاشى امكان حفظ و نگهدارى مرآز رهبرى حكومت ـ آه ائمه معصومين از جانب 

 براى تصدى آن و در ضمن آن تربيت امت انتخاب شده بودند ـ  )يه وآلهصلى اهللا عل(رسول اهللا
نبود اولويت با حفظ نظام اسالم بوده و آن بزرگواران تا سرحد امكان و تا جايى آه 

داد در راه حفظ دولت اسالمى از  شرايط و واقعيات موجود در جامعه به آنان اجازه مى
 .آردند خطر فروپاشى تالش مى

چرا آه سقوط دولت اسالمى به معنى تمام شدن آار و وانهاده شدن امت به حال خود 
 در اين شرايط سعى در نجات اين امت مسلمان و حراست از )عليهم السالم(نبود، بلكه ائمه

 .اين شريعت الهى از خطر فروپاشى و اضمحالل آامل داشتند

 بر حسب اختالف اوضاع و )عليهم السالم(هاى فعاليت ائمه از اين رو است آه حيطه
 :باشند باشد اين اختالف اوضاع و شرايط بدين قرار مى شرايط از تنوع برخوردار مى

 . نوع حكومت وقت-

 و )عليهم السالم( ميزان فرهنگ، بيدارى، ايمان امت و ميزان شناخت آنان از ائمه-
 .اندازه متابعت آنان از حاآمان منحرف

 .آم بر نظام و دولت اسالمى نوع شرايط حا-

 . ميزان پايبندى حاآمان به اسالم-

 نوع ابزارى آه حاآمان براى تقويت حكومت و استحكام سيطره خود از آن استفاده -
 .آردند مى

هاى منحرف زمان  ها و رهبرى  در برابر حكومت)عليهم السالم(در اين شرايط، ائمه
گر   حاآم جائر از فزونى انحراف جلوهخود فعاليت مستمرى داشتند آه در بازداشتن

گرديد يا در شرايطى آه خطر  هاى زبانى متحقق مى شد حال اين آار با موعظه مى
 در )عليه السالم( چون قيام امام حسين-نمود با قيام مسلحانه  نابودى اسالمى را تهديد مى

 .آردند  و تا پاى جان در اين راه ايستادگى مى- برابر يزيد بن معاويه 

 به دولت اسالمى )عليهم السالم(هاى غير مستقيم ائمه زمانى نيز به رغم يارى رسانى
 به صورت ايجاد و تقويت )عليهم السالم(در هنگام تهديد خطراز سوى آفار، مبارزه ائمه

گر  هاى مخالف به جهت متزلزل آردن رهبرى منحرف نظام اسالمى جلوه دائمى جريان
 .گرديد مى

 همچنين در زمينه تربيت اعتقادى، اخالقى و سياسى امت نيز نقش )معليهم السال(ائمه
فعال و مستمرى داشتند، اين رسالت با تربيت اصحاب دانشمند و به وجود آوردن آادر 



علمى و شخصيت هايى آه براى جامعه نقش الگو داشته باشند عملى شد، آسانى آه به 
تى آه در طول زمان در زمينه فهم انتشار بيدارى و فكر اسالمى، پاسخ گويى به شبها

هاى فكرى منحرف وارداتى،  شد و روبرو شدن با جريان رسالت و شريعت پيدا مى
هاى به ظاهر علمى منحرفى آه آلت دست و  هاى منحرف سياسى و شخصيت جريان

 .تأييد آننده حكومت حاآمان منحرف بودند، همت گماشتند

دست داشت جايگزين مناسبى ازجهت آنان براى رهبرى منحرفى آه قدرت را در 
فكرى، اخالقى و سياسى ارائه آردند آه در رهبرى مشروع اهل بيت عصمت و 

آرد اين اشخاص ميزان شناخت مردم از اهل   ظهور و بروز پيدا مى)عليهم السالم(طهارت
رى  و ايمان امت نسبت به آنان را افزايش داده و آنان را به امامت و رهب)عليهم السالم(بيت
 .انگيختند  برمى)عليهم السالم(ائمه

 به عرصه زندگى عموم مردم و )عليهم السالم(عالوه بر اين امور، وارد شدن خود ائمه
ارتباط مستقيم با آنان و ايجاد رابطه عاطفى با قشر وسيعى از مسلمانان خود عامل 

 .مضاعفى در اين راه بود

مند بودند تصادفًا   قرنها از آن بهره)عليهم السالم(رهبرى مردمى فراگيرى آه اهل بيت
يا به واسطه انتساب به پيامبر به وجود نيامده بود، چراآه بسيار بودند افراد ديگرى از 

 آه از چنين جايگاهى برخوردار نگرديدند، زيرا امت )صلى اهللا عليه وآله(منسوبان پيامبر
هاى مختلف   عرصهاسالم منزلت رهبرى خود را مجانى به آسى نداده و تا آسى در

ها و مسائل مورد توجه مردم از خود سخاوتمندانه مايه نگذارد به رتبه  مشكالت، غم
 .ها نايل نخواهد گشت حكومت بر دل

اين چنين بود آه اسالم على رغم تغيير و مسخ شدگِى راهكارهاى پياده شدن عملى، 
 بدل گرديد آه در از حيث نظرى سالم از انحراف باقى مانده و امت اسالمى به امتى

برابر هجوم فكرى و سياسى بيگانگان ايستادگى آرده و توانست در دراز مدت قدرت 
خود را باز يابد آه آثار آن را حتى پس از قرنها سقوط و ازهم گسيختگى، در قرن 

 .آنيم معاصر مشاهده مى

ه تربيت ها را به واسطه همت گماردن ب  تمام اين پيروزى)عليهم السالم(ائمه معصومين
مجموعه صالحى آه به امامت ايشان ايمان داشتند به دست آوردند، آن بزرگواران به 
رشِد بيدارى و ايمان در دست پروردگان خود از طريق برنامه ريزى براى سلوك آنان، 

هاى مؤثر در پايدارى جهت فائق آمدن  پشتيبانى دائم فكرى و تقويت آنان با همه روش
 رسالى بدل آردند آه با - پيروان خود را به سپاهى عقيدتى ها پرداخته و بر سختى



هاى اين رسالت زيسته و شب و روز در راه نگاهدارى و نشر و پياده آردن  مشغولى دل
 .نمودند آن تالش مى

 

 )عليهم السالم(مراحل حرآت مبارزاتى ائمه طاهرين

ايطى آه در آن زمان آنيم و شر  مراجعه مى)عليهم السالم(زمانى آه به تاريخ اهل بيت
هاى عمومى و  گيرى آن را احاطه آرده بود از يك طرف و نحوه برخورد و موضع

بينيم آه آن را  دهيم مى  را از ديگر سوى مورد توجه قرار مى)عليهم السالم(خصوصى ائمه
توان به سه مرحله و عصر تقسيم بندى آرد آه عليرغم اشتراك در بسيارى از  مى

اى از حوادث آه تعيين آننده خط فاصل  ها با مالحظه مجموعه ىگير شرايط و موضع
 .باشند ميان هر آدام از اين سه دوره است از هم قابل تفكيك مى

 آغاز شده و در زمان امامت )صلى اهللا عليه وآله(اولين مرحله از زمان وفات پيامبر اآرم
وه گر بوده است، اين  جل)عليهم السالم(حضرت على، امام حسن، امام حسين و امام سجاد

مرحله به تعبيرى مرحله جدا شدن از پيامدهاى انحراِف بعد از پيامبر بود، اين 
بزرگواران اگر چه امكان براندازى رهبرى منحرف را نداشتند، اما با هدف حفظ 
عناصر اصلى رسالت دست به عمليات مصون سازى زده موفق به آشكار آردن 

 .صيانت از اصل رسالت اسالمى شدندنادرستى آن رهبرى براى امت و 

 عالوه بر آوشش فراوان در جهت ايجاد و تشكيل )عليهم السالم(به طور آلى ائمه
مجموعه مؤمن و صالحى به رهبرى خود، هيچ گاه در امور مربوط به نظام اسالم و 

 .گذاشتند امت مسلمان، امت و دولت را از حمايت خود بى نصيب نمى

 آه از نيمه دوم زندگانى شريف امام )عليهم السالم( ائمهدومين مرحله مبارزاتى
 امتداد يافته است داراى دو ويژگى )عليه السالم(آغاز و تا زمان امام آاظم)عليه السالم(سجاد
 :است عمده

 در آشكار ساختن نادرستى خط خالفت و حساس )عليهم السالم(پس از توفيق ائمه. ١
 )صلى اهللا عليه وآله(ده انحراِف پس از وفات رسول اهللاآردن مردم نسبت به عوامل تشديد آنن

در مرآز رهبرى عالم اسالم، آوشش آن بزرگواران در اين راه مصروف شد آه دستگاه 
خالفت را از نظر قدرِت دفاع علمى و اعتقادى خلع سالح آنند چراآه دستگاه براى 

وعاظ (داق بارز نگهدارى خود به تقويت گروهى از عالم نمايان و محدثان آه مص
بودند پرداخته بودند تا با تأييد ايشان و ترويج واليت آنان به حكومت خود ) السالطين

 .رنگ و لعاب شرع دهند



 پرورش طبقه درستكارى بود )عليهم السالم(دومين ويژگى اين مرحله از مبارزه ائمه. ٢
حله به تهيه طرح آه شالوده آن در مرحله اول مبارزه ريخته شده بود ايشان در اين مر

 امين بر اجراى آن بودند پرداختند ]از جانب خدا[تفصيلى و تشريح خط رسالت آه خود 
هايى از  هاى نظرى اسالِم اماميه و تربيت نسل آه آثار آن در تبيين و انتشار آموزه

خط داشمندان دست پرورده خلفا دانشمندان بر اساس فرهنگ اسالم امامى در مقابل 
 .جلوه آرده است) وعاظ السالطين(

عالوه بر اين، مسئوليت پاسخگويى به شبهات وارد شده و نمودار ساختن نادرستى 
 .آشيدند شد را نيز بر دوش مى هاى مذهبى آه از سوى خلفا يا ديگران اختراع مى فرقه

هاى  ها و رهبرى ن حكومت در اين مرحله براى متزلزل آرد)عليهم السالم(ائمه
آردند، اين آار ضمن پشتيبانى از بعضى  منحرف از هيچ آوششى فروگذار نمى

هاى مخالف با قدرت حاآم خصوصًا حرآت هايى آه جنبه انقالبى داشته و  حرآت
 پس از قيام امام )صلى اهللا عليه وآله(بعضى از آن با تكيه زدگان بر آرسى خالفت پيامبر اآرم

 .گرديد شدند، انجام مى  رو در رو مى)السالمعليه (حسين

سومين مرحله از اين مبارزه از نيمه پايانى زندگى امام آاظم شروع شده و در زمان 
 . پايان يافته است)عليه السالم(امام مهدى

پس از ايمن سازى مجموعه صالح و ترسيم مفصل خط مشى عقيدتى، اخالقى و 
عتًا براى خلفا معلوم شده بود آه قدرت رهبرى سياسى، در مرحله دوم مبارزاتى، طبي

 به جايى رسيده است آه ديگر آماده به دست گرفتن حكومت و )عليهم السالم(اهل بيت
باشد و اين مطلب موجب عكس العمل  بازگرداندن جامعه اسالمى به جايگاه حقيقى آن مى

 . شده بود)عليهم السالم(گيرى خلفا در برابر ائمه و موضع

گيرى خلفا در   نيز در قبال خلفا نيز به نوع موضع)عليهم السالم(موضع گيرى ائمه
 نيز در )عليهم السالم(گيرى خلفا مواضع ائمه برابر آنان بستگى داشته و با تغيير موضع

 .آرد قبال آن تغيير مى

دادند آه پس از آشكار شدن نادرستى و دروغ خلفا   احتمال مى)عليهم السالم(چون ائمه
 آه براى امت اسالم به مثابه )عليهم السالم(براى مردم و آگاهى خلفا از جايگاه مردمى ائمه

آمدند، به اضافه رويارويى دائم  تجسم عينى يك حكومت شرعى واقعى به شمار مى
 با آنان ديگر خلفا به آنان اجازه باقى ماندن در متن جامعه و فعاليت )عليهم السالم(ائمه

 در باره مجموعه صالحى بود آه )عليهم السالم(ند داد، بيشترين اهتمام ائمهآزادانه را نخواه
خود آنان را تربيت آرده و خط مشى مبارزه را به آنان آموخته بودند آن بزرگواران 



بيشترين تأآيد را بر ايمنى بخشى و خود آفا آردن اين جماعت داشتند تا بتوانند به دور 
 . آننداز رهبر نيز فعاليت خود را حفظ

آند تا  از اينجا است آه پديده تربيت فقيهان و ارجاع دادن مردم به آن نمود پيدا مى
 وعده آن را داده و پايان آن را جز )صلى اهللا عليه وآله(فقها براى زمان غيبتى آه پيامبر اآرم

 .داند براى حل و فصل مشكالت و امور جامعه آزموده شوند خدا نمى

 توانستند ضمن يك برنامه ريزى دراز مدت از پيشرفت ) السالمعليهم(بدين ترتيب ائمه
رفت تا به جدايى امت از اسالم  انحراف رو به تزايد حكومت و رهبرى اسالمى آه مى

اصيل و در نتيجه محو و نابودى آامل شريعت و رسالت الهى منجر گردد جلوگيرى 
 .آنند

 اين بود آه نمونه ديگرى آنچه آه از دور شدن امت از اسالم اصيل جلوگيرى آرد
ها  ها و اهداف اصيل و عارى از پيرايه از اسالم به آنان عرضه شد آه از نظر ارزش

 به )عليهم السالم(بيت بود اين نمونه اصيل اسالم را مسلمانان بيدار به رهبرى ائمه اهل
 پاك و جامعه عرضه آردند اهل بيتى آه خداوند آلودگى را از خاندانشان زدوده و آنان را

 .پاآيزه گردانده است

 براى اسالم تنها در شيعيان آه معتقد به امامت آن )عليهم السالم(تز ائمه طاهرين
. بزرگواران بودند تأثير نگذاشته بود بلكه بازتاب بزرگى در تمام جهان اسالم داشت

هان  براى پياده آردن اسالم تز خاص خود را داشتند و مدعى رهبرى ج)عليهم السالم(ائمه
اسالم بودند و اگرچه جز تعداد معدودى از ميان امت اسالم به اين دعوت پاسخ مثبت 
ندادند اما از آنجا آه اين تز نمودار آننده نمونه صحيح و تعيين آننده خط مشى واضح و 

بود توانست با ... هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، اخالقى، عبادى و صريحى در زمينه
ن روزگار ارتباط بر قرار نموده و آنان را به مرور زمان وادار به همه جامعه مسلمان آ

نگاهى نو از ديدگاهى نو به اسالم نمايد نگاهى از ديدگاهى غير آن آه نظام حاآم بر 
جامعه اسالمى به برآت اين ديدگاه به مراقبت از ; زندگى آنان بر ايشان تحميل آرده بود

 .)١٨٣(ندداشت اسالم پرداخته و آن را به پا مى

                                                           
 .٨٠ -  ٧٩ /أهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف. ١٨٣



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هاى عصر امام سجاد ويژگى

 

ترين   در سخت)عليه السالم(از البالى مباحث گذشته به روشنى معلوم شد آه امام سجاد
چرا آه آن زيسته است  اند مى  با آن رو به رو بوده)عليهم السالم(برهه از تاريخ آه ائمه

 آغاز گرديده )صلى اهللا عليه وآله(حضرت با نقطه اوج انحرافى آه از پس وفات رسول خدا
 .است بود هم عصر بوده

العابدين از حالت پنهان بيرون آمده و حتى  زيرا انحراف مزبور در زمان امام زين
كومت آردند آشكار بوده چهره واقعى ح در شعار هايى آه خلفا در مقام عمل مطرح مى

خلفا بعد از قتل امام حسين بر امت اسالم آشكار گشته و مردم از حقيقت و واقعيت پليد 
 .آنان آگاه شده و ديگر پوششى بر زشتى و ناروايى حكومت آنان وجود نداشت

 به دنيا آمد با همه بالها )عليه السالم( چون قبل از شهادت امام على)عليه السالم(امام سجاد
او در .  روى داد معاصر بود)عليه السالم(ر زمان جدش اميرالمؤمنينهايى آه د و سختى

شرايطى ديده به جهان گشود آه جد بزرگوارش درگير جنگ با ناآثين، قاسطين و 
هايى آه   و رنج)عليه السالم(مارقين بود پس از آن نيز در آنار عمويش امام حسن مجتبى

آن حضرت در . گشت زيست مىاز معاويه و آارگزاران و مزدورانش بر وى وارد 
ها و فجايع با وى همراه بود، تا اينكه   نيز در تمام رنج)عليه السالم(زمان پدرش امام حسين

ها زمانى  پس از شهادت پدر، خود مستقال با مشكالت روبرو گرديد آه اوج اين مصيبت
 شده و )هللا عليه وآلهصلى ا(امّيه با اسبان خود در مدينه داخل مسجد پيامبر بود آه ديد سپاه بنى

صلى اهللا عليه (اسبان خود را در آن بستند، مسجدى آه پايگاه انتشار افكار و رسالت پيامبر

امّيه آه شهر مدينه و مسجد پيامبر را براى فساد   به سوى جهانيان بود، سپاهيان بنى)وآله
 پيامبر هاى و ترآتازى خود مباح آرده بوده، به اين مسجد اهانت آرده و همه حريم

عليه (همه اين مصائب در زمان امام زين العابدين.  را پايمال نمودند)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 .روى داد )السالم



در روزگارى آه مثله آردن انتقامجويانه، آويختن از درختان، قطع دست و پا و 
اى  ترين وسيله هاى بدنى همه روزه ورد زبان مردم بود و آشتن، ساده انواع  شكنجه

 .رفت بود آه در آن روزگار براى مقابله با مخالفان به آار مى

هاى عجيب  امويان در تجمل و ناز و نعمت غرق شده بودند، تاريخ نگاران داستان
ها و اقتصاد مسلمانان توسط  ها و بازيچه قرار دادن ثروت بسيارى در باره آامجويى

آنان حتى در بذل و بخشش به شعرا و خوانندگان، از حد اعتدال . )١٨٤(اند آنان نقل آرده
، در روزگار امويان لهو، مسخرگى و هرزگى زندگى مردم )١٨٥(بسيار فراتر رفته بودند

 اموى را در جاى جاى جهان اسالم خصوصًا در مكه و مدينه فرا گرفته بود، حكومت
براى شكستن حرمت اين دو شهر در ميان مسلمانان، به اشاعه فساد در اين دو شهر 

 .داد اى مى اهميت ويژه

 رواج يافت آه اين شهر به صورت )صلى اهللا عليه وآله(موسيقى چنان در مدينه پيامبر
مرآز اين آار در آمد آه ياد آورى آن عرق شرم بر پيشانى انسان مؤمن به خدا و رسول 

 .نشاند مى

حتى عالمان و عابدان اهل مدينه هم از غنا و موسيقى در اين شهر : ابوالفرج گويد
 .)١٨٦(آردند جلوگيرى نمى

اى اهل مدينه برخورد شما با غنا تعجب : ابويوسف به يكى از مردم مدينه گفته است
 !!.)١٨٧(دآور است آه همه اقشار شما از شريف و پست از آن ابايى نداري

آردند، در  اند آه چون عقيق آواز سر داده و نوازندگان شروع به نواختن مى آورده
نمود تا  مدينه هيچ مرد و زن جوان و پيرى نبود مگر اينكه به بيرون منزل توجه مى

 .)١٨٨(صداى غنا را بشنود

آرى در تمدن آن روز مدينه پيامبر آه يكى از شهرهاى عمده مملكت اسالمى به 
اى براى تعليم  رفت به صورت يكى از مراآز غنا و آموزشگاه برجسته شمار مى

گرايى   ، در حالى آه دين اسالم با لهو و هرزه)١٨٩(آنيزآان آوازخوان در آمده بود
مخالفت داشته و انسان مسلمان را براى آبادانى زندگى دنيا و آخرت به زندگى آميخته با 

                                                           
 .٦٦٥دراسة وتحليلالعابدين  زين حياة االمام.١٨٤
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 .٢٥٠ /المدينة و مكة



هاى آمال و  آوشش و جديت، اعمال نيكو، پيشى گرفتن در خيرات، صعود بر قله
ها فراخوانده  انبهاى زندگى و نگاهبانى از تباه شدن آناستفاده بهينه از بر لحظات گر

 .است

 نيز به تمام معنى فلج بود، چرا آه خط سياسى )عليه السالم(جّو علمى دوران امام سجاد
دولت اموى از آغاز بر خشكاندن ريشه دانش، دور آردن بيدارى و فرهنگ از زندگى 

بود، زيرا بروز بيدارى  رآز يافتهمردم و در افكندن آنان در پرتگاه عميق نادانى تم
همگانى و پخش شدن دانش ميان مسلمانان تهديد آننده مصالح و موجب عدم پايندگى 

صلى اهللا (حكومت آنان بود، حكومتى آه از زمان تكيه زدن آنان بر آرسى جانشينى پيامبر

 .بود  از جهل و غفلت مردم بهره جسته)عليه وآله

توان از البالى اشعارى آه شعراى آن عصر  يز مىجّو ادبى زمان آن حضرت را ن
شمار آن زمانه  اند دريافت، اشعارى آه به هيچ وجه نشان دهنده مشكالت بى سروده

اى  نبود، بلكه در بر دارنده هيچ مسئله جدى و عقالئى هم نبود و در واقع اشعارى قبيله
ز قبيل ميهمان نوازى، بود آه در هر آدام از آن شاعر به بيان امتيازات قبيله خود ا

پرداخت يا از ديگر سوى بازارى براى هجوهاى تلخ و  زيادى مال يا زيادى نفرات مى
 .)١٩٠(ها و القاب ناپسند به يكديگر شده بود گزنده و دادن نسبت

                                                           
 .٦٧٣ - ٦٧٢ /حياة االمام زين العابدين دراسة و تحليل. ١٩٠



 

 

 

 بخش سوم

 )المعليه الس(ريزى جهادى امام سجاد برنامه

 

هاى خود را با  شود آه سبب اختالف روش در سيره ائمه موارد متعددى يافت مى
 .اند يكديگر در شيوه رهبرى حرآت اسالمى براى مردم بيان نموده

 عرض )عليه السالم(اند آه در سفر حج در راه مكه عّباد بصرى به امام سجاد آورده
ا برگزيدى، و اين آيه را جنگ و سختى آن را وانهادى و آسانى سفر حج ر: آرد
 در حقيقت، خدا از ;)ِإنَّ الّلَه اْشَترى ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َأْنُفَسُهْم َو َأْمواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة(:خواند

 )١٩١(. اينكه بهشت براى آنان باشد، خريده است]بهاى[مؤمنان، جان و مالشان را به 

الّتاِئُبوَن اْلعاِبُدوَن (: آيه بعد را هم بخوان:  در جواب او فرمودند)عليه السالم(امام سجاد

اْلحاِمُدوَن الّساِئُحوَن الّراِآُعوَن الّساِجُدوَن ْاآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو الّناُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو 

آنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران،  توبه همان ]آن مؤمنان،[; )اْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد الّلِه َو َبشِِّر اْلُمْؤِمنين

آنندگان، وادارندگان به آارهاى پسنديده، بازدارندگان از آارهاى ناپسند و  آنندگان، سجده داران، رآوع روزه

 . و مؤمنان را بشارت ده. پاسداران مقّررات خدايند

 - است   يعنى چنان مؤمنانى آه اوصاف آن در اين آيه آمده-هرگاه آنان : سپس فرمود

 .)١٩٢(پيدا شدند هرگز چيزى را بر جهاد ترجيح نخواهيم داد

 با اين جواب به صورت قاطعى، سياست، نوع مبارزه و رويكرد )عليه السالم(امام
هاى پيدايش اين روند را بيان  هحرآت خود در آن مقطع زمانى و از اين طريق انگيز

اند، چرا آه دست نگه داشتن آن حضرت از مبارزه مسلحانه و رويارويى نظامى  فرموده
با حكومت اموى چنان آه عباد بصرى گمان آرده بود از روى ميل به زندگى و 

هاى دنيوى نبوده، بلكه به اين خاطر بوده است آه شرايط و امكانات الزم براى يك  نعمت
آت نظامى پيروزمند موجود نبوده و در چنين شرايطى هرگونه اقدامى نه تنها هيچ حر

 .اى آامال برعكس داشت آرد بلكه نتيجه خطرى را متوجه حكومت نمى

                                                           
 .١١١ /توبة. ١٩١
 .  با مختصر اختالفى در آلمات٤/١٧٣طالب  ، مناقب آل ابى٢/١٤١من اليحضره الفقيه . ١٩٢



 )عليهم السالم( و بانوان بزرگوار اهل بيت)عليه السالم(پس از فاجعه آربال امام سجاد

 مستقيمًا سياسِت پرده بردارى از چهره - ما  سالم اهللا عليه-همچون حضرت زينب و ام آلثوم 
امّيه و آگاه نمودن مردم از مسئوليت تاريخى آه در برابر خدا و پيامبر داشتند  آريه بنى

امّيه بر چهره سياست زشت و خطرناك خود آشيده  را در پيش گرفتند، پرده هايى آه بنى
 .بودند

 و بانوان )عليه السالم(ات امام سجادها و آلم بينيم خطبه از اينجا است آه به روشنى مى
 در عراق يكپارچه افكار مردم را مورد خطاب قرار داده، توجه آن )عليهم السالم(اهل بيت

امّيه در حق دين  را به سهمناآى خطرى آه دامنگيرشان گشته و عمق جنايتى آه بنى
 .نمودند خداى متعال رواداشته بودند جلب مى

ها   معرفى اسيران بود و اينكه آن)عليه السالم(م سجاددر شام نقطه عطف آلمات اما
 هستند، همچنين رسوا آردن حكومت اموى و برهنه آردن )صلى اهللا عليه وآله(خاندان پيامبر

 .آن حكومت در برابر شاميان از پوشش دروغينى آه باعث گمراهى مردم شده بود

ماتى در جهت برانگيختن فكر و  پيش از بازگشت به مدينه به اقدا)عليه السالم(امام سجاد
بيدارى جهان اسالم و آگاه آردن مردم از باليى آه بر سر رسالت اسالم آمد آه فاجعه 
آربال مصداق بارز آن بود دست زد، سخنرانى ايشان در برابر مردم آآنده از همين 

 .معانى و مضامين بود

ود و نادانى فرورفته آزمون آربال عمال نشان داد آه امت اسالم به آلى در حالت رآ
و اگر نگوييم اين وضعيت روح مبارزه را در آنان به آلى نابود آرده بود الاقل آن را در 

 .نهانگاه جانشان پنهان ساخته بود

 به عنوان پيشواى مردم و آسى آه اينك )عليه السالم(در چنين شرايطى امام سجاد
نگريست، لذا شيوه  رهبرى جامعه به او رسيده است آامال به ديده عبرت به اين پديده مى

مبارزه خود را مبتنى بر تقويت جّو دينى در جامعه و توسعه آن به جهان اسالم و سعى 
در باال بردن سطح بيدارى اسالمى و گشودن راهكارهاى عملى در ميان اقشار مختلف و 

امّيه در  ان تبليغ فكر اسالمى ناب را در برابر تفكرى آه بنىتربيت هدايتگرانى آه تو
 .آوشيدند داشته باشند نمود ترويج آن مى

ها بود آه نيروهاى  و چنين روشى هم توجيهات مخصوص به خود دارد، سال
انحراف بر مراآز توجيه فكرى و اجتماعى دست انداخته و بدين وسيله توانسته بودند تا 

 انحراف ذوب شده باشد و اين امر رويارويى جريان سالم اسالمى با نسلى بسازند آه در
نمود، چرا آه جريان انحراف بسيار قوى و داراى پوشش دفاعى  آنان را ناممكن مى



هاى اجتماعى بود و مبارزه با آن جز وارد  ها و قدرت مستحكمى متشكل از سازمان
 . بر نداشتهاى پياپى حاصل ديگرى براى جريان سالم در آمدن زيان

 اداره حكومت را به دست نياورده و زنده )عليهم السالم(اى آه ائمه بنا بر اين، در برهه
ماندن رسالت در مقام فكر و عمل به بقاء همين جريان اسالمى در ميان امت و 

هاى مردمى آن بستگى داشت روند افزايش و تقويت آمى و آيفى جريان اسالمى  پايگاه
 .بوده استامرى تأخير بردار ن

ها مطابق با برنامه ريزى آن   در همه زمينه)عليه السالم(هاى امام سجاد برنامه
حضرت، موفق بوده است، اآنون به دو نمونه از مصاديق عملى اين موفقيت اشاره 

 :آنيم مى

 در زمينه اجتماعى به ثمر نشست و ايشان مورد احترام و )عليه السالم(طرح امام سجاد
سيعى از امت اسالم قرار گرفت آه همه منابع تاريخى بر اين مطلب و محبت اقشار و
 .اتفاق نظر دارند

 :نويسد ابن خلكان مى

هشام بن عبدالملك در زمان خالفت پدرش عبدالملك بن مروان به سفر حج رفت، او 
به [در هنگام طواف تالش زيادى آرد تا دست خود را به حجراالسود برساند و آن را 

آند، اما در اثر ازدحام جمعيت موفق به اين آار نگرديد، سپس » استالم« ]تعبير فقهى
براى او منبرى نهادند تا او در حاليكه گروهى از بزرگان شام گرداگردش بودند بر باالى 

العابدين  آن نشسته و از باالى آن به طواف آردن مردم نگاه آند، در اين حال امام زين
ترين و خوشبوترين   آه از زيباروى»اهللا عنهم رضى« البعلى بن الحسين بن على بن ابى ط

مردم بود وارد مسجد گرديد و چون به حجر االسود رسيد مردم براى آن حضرت راه 
اين آيست آه : باز نمودند تا ايشان حجر را استالم فرمودند، مردى از اهل شام گفت

ادا شاميان به امام دارند؟ هشام از ترس اين آه مب چنين او را محترم مى مردم اين
در اين هنگام فرزدق آه در . شناسم من او را نمى: مند شوند گفت  عالقه)عليه السالم(سجاد

اى : شناسم، مرد شامى به او گفت من او را مى: آنجا حضور داشت به سخن آمد و گفت
 )عليه السالم(ابوفراس او آيست؟ فرزدق در جواب، اين ابيات را در توصيف امام سجاد

 :ودسر

شناسد، اين آسى است آه  هايش را مى اين همان آسى است آه سرزمين بطحا گام«
 »خانه آعبه و ِحّل و حرم با او آشنايى دارند



اين پسر بهتريِن بندگان خدا است و اين، شخصيِت برجسته، پاك، پرهيزآار و «
 »برگزيده است

:  خواهد گفتافتد هرآه از ايشان به سخن آيد، چون ديدگان قريش بر وى مى«
 »بزرگوارى در مكارم اخالق او ختم گرديده است

 مشتق شده، )صلى اهللا عليه وآله(اش از رسول خدا او آسى است آه جوشش سرچشمه«
 »عناصر وجودى و سرشت و خلق و خوى او پاآيزه گشته است

  است آه پيامبران)عليها السالم(شناسى بدان آه او فرزند فاطمه زهرا اگر او را نمى«
 »اند خدا با جد او پايان پذيرفته

اين آسى است آه خداوند از ازل او را گرامى داشته و خط بزرگى او را با قلم «
 »قدرتش در لوح محفوظ نگاشته است

اطالعى آنى چيزى از مقام او آاسته نخواهد شد چرا  اگر تو در باره او اظهار بى«
 »شناسند ى مىآه عرب و عجم آن آسى را آه تو منكر شناختنش هست

همانا آه او از گروهى است آه محبت آنان عين دين، دشمنى با ايشان محض آفر «
 »و نزديكى به آنان دست آويِز نجات است

اگر اهل پرهيزآارى را شماره آنند اين خاندان، پيشواياِن آنان، و اگر از بهترين «
 »مردمان روى زمين سؤال آنند پاسخى جز نام آنان نخواهند شنيد

يك مخلوق خدا است آه حق نعمت اين خاندان را بر گردن نداشته و اين حق  آدام«
 »موجب اقرارش بر تقدم اين خاندان بر سايرين نشده باشد؟

هر آه به خدا ايمان آورده بايد به تقدم و حق نعمت آنان اعتراف آند چرا آه همه «
 .)١٩٣(»ها از در اين خانه به دين خدا رسيده اند امت

                                                           
 / ٦ابن خلكان، وفيات االعيان : ك.ده طوالنى است و در بسيارى از منابع تاريخى و ادبى ذآر شده است راين قصي. ١٩٣

به ساير منابعى آه )عليه السالم( به نقل از محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق١٥١ ، ١٥٠ / ٢مفيد، ارشاد  ، شيخ٩٦
*** هذا الذي َتعِرُف الَبطحاُء َوطأَتُه . اجعه آنيدتوانيد مر در اوايل فصل اول باب اول آتاب ذآر شده است نيز مى

 والَبيُت َيعِرُفُه والِحلُّ والَحَرُم
 هذا النَّقيُّ الَتِقيُّ الطاِهُر الَعَلُم*** هذا اْبُن َخيِر ِعباِد اِهللا ُآلِِّهُم 

 إلى َمكاِرِم هذا َينَتهي الَكَرُم*** إذا َرَأْتُه ُقَريٌش قاَل قاِئُلها 
 طاَبْت َعناِصُرُه والِخيُم والِشَيُم***  ِمن َرسوِل اِهللا َنْبَعُتُه ُمشَتقٌَّة

 ِبَجدِِّه أنِبياُء اِهللا َقد ُخِتموا*** هذا ابُن فاِطَمة إْن ُآنَت جاِهَلُه 
 َجرى ِبذاك لُه في َلوِحِه الَقَلُم*** اهللا َشرََّفُه ِقْدمًا وَعظََّمُه 

 الَعرُب َتعِرُف َمْن َانَكْرَت والَعَجُم** *َفليَس َقوُلَك َمن هذا ِبضاِئِرِه 
 ُآْفٌر وُقْرُبُهم َمْنجًى وُمْعَتَصُم*** ِمْن َمعَشر ُحبُُّهْم ديٌن وُبْغُضُهُم 
 أو ِقيَل َمْن َخيُر أْهِل األْرِض ِقيَل ُهُم*** إْن ُعدَّ أْهُل الُتقى آاُنوا أِئمََّتُهم 
 ِالوَِّليَِّة هذا أْو َلُه ِنَعُم؟ *** أيُّ الَخالِئِق َلْيَسْت في ِرقاِبِهُم

 والديُن ِمْن َبْيِت هذا ناَلُه اُألَمُم*** َمْن َيعِرِف اَهللا َيْعِرْف أوَِّليََّة ذا 



چون هشام اين قصيده را شنيد در خشم شده و دستور داد تا فرزدق را حبس آردند، 
 نيز دوازده هزار درهم براى فرزدق فرستاد، فرزدق پول را نگرفت )عليه السالم(امام سجاد
ام نه براى پول،   را مدح آرده)عليه السالم(من فقط براى خدا امام زين العابدين: و گفت
ما خاندانى هستيم آه چون چيزى را بخشيديم هرگز «:  در پاسخ وى فرمودند)عليه السالم(امام

 »گيريم آن را باز پس نمى

 . را پذيرفت)عليه السالم(نيز صله امام سجادفرزدق 

اى  آند آه امام سجاد به محبوبيت مردمى واقعى و گسترده اين حادثه روشن مى
دست يافته بودند آه اين محبوبيت حتى در مقدسترين زمان و موقعيت عبادى نيز به 

 راه دانستند آه يافت، امت ايشان را پيشواى بر حق خود مى اى تجسم مى صورت زنده
آردند تا بدون هيچ گونه تنگى و فشارى به انجام مناسك خود  را براى ايشان باز مى

 و عواقب اين )عليهم السالم(بپردازد در حالى آه آنان از دشمنى حكومت اموى با اهل بيت
 .دشمنى نسبت به ياران و پيروان آنان آامال آگاه بودند

عليه (نشست، مسجد شريف نبوى و خانه امام به بار )عليه السالم(فعاليت علمى امام سجاد

اولترين  در طول سى و پنج سال ـ آه مدت امامت آن حضرت بود ـ شاهد دست)السالم
هاى معرفت اسالمى را نه   جويندگان همه زمينه)عليه السالم(هاى علمى بودند، امام فعاليت

 توانست هسته تنها در مكه و مدينه بلكه از سراسر جهان اسالم به خود جذب نمود و
هاى برجسته را به وجود بياورد آه دانش آموختگان  مرآزى يك مكتب فكرى با ويژگى

 .آن صاحبان انديشه، محدثان و فقيهان بودند

 در راه جمع آورى نيروها و تكميل )عليه السالم(از بزرگترين خطرهايى آه امام سجاد
هاى شيعه و اضمحالل نيروهاى آمادگى دوباره با آن مواجه بودند، از هم گسستگى پيوند

يابى به اهداف فوق ايجاد آمادگى   بوده و راه دست)عليه السالم(آن پس از شهادت امام حسين
 .هابود ها و برانگيختن اراده روانى عقيدتى، زنده آردن اميد در دل

 به مدد اقدامات آرام و منظم توانست در آستانه بازگشت آامل به )عليه السالم(امام سجاد
حالت از دست رفته شيعه و فراهم آمدِن قوى، سالم، جدى و حكيمانه آمادگى مذآور قرار 

 .گيرد

  روّيه جهادى خاصى آه مطابق با ضرورت هاى اين مرحله)عليه السالم(امام

 :توان در چند سطح به بحث در باره آن پرداخت مهم بود در پيش گرفتند آه مى

 

 



 جهاد فكرى و علمى. ١

فرهنگ . باشد انديشه سالم يكى از ارآان هر حرآت صحيح سياسى مىپيدا است آه 
سازى براى توده مردم و بيدار آردن آنان نسبت به حوادثى آه در پيرامونشان واقع 

آيد و وظايفى آه بر عهده آنان است اولين پايه مبارزه با  شود و آنچه بر سرشان مى مى
داشتن مردم از حق و  دور نگاههاى فاسدى است آه در طول تاريخ در جهت  نظام
 .اند هاى اصيل تالش آرده آموزه

 در اين زمينه نقش بسيار مهمى ايفا آرد آه در ايستادگى )عليه السالم(العابدين امام زين
آن . )١٩٤(آن حضرت در برابر جلوگيرى شديد حكومت از نقل احاديث جلوه آشكارى دارد

ايشان همواره . حضرت امر به روايت حديث فرموده و مردم را به آن ترغيب آرده است
در زندگى مطابق سنت عمل آرده، آن را پياده ساخته و مردم را نيز به پياده آردن و 

إّن أفضل األعمال ما « :ت شده آه فرمودآرد، از آن حضرت رواي عمل به آن دعوت مى

 .)١٩٥( برترين عمل آن است آه مطابق سنت انجام شود گرچه اندك باشد;»عمل بالسّنة وإن قّل

زيست و  دعوت مردم به پناه آوردن به قرآن در شرايطى آه امام سجاد در آن مى
 آه در حافظان و مفسران قرآن تجلى -ها و اصول حق  مان در صدد آندن ريشهحاآ
 در اين زمينه )عليه السالم(آمد و امام  بودند از مهمترين واجبات به شمار مى-نمود  مى

 :آوشش فراوانى آردند، از آلمات آن حضرت است آه فرمودند

از نقره ساخته و به جاى آب و گل از با قرآن باش آه خداوند بهشت خود را خشتى از طال و خشتى 

باشد، درجات آن به  مشك و زعفران مالط آن را درست آرده و سنگ ريزه هايش نيز از لؤلؤ مى

باشد و به هرآه اهل قرآن باشد گفته خواهد شد قرآن بخوان و صعود آن و  تعداد آيات قرآن مى

 نمود آه باالتر از آن جز مقام اى صعود خواهد  داخل بهشت شود به درجه]از اهل قرآن[هرآس 

 .)١٩٦(نيست اى پيامبران و صّديقان درجه

 :فرمود و در بسيارى از اوقات مى

 .)١٩٧(اگر همه مردم ميان مشرق و مغرب بميرند تا قرآن با من است مرا وحشت نخواهدگرفت

پرداخت و در ميان  جاد همچنان به اشكال مختلف به گراميداشت قرآن مىامام س
 و در ضمن تفسير قرآن به هدايت جامعه )١٩٨(صداترين قارى قرآن بود مردم خوش

 .پرداخت مى
                                                           

 .آغاز گرديد)صلى اهللا عليه وآله(ستقيمًا بعد از وفات رسول خدا چه نقل و چه نوشتن ـ م-روند جلوگيرى از حديث . ١٩٤
 .١٣٣ ح٢٢١ /محاسن. ١٩٥
 .١٣٣ / ٨، بحار االنوار ١٥٦ / ٣تفسير برهان  . ١٩٦
 .١٠٧ / ٤٦بحار األنوار  . ١٩٧



هاى توحيد الهى از راه   در راستاى استحكام قواعد و پايه)عليه السالم(امام سجاد
 آه - مانند جبر -تدالل به مسائل موافق با عقل و فطرت سليم و رّد افكار انحرافى اس

يابى به سلطه و سيطره بر افكار مردم آن را در جامعه ترويج  نظام حاآم با هدف دست
 .نمودند آوشش فراوانى داشتند مى

افتادند و با خلفا پس از سلطه بر جسم و دهان مردم به فكر تسلط بر افكار مردم 
ترويج عقائد انحرافى مانند جبر سعى در برآوردن اين هدف داشتند، گفتيم آه ابن زياد 

 را به خدا نسبت بدهد و )عليه السالم(خواست تا قتل امام حسين در حضور امام سجاد مى
 : با تالوت اين آيه دست رد بر سينه فكر انحرافى او زدند)عليه السالم(امام سجاد

و در .ستاند  خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى;)َتَوفَّى ْاَألْنُفَس حيَن َمْوِتهاالّلُه َي(
همان مجلس با اين جواب صريح به مبارزه با انحراف عقيدتى حاآم برخاستند و فرق 

هنگام مرِگ طبيعى به خدا نسبت  آه قرآن آن را در -) گرفتن جان(ميان َتَوّفى َنْفس 
 و قتل آه عبارت از خارج آردن روح مقتول توسط قاتل قبل از رسيدن زمان -دهد  مى

 .مرگ طبيعى است روشن فرمودند

رسد به  آيا مصبيت هايى آه به مردم مى:  در پاسخ اين سؤال آه)عليه السالم(امام
 :؟ فرمودندواسطه قضا و قدر الهى است يا به واسطه اعمال خود آن

و خداوند بندگان صالح خود را ... رابطه قضا و قدر و اعمال انسانها مانند رابطه روح و بدن است

 ،آند در اين زمينه يارى مى

 :سپس فرمودند

بدانيد آه ستمكارترين مردم آسى است آه ستم خود را عين عدل ببيند و عدل را از آسى آه هدايت 

 .)١٩٩(يافته است ستمكارى شمارد

 .به مبارزه برخاستند» ِارجاء«و » تجسيم«، »تشبيه«و بدين ترتيب با عقايد انحرافِى 

 در رابطه با امامت و واليت خود نيز بدون هيچ تقيه يا پرده )عليه السالم(امام سجاد
پوشى و با آمال صراحت و روشنى اين مطلب را اعالم نموده و احاديث متعددى وجود 

 :نمايد از آن جمله است ه بر اين امر تصريح مىدارد آ

نحن أئّمة المسلمين، وحجج اهللا على العالمين، وسادة المؤمنين وقادة الغّر المحّجلين «

ولوال ... وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل األرض، آما أّن النجوم أمان ألهل السماء

لق اهللا آدم من حّجة هللا فيها، ما في األرض مّنا لساخت بأهلها، ولم تخُل األرض منذ خ
                                                                                                                                                                      

 .٤٥، ح ٥، ب ٧٠ ج /بحار األنوار. ١٩٨
 .٣٦٦ /حيد صدوقتو. ١٩٩



ظاهر مشهور أو غائب مستور، وال تخلو إلى أن تقوم الساعة من حّجة هللا فيها، ولو 

 ;»ال ذلك لم يعبد اهللا

ما پيشوايان مسلمانان، حجت خداوند بر جهانيان، آقاى مؤمنان، سرآرده گروه سپيد پيشانيان نورانى 

باشيم و چنانكه ستارگان امان اهل آسمانند   مؤمنان مى و موالى]گروهى از بهترين ساآنان بهشت[

 در روى زمين نباشد زمين اهل خود ]ائمه[و اگر آسى از ما ... ما نيز موجب امنيت زمينيان هستيم

را فرو خواهد برد و از روزى آه آدم خلق شد زمين از حجت خدا خالى نبوده است حال يا اين حجت 

پنهان و ناشناخته، تا قيامت هم همچنين خواهد بود، در غير اين آشكار و شناخته شده بوده و يا 

 .)٢٠٠(صورت خداپرستى از ميان خواهد رفت

مردم «: به من فرمود)عليه السالم(علّي بن الحسين: ابو المنهال نصر بن أوس طائي گويد

مردم گرايش : يد عرض آردم ابو المنهال گو» آنند؟ به سمت چه آسى گرايش پيدا مى
به مردم بگو آه «: گردند، فرمود مشخصى نداشته و به اين سوى و آن سوى متمايل مى

 .)٢٠١(»به سوى من بيايند

سرورم مرا آگاه آن آه پس از تو چند :  عرض آرد)عليه السالم(ابو خالد آابلى به امام
 : امام خواهد بود؟ فرمود

 به عدد اسباط بنى اسرائيل دوازده )صلى اهللا عليه وآله(هشت تن، چرا آه تعداد ائمه پس از رسول خدا

 .)٢٠٢(...تن است، سه تن از آنان گذشته، من چهارمين آنان و هشت تن ديگر از فرزندان من هستند

 گذاشتن آنان از حكومت و واليت  تنها در آنار)عليهم السالم(انحراف مردم از اهل بيت
شد، بلكه نمود ديگرى از اين انحراف، عدم آگاهى مردم از احكام شرعى  خالصه نمى
چراآه امام ;  تنها مرجع صحيح و واقعى براى آگاهى از آن بودند)عليهم السالم(بود آه ائمه

شناخت تنها حاآم و ولى امر در امر آشور دارى نبوده بلكه منبعى است آه به جهت 
آامل از شريعت خاتم و رابطه تنگاتنگى آه با سرچشمه اصلى آن دارد براى فهم 

 .شريعت و بيان احكام شرع مورد رجوع امت است

 را از حكومت و واليت آنار گذاشتند بلكه سعى )عليهم السالم(حاآمان جور نه تنها ائمه
و مردم را به آلى از آنان فراوانى آردند تا مرجعيت علمى و دينى آنان را نيز نفى آرده 

 راهنمايى مردم به اين چشمه زالل )عليهم السالم(دور سازند، لذا يكى از آارهاى ائمه
امام سجاد در اين راه بسيار آوشش آرد تا . معرفت اسالمى بود تا از آن سيراب گردند

                                                           
 .٣١٧، احتجاج ١١٢امالي صدوق ) ٢٠٠(

 .٢١ /تاريخ دمشق حديث. ٢٠١
 .٢٣٧ ـ ٢٣٦  /آفاية األثر. ٢٠٢



و جايى آه چون مردى در باره يك مسئله شرعى با آن حضرت به جدال پرداخته بود به ا
 :فرمودند

دادم، آيا آسى  آمدى رّد جبرئيل را در اقامتگاه خود به تو نشان مى هاى ما مى اى شخص اگر به خانه

 .)٢٠٣(بيشتر از ما از سنت آگاهى دارد؟

 :وفرمود

توان به دين خدا دسترسى پيدا نمود بلكه  هاى فاسد نمى هاى ناقص، نظريات باطل و قياس با عقل

پذير است، پس هرآس اسالم آورده تسليم ما خاندان شده و  رسى به آن، تنها از طريق تسليم امكاندست

هرآس از ما پيروى نموده راه هدايت در پيش گرفته است، در مقابل، هر آه به دنبال قياس و آراء 

آنيم شك  گوييم يا به آن حكم مى خود رفته است راه هالآت پيموده و هر آس در دل به آنچه ما مى

و قرآن عظيم را نازل آرده ) سوره حمد(آند يا از آن دلگير شود نادانسته به خدايى آه سبع المثانى 

 .)٢٠٤(است آفر ورزيده

 

 

 جهاد علمى، اجتماعى و عملى. ٢

تعاليم الهى ترين هدف رهبران الهى تربيت و اصالح جوامع بشرى بر اساس  مهم
است و مصلح بايد براى پيمودن اين راه دشوار مراحل مختلِف قوى يا ضعيفى را 

 :بگذراند

آورد دين و اخالق ارزشمند  نسلى از مؤمنان را بر اساس تعاليم حقى آه ره. ١
 .اسالمى است تربيت آند تا در اين راه يار و ياور او باشند

ارد جامعه شده و در ميان مردم حضور با همه بلندى مقامى آه دارد شخصًا و. ٢
ها و  هاى دينى خود با طاغوت يابد و ضمن رساندن پيام خداوند متعال به مردم با آموزه

 .ستمگران رودررو شود

آنند و هدف از آن تضعيف  در برابر فسادى آه ستمگران در جامعه ترويج مى. ٣
معه از فطرت سليمى آه نيروهاى جامعه، خالى آردن آن از معنويات و دور آردن جا

 .متمايل به حق و نيكويى است به مقاومت بپردازد

 در هر آدام از اين سه عرصه فعاليت وسيعى داشت، به نحوى آه )عليه السالم(امام
امّيه و تسلط آن بر همه  اى آه تحت حكومت گردنكشان بنى عليرغم زندگى در زمانه

                                                           
 .٤٥ /نزهة الناظر. ٢٠٣
 .٩ / حديث٣١، باب ٣٢٤ /اآمال الدين. ٢٠٤



 را به بهانه خروج از اسالم مهدور مقدرات امت اسالم بوده و آن حكومت هر مخالفى
رساند، به حق در صدر سلسله مصلحان الهى جاى گرفته  خواند و به قتل مى الدم مى
 .است

توان واضحترين فعاليت عملى آن حضرت را از چند رويكرد مورد بررسى  مى
 :قرار داد

 

 

 

 ))عليهم السالم(در سطح آل امت و پيروان اهل بيت(الف ـ اخالق و تربيت 

 بوده و در رفتار )صلى اهللا عليه وآله( َمَثل اعالى اخالق محمدى)عليه السالم(امام سجاد
شخصى خود يا معاشرت با مردم و حتى برخورد با تمام موجودات عالم تجلى ُخلق 

 .عظيم پيامبر بود

 شخصيت يك رهبر اسالمى آار آزموده آه جامع بين )عليه السالم(در وجود امام سجاد
ها و توان باالى مقابله  الى علمى، اصالت، توانايى جذب و در اختيار گرفتن دلقابليت با

 .با مشكالت و حل آن با آرامش و صبر آامل باشد تبلور يافته بود

صبرى آه آن حضرت در فاجعه آربال از خود نشان داد بزرگترين شاهد بر عظمت 
 .صبر ايشان است

مشاهده  )عليه السالم( در عمل امام سجادپايمردى و استقامت در راه اسالم آه آامال
 .شود قسمتى از فعاليِت جدى سياسى اجتماعى آن حضرت است مى

 به برادران دينى، فقرا، )عليه السالم(هاى مالى و بذل و بخشش امام سجاد قصه آمك
 .ها و يتيمان نيز در نزد عام و خاص مشهور است مستمندان، بيوه زن

ا بردگان، نزديكان يا بستگاِن دور و حتى با دشمنان و شرح دلسوزى و مهربانى او ب
 .مخالفانش دهان به دهان نقل شده است

ها از اخبار مربوط به عبادت آن بزرگوار و ترس او از خدا و  در همين حال آتاب
زين العابدين «آشكار آردن اين ترس در هر مناسبتى چنان پر شده آه تاريخ به وى لقب 

داده است آه شمه » سرور سجده آنندگان; سيد الساجدين «و » نزينت عبادت آنندگا; 
آوتاهى از آن را در گذشته بيان داشتيم و به خواست خدا بعدًا هم در اين باره بحث 

 .خواهيم آرد

 



  اصالح امور دولتى-ب 

در نزد بعضى از تاريخ نگاران اين گونه شهرت يافته است آه فرزندان امام 
گيرى آرده و به ارشاد   پس از واقعه خونين آربال از سياست آناره)عليه السالم(حسين

 .)٢٠٥(مردم، عبادت و ترك دنيا روى آوردند

آنند و مدعى   استدالل مى)عليه السالم(آنان براى اين ادعا به تاريخ زندگى امام سجاد
چنين به . گيرى آرده بود هاى دينى در سطح جامعه آناره  فعاليتهستند آه ايشان از

رسد آه چون اين اشخاص از نظر سياسى رهبرى را در مفهوم محدودى آه  نظر مى
آنند و به ظاهر جوش و خروشى  همان قيام مسلحانه از قبيل قيام آربال باشد خالصه مى

هاى زمان خود  لحانه در برابر حكومت براى قيام مس)عليه السالم(در ائمه بعد از امام حسين
 .گيرى رسيده باشند بينند به اين نتيجه نمى

 آه )عليهم السالم(اما اين ادعا پندارى ناروا است آه با مطالعه واقعى زندگى ائمه
ماالمال از مدارك دال بر فعاليت مثبت و مستمر در زمينه مبارزه سياسى است دروغين 

 .رديدبودن اين ادعا آشكار خواهد گ

 با امت و رهبرى )عليه السالم(توان به روابط امام زين العابدين از جمله اين مدارك مى
اين رهبرى به صورت تصادفى يا . مند بود اشاره آرد اى آه از آن بهره مردمى گسترده

به دست نيامده  )عليه السالم( براى امام)صلى اهللا عليه وآله(فقط به واسطه انتساب به پيامبر اآرم
بود، بلكه حاصل از خود گذشتگى و نقش مثبتى بود آه عليرغم آوتاه بودن دست آن 

نمود، چرا آه امت غالبًا رهبرى خود را  حضرت از مرآز قدرت در ميان امت ايفا مى
مجانى به آسى واگذار نكرده و امام سجاد بدون اينكه امت از خود گذشتگى سخاوتمندانه 

هايشان را به دست آورده و در راه حل مشكالت و  لتوانست د او را احساس آنند نمى
 .حراست از رسالت خويش از آنان بهره جويد

 هنوز نغمه جدايى دين از سياست به )عليه السالم(از آنجا آه در زمانه امام سجاد
هاى دينى آن حضرت آامال برخاسته از حرآت سياسى  ها نرسيده بود همه فعاليت گوش

هاى آشكارى از مداخالت   به نمونه)عليه السالم(اوراق زندگى امامايشان بود و در البالى 
 در )عليه السالم(خوريم، از بررسى روايات صادرشده از امام سجاد صريح سياسى بر مى

هاى داغ سياسى داخل  يابيم آه او بر عرصه سياست اشراف آامل داشته، در بحث مى
اع فاسدى آه امت اسالم در آن به شده، جريانات سياسى را تعقيب نموده و بر ضد اوض

                                                           
 .، نشأة الشيعة و التشيع)رحمه اهللا(شهيد سيد محمد باقر صدر. ٢٠٥



پرداخته است اينك نمونه هايى از اين  اند به اظهار نظر صريح مى برده سر مى
 :اظهارات

امام على بن الحسين هرشب پس از نماز عشا با : عبداهللا بن حسن بن حسن گويد. ١
تند من نيز با نشس  به گفت و گو مى)صلى اهللا عليه وآله(عروة بن زبير در انتهاى مسجد النبى

امّيه و زندگى در آنار آنان به  نشستم، شبى از شبها صحبت از ظلم و ستم بنى آنها مى
اى على هر آه از ستمگران دورى جويد، : ميان آمد، عروة به امام سجاد عرض آرد

خداوند از نارضايتى قلبى او نسبت به اعمال آنان با خبر است، پس اگر به ميزان يك ميل 
رود آه اگر خداوند آنان را عذاب آند او  از آنان دور شود اميد مى) يلومترحدود دو آ(

 .از آن عذاب در امان بماند

عروه پس از آن از مدينه خارج شده و در منطقه عقيق ساآن : عبداهللا بن حسن گويد
 .گرديد، من نيز در منطقه سويقه مسكن گزيدم

ينه را ترجيح داده و تمام عمر شريف خود  ماندن در مد)عليه السالم(بينيم آه امام اما مى
را در آن شهر گذراندند، چرا آه خارج شدن از شهر را نوعى فرار از نبرد سياسى و 
واگذار آردن ميدان جامعه به ستمگران و دادن امكان جوالن و هجوم بر مردم به آن 

 .دانستند مى

 بود بر اساس )عليهم السالم(شايد هم پيشنهاد عروة بن زبير آه از دشمنان اهل بيت
 )عليه السالم(تدبيرى سياسى از ناحيه خود او يا از ناحيه حكومت بود تا بدينوسيله امام سجاد

 با اين خدعه از )عليه السالم(را از حضور در صحنه سياست و اجتماع دور آند، اما امام
 .صحنه خارج نشده و به حرآت مبارزاتى خود ادامه دادند

 : اند  در روايتى فرموده)عليه السالم(دامام سجا. ٢

قرارى بر بردبارى، تعدى  همانا حماقت بر عقل، منكر بر معروف، شر بر خير، نادانى بر خرد، بى

بر نرمخويى، قحطى بر حاصلخيزى، سختى بر آسايش، ميل به دنيا بر بى اعتنايى به آن، 

هاى شيرين تسلط و برترى يافته  نهاى شريف و شوره زار بر زمي هاى ناپاك بر خاندان خاندان

 .)٢٠٦(ها آه همان زندگى در رنج و عذاب است به خدا پناه بريد است پس از اين چيرگى

نكته مهم اين روايت استفاده از آلمه دولت براى نشان دادن تسلط و چيرگى است آه 
ز آشكارترين عناصر تشكيل دهنده قدرت حاآم است و خوِد تسلط و چيرگى يكى ا
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حضرت در اين روايت مسئله ناصالح بودن حكومت را در البالى چند موضوع طبيعى 
 .است ديگر آه در فكر اصالح آن بود آورده

 مورد تعدى و دشمنى )عليه السالم(هاى شريفى آه در زمانه امام سجاد خاندان! دوستان
بود؟ و آيا پناه بردن به خدا از سلطه حاآم جز رد آردن قرار گرفت آدام خاندان 

توان براى يك  موجوديت و محكوم آردن سلطه او معنى ديگرى دارد؟ و آيا مى
عليه (شخصيت سياسى حضورى قويتر از اين، آن هم در شرايط و زمان امام سجاد

هضت اسالم  براى رهبرى ن)عليه السالم(تصور آرد؟ عالوه بر طرح آلى آه امام)السالم
گيرى آرده  داشتند، و آيا چنين اعمالى از آسى آه به دور از سياست بوده يا از آن آناره

 باشد صادر خواهد گرديد؟

 

  مبارزه با فساد-ج 

ترين آارهايى آه بر يك اصالح طلب به خصوص يك مصلح الهى  از آنجا آه مهم
در اين )عليه السالم(م سجاداست و اما) مفسدين فى االرض(واجب است مبارزه با فساد و 

 .زمينه نقش بارزى داشتند

 داراى مشكالت اجتماعى خاصى بود، البته ممكن است در )عليه السالم(زمان امام سجاد
ها همين اشكاالت وجود داشته باشد اما نمود و ظهور اين مشكالت در  بسيارى از زمان

ش خاص خود به درمان آن پرداخت  نيز با رو)عليه السالم(امام سجاد. اين زمان بيشتر بود
ترين اين مشكالت  آه اين امر جلوه منحصر به فردى در جهاد آن حضرت دارد، از مهم

مسئله فقر عمومى و مسئله برده دارى و بردگان بود آه به خواست خدا در بخش آينده به 
 .آن دو خواهيم پرداخت

 



 

 

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(همتاى زندگانى امام سجاد هاى بى ويژگى

 

مانندى است آه اگرچه  هاى بى  داراى ويژگى)عليه السالم(زندگانى امام زين العابدين
ها در حيات آن  شود اما از آنجا آه اين ويژگى در زندگى پدران پاآش نيز يافت مى

ترى پيدا آرده است بر آن شديم تا به روشن  حضرت وضوح بيشتر و نقش گسترده
بپردازيم، )عليهم السالم(آن بزرگوار بيشتر از ديگر ائمه ر شرح حالها د آردن اين ويژگى

 :هايى چون ويژگى

 .الف ـ عبادت

 .ب ـ دعا

 .ج ـ گريه

 .د ـ آزاد آردن بردگان

يابيم آه تمام آن   را مورد موشكافى قرار دهيم مى)عليهم السالم(اگر زندگى همه ائمه
اند، ولى در زندگى امام   خود بودهها سرآمد اهل زمانه بزرگان در داشتن اين ويژگى

بينيم گويا آه او در هر آدام از اين  زين العابدين تجلى بيشترى از اين خصوصيات مى
 .اوصاف يگانه بوده است

 

 )عليه السالم(عبادت در زندگى امام سجاد

 بر اين نكته اتفاق نظر دارند آه او عابدترين )عليه السالم(همه معاصران امام سجاد
وده و بيشترين فرمانبردارى خدا از آن حضرت صادرشده است، مردم آسى را مردم ب

 سنگ وى نديده بودند، و از اين حيث در نيايش، و عبادت هم

حتى چشم صالحان و پرهيزآاران را خيره آرده و او را همين بس آه تنها آسى در 
 .است شده» سيد الساجدين«و » زين العابدين«تاريخ اسالم است آه ملقب به 

عبادت او از ايمان عميقش به خداوند متعال و شناخت آاملش از ذات ربوبى نشأت 
او در اين زمينه مصداق . گرفته و به چشمداشت بهشت يا ترس از آتش دوزخ نبوده است



بارز آالم جد بزرگوارش حضرت اميرالمؤمنين، سرور عارفان، و پيشواى پرهيزآاران 
 :لنداى اخالص خويش را در قالب اين عبارت بيان داشته است بود آه ب)عليه السالم(على

اى نباشد ترك بندگى آنند  دارم آه چون بردگان طمعكارى آه اگر چشمداشت بهره بر خود ناپسند مى

خدا را بندگى آنم و جز ثواب هدف ديگرى از عبادت خود داشته باشم يا چون بردگاِن نافرمانى باشم 

 .ند و اگر اين ترس نباشد ترك اطاعت خواهند نمودآه از بيم عقوبت بندگى آن

: در اين هنگام يكى از حاضران از روى اعتراض و ناراحتى به آن حضرت گفت
 با ايمان خالص به او )عليه السالم(آنى؟ و امام پس تو از چه روى خدا را عبادت مى

 شايسته عبادت است او را ها من از اين روى آه خداوند متعال به سبب نيكى و بخشيدن نعمت:فرمودند

 .)٢٠٧(پرستم مى

 از محبت خداوند متعال ماالمال و احساسات او به تسخير )عليه السالم(قلب امام سجاد
 .بود عشق خدا در آمده و در همه اوقات به عبادت و بندگى خدا مشغول

آيا به :  آن حضرت از يكى از آنيزانش پرسيدند، در پاسخ گفتدر باره عبادت
 صورت مفصل بگويم يا به اختصار بگويم؟

 .به اختصار بگو: گفتند

من در هيچ روزى براى او سفره غذا نگستردم و در هيچ شبى برايش بستر : گفت
 .خواب نيفكندم

دارى و   به روزهاش را  بيشتر روزهاى زندگى)عليه السالم(آرى امام زين العابدين
 .دارى ـ گاه در حال نماز و گاه در حال دعا ـ به سربرد هايش را به شب زنده شب

 

 )عليه السالم(عبادت امام سجاد

 وضو. ١

امام . اى براى خواندن نماز است حقيقت وضو نور و پاآى از گناهان و مقدمه
 نيز هميشه در حال وضو بودند، راويان در باره خشوع آن حضرت به )عليه السالم(سجاد

 :اند هنگام وضو نقل آرده

اش به او عرضه  شد، خانواده به هنگام وضو رنگ رخسار آن حضرت زرد مى
دانيد آه  آيا مى: فرمود دهد؟ مى چرادر هنگام وضو اين حالت به شما دست مى: داشتند مى

 .)٢٠٨(گرفت؟در برابر چه آسى قرار خواهم 
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 نماز . ٢

نماز چنان آه در روايات شريف وارد شده است معراج مؤمن و مايه تقرب 
 همين عبادت )عليه السالم(هاى درونى امام سجاد پرهيزگاران است و از مهمترين آشش

دانست و  ه سوى خداوند متعال مىبود آه آن حضرت آن را به عنوان وسيله صعود ب
افتاد، از علت آن سؤال آردند،  خواست به نماز بايستد لرزه بر اندامش مى چون مى
حال، بعضى از . )٢٠٩(آنم؟ دانيد آه در برابر چه آسى قرار گرفته و با آه مناجات مى آيا مى: فرمود

 :شماريم خصوصيات نماز آن حضرت را بر مى

 

 الف ـ عطر زدن

آرد از شيشه عطرى آه در سجاده نماز خود  آن حضرت هرگاه آهنگ نماز مى
 .)٢١٠(ساخت قرار داده بود خود را خوشبو مى

 

 ب ـ لباس آن حضرت در هنگام نماز

پوشيد تا بيشتر نفس خود را  اى درشت مى  در وقت نماز پشمينه)عليه السالم(امام سجاد
 .ر برابر عظمت خدا خوار آندد

 

 ج ـ خشوع

 َمَثل اعالى انقطاع آامل به سوى خداوند و بريدن از عالم )عليه السالم(نماز امام سجاد
ماديات بود آه در آن حال از پيرامون خويش غافل شده و چيزى را در اطراف خود 

يز احساس آرد بلكه از شدت رابطه قلبى با خدا حتى خويشتِن خويش را ن احساس نمى
در هنگام )عليه السالم(امام سجاد: اند راويان در توصيف نماز آن حضرت گفته. آرد نمى

شدند و اعضاى بدن ايشان از ترس خدا به لرزه  خواندن نماز رنگ به رنگ مى
ايستاد آه گويا برده خوارى در برابر پادشاهى بس  اى به نماز مى او به گونه. افتاد مى

گزارد آه تو گويى آخرين نماز عمر خويش را  ى چنان نماز مىبزرگ ايستاده است، و
 .خواند و ديگر تا ابد امكان خواندن نماز برايش فراهم نخواهد شد مى

 :آند  از خشوع پدرش چنين حكايت مى)عليه السالم(امام باقر
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خواند آه گويا تنه درخت بى حرآتى است آه فقط باد بعضى از  على بن الحسين چنان نماز مى

 .)٢١١(دهد هايش را تكان مى برگ

اينطور )عليه السالم( را براى امام صادق)عليه السالم(ابان بن تغلب آيفيت نماز امام سجاد
اش  ايستاد چهره  به نماز مى)عليه السالم(ديدم آه وقتى على بن الحسين: تعريف آرده است
 )عليه السالم(به خدا سوگند على بن الحسين:  فرمودند)المعليه الس(امام صادق. شد رنگ به رنگ مى

 .)٢١٢(شناخت ايستاد مى را آه در برابرش به نماز مى) خدايى(آسى 

رفت   در نماز اين بود آه چون به سجده مى)عليه السالم(هاى خشوع امام سجاد از جلوه
شد   و از زيادى اشك و گريه چنان تر مى)٢١٣(خواست شد بر نمى تا از عرق خيس نمى

، از ابوحمزه ثمالى نقل شده است آه ديد عباى )٢١٤(اند آه گويى او را در آب فروبرده
اش   آن را روى شانه)عليه السالم(امام در حال نماز از يكى از شانه هايش افتاده و امام

جويا شد )عليه السالم( ابوحمزه سبب اين امر را از امام]نمازپس از [آند،  صاف نمى
دانى در برابر چه آسى بودم بدان آه همان مقدار  واى بر تو آيا مى: حضرت در پاسخ به وى فرمودند

 .)٢١٥(افتد آه با حضور قلب به جا آورده باشد از نماز بنده مقبول درگاه خدا مى

 د ـ هزار رآعت نماز

 در شبانه )عليه السالم(همه شرح حال نويسان بر اين نكته اتفاق نظر دارند آه امام سجاد
در پاى هر ، ايشان پانصد درخت خرما داشت آه )٢١٦(خواند روز هزار رآعت نماز مى

 .)٢١٧(گزارد آدام از آن دو رآعت نماز مى

مثل پيشانى، سر (در اثر نمازهاى بسياِر آن حضرت مواضع سجده ايشان 
ها  بست و هر سال مقدارى از آن پينه هايى مانند پينه زانوى شتر مى پينه...) زانوهاو

نمود و پس از شهادت آن  اى جمع مى  آن را در آيسه)عليه السالم(ريخت و امام مى
 .)٢١٨(حضرت آن آيسه نيز با ايشان دفن گرديد

 

 هـ ـ سجده زياد
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است و امام  نزديكترين حالت بنده با خدا چنان آه در حديث شريف نيز آمده سجده
. نمود ه مى از روى خضوع و اظهار ذلت نزد خداى متعال بسيار سجد)عليه السالم(سجاد

 به صحرا رفتند يكى از غالمان آه به دنبال ايشان )عليه السالم(روايت شده آه روزى امام
رفته بود آن حضرت را در حال سجده روى سنگ سختى يافت و شماره آرد آه ايشان 

 :نمود اين ذآر را هزار بار در آن حال بر زبان جارى

 ;»اهللا تعّبدًا ورّقًا، ال إله إّال اهللا إيمانًا وصدقًاال إله إّال اهللا حّقًا حّقًا، ال إله إّال «

هيچ پروردگارى جز اهللا نيست، اقرارى از روى حقيقت و هيچ پروردگارى جز اهللا ]آنم اقرار مى[

نيست، اقرارى از روى عبوديت و بندگى و هيچ پروردگارى جز اهللا نيست، اقرارى از سر ايمان و 

 )٢١٩(.راستى

و » الحمد هللا شكرًا«:فرمود آورد صد بار مى و در سجده شكر آه همواره به جاى مى
يا ذا المّن الذي ال ينقطع أبدًا، وال يحصيه غيره عددًا، ويا ذا الجود الذي ال «: فرمود آنگاه مى

جز تو ديگرى را اى آه بر بندگان نعمتى دادى آه هرگز پايان نپذيرد و ; »ينفد أبدًا، يا آريم، يا آريم

 .)٢٢٠(ياراى شمارش آن نباشد و اى آه بخششت بر بندگان تا ابد تمامى نگيرد، اى آريم، اى آريم

 

 و ـ تسبيح زياد

 دايم به ذآر و حمد و تسبيح خداوند متعال مشغول بوده و خدا را )عليه السالم(امام سجاد
 :آرد اين گونه تسبيح مى

 من أشرق نوره آّل ظلمة، سبحان َمن قّدر بقوته آّل قدرة، سبحان َمن سبحاَن«

 ;»احتجب عن العباد بطرائق نفوسهم فال شيء يحجبه، سبحان اهللا وبحمده

آند، منّزه است پروردگارى آه از قدرت  منّزه است پروردگارى آه نورش هرتاريكى را روشن مى

پروردگارى آه نفس بندگان را حجاب ميان خود و خود همه چيز را نيرو بخشيده است، منّزه است 

 )٢٢١(.آنان قرار داده اما آسى را توان پوشيدن خود از او نيست، سپاس او را آه منّزه است

 

 ز ـ انس با نماز شب

 هيچ گاه آن را ترك نفرموده و تا پايان )عليه السالم(از جمله مستحباتى آه امام سجاد
 .عمر شريف خود در سفر و حضر بر انجام آن مراقبت داشتند نماز شب بود

                                                           
 .٩٨١ / ٤وسائل الشيعه  . ٢١٩
 .١٠٧٩ / ٤وسائل الشيعه  . ٢٢٠
 .٣٤ /قطب راوندي دعوات. ٢٢١



 ح ـ دعاى آن حضرت بعد از نماز شب

ترين  شدند دعاى شريفى را آه از عالى  چون از نماز شب فارغ مى)عليه السالم(امام
خواندند آه قسمت هايى از آن را در اينجا   است مى)عليهم السالم(دعاهاى ائمه معصومين

 :آوريم مى

اللهّم يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغير جنود وال أعوان، والعّز «

الباقي على مّر الدهور وخوالي األعوام ومواضي األزمان واأليام، عّز سلطانك عزًا ال 

حّد له بأّولية وال منتهى له بآخرية، واستعلى ملكك علّوًا سقطت األشياء دون بلوغ 

يبلغ أدنى ما استأثرت من ذلك أقصى َنعت الناعتين، ضّلت فيك الصفات أمده وال 

وتفّسخت دونك النعوت، وحارت في آبريائك لطائف األوهام، آذلك أنت اهللا األّول في 

أّولّيتك، وعلى ذلك أنت دائٌم ال تزول، وأنا العبد الضعيف عمًال الجسيم أمًال، خرجت من 

رحمتك، وتقّطعت عّني عصم اآلمال إّال ما أنا يدي أسباب الوصالت إّال ما وصله 

معتصم به من عفوك، قّل عندي ما أعتد به من طاعتك، وآثر علّي ما أبوء به من 

 ;»...معصيتك، ولن يضيق عليك عفٌو عن عبدك، وإن أساء فاعف عّني

اى صاحب عزتى خدايا اى صاحب پادشاهى جاودانه آه بدون پشتيبانى لشكريان، قدرتمند است، و 

عزيز باد چنين سلطنتى آه محدود . ها و روزها همچنان باقى است ها، سال آه عليرغم گذشت زمان

به آغاز و انجام نبوده و چنان بلند مرتبه است آه چيزى به درك آنه آن نخواهد رسيد، منتهاى 

رسد و صفات از  اى نمى ترين مرتبه از رفعتى آه به خود اختصاص داده توصيف واصفان به پايين

ها از هم گسيخته و تصورات لطيف در مقام  به توصيف آشيدنت به گمراهى افتاده رشته صفت

اند، اى خداى ازلى تو در ازليت خود اينچنينى و تا ابد همچنان خواهى بود، اما  آبريائيت حيران شده

دن به سعادت را از اى آم آار و پر آرزويم آه جز آن سبب آه رحمت تو بسازد اسباب رسي من بنده

چه ناچيز است . هاى اميدم از هم گسيخته است ام رشته دست داده و جز رشته عفوت آه بدان آويخته

فرمانبردارى آه بتوانم به درگاهت به حسابش آورم و چه بسيار است نافرمانى هايى آه بارش را بر 

ار باشد هرگز بر تو دشوار آشم، ولى درگذشتن از بنده نافرمان و گنهكار هرچه زشت آرد دوش مى

 .نيست پس مرا ببخش

اللهّم إّني أعوذ بك من نار تغّلظت بها على َمن عصاك، وتوّعدت بها على َمن صدف «

عن رضاك، ومن نار نورها ظلمة، وهّينها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأآل بعضها 

 أهلها حميمًا، بعٌض، ويصول بعُضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميمًا، وتسقي

ومن نار ال تبقي على َمن تضّرع اليها، وال ترحم من استعطفها، وال تقدر على 



التخفيف عّمن خشع لها واستسلم اليها، تلق سكانها بأحّر ما لديها من أليم النكال و 

 ;»...شديد الوبال

ن از جاده رضايتت خدايا از آتشى آه آن را وسيله سختگيرى بر گنهكاران قرار داده و بيراهه رفتگا

برم از آتشى آه روشنايى آن تاريكى، ماليم آن  برم، به تو پناه مى اى به تو پناه مى را به آن بيم داده

اى از آن بر  خورد و پاره دردناك و دور آن نزديك است، آتشى آه قسمتى از آن قسمت ديگر را مى

 و ساآنان خود را از آب جوشان پوساند ها را مى آورد، آتشى آه استخوان پاره ديگر حمله مى

سازد، آتشى آه بر زارى اهلش نبخشايد و مهرجويى آنان رحمتش را به جوش نياورد،  سيراب مى

گيرى بر آسى آه در برابرش آرنش آرده و تسليم او گردد نيست، بلكه  چرا آه اصال قادر به آسان

 .)٢٢٢(...نمايد قبال مىترين عذاب دردناك و بدترين عاقبت از اهل خود اس با سوزاننده

 در اثر بسيارى عبادت نحيف و تكيده شده و عبادت او را بسيار )عليه السالم(امام سجاد
نمود تا آنجا آه از شدت ضعف و الغرى چونان خوشه گندمى باد او را به  خسته مى

 .ساخت چپ و راست متمايل مى

به ] از ضعف[شد  وقتى آه پدرم از نماز شبش فارغ مى: گويد فرزندش عبداهللا مى
 .)٢٢٣(خزيد سوى جاى خواب خود مى

 با ديدن خستگى و ضعف بيش از حد ايشان از )عليه السالم(خانواده و دوستان امام
آردند، اما ايشان  عبادت، از سر دلسوزى در باره اين موضوع با ايشان صحبت مى

 ملحق شوند، همچنان به )عليهم السالم(اشتند آه تا هنگامى آه به پدران پاك خوداصرار د
: عبادت شديد خود ادامه دهند، يكى از فرزندان آن حضرت به محضرش عرضه داشت

 .)٢٢٤(جويم از اين عمل محبت پروردگارم را مى: گزاريد فرمودند اى پدر چقدر نماز مى

دانى  ياابن رسول اهللا آيا نمى:  عرض آرد)عليه السالم(جابر بن عبداهللا انصارى به امام
آه خداوند بهشت را تنها براى شما و و دوستداران شما و دوزخ را براى دشمنان شما 

نمايى از چه روست؟  آفريده است؟ پس اين سعى و خستگى آه خود را به آن وادار مى
 :خ وى فرمودند در پاس)عليه السالم(امام

به نص [اى آه خداوند تمام گناهان پيامبر را از آغاز تا انتها  اى صحابى رسول خدا آيا ندانسته

 - آه پدر و مادرم فدايش باد - بخشيده بود اما او ]»...ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و ما تأخر«آريمه 

آرد تا ساق پايش  قدر عبادت مىآرد و آن در سعى براى فرمانبردارى و عبادت او آوتاهى نمى

                                                           
 .٣٢ /صحيفه آامله سجاديه دعاى) ٢٢٢
 .٩٩ / ٤٦بحار األنوار  . ٢٢٣
  .٩٩ / ٤٦همان . ٢٢٤



از ايشان نيز شد آه مگر نه اين است آه خداوند همه گناهان گذشته و  گرديد، همين سؤال متورم مى

آيا بنده شكرگزارى : همه عبادت براى چيست؟ رسول خدا فرمود آينده تو را بخشيده است پس اين

 .نباشم؟

د همانا آه تو از خاندانى هستى جابر در پاسخ عرضه داشت خداوند تو را زنده بدار
ها و باريدن باران از آسمان به برآت وجود آنان است، امام  آه دفع بال، آشف نگرانى

 : فرمود)عليه السالم(سجاد

 .)٢٢٥(همواره راه پدر و جدم را ادامه خواهم داد تا اينكه آنان را مالقات نمايم

 

 روزه . ٣

 بيشترين بخش از زندگى خود را در حال روزه به سر برد و چون از )عليه السالم(امام
هيچ گاه در روز براى آن حضرت سفره «: آنيزش در باره عبادت او سؤال شد پاسخ داد

، ايشان بسيار روزه را دوست داشت و ديگران را نيز به روزه دارى »غذا پهن ننمودم
 روزه ]رعايت امور[خداوند متعال فرشتگانى را بر : استازآلمات آن حضرت . آرد تشويق مى

 .)٢٢٦(گمارد داران مى

آن حضرت جز در دو روز عيد فطر و عيد قربان و روزهايى آه عذر شرعى 
 .داشتند بقيه ايام سال را روزه داشتند

ه البته حال آن حضرت در ماه مبارك رمضان حال خاصى بود، ايشان در اين ما
نمودند، سخن ايشان در اين ماه جز  مبارك هيچ يك از انواع آارهاى خير را ترك نمى

خداوندا اگر اراده : تسبيح و استغفار و تكبير نبود و هنگام افطار به خداوند عرضه ميداشتند

 .)٢٢٧(تو بر انجام آارى تعلق بگيرد آن را انجام خواهى داد

 ماه رمضان و استقبال از آن آه بهاِر خوبان است اشتياق ايشان براى رسيدن
هايى از  بخش خواندند آه بسيارى داشتند و در هنگام داخل شدن اين اين ماه دعايى مى

 :آن چنين است

سپاس خداوندى را آه ما را به سپاسگزارى خود رهنمون گشت و ما را از سپاسگزاران قرار داد تا 

ه همين سبب ما را پاداش نيكوآاران بخشد، ستايش خدايى را آه دينش شكرگزار احسانش باشيم تا ب

هاى احسان خويش به  را به ما عطا فرموده ما را به پيروى از آيينش اختصاص داده و در راه

سپاس خدايى را آه ماه ... هايش به سوى مقام رضايت او راه پوييم حرآت آورد تا با مدد نعمت
                                                           

 .١٦٢ ، ١٦١ / ٤طالب   مناقب آل ابى. ٢٢٥
 .٤ /دعوات راوندى. ٢٢٦
  .٨٨ / ٤فروع آافى . ٢٢٧



، ماه پاآيزگى، ماه تصفيه باطن، ماه برپا داشتن نماز را يكى ازاين رمضان، ماه روزه، ماه اسالم

خدايا بر محمد و آلش درود فرست و شناسايى فضيلت اين ماه، ... هاى احسان قرار داد راه

اى را به ما الهام آن و  گراميداشت حرمت آن و خوددارى از آنچه در آن ما را از انجامش باز داشته

ن دارى از گناهان و به آار گرفتن اندام خود در آارهايى آه رضايت تو در ما را به واسطه خويشت

اى نشنويم و با چشمان  هاى خود سخن بيهوده آن است بر روزه دارى در آن يارى فرما تا با گوش

خود به سوى ديدن مناظر لهوى نشتابيم، دستان خود را به حرامى نگشوده با پاهاى خود در راه 

هايمان جز به  اى در خود جاى ندهد و زبان هاى ما جز آنچه حالل آرده  شكمممنوعى گام ننهيم،

آالمى آه تو آن را پبسندى گويا نگردد، جز در آارى آه ثوابت را در پى داشته باشد تالش نكرده و 

جز آنچه ما را از عقوبتت نگاه دارد نياموزيم، سپس همه اين اعمال را از رياى رياآاران و ُسمعه 

 ُسمعه آنندگان خالص آن تا احدى را در آارهاى خود شريكت ]آار براى شنيدن ديگرانانجام [

 ...ها آرزويى نداشته باشيم نسازيم و جز وصالت از آن

زينت بخش، در خداوندا اين ماه را از عبادت ما آآنده ساز و اوقات ما را در اين ماه با اطاعت ما 

هايش به نماز و زارى به درگاهت و فروتنى و خوارى  روزهايش ما را بر روزه دارى و در شب

در برابرت ياريمان ده تا روز آن شاهد بى خبرى و شبش شاهد تقصير ما نباشد، خداوندا تا پايان 

 .)٢٢٨(هاى مارا مانند ماه رمضانمان قرارده عمر همه ماه

دادند آه   در هر روز از ماه مبارك رمضان دستور مى)عليه السالم(امام سجاد
: فرمود شد مى گوسفندى را سر ببرند و با آن غذا تهيه نمايند و چون غذا آماده مى

آرد آه همه آن را ميان درماندگان، بيوه زنان و يتيمان   و امر مى»ها را بياوريد آاسه«
ماند و خود با نان و خرما  ه ديگر چيزى از آن براى افطار خودش نمىقسمت آنند تا اينك

 .)٢٢٩(فرمود افطار مى

 در ماه مبارك رمضان آزاد آردن بردگان از )عليه السالم(از ديگر خيرات امام سجاد
بند بردگى بود، اگرچه غالمان و آنيزان آن حضرت در سايه او در آمال احترام 

نمود، امام سجاد  زيستند و آن حضرت با آن همچون فرزندان خويش رفتار مى مى
آرد بلكه اشتباهات آنان را در  هرگز غالم و آنيزى را به خاطر خطا مؤاخذه نمى

آرد و در آخر ماه مبارك رمضان غالمان و آنيزان خود را جمع  اى يادداشت مى نامه
 :فرمود  و مىداد ها نشان مى آرد و آن نامه را به آن مى

اى  اى گرد آورده اى على بن الحسين همچنان آه گناهان ما را در نامه: با صداى بلند بگوييد«

اى در نامه عملت گرد آورده است، در نزد او آتابى است  پروردگارت آنچه از گناهان مرتكب شده

                                                           
 .٤٤ /اىصحيفه آامله سجاديه  دع. ٢٢٨
 .٧٢ / ٤٦بحار االنوار . ٢٢٩



آتاب آن را شماره اى مگر اينكه آن  اى انجام نداده گويد و هيچ صغيره و آبيره آه سخن راست مى

اى در آن  اى هر عملى آه انجام داده آرده است و همان گونه آه اعمال ما را اينجا حاضر آرده

حاضر خواهى يافت، پس چنان آه از خداوند اميد بخشايش دارى، ببخش و درگذر و به همان نحو آه 

 مهربان و آمرزنده دوست دارى خداوند تو را عفو آند ما را عفو آن آه خدا را بسيار بخشنده،

 ... دارد خواهى يافت و خدايت به هيچ آس ستم روا نمى

ايم سخن  اى است آه به راستى با ما از آنچه ناروا آرده اى على بن الحسين چنان آه نزد تو نامه

اى را از قلم نيانداخته است، خوارى خود را در پيشگاه خداوند ياد  گويد و هيچ صغيره و آبيره مى

دارد و حتى همان دانه خردل را در  ادلى آه همسنگ دانه خردل ستم بر آسى روا نمىآن قاضى ع

 براى قضاوت، محاسبه و شهادت بس ]به تنهايى در آن روز[نمايد و خداوند  قيامت حاضر مى

است، پس ببخش و از گناهان ما درگذر تا خداوند بر تو ببخشايد و از گناهانت درگذرد آه خود 

و بايد عفو آنند و گذشت )ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا َأ ال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر الّلُه َلُكْمَو (:فرموده است

 .)٢٣٠(مگر دوست نداريد آه خدا بر شما ببخشايد؟. نمايند

آن حضرت اين آلمات را آه نشانگر انقطاع آامل وى به خداوند متعال است در 
آه خود ايستاده و اشك از چشمان مبارآش جارى بود آنگاه آرد آه  حالى به آنان القا مى

 :آرد اين گونه با خدا مناجات مى

ربِّ إّنك أمرتنا أن نعفو عّمن ظلمنا، وقد عفونا عّمن ظلمنا  آما أمرت فاعف عّنا «

فإّنك أولى بذلك مّنا ومن المأمورين، وأمرتنا أن ال نرّد سائًال عن أبوابنا، وقد أتيناك 

ومساآين، وقد أَنْخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك فامنن بذلك ُسّؤاًال 

علينا، وال تخّيبنا فإّنك أولى بذلك مّنا ومن المأمورين، إلهي َآُرمَت فأآِرمني، إذ آنت 

 ;»...من ُسّؤالك وُجْدَت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك يا آريم

اى از  آنند ببخشيم، ما نيز چنان آه دستور داده ا ستم مىخدايا به ما دستور دادى تا آسانى آه به م

اند درگذشتيم پس تو نيز از ما درگذر آه تو حتمًا از ما آه تحت امرت  همه آنان آه به ما ظلم آرده

اى آه گدا را از در خانه خود نرانيم و اينك ما  هستيم به اين آار سزاوارترى، خدايا به ما دستور داده

ات هستيم آه بر در گاه تو نشسته و طالب عطا و آرمت هستيم، بر ما منت  ن دِر خانهبيچارگان گدايا

گذار و اميدمان را نااميد مكن چرا آه تو بر اين آار از ما آه تحت امرت هستيم سزاوارترى، خدايا 

اى بر من نيز آرم آن چرا آه من هم از گدايان آويت هستم پس اگر چيزى به آسى  آرم آرده

 . مرا نيز با آنان آه اهل دريافت عطايايت هستند همراه آنبخشى مى

                                                           
 .٢٢ /نور.  ٢٣٠



سپس چهره مبارآش را در حالى آه از اشك چشمانش تر شده بود به سوى آنيزان و 
از شما درگذشتم، آيا شما نيز مرا و  «:فرمود گرداند و با ماليمت و مهربانى مى غالمان برمى

اى هستم آه  ار بد، ممسك و ستمگرى بودم آه خود بندهبخشيد؟ من به راستى صاحب اختي رفتار بدم را مى

: گفتند در اين هنگام آنان با صداى بلند مى. »صاحب اختيارى آريم، بخشنده، دادگر و نيكوآار دارد
خداوندا على بن «: بگوييد: فرمود  به آنان مى)عليه السالم(سرورا از تو در گذشتيم، امام سجاد

را بخشيد و او را از آتش دوزخ رهايى بخش همچنان آه او ما را از بند بردگى الحسين را ببخش چنانكه او ما 

 .»آزاد آرد

اّللهّم آمين رّب «: فرمود آردند، حضرت مى ها اين جمله را تكرار مى پس از اينكه آن

 و چون »العالمين، برويد آه شما را بخشيدم و به اميد عفو پروردگار و آزاديم از عذاب قيامت آزادتان ساختم
داد آه آنان را از مردم  شد به آن غالمان و آنيزان عيدى بسيارى مى روز عيد فطر مى

 .)٢٣١(آرد بى نياز مى

 

 دعاى آن حضرت. ٤

 در سحرهاى ماه مبارك رمضان با تضرع و زارى خاصى با )عليه السالم(امام سجاد
را ابو حمزه ثمالى از آن حضرت روايت آرده به آرد آه چون اين دعا  خدا نجوا مى

دعاى ابوحمزه ثمالى معروف است، اين دعا ميزان روى آوردن و دلبسته بودن امام 
دهد، مضافًا به اينكه درآن پندهايى است آه   به خداوند متعال را نشان مى)عليه السالم(سجاد

ته و در عين حال بسيار ها باز داش ها و سرآشى ها نفس انسان را از شهوت شنيدن آن
خوش ترآيب و با بيانى زيبا و رسا در مقام خضوع و خشوع در برابر خداوند مشتمل 

 .باشد بر مضامين بلندى است آه آسى جز امام معصوم قادر بر اداى آن نمى

اى برخوردار بوده و آنان  اين دعا نزد اخيار و صلحاى مسلمان از جايگاه ويژه
 :نمايند، گوشه هايى از اين دعاى شريف اين است داومت مىهمواره بر خواندن آن م

إلهي، ال تؤّدبني بعقوبتك، وال تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رّب وال يوجد «

إّال من عندك؟ ومن أين لي النجاة وال تستطاع إّال بك؟ ال الذي أحسن استغنى عن عونك 

 ... خرج عن قدرتكورحمتك، وال الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك

 .بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني اليك، ولو ال أنت لم أدر ما أنت
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الحمد هللا الذي أدعوه فيجيبني وإن آنُت بطيئًا حين يدعوني، والحمد هللا الذي أسأله 

 ...فيعطيني وإن آنت بخيًال حين يستقرضني

أوبقه جرمه، أدعوك يا أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رّب ُاناجيك بقلب قد 

 ...رّب راهبًا راغبًا راجيًا خائفًا، إذا رأيت موالي ذنوبي فزعُت، وإذا رأيت آرمك طمعت

يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، فوعّزتك يا سّيدي لو نهرتني ما برحُت من 

 ...بابك وال آففت عن تمّلقك لما انتهى إلّي من المعرفة بجودك وآرمك

اللهّم إّني آّلما قلت قد تهّيأت وتعّبأت وقمت للصالة بين يديك وناجيتك ألقيت علّي نعاسًا 

إذا أنا صّليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ما لي آّلما قلُت قد صُلحت سريرتي 

وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين 

ابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعّلك رأيتني مستخّفًا سيدي لعّلك عن ب. خدمتك

أو لعّلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعّلك رأيتني في ... بحّقك فأقصيتني

الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعّلك رأيتني آلف مجالس البّطالين فبيني وبينهم 

ني، أو لعّلك بجرمي وجريرتي خّليتني، أو لعّلك لم تحّب أن تسمع دعائي فباعدت

 ...آافيتني، أو لعّلك بقّلة حيائي منك جازيتني

إلهي، لو قرنتني باألصفاد ومنعتني سيبك من بين األشهاد ودللت على فضايحي عيون 

ما قطعُت رجائي منك، وما ; العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين األبرار

 ... من قلبيصرفت تأميلي للعفو عنك، وال خرج حّبك

ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت آربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد 

وحشتي، وإذا ُنشرُت للحساب بين يديك ذّل موقفي، واغفر لي ما خفي على اآلدمّيين 

من عملي، وأدم لي مابه سترتني، وارحمني صريعًا على الفراش، تقّلبني أيدي أحّبتي، 

ًا على المغتسل يقّلُبني صالح جيرتي، وتحّنْن علّي محموًال قد تناول وتَفضَّل علّي ممدود

األقرباء أطراف جنازتي، وُجد علّي منقوًال قد نزلُت بك وحيدًا في حفرتي، وارحم في 

 ;»...ذلك البيت الجديد غربتي، حتى ال أستأنس بغيرك

ات غافلگيرم مساز، اى خدا   حيله به مكر و]به آيفر گناهم[خدايا خدايا مرا با عقوبتت تأديب مكن و 

در آجا خيرى توانم يافت در حالى آه خير جز در نزد تو نيست و از آجا راه نجاتى بجويم در حالى 

آه نجات جز به لطف تو ميسر نخواهد بود نه آنكه نيكويى آرد از يارى و لطف و رحمتت بى نياز 

ج داد و راه خوشنودى تو را نپيمود از دايره باآى به خر است و نه آنكه بدآردار شد و در برابرت بى

 ...قدرتت بيرون تواند رفت



خداى من تو را به خودت شناختم و خود تو بودى آه مرا به شناخت خويش هدايت فرمودى و اگر 

 ...دانستم آه چيستى؟ بود هرگز نمى اين عنايت تو نمى

ند در حاليكه چون او مرا آ خوانمش مرا اجابت مى ستايش شايسته خداوندى است آه چون مى

خواند، در اطاعتش، ُآند و آاهل بودم و نيز ستايش سزاوار همان خدا است آه چون از وى بخواهم 

 ...آند در حاليكه چون او از من قرض خواست بخل ورزيدم به من عطا مى

الآش خوانمت آه بسيارِى گناهان اللش آرده و با دلى آه زيادِى معصيت ه آقاى من با زبانى مى

خوانم چرا آه چون به  دارم، تو را در حالى آميخته از ترس و اميد مى نموده، با تو راز ونياز مى

 ...نگرم ترسان شوم و چون به آرم بى منتهاى تو نظر افكنم اميدوار گردم گناهانم مى

اى آه آمرزشت گسترده و دستهايت بر رحمت گشاده است، آقاى من به عزتت قسم اگر مرا از در 

ات نخواهم رفت و از تملق گويى و التماس به تو دست نخواهم آشيد  خويش برانى هرگز از در خانه

 ...چون آه با جود و آرمت آشنايى آامل دارم

ام و در  خداوندا هر گاه آه عزمم را جزم آردم و گفتم ديگر مهياى طاعت و آماده عبادت شده

داختم مرا به خواب انداختى و در هنگام مناجات حال پيشگاهت به نماز ايستاده و به مناجات با تو پر

شود آه هرگاه با خود عهد آرده و گفتم آه از اين پس  راز و نياز را از من گرفتى، خدايا مرا چه مى

اى پيش آمد آه ثبات قدم را از من  آنم و به حلقه توبه آنندگان خواهم پيوست حادثه باطنم را نيكو مى

اى و از  ت فاصله انداخت، موالى من شايد مرا از درگاه لطف خود راندهگرفته و ميان من و خدمت

اى، يا شايد ديدى آه من حق بندگيت را سبك شمردم و بدين جهت دورم  خدمت و بندگيت دورم ساخته

يا اينكه مرا در مجالس اهل علم نيافتى و خوارم ساختى، شايد هم از غفلت زدگانم يافتى ... اى نموده

متت نا اميدم نمودى يا شايد مرا در انس با مجالس اهل باطل يافتى آه مرا به آن آه آه از رح

اى و يا به آيفر گناهانم مجازات  وانهادى، شايد دوست ندارى دعايم را بشنوى آه دورم آرده

 ...اى، شايد هم اين حال، مكافاِت آمِى شرم و حياى من باشد آرده

دى و از ميان همه خاليق تنها مرا از عطاى خود محروم خداوندا اگر مرا به زنجيرهاى گران ببن

هايم را پيش چشم همه آشكار سازى و فرمان دهى تا مرا به دوزخ اندازند و ميان  نمايى و رسوايى

من و خوبان جدايى افكنى هرگز رشته اميدم از تو قطع نشود و از اميدى آه به عفو و بخششت دارم 

 ...نخواهد رفتدست نكشيده محبتت از دلم بيرون 

خداوندا به غربتم در اين دنيا، اندوهم در هنگام مرگ، تنهاييم در قبر، وحشتم در لحد و حال ذلتم در 

ها تاآنون پنهان مانده  پيشگاهت به هنگام حسابرسِى اعمال رحم آن، و گناهانى را آه از همه انسان

ام و  ا آنگاه آه در بستر مرگ افتادهو تو از آن آگاهى بيامرز و همچنان بر من پرده پوشى آن، خداي

شوم، بر من رحم آن، آنگاه آه جسد مرا در محل  فقط به دست دوستانم، از اين پهلو به آن پهلو مى



اند و به سوى  ام را گرفته خوابانند بر من تفضل فرما، و آنگاه آه خويشانم، اطراف جنازه غسل مى

آيم  ه تنهايى در درون حفره قبر به پيشگاهت فرود مىبرند، با من مهربانى آن و آنگاه آه ب گور مى

 .)٢٣٢(نگيرم بر من ببخشاى و به غربتم در اين خانه جديد رحم آن تا با غير تو انس

 

رسيدن آن از آنجا آه ماه مبارك رمضان عيد اولياى خدا است امام سجاد از به پايان 
خواند آه  نمود و در وداع ماه مبارك رمضان دعايى مى ماه بسيار اظهار دلتنگى مى
 :گوشه هايى از آن چنين است

 .السالم عليك يا شهر اهللا األآبر ويا عيد أوليائه«

 .ترين ماه خدا و اى عيد دوستان خدا خداحافظ اى بزرگ

 .هر في األيام والساعاتالسالم عليك يا أآرم مصحوب من األوقات، ويا خير ش

 .ها ترين همنشين از ميان اوقات و اى بهترين ماه در ميان روزها و ساعت خداحافظ اى گرامى

 .السالم عليك من شهر قربت فيه اآلمال، ونشرت فيه األعمال

 . در آن انتشار يافت]نيك[خداحافظ اى ماهى آه آرزوها در آن نزديك شد و اعمال 

 .جّل قدره موجودًا، وأْفجع فقده مفقودًا، ومرجوٍّ آلم فراقهالسالم عليك من قرين 

خداحافظ اى همنشينى آه چون پديد آيد احترامش بزرگ و چون ناپديد شود فقدانش دردناك است و 

 .مايه اميدى است آه آه فراقش رنج افزا است

 .)٢٣٣(السالم عليك من أليف آنس مقبًال فسّر، وأوحش منقضيًا فمّض

 .خداحافظ اى همدمى آه چون روى آورد مايه شادى و چون سپرى شود وحشت افزا است

 .السالم عليك من مجاور رّقت فيه القلوب، وقّلت فيه الذنوب

 .ها در جوارت نرم و گناهان آم گرديد اى آه دل خداحافظ اى همسايه

 .السالم عليك من ناصر أعان على الشيطان

 .اى آه ما را در مبارزه با شيطان يارى دادى  يارى دهندهخداحافظ اى

 .السالم عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

 .سالم بر تو و شب قدرت آه برتر از هزار ماه است

 .السالم عليك ما آان أحرصنا باألمس عليك، وأشّد شوقنا غدًا إليك

 .بود و فردا چقدر مشتاقت خواهيمخداحافظ، ديروز چه سخت به تو دل بسته بوديم 
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 من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، )٢٣٤(اللهّم اسلخنا بانسالخ هذا الشهر

خداوندا ما را با ; »...واجعلنا من أسعد أهله به، وأجزلهم قسمًا فيه، وأوفرهم حّظًا منه

هايمان خارج آن و ما را   خارج شدن آن، از بدىبيرون رفتن اين ماه، از گناهانمان بيرون آر و با

 .)٢٣٥(مندتريِن اهل آن قرار ده ترين و بهره ترين، پر نصيب در اين ماه از خوشبخت

 

 حج. ٥

ترغيب  همواره مردم را به انجام مناسك حج تشويق و )عليه السالم(امام زين العابدين
 :فرمود نمود و مى مى

تان گشاده، ايمانتان آامل شده و خداوند از  هايتان سالم، روزى حج و عمره به جاى آوريد تا بدن

 .)٢٣٦(سنگينى مسئوليتى آه در قبال مردم و خانواده خود داريد شما را آفايت نمايد

 :و فرمود

شود، عملش از نو آغاز گشته  يده و بهشت بر وى واجب مىهر آس حج به جاى آورد گناهانش آمرز

 .)٢٣٧(و خود، خانواده و مالش محفوظ ميگردد

 :و فرمود

 .)٢٣٨(آنند آسى آه ميان صفا و مروه سعى آند مالئكه برايش شفاعت مى

 مردم را به گراميداشت آنان )عليه السالم(ام سجادگشتند ام وقتى حاجيان از مكه باز مى
 :فرمودند توصيه آرده و مى

هنگاِم بازگشت حاجيان از حج را به فال نيك بگيريد و پيش از اينكه گناه در زندگى آنان داخل شود 

 .)٢٣٩(نزدشان رفته، با آنان مصافحه آرده و آنان را گرامى داريد تا در اجرشان شريك شويد

 چندين )عليهما السالم( مانند پدرش امام حسين و عمويش امام حسن )عليه السالم(امام سجاد
آرد حج به  اش آه با آن بسيار مدارا مى بار پياده به حج رفت و بيست بار سوار بر ناقه

 .جا آورد

                                                           
 .مضى: انسلخ الشهر. ٢٣٤
 .» دعاى وداع ماه رمضان«رك صحيفه سجاديه . ٢٣٥
 .٥ / ٨وسائل الشيعه  . ٢٣٦
  .٤/٢٥٢فروع آافى  . ٢٣٧
  .٢١٦٨ ح ٢٠٨ / ٢من ال يحضره الفقيه . ٢٣٨
 . با اختالف در الفاظ ٩٩/٣٨٦ر بحار األنوا. ٢٣٩



در سفر حج با على بن الحسين همسفر بودم آه ديدم ناقه آن : ابراهيم بن على گويد
آرد، امام چوبدستى خود را به سمت آن حيوان گرفت اما  حضرت در حرآت آندى مى
 .)٢٤٠(»]خداوند[آه از قصاص; ... آه من القصاص«: دست خود را پس آشيد و گفت

فرمود، قاريان و دانشمندان گردش جمع  چون امام زين العابدين آهنگ سفر حج مى
. آردند شدند چرا آه آنان همواره از ايشان آسب دانش، شناخت، حكمت و ادب مى مى

شد قّراء از مكه   از مكه خارج نمى)عليه السالم(تا على بن الحسين: گويد سعيد بن مسيب مى
در حالى از مكه خارج شديم آه )عليه السالم(اه امام سجادشدند، و ما به همر خارج نمى

 .)٢٤١(آردند هزار سوار ما را همراهى مى

رسيد، سنن و   به ميقات آه محل پوشيدن احرام است مى)عليه السالم(هنگامى آه امام

احرام بستن تلبيه آند خواست در وقت  آورد و چون مى مستحبات احرام را نيز به جا مى

شد آه از   رنگش زرد شده و چنان مضطرب مى]را بگويد... و ذآر لبيك الّلهّم لبيك[

آنيد؟  چرا تلبيه نمى: آردند ماند و چون به آن حضرت عرض مى تلبيه بازمى

ى به چون لبيك در زبان عرب( بيم آن دارم آه لبيك بگويم و در جواب بشنوم لبيك تو راست نيست :فرمود مى

معنى اعالم آمادگى آامل براى خدمت است و حاجى اگر صادق باشد با اين آلمه به دعوت خداوند متعال پاسخ 

 ).دهد و اگر عمل حاجى موافق گفتارش نباشد به خدا دروغ گفته است مثبت مى

آرد و از  گفت از شدت ترس از خدا غش مى به هر حال چون امام لبيكش را مى

 .)٢٤٢(آمد اد و تا پايان مناسك حج همواره اين حال برايش پيش مىافت مرآب به زير مى

رساند زير   مناسك مربوط به مسجد الحرام را به اتمام مى)عليه السالم(وقتى آه امام

روزى در همان مكان طاووس يمانى با آن . شد ناودان رحمت به نماز مشغول مى

خواند و از ترس خدا گريه  ان به نماز ايستاده خدا را مىحضرت برخورد آرد و ديد ايش

تو را در حالت :  از نماز فارغ شد طاووس عرض آرد)عليه السالم(آند، چون امام مى

: خشوع ديدم، اما سه چيز است آه به نظر من ممكن است تو را از ترس در امان دارد

 . خداونديكى اينكه پسر رسول خدايى دو ديگر شفاعت جدت و سوم رحمت

صلى (اهللا اى طاووس، اما اين آه من فرزند رسول«: در پاسخ وى فرمودند)عليه السالم(امام سجاد

َفال َأْنساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئذ َو (: فرمايد دارد، چرا آه خدا وند در قرآن مى  هستم مرا در امان نمى)اهللا عليه وآله
ميانشان نسبت خويشاوندى وجود ندارد، و از ] ديگر[ود،  پس آنگاه آه در صور دميده ش;)ال َيَتساَءُلون

                                                           
 .١٨٩ /الفصول المهمة. ٢٤٠
 .٢٢٧ /حياة االمام زين العابدين. ٢٤١
 .٣٢٦ / ٢١نهاية اإلرب . ٢٤٢



َو (: فرمايد دارد، چراآه خداوند متعال مى  شفاعت جّدم نيز مرا درامان نمى،)٢٤٣(پرسند  يكديگر نمى]حال[
 و خداوند در )٢٤٤(آنند  رضايت دهد، شفاعت نمى]خدا[ و جز براى آسى آه ;)ال َيْشَفُعوَن ِإّال ِلَمِن اْرَتضى

رحمت خدا به ...;)ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقريٌب ِمَن اْلُمْحِسنين(: باره رحمت خود اينگونه فرموده است

 .)٢٤٦(!دانم آه آيا از نيكوآاران هستم يا نه؟  و نمى)٢٤٥()نيكوآاران نزديك است

 بن الحسين را ديدم آه پس از نماز عشاء تا سحر طواف و على: طاووس گويد
داشت و با خدا چنين  ديد سر به آسمان بر مى آرد، و چون آسى را نمى عبادت مى
 :آرد مناجات مى

خداوندا ستارگان آسمانت افول آرده، چشمان بندگانت به خواب رفته، اما درهاى رحمتت همچنان به 

ام تا مرا بيامرزى و مورد رحمت قرار داده و در روز  ، آمدهروى درخواست آنندگان گشاده است

 .قيامت روى جدم پيامبر را به من بنمايى

 :سپس گريست و گفت

به عزت و جاللت سوگند اگر گناهى مرتكب شدم قصدم مخالفت با تو نبوده و در هنگام معصيت 

ما قصدم اين نبود آه خود را دهى ا دانستم آه گنهكاران را آيفر مى ترديدى در وجودت نداشته و مى

هايم  اى آه بر زشتكارى به عمد در معرض آيفرت قرار دهم بلكه نفسم مرا فريب داد و پرده

پوشانيدى مرا مغرور آرد حال چه آسى مرا از عذابت نجات خواهد داد و اگر ريسمان نجاتت را از 

 .من ببرى به آدامين ريسمان چنگ توانم انداخت

 

سپس به حالت سجده به زمين افتاد، من به وى نزديك شده سرش را در دامن گرفتم 
: در اين حال قطراتى از اشكم بر گونه مبارآش افتاد ،نشست و با صداى ضعيفى فرمود

 .»آيست آه مرا از ياد پروردگارم بازداشته است؟«

طاووس اى پسر رسول خدا من : طاووس با نهايت خضوع و احترام عرض آرد
و جّدت  )عليها السالم( و مادرت فاطمه زهرا )عليهما السالم(هستم، شما آه پدرت حسين بن على

آنى، بر ما گنهكاراِن جنايت   است اين گونه جزع وفزع مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 .آيد آه همين آار را انجام دهيم پيشه الزم مى

هيهات هيهات اى طاووس، حديث پدر و مادر و جّدم را  «: در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام

واگذار آه خداوند بهشت را براى آسى آفريده آه اطاعتش آند، اگرچه غالمى حبشى باشد و دوزخ را براى 

َفِإذا ُنِفَخ ِفي (فرمايد اى آه مى گناهكاران آفريده اگر چه آن گناهكار سيد قريشى باشد، آيا آالم خدا را نشنيده
                                                           

  .١٠١ /مؤمنون. ٢٤٣
  .٢٨ /انبياء. ٢٤٤
  .٥٦ /اعراف. ٢٤٥
 .١٠١ / ٤٦بحار األنوار  . ٢٤٦



 ميانشان ]ديگر[ پس آنگاه آه در صور دميده شود، ;) َفال َأْنساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئذ َو ال َيَتساَءُلونالصُّوِر

پرسند؟ به خدا آه فرداى قيامت از چيزى جز اعمال  يكديگر نمى] حال[نسبت خويشاوندى وجود ندارد، و از 

 .)٢٤٧(»اى سود نخواهى جست نيكى آه پيش فرستاده

 

  در روز عرفه)عليه السالم(دعاى امام

پرداخت   در روز عرفه به خواندن نماز، دعا و تالوت قرآن مى)عليه السالم(امام سجاد
ترين دعاهاى صادر شده از اهل  و دعايى آه در آن روز انشا فرموده است از درخشان

 :هايى از آن دعا اين ست اشد آه قسمتب  مى)عليهم السالم(بيت

 

 

الحمد هللا رّب العالمين، اللهّم لك الحمد بديع السماوات واألرض ذا الجالل واإلآرام، «. ١

رّب األرباب، وإله آّل مألوه، وخالق آّل مخلوق، ووارث آّل شيء ليس آمثله شيء، وال يعزب 

 ;»يبعنه علم شيء، وهو بكّل شيء محيط، وهو على آّل شيء رق

 

أنت الذي قصرت األوهام عن ذاتيتك، وعجزت األفهام عن آيفيتك، ولم تدرك األبصار . ٢

موضع أينّيتك، أنت الذي ال ُتحّد فتكون محدودًا، ولم تمثل فتكون موجودًا، ولم تلد فتكون 

 ....مولودًا

 

دًا يوازي لك الحمد حمدًا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدًا خالدًا بنعمتك، ولك الحمد حم. ٣

 ...صنعك، ولك الحمد حمدًا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدًا مع حمد آّل حامد

 

 رّب صّل على محمد وآله صالًة زاآيًة ال تكون صالٌة أزآى منها، وصّل. ٤

 ...عليه صالًة ناميًة ال تكون صالٌة أنمى منها، وصّل عليه صالًة راضيًة ال تكون صالٌة فوقها

 

                                                           
  .٨١ / ٤٦، بحار األنوار  ١٦٤، ١٦٣ / ٤لب  طا مناقب آل ابى. ٢٤٧



 

 

ها و زمين، اى  خدايا تو را سپاس، اى پديد آورنده آسمان.  را آه پروردگار جهانيان استسپاس خدايى. ١

داراى ارجمندى و بزرگوارى و اى صاحب اختياِر همه صاحب اختياران و معبود هر پرستنده، خالق هر 

يز احاطه داشته باشد و او بر همه چ مخلوق و وارث همه چيز، آه چيزى به مانند او نبوده و از او پوشيده نمى

 .و مراقب همگان است

 

ات  تو آنى آه شعاع پرواز فكر بشر به درك بلنداى ذاتت نرسيده و دست فهم از رسيدن به چگونگى. ٢

آوتاه مانده و مكانى ندارى آه به چشم ديده شود، تو آنى آه پايانى برايت نيست تا بدان محدود گردى، به چيزى 

 .اى تا اينكه خود نيز زاده شده باشى  به ادراك در آيى و فرزندى نزادهشبيه نيستى تا با مقايسه با آن

 

هايت جاويدان  تو را سپاس، سپاسى آه تا تو هستى با تو باشد، تو را سپاس، سپاسى آه به همراه نعمت. ٣

سپاسى آه بر خشنوديت بيفزايد و تو را باشد، تو را سپاس، سپاسى آه مطابق آردارت باشد، تو راسپاس، 

 .سپاس به همراه شكر هر سپاسگذارى

 

تر از آن نباشد و بر او درود  اى آه پاآيزه پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست درود پاآيزه. ٤

 .تر از آن نباشد و درودى خشنود آه برتر از آن درودى نباشد اى آه فزاينده فرست درود فزاينده

 

 

 

 

ربِّ صلِّ على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم ألمرك، وجعلتهم خزنة علمك وحفظة . ٥

دينك، وخلفاَءك في أرضك، وحججك على عبادك، وطّهرتهم من الرجس والدنس تطهيرًا 

 ;»...بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جّنتك

 



لمًا لعبادك ومنارًا في بالدك، بعد أن اللهّم إّنك أّيدت دينك في آّل أوان بإمام أقمته ع. ٦

َوَصْلت حبله بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحّذرت معصيته، 

وأمرت بامتثال أوامره واالنتهاء عند نهيه، وأّال يتقّدمه متقّدم وال يتأّخر عنه متأّخر، فهو 

 ;»... العالمينعصمة الالئذين، وآهف المؤمنين، وعروة المتمّسكين، وبهاُء

 

وانزع من قلبي حّب دنيا دنية تنهى عّما عندك، وتصّد عن ابتغاء الوسيلة إليك، وتذهل . ٧

عن التقّرب منك، وزّين لي التفّرد بمناجاتك بالليل والنهار، وهب لي عصمة تدنيني من 

 خشيتك، وتقطعني عن رآوب محارمك، وتفّكني من أسر العظائم، وهب لي التطهير من دنس

 ;»...العصيان، وأْذِهب عّني درن الخطايا، وسربلني بسربال عافيتك

 

وال تكلني إلى حولي وقّوتي دون حولك وقّوتك، وال تخزني يوم تبعثني للقائك، وال . ٨

واجعل رغبتي إليك فوق ... تفضحني بين يدي أوليائك، وال تنسني ذآرك، وال ُتذهب عّني شكرك

 ;»...ق حمد الحامدين، وال تخذلني عند فاقتي إليكرغبة الراغبين، وحمدي إّياك فو

 

پاداشتن امر خود برگزيدى و خزانه  خداوندا بر پاآيزگان اهل بيت او درود فرست هم آنان آه براى به. ٥

داران علم، نگاهبانان دين، جانشينانت در زمين و حجت خود بر بندگان آرده، آنان را به خواست خود از پليدى 

 .اى آرده و وسيله رسيدن به خود و راه رسيدن به بهشتت قرارشان دادهو آلودگى پاك 

 

اى آه همچون پرچم هدايت در  خداوندا در هر روزگارى دين خود را به وسيله پيشوايى پشتيبانى آرده. ٦

اى، ريسمان او را به ريسمان خود  پايش داشته ميان بندگانت افراشته و چونان نور افكنى در شهر هايت به

اش را بر همگان واجب و  اى، پيروى متصل آرده و او را پلكان رسيدن به رضايت خويش نموده) بل اهللاح(

هايش، خود دارى از آنچه از آن نهى آرده و عقب يا جلو  از نافرمانيش بيم داده بندگان را به اطاعت فرمان

، دستاويز متمسكان و زيبايى جهانيان اى، پس او نگهدار پناهندگان، پناهگاه مؤمنان نيفتادن از او فرمان داده

 .است

 

محبت دنياى پست را از دلم َبرَآن آه از توجه به آنچه در نزد تو است بازم داشته، مانع يافتن . ٧

دارد و فقط، راز و نياز آردن با تو  اى براى رسيدن به تو شده و مرا از فكر نزديك شدن به تو وا مى وسيله

اى به من عطا آن آه مرا به مقام خشيت نزديك و  اراى و چنان نيروى بازدارندهدر شب و روز را در نظرم بي



اى بازم داشته، از بندگى گناهان بزرگم برهاند، لوث نافرمانى و آلودگى به  از ارتكاب آنچه بر من حرام آرده

 .عافيتت را بر اندامم بپوشان خطا را از من بزداى و جامه

 

انگيزى شرمگينم  وا مگذار و در آن روز آه مرا براى ديدار خود بر مىو مرا به قوت و قدرت خودم . ٨

مكن و در برابر دوستانت رسوايم مساز، ياد خود را از خاطرم مبر و توفيق شكرگزارى را از من مگير، بلكه 

ه انگارند ياد و شكرت را همراهم آن و هموار هايت را ناديده مى در هنگام فراموشى و غفلِت آنان آه نعمت

اى اقرار آنم رغبتم را به سوى خود از  اى ثناگويت بوده و بر آنچه فرستاده مرا الهام آن آه بر آنچه داده

رغبت راغبان بيشتر و ستايشم را از ستايش ستايشگران باالتر بدار و مرا در هنگامى آه به تو نياز دارم فرو 

 .نگذار

 

اجعل هيبتي في وعيدك، وحذري من إعذارك وإنذارك، ورهبتي عند تالوة آياتك، . ٩

واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وتفّردي بالتهّجد لك، وتجّردي بسكوني إليك وإنزال حوائجي 

بك ومنازلتي إّياك في فكاك رقبتي من نارك، وإجارتي مّما فيه أهلها من عذابك، وال تذرني في 

مهًا وال في غمرتي ساهيًا حتى حين، وال تجعلني عظًة لمن اّتعظ، وال نكاًال لمن طغياني عا

 ;»...اعتبر، وال فتنًة لمن نظر، وال تمكر بي فيمن تمكر به، وال تستبدل بي غيري

 

واجعل قلبي واثقًا بما عندك، وهّمي مستغرقًا لما هو لك، واستعملني بما تستعمل به . ١٠

 ;»...د ذهول العقول طاعتكخالصتك، وأشرب قلبي عن

 

 وصن وجهي عن الطلب إلى أحد من العالمين، وذّبني عن التماس. ١١

 ;»...ما عند الفاسقين وال تجعلني للظالمين ظهيرًا وال لهم على محو آتابك يدًا ونصيرًا

 



 

 در هنگام اى و بيمناآى مرا هراسم را در تهديدت، پرهيزم را در آنچه در آن با من اتمام حجت آرده. ٩

شبم را به شب زنده دارى براى عبادتت و خلوت آردن و حاجت خواستن از تو آباد . تالوت آياتت منحصر آن

مرا . اند را پيوسته از تو بخواهم آن تا رهايى از آتش دوزخ و پناه جستن از عذابى آه اهل آن بدان گرفتار آمده

مگذار آه مايه عبرت و پند گرفتن ديگران يا باعث خبر  در طغيانم سرگردان و در نادانيم تا دم مرگ بى

مرا در زمره گرفتاراِن مكر خود قرار مده و در وقت نعمت، ديگرى را جايگزين . گمراهى عده ديگرى شوم

 .من مساز

 

آار خود مبذول دار، مرا به آارى گمار  دلم را به آنچه در نزد تو است مطمئن و  همتم را يكسره به. ١٠

 .گمارى و به وقت غفلت خردها طاعتت را با دلم بياميز  را به آن مىآه خاصان خود

 

آبرويم را از خواهش و رو انداختن به آسى از جهانيان حفظ آن و مرا از درخواست آنچه در نزد . ١١

 .)٢٤٨(فاسقان است باز دار، مرا پشتيبان ستمگران و در محو آتابت دستيارشان قرارمده
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  در روز عيد قربان)عليه السالم(دعاى امام سجاد

 همواره با زارى و تضرع به درگاه خداوند به استقبال عيد قربان )عليه السالم(امام سجاد
خواست تا مناسك حج و ساير عباداتش را بپذيرد و او را از  رفته از خداوند متعال مى

دعاى آن حضرت در اين روز چنين بخشى از . اى دهد آمرزش و خشنودى خود بهره
 :است

 

 .اللهّم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون. ١

 

اللهّم إليك تعّمدت بحاجتي، وبك أنزلُت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإّني بمغفرتك . ٢
محمد وآل محمد، ورحمتك أوثق مّني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فصّل على 

وتوّل قضاء آّل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وبتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك، وغناك عّني، 
فإّني لم ُأِصْب خيرًا قطُّ إّال منك، ولم يصرف عّني سوءًا قط أحد غيرك، وال أرجو ألمر آخرتي 

 ; ...ودنياي سواك

 

ذلك من رجائي، يا من ال ُيحفيه سائل اللهّم فصّل على محمد وآل محمد، وال تخّيب اليوم . ٣
لم آتك ثقًة مّني بعمل صالح قّدمته، وال شفاعة مخلوق رجوته إّال شفاعة  وال ينقصه نائل، فإّني

محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم وسالمك، أتيتك مقّرًا بالجرم واإلساءة إلى نفسي، أتيتك 
لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين ثّم 

 ;...أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة

 

اللهّم إّن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع ُامنائك في الدرجة الرفيعة التي . ٤
اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقّدر لذلك، ال يغالب أمرك، وال ُيجاوز المحتوم من تدبيرك، 

 ;»...آيف شئت وأّنى شئت

 ...اند خداوندا همانا اين روز روز با برآت و پر ميمنتى است آه مسلمانان در آن گرد هم آمده. ١

 

ام و  ام و بار فقر و مسكنتم را در اين روز به در خانه تو فرونهاده خدايا حاجتم را به سوى تو آورده. ٢

بزرگتر از گناهان من است  بستر هستم و آمرزش و رحمت تو  به آمرزش و رحمت تو از عمل خود مطمئن

پس بر محمد و آل او درود فرست و برآوردن هر حاجتى آه دارم برعهده گير آه چنين آارى بر تو آسان است 

ام  و بر آن توانايى ولى من به تو نيازمندم، اما تو هيچ نيازى به من ندارى، چرا آه هرگز به خيرى نرسيده

 را از من باز نگردانده و در دنيا و آخرت به آسى جز تو اميد مگر از جانب تو و هرگز آسى جز تو بدى

 .ندارم



 

 اى آسى آه خواهش هيچ -خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و در اين روز اميدم را نااميد مكن، . ٣

 چرا آه من به اطمينان عمل -اى او را از بخشش باز نداشته و بذل و بخشش از توانگريش نكاهد  خواهنده

 آه صلوات و سالمت بر -ام و جز شفاعت محمد و آل محمد  باشم به سوى تو نيامده اى آه انجام داده ستهشاي

ام آه به گناه و  ام، اآنون در حالى به سوى تو آمده  چشم به شفاعِت احدى از خلق تو ندوخته-آنان باد 

دارم آه به وسيله آن از ديگر زشتكارى خود اعتراف داشته و در عين حال چشم اميد به همان بخشش بزرگى 

 .است اى و مدت طوالنى گناهشان مانع از رحمت و آمرزش دوباره تو به آنان نگرديده گناهكاران درگذشته

 

 مخصوص خلفاى ]باشد خالفت آه خواندن نماز عيد هم از شئون آن مى[خداوندا اين مقام . ٤

اى و اينك توسط  ات را به آنان اختصاص دادهات بوده و پايگاه امينانى است آه باالترين درج برگزيده

ناپذير، هر چه  غاصبان، از صاحبان اصلى سلب گرديده است، تقديرات به دست تو است و فرمانت شكست

 .)٢٤٩(بخواهى به هرگونه و در هر زمان مخالفت بردار نيست

 

 )عليه السالم(ويژگى دعا و مناجات در زندگى امام

ُقْل ما َيْعَبُؤا ِبُكْم َرّبي َلْو ال ُدعاُؤُآْم َفَقْد َآذَّْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن (: فرمايد خداوند متعال مى

در حقيقت شما به تكذيب . آند اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى«: بگو )ِلزاًما

 .)٢٥٠(الزم خواهد شد ]عذاب بر شما[ايد و به زودى  پرداخته

خداوند : گويد  در بيان مراد اين آيه مبارك چنين مىرضوان اهللا تعالى عليهسيد بن طاووس
بدون دعا هيچ مقام و منزلتى براى بندگان قرار نداده است به اين مفهوم آه قدر بندگان 

نزلت آنان به اندازه آنند و م به درگاه خداوند به ميزان دعايى است آه به درگاه او مى
 .)٢٥١(همت آنان در مناجات و خواندن خداونداست

 را در هر حال و هر آن )عليه السالم(در پرتو اين حقيقت قرآنى است آه امام سجاد
بينيم آه همواره فقر مطلق خود در برابر خداوند را  دعا و مناجات با خداوند مى مشغول
 در نزد خداوند از اين حال دعا و )عليه السالم(نمايد و قدر و منزلت امام سجاد ر مىآشكا

شود چرا آه قدر و منزلت هر آس به ميزان دعا و مناجاتى است آه  مناجاتش آشكار مى
با خدا داشته و همچنين درآى آه از نيازمندى خود به ذات اقدس ربوبى دارد و به 
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به خداوند متعال وابسته دانسته و از غير او رويگردان مقتضاى آن درك خود را آامال 
 .است

در اينجا بخشى از متون شريفى آه در دعا و مناجات از امام سجاد وارد شده را 
نيازى است و انسان در صورت  ايم آه نشان دهنده اوج يقين و ايمان و بى انتخاب آرده

 عالم جز اهللا وجود ندارد رسوخ اين حقيقت در قلب و عقلش آه تاثير گذارى در اين
تواند به آن برسد و با اين ايمان دلش در گرو عشق ديگرى جز خدا نرفته و جز او به  مى

نشيند و همه زمان عمرش را با ياد و  آسى اميد نداشته و هواى ديگرى در دلش نمى
 .آند عبادت او آبادان مى

 :از دعاهاى آن حضرت است آه فرمود

 وآله، واجعل سالمة قلوبنا في ذآر عظمتك، وفراغ أبداننا في اللهّم صّل على محّمد«

شكر نعمتك، وانطالق ألسنتنا في وصف مّنتك، اللهّم صّل على محّمد وآله، واجعلنا من 

دعاتك الداعين إليك، وهداتك الداّلين عليك، ومن خاّصتك الخاّصين لديك يا أرحم 

 ;»الرحمين

هاى ما را در يادآورى عظمتت، آسايش  پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و سالمت دل

هاى ما را در توصيف عطاياى خود قرار ده خدايا  هايت و گويايى زبان هايمان را در شكرنعمت بدن

 خوانند، بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از آسانى قرار ده آه همگان را به سوى تو مى

آنند و خاصانت آه در نزد تو جايگاهى مخصوص  هدايتگرانى آه همه را به سمت تو راهنمايى مى

 .)٢٥٢(دارند، اى مهربانترين مهربانان

اين همان انقطاع آامل به سوى خداوند متعال از نظر فكر و ذآر و سلوك و اخالق 
 .است

 :آند يگر اين گونه با خدا مناجات مىدر جاى د

أأقطع ! وآيف ُاؤّمل سواك والخلق واألمر لك؟! آيف أرجو غيرك والخير آله بيدك؟«

رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا اعتصم 

يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون، آيف أنساك ! بحبلك؟

 ;»!وآيف ألهو عنك وأنت مراقبي؟! م تزل ذاآري؟ول

چگونه به ديگرى جز تو اميد بندم در صورتى آه هر خير و نيكويى به دست تو است و چگونه 

آرزومند آسى جز تو باشم در حالى آه آفرينِش همگان و حاآميت بر آنان از آن تو است آيا از تو آه 
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ام به  د بردارم، يا مرا آه به رشته لطف تو چنگ زدهاى امي پيش از درخواست به من احسانها آرده

گردانى؟ اى آنكه هرآس به رحمتت اميد بست نيك بخت گرديد و هر  گدايِى چونان خودم محتاج مى

آس عذر گناه خواست سختى نديد، چگونه فراموشت آنم در حالى آه پيوسته به ياد منى و چگونه دل 

 .)٢٥٣( منىبه ديگرى بندم در حالى آه تو نگاهبان

وى در هيچ امرى از . امام سجاد به طور آامل از خلق بريده و به خدا پيوسته بود
امور به آسى جز خدا اميد نداشت و اميد بستن به غير خداوند متعال را چون سرابى 

 :فرمايد آن حضرت در مناجات ديگرى مى. پنداشت دروغين مى

 تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، إلهي أذهلني عن إقامة شكرك«

 ;»وشغلني عن ذآر محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك

پروردگارا پياپى بودن نعمت هايت شكر نعمتت را از ياد من برده و باران فضلت از شمارش ثنايت 

ها مرا از  ايت بازم داشته و دوام آن نعمته ناتوانم ساخته است، بسيارِى نعمتت از ياد آورى خوبى

 .انتشار آن عاجز آرده است

إلهي تصاغر عند تعاظم آالئك شكري، وتضاءل في جنب إآرامك إّياي ثنائي 

ّي لطائف بّرك من  نعمك من أنوار اإليمان حلًال، وضربت عل)٢٥٥(جّللتني. )٢٥٤(ونشري

العّز آلًال، وقّلدتني مننك قالئد ال تحّل، وطّوقتني أطواقًا ال تفّل، فآالؤك جّمة ضعف 

لساني عن إحصائها، ونعماؤك آثيرة قصر فهمي عن ادراآها فضًال عن استقصائها، 

لك الحمد وجب : فكّلما قلت! فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إّياك يفتقر إلى شكر؟

 ;»...لك الحمد:  أن أقولعلّي لذلك

هاى تو آوچك است و فزونى گفتارم در سپاس تو بس  خدايا سپاسگذارى من در برابر بزرگى نعمت

هاى لطيفت تاج عزت  ناچيز، نعمت هايت جامه هايى فاخر از از نور ايمان بر من پوشانيده و نيكويى

اى بر گردنم انداخته آه باز  دگىاى زنجير بن بر سرم نهاده، مّنت نعمتى آه به من ارزانى داشته

هايى نهاده آه هرگز شكسته نگردد، نعمت هايت چنان فراوان است آه زبانم از  نشود و طوق

توانم آن را درك آنم چه رسد به اينكه بر  هاى تو چنان بسيار است آه نمى شمارش آن ناتوان و داده

ها را به جاى آورم در حالى آه هر شكر  توانم شكر آن نعمت همه آن احاطه پيدا نمايم پس چگونه مى

شود آه بر اين شكر  گويم بر من واجب مى تو نيازمند شكر ديگرى است و هرگاه آه شكرت مى

 .)٢٥٦(شكرى بگويم
                                                           

 .مناجات الراجين. ٢٥٣
 .يعني هنا بسط الحديث بالمدح: نشري. ٢٥٤
 .غّطتني، وغمرتني: َجّللتني. ٢٥٥
 .مناجات الشاآرين. ٢٥٦



هاى بسيار   اين گونه به جاى آوردن شكر خداوند در برابر نعمت)عليه السالم(امام سجاد
دهد آه انسان هر چه در شكرگزارى  و به اين نكته توجه مىآموزد  بزرگ را به ما مى

 .سعى و تالش آند باز در اداى شكر خداوند آنچنان آه شايسته اوست آوتاهى آرده است

 :فرمايد در مناجات ديگرى مى)عليه السالم(امام زين العابدين

، وأذقنا اللهّم احملنا في سفن نجاتك، ومّتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حّبك«

حالوة وّدك وقربك، واجعل جهادنا فيك، وهّمنا في طاعتك، وأخلص نّياتنا في معاملتك، 

 ;»...فإّنا بك ولك وال وسيلة لنا إليك إّال أنت

مند آن و در چشمه جوشان  خدايا ما را سوار بر آشتى نجات و از راز و نياز جان پرورت بهره

چشان، تالش ما را در راه خود و آوشش ما را در عشقت شيرينى مهر و نزديكى ات را به ما ب

هاى ما را در معامله با خود خالص گردان آه ما از تو و براى توايم و  اطاعت خويش قرار ده، نيت

 .)٢٥٧(اى نيست ما را در راه رسيدن به تو جز تو وسيله

 خلوص نيت در ارتباط با خدا را از او )عليه السالم(بينيم آه امام در اينجا مى
 .خواهد و برترين آرزويش به در گاه خداوند خشنودى او است مى

 :اند آن حضرت در مناجات ديگرى فرموده

إلهي َفاْسُلك بنا ُسُبَل الوصول إليك، وسّيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، قّرب ... «

حقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك علينا البعيد، وسّهل علينا العسير الشديد، وأل

يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإّياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من 

هيبتك مشفقون، الذين صّفيت لهم المشارب، وبّلغتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، 

وقضيت لهم من فضلك المآرب، ومألت لهم ضمائرهم من حّبك، ورّويتهم من صافي 

 ;...بك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حّصلواشر

بارالها ما را رهسپار راهى آن آه به تو برسد راهى آه براى رسيدن به تو نزديكترين باشد، دورها 

ها را بر ما آسان فرما و ما را به آن دسته از بندگانت پيوند ده آه در راه  را بر ما نزديك و دشوارى

آوبند، در شب و روز تنها تو  گيرند و پيوسته در رحمتت را مى و از يكديگر پيشى مىرسيدن به ت

پرستند و از هيبتت بيمناآند، آن بندگانى آه آبشخور معرفتشان را پاآيزه آردى و آنان را به  را مى

ها توفيق رسيدن به آرزوهايشان را عطا فرمودى و از فضل  آنچه مشتاقش بودند رساندى و به آن

ها را از عشق خود ماالمال و از سرچشمه زاللت  د آنچه خواستند بر آورده ساختى، افكار آنخو
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سيرابشان آردى، به دست تو به مقام مناجات لذت بخشت رسيده و دورترين آرزوهايشان به وسيله تو 

 .به واقع پيوسته است

وصلك فأنت ال غيرك مرادي، ولك ال لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قّرة عيني، و

ُمنى نفسي، وإليك شوقي، وفي محّبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، 

ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك َروحي وراحتي، 

 ;...وعندك دواء عّلتي، وشفاء غّلتي، وبرد لوعتي، وآشف آربتي

تنها تو مراد منى، بيدارى و خوابم تنها براى تو است، ديدارت روشنى چشمم، رسيدن به تو ...

ام در هوايت همه هدفم  ام در محبتت، دلدادگى آرزوى من است، اشتياقم فقط به سوى تو، شيفتگى

مال ام رسيدن به آستانت و نزديك شدن به تو منتهاى آ جلب خشنودى تو است، نيازم ديدارت، خواسته

من است، راحتى و آسايش من در راز و نياز با تو است و داروى بيمارى، درمان اشتياق، آرامش 

 .)٢٥٨(بخش سوز درون و برطرف آننده اندوه من تويى

چنين در گرو محبت خداوند متعال   اين)عليه السالم(روح و جان و عواطف امام سجاد
بيند و آسى را به غير از او آرامش  در عالم هستى نمىقرار گرفته آه جز او آسى را 

 .داند بخش سوز درون خود نمى

 :آند در مناجات نيازمندان چنين با خداوند متعال راز و نياز مى)عليه السالم(امام سجاد

 

إلهي آسري ال يجبره إّال لطفك وحنانك، وفقري ال يغنيه إّال عطفك وإحسانك، «
 أمانك، وذّلتي ال يعّزها إّال سلطانك، وُامنّيتي ال يبّلغنيها إّال وروعتي ال يسكُِّنها إّال

فضلك، وخّلتي ال يسّدها إّال طولك، وحاجتي ال يقضيها غيرك، وآربي ال يفّرجه سوى 
رحمتك، وضّري ال يكشفه غير رأفتك، وغّلتي ال يبّردها إّال وصلك، ولوعتي ال يطفيها 

 النظر إلى وجهك، وقراري ال يقّر دون دنّوي إّال لقاؤك، وشوقي إليك ال ُيبله إّال
 ;»...منك

بارپروردگارا شكست مرا جز لطف و مهر تو جبران نتواند آرد و تهيدستى مرا جز توجه و احسان 

تو تبديل به توانگرى نكند و ترسم را جز امنيت بخشى تو به آرامش بدل نسازد، خوارى مرا جز 

و چيزى مرا به آرزويم نرساند، اندوه مرا جز رحمتت چيرگى تو به عزت نكشاند و جز فضل ت

نگشايد و زيان مرا جز رحمتت برطرف نسازد، سوز درونم را جز وصالت فرو ننشاند و شوقم را 

 .)٢٥٩(جز نظاره جمالت سيراب نگرداند و آرامشم جز به نزديكى تو قرار نگيرد
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اش را به خداوند سبحان بيان داشته و   و فاقه فقر)عليه السالم(در اين مناجات امام
دلباختگى خود را به سّيد و موالى خويش آه خالق هستى و زندگى آفرين آاينات است 
نشان داده است، آن حضرت همه آرزوى خود را در او خالصه آرده و در همه اميدش 

 .را منحصر در اميدوارى به ذات اقدسش آرده است

 

 )عليه السالم(هى در مناجات امام سجادهايى از عرفان ال جلوه

 :فرمايند  در مناجات عارفان مى)عليه السالم(امام سجاد

إلهي ما ألّذ خواطر اإللهام بذآرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك باألوهام في «
فأعذنا من طردك ! مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حّبك، وما أعذب شرب قربك

ّص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص وإبعادك، واجعلنا من أخ
 ;»...عّبادك

هاى  شود چقدر گوارا و ره پيمودن به سوى تو در راه خدايا خاطره وقتى آه ياد تو بر دل الهام مى

... غيبى، سوار بر مرآب انديشه چه شيرين است، عشقت چه خوش طعم و باده قربت چه گوارا است

ترين بندگان و  ترين آشنايان، شايسته رديدن پناه ده و از خصوصىپس ما را از رانده شدن و دور گ

 .)٢٦٠(راستگوترين فرمانبرانت قرار ده

.  به واقع سرور موحدان و رهبر عارفان خداوندبود)عليه السالم(امام زين العابدين
آه به خداى عبادت آن حضرت هرگز از سر تقليد نبوده بلكه ناشى از شناخت آاملى بود 

تعالى داشت در عبارت مذآور آن حضرت پرده از منتهاى آرزويش برداشته آه همانا 
 .اخالص در عبادت خداوند متعال است

 :آن حضرت در مناجات ذاآران فرموده است

إلهي فألهمنا ذآرك في الخالء والمالء والليل والّنهار واإلعالن واإلسرار، وفي «
 ;...بالذآر الخفّي، واستعملنا بالعمل الزآّي والسعي المرضّىالسّراء والضّراء، وآِنسنا 

خداوندا ياد و ذآر خود را در ميان جمع و خلوت، شب و روز، پنهان و آشكار و در خوشى و 

هايمان انداز و ما را با ذآر خفى دمساز آن و در آردارى پاآيزه و آوششى مورد  ناخوشى در دل

 .رضايت خود به آار وادار

سّبح في آّل مكان، والمعبود في آّل زمان، والموجود في آّل أوان، والمدعّو أنت الُم

بكّل لسان، والمعّظم في آّل جنان، وأستغفرك من آّل لّذة بغير ذآرك، ومن آّل راحة 

 ;»...بغير ُانسك، ومن آّل سرور بغير قربك، ومن آّل شغل بغيرطاعتك
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اى،  تسبيح تو گويند، در هر زمان تو را پرستند و تو در همه زمانها موجود بودهخداوندا در همه جا 

با هر زبان ترا بخوانند و در هر دل تنها تو جايگاهى بزرگ دارى، ازهر لذتى غير از ياد تو 

ام، هر شادى جز نزديك شدن به تو و از هر آارى به جز  ام، هر آسايشى جز انس با تو داشته برده

 .)٢٦١(آنم  تو طلب آمرزش و بخشايش مىطاعتت، از

آنيم از بلندى اين معانى آه   مطالعه مى)عليه السالم(وقتى اين عبارات را از امام سجاد
اى از تضرع آن حضرت و خوار آردن خود در برابر خداوند  تصوير روشن و برجسته

شود   از آن مشاهده مى-نيست  آه هيچ چيزى در آسمان و زمين بر او پوشيده - متعال 
 .شويم مات و مبهوت مى

 نسبت به - چنان آه در عبارات قبلى گذشت -شناخت واقعى اين حقيقت آه انسان 
دارد تا همواره به آن ذات مقدس پناه  خداوند متعال نياز و فقر مطلق است، او را وا مى

تمام حاالت زندگى دست به دعا  در )عليه السالم(بينيم امام سجاد برد، از اينجا است آه مى
به درگاه خدا داشته است آه قسمتى از آن گذشت و بخش بسيارى از آن نيز در اين 

، در )صلى اهللا عليه وآله(دعا در طلب رحمت بر محمد و آل محمد: مختصر نيامده است مانند
 در درود بر حامالن عرش، در پناه بردن به خدا، در خواستن حاجت، در هنگام بيمارى،

مكارم اخالق، دعا براى همسايگان، دوستان، مرزبانان، براى استخاره، در طلب توبه، 
دعا در هنگام ديدن ماه نو، در عيد فطر، در اظهار خوارى در پيشگاه خدا، در هنگام 

 .ها سختى، در هنگام ياد مرگ، در هنگام ترس، و دعا در طلب رفع غم

جمع )عليه السالم( روش زندگى امام سجادهاى پيشين مشخص شد آه از البه الى بخش
بين روح انقالبى، جهادى، حماسى و ضد طاغوت با معرفت و شناخت خداوند متعال و 
عبادت شديد بود آه خوِد اين زندگِى با برآت، پاسخ قاطعى به سؤاالتى از اين دست 

 توان از يك سو ميان دعا و مناجات و از ديگر سوى روح نهضت و است آه آيا مى
 فداآارى جمع آرد؟

اند خالى آردن فكر و  شايد منشأ پيدايش اين سؤاالت اين باشد آه بعضى گمان آرده
هاى شرعى و پرداختن به عبادت آنان  انديشه براى جهاد اآبر، مبارزه با نفس، رياضت

آند چرا آه از اين آارها به  را از مبارزه و آارهاى انقالبى و روح جهاد بى نياز مى
عمل آردن به همين جهاد : غر تعبير شده است اما آنان از اين حقيقت غافلند آهجهاد اص

هاى جهاد اآبر در معنى  اصغر يكى از محورها و عوامل اساسى براى ايجاد زمينه
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وسيع آن است و ترك جهاد دربيشتر موارد ناشى از شكست پنهانى در يكى از 
ن شدت تقيه و شدت شجاعت هاى جهاد اآبر است بنا بر اين مالزمه ميا ميدان
اى منطقى است، چرا آه همين مالزمه بيانگر حقيقت فراگير شريعت و دين  مالزمه

 .حنيف الهى است آه شامل همه ابعاد زندگى فردى و اجتماعى انسان است

 به هردو )عليهم السالم(معرفت توحيدى و مبارزه دو صفت بارزند آه زندگى ائمه
هيچ گاه سيره آنان از اين دو خالى نبوده است اگر در عينيت بخشيده است، چرا آه 

هاى ميدان نبرد از ديگر سوى تعمق آنيم اين  هاى خلوت از سويى و خطابه مناجات
 .نكته را به وضوح در خواهيم يافت

 ازآلمات آن حضرت در شام و مجلس يزيد )عليه السالم(روح جهاد و مبارزه امام سجاد
 در آن به صورت اسيرى در غل و زنجير بودند يا از )يه السالمعل(بن معاويه آه امام سجاد

جواب دندان شكن ايشان به ابن زياد در دار االماره آوفه آه در جواب تهديد به قتل 
  به)٢٦٢(»ترسانى در حالى آه آرامت ما خاندان شهادت در راه خدا است آيا ما را از مرگ مى«: فرمودند

وضوح نمايان است، اين همان روح لطيفى است آه دعاهاى صحيفه سجاديه و مناجات 
خمسة عشرة از او صادر شده و اين بهترين شاهد بر اجتماع روح حماسى با روح دعا، 

 .مناجات و عبادت در آن حضرت است

بينيم دعاهاى امام سجاد نيز  شود آه مى نقش آفرينى اين حقيقت آنجا روشن مى
همين دو جنبه يعنى جنبه سياسى، جهادى اجتماعى و اخالقى در آنار جنبه داراى 

 .معارفى و عبادى و داراى اهدافى متغير و فراگير بوده است

 داراى ابعاد وسيع فكرى از جهت حل و فصل مسائل )عليه السالم(دعاهاى امام سجاد
فكرى الحادى مانند اعتقادى اسالم بوده است، اعتقاداتى آه پس از وزش طوفان جريانات 

 آه البته دست حكومت اموى با هدف - بر اصول عقايد اسالمى، ... تشبيه، جبر، ارجاء و
 نياز - نابودى اسالم و بازگشت به جاهليت پيشين در پس پرده ترويج اين عقايد بوده است 

 .مبرمى به نصوص معتبر در پاسخ گويى به شبهات مطرح شده داشتند

كومت وقت هر آس را آه به قصد مبارزه با اين افكار وارد البته در شرايطى آه ح
گرديد قلع و قمع و نابود آرده و همه را نه تنها از ميدان به در آرده آه به  ميدان مى

آرد سياست امام زين  پرداخت و صداى آنان را در گلو خفه مى تعقيب آن نيز مى
را در پيش گيرد آه موفقترين وسيله  بر اين قرار گرفت آه رويه دعا )عليه السالم(العابدين

براى اشاعه حقايق و ماندگارى آن و ايمنترين راهى است آه از دست قدرت حاآم به 
 .ترين وسيله ارتباط سّرِى مكتوب و مورد اطمينان بود دور بوده قوى
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 )عليه السالم(ويژگى گريه در زندگانى امام سجاد

گريد و  نسان در اثر شوق به محبوب مىگريه در انسان عوامل مختلفى دارد، گاه ا
آند و از  گاه براى بلند آردن صداى اعتراض در برابر سلطه ظالم صدا به گريه بلند مى

 )عليه السالم(گريه بر امام حسين«توان دريافت چرا در روايات وارد شده  اينجا است آه مى
 ».ستاز عوامل نيل به سعادت پايدار و تقرب به درگاه خداوند سبحان ا

 همواره در منزل و مسجد بر امام )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم محمد مصطفى
گريستند، گاه در خلوت و تنهايى و گاه در ميان اصحاب و ياران و  مى)عليه السالم(حسين

جبرئيل خبر قتل : فرمودند شد در پاسخش مى هر آس علت اين گريه را از ايشان جويا مى

رسد به من نشان داده  پسرم و گروهى از خاندانش را به من داده و خاآى را آه او در آن به شهادت مى

 .)٢٦٣(است

 موجب آشنايى بيشتر افكار عمومى با )عليه السالم(مضافًا به اينكه گريه بر امام حسين
صلى (ها نسبت به اهل بيت پيامبر ه و اطرافيان آنامّي عمق قساوت و فجايعى است آه بنى

شيعيان خود را به  )عليهم السالم(بينيم ائمه اند و از اين رو است آه مى انجام داده)اهللا عليه وآله
برپايى محافل و مجالس ذآر حادثه آربال و اشك ريختن بر اين فاجعه دردناك ترغيب 

 .اند ردهنموده و اجر و ثواب بى پايانى براى آن برشم

 بر پدر بزرگوارش در طول عمر تنها از )عليه السالم(مخفى نماند آه گريه امام سجاد
سر رّقت قلب و عواطف پدر و فرزندى نبوده است، بلكه آن حضرت از اين عمل اهداف 

هاى بيدار آينده با اين حادثه  فرموده آه عبارت از آشنا آردن نسل بلندى را دنبال مى
اى بر آارهاى آآنده از سنگدلى و   هم شاهد زنده)عليه السالم(خود امامبزرگ بوده است و 

گيرى خصمانه آنان در برابر عدالت،  جنايت امويان، خروج آنان از دين و موضع
 .مروت و انسانيت بوده است

 مدتى را آه پس از پدر بزرگوارش زنده بود، در حال گريه به )عليه السالم(امام سجاد
بيم آن دارم آه از گريه خود را : ه يكى از غالمانش به وى عرض آردسر برد تا جايى آ

ِإنَّما َأْشُكوا َبّثي َو ُحْزني ِإَلى الّلِه َو َأْعَلُم («: در پاسخ فرمود)عليه السالم(هالك نماييد، و امام
 ; » إّني لم أذآر مصرع بني فاطمة إّال خنقتني العبرة)ِمَن الّلِه ما ال َتْعَلُمون

                                                           
  .١٢ ـ ٧ / ٢آشف الغمه  . ٢٦٣



دانم آه شما   خدا چيزى مى]عنايت[برم، و از  من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى«: گفت(

 )٢٦٤(.شود مى آورم مگر آنكه گريه گلوگيرم  هيچ وقت آشتارگاه پسران فاطمه را به ياد نمى)دانيد نمى

آيا آن زمان فرا نرسيده آه اندوه تو پايان : ديگرى به آن حضرت عرضه داشت
 : در پاسخ وى فرمودند)عليه السالم(پذيرد؟ امام سجاد

 او )اى دريغ بر يوسف(واى بر تو، يعقوب آمتر از من مصيبت ديد و شكايت به خدا برد و عرض آرد

ما من، پدر و گروهى از خاندانم را ديدم آه پيش چشمم تنها يك پسر گم آرده بود آه آن هم در قيد حيات بود ا

 .)٢٦٥(»سر از بدنشان جدا آردند

تشنگى پدر گرفتند به ياد  آن حضرت هرگاه ظرف آب را براى نوشيدن به دست مى
گريستند آه آن آب با اشك چشم ايشان آميخته  افتاده و آن قدر مى خود و يارانش مى

چگونه نگريم؟ پدرم را از  «:فرموند شد مى گرديد و چون در اين باره از ايشان سؤال مى مى

 .)٢٦٦(»آبى منع آردند آه براى درندگان و حيوانات وحشى نيز آزاد بود

 

 

 بسيارى از اوقات اصحاب خود را به فوايد اندوهگين شدن در )عليه السالم(امام سجاد
 و گريه بر مصائبى آه بر آن حضرت رفته بود، ارشاد )عليه السالم(مصيبت امام حسين

عليه (هر مؤمنى آه چشمانش بر قتل حسين: ين باب استازجمله احاديث ايشان در ا; فرمود مى

 گريان شده و اشك بر صورش جارى گردد، خداوند متعال در بهشت منزل هايى برايش آماده خواهد )السالم

 .)٢٦٧(ساخت

آرد، نسبت به جناياتى آه  اى آه بر پدر نازنينش مى  با گريه)عليه السالم(امام سجاد
آرد، جناياتى آه عاطفه انسانى  ها ايجاد مى امّيه مرتكب آن شده بودند آتشى در دل نىب

دارد چه رسد به اينكه مرتكب چنين جنايتى را  سرزدن آن را از يك انسان باور نمى
رهبر جامعه يا سرپرست گروهى بداند، و چه رسد به اينكه چنين شخصى را خليفه دينى 

 . واجب استبداند آه پيروى آردن از او

امّيه و  آن حضرت چون عرصه مبارزه و سخن گفتن صريح در باره جنايات بنى
پيامبر )عليهم السالم(غصب خالفت الهى، توسط آنان و افشاى جنايت آنان نسبت به اهل بيت

اى براى بيدار آردن مردم و سخن گفتن از  ديد، گريه را وسيله را بر خود تنگ مى

                                                           
 .گريه آن حضرت بر پدرش) عليه السالم( ، سيره علي بن الحسين١/٦٣٦اعيان الشيعه  . ٢٦٤
 .گريه آن حضرت بر پدرش) عليه السالم( ، سيره علي بن الحسين١/٦٣٦اعيان الشيعه  . ٢٦٥
 .٣/١٣٨ و از حلية األوليا ١٨٠ و٤/١٧٩ه نقل از مناقب آل ابى طالب   ب١٠٨ / ٤٦بحار األنوار  ) ٢٦٦
  .٨٣ /ثواب األعمال : رك. ٢٦٧



م قرار داده بود و همين حرآت خود، جهاد بزرگى بود آه در راه امّيه با مرد جنايات بنى
اى آه  امّيه امّيه از ناحيه وجود مقدس ايشان بود، بنى در هم آوبيدن تخت و تاج بنى

ها بودند، پس گريه امام  مصداق بارز فساد در زمين و از بين بردن محصوالت و نسل
 . آامل آننده نهضت آربالبود)عليه السالم(سجاد

 )عليها السالم(اش حضرت صديقه آبرى فاطمه زهرا  جده)عليه السالم(پيش از امام سجاد
نيز چنين جهاد بزرگى را به انجام رسانيده بودند تا آنجا آه طرفداران حكومت زمان به 

توانند غذا بخورند در صدد  شوند و نمى اين بهانه آه در اثر گريه ايشان ناراحت مى
شب و روز )صلى اهللا عليه وآله(آمدند، اما دختر عزيز پيامبرساآت آردن آن حضرت بر 

عليه (گرديد، لذا حضرت اميرالمؤمنين اش آاسته نمى آرد و از گريه گريه مى

مجبور شدند براى ايشان در بقيع اطاقكى از شاخه خرما درست آنند آه به بيت )السالم
 از اين گريه )ها السالمعلي(ها معروف شد، اما هدف فاطمه زهرا االحزان يا خانه غم

شناساندن اين واقعيت به مردم بود آه خالفت، از آِن آيست و چه آسى خالفت را غصب 
 .آرده است

شد آه توجه مردم به اين مطلب جلب شود آه سبب اين گريه زياد  گريه باعث مى
چيست؟ و اين جست و جو راهگشاى آنان به سوى حقيقت شده و پرده از حقى 

 . توسط ستمگران غصب شده بودداشت آه برمى

داشتن ياد آربال از آن  هايى بود آه امام سجاد براى زنده نگه البته گريه يكى از راه
هاى ديگرى نيز داشتند، از  آردند و آن حضرت براى نيل به اين مهم راه استفاده مى

 :جمله

 .)عليه السالم(ترغيب مردم به زيارت امام حسين

 پرسيدم در )عليه السالم(اره زيارت امام حسين از امام سجادابوحمزه ثمالى گويد در ب
 :پاسخ فرمودند

توانى حد اقل ماهى يك بار امام  هر روز او را زيارت آن، اگرنمى توانى هر روز جمعه و اگر نمى

صلى اهللا عليه ( را زيارت آن آه هر آس زيارت او را ترك آند حق رسول خدا)عليه السالم(حسين

 .)٢٦٨(شمرده است را سبك )وآله

 .)٢٦٩( بود)عليه السالم(ها اهميت دادن به سجده بر خاك قبر امام حسين از ديگر راه
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 هميشه انگشترى پدرش امام حسين را در )عليه السالم(راه ديگر اين بود آه امام سجاد
 .)٢٧٠(انگشت داشت

 

 )عليه السالم(ويژگى آزاد آردن بردگان در زندگانى امام سجاد

آزاد آردن بردگان ويژگى منحصر به فردى است آه شريعت اسالم آن را آورده و 
اند، اما اين ويژگى در زندگى امام  داده  بسيار به آن اهميت مى)عليهم السالم(ائمه اطهار

 بى مانند است و اين مطلب )عليهم السالم( بسيار آشكار شده آه در تاريخ ائمه)عليه السالم(سجاد
 .آند توجه و تحقيق بيشترى را طلب مى

زيسته   در آن مى)عليه السالم(اى آه امام وقتى با دقت شرايط و روابط حاآم بر دوره
ى آه در پيرامون است را مورد بررسى قرار داده و آارهاى آن حضرت را با جريانات

پيوست و شرايطى آه آار آزاد آردن بردگان توسط ايشان در  آن حضرت به وقوع مى
 از اين آار ممكن )عليه السالم(آن صورت گرفته بود مقايسه نماييم درك هدف حقيقى امام

 :آنيم خواهد گرديد، آه به بعضى از اين شرايط اشاره مى

ان در مملكت اسالم به صورت شگفت در اثر فتوحات پى در پى تعداد بردگ. ١
 .آورى  افزايش يافته بود

ها بردگان را جزو مردم  امويان سياست نژاد پرستى را در پيش گرفته بودند، آن. ٢
 .دانستند آوردند بلكه آنان را شبه مردم مى به حساب نمى

هيچ دستگاه حاآمه دولت اسالم از خليفه گرفته تا وزرا و امرا و آارمنداِن جزء . ٣
شد  آدام نشانى از اسالم نداشته و اگر چه در زبان آنان نام اسالم و شهادتين جارى مى

 .اما رفتارشان مخالف احكام و آداب اسالم بود

شدند پراآنده شدن آن در  از آنجا آه بردگان از آشورهاى غير مسلمان آورده مى. ٤
 شيوع بيهودگى و فساد مملكت اسالم بدون تربيت صحيح اسالمى آنهم در حجم زياد به

 .بود گرديد آه دولت ستمگر اموى نيز در پى همين منجر مى

 :شود  مربوط مى)عليه السالم(اما نكاتى آه در اين موضوع به خود امام سجاد

فرمود  ها را خريدارى مى  آن)عليه السالم(هيچ آدام از غالمان و آنيزانى آه امام. ١
هاى مختلف و در  ماندند و ايشان به بهانه ىبيش از يك سال نزد آن حضرت باقى نم
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گيريم آه امام احتياج به خدمت آنان  آرد، نتيجه مى هاى گوناگون آن را آزاد مى مناسبت
 .نداشته و هدف از خريدن آن چيز ديگرى بوده است

شود   با بردگان رفتارى غير از آنچه معموال با بردگان انجام مى)عليه السالم(امام. ٢
داشت، او با آنان رفتارى انسانى و نمونه داشت و اين رفتار، محبت اسالم و اهل 

را در دل آنان زياد آرده و آنان را به داشتن آرامت اخالقى تشويق )عليهم السالم(بيت
 .نمود مى

آموخت و آنان را با مسائل معارفى   به بردگان احكام مى)عليه السالم(امام سجاد. ٣
آرد تا جايى آه هر آدام از آنان از نزد آن حضرت  و فكرى مىاسالم تغذيه روحى 

شد داراى معلومات مفيدى بود آه در زندگى راهگشاى او بوده و او را از  خارج مى
 .داشت انحراف از اسالم باز مى

ها آه  آرد بلكه به هر آدام از آن  نه تنها بردگان را آزاد مى)عليه السالم(امام سجاد. ٤
داد تا پس از آزادى سربار جامعه نبوده و بتواند از آن  اى مى سرمايهشدند  آزاد مى

 .سرمايه آسب درآمد و امرار معاش نمايد

 از ميان بردن سياستى بود آه امويان در رابطه با )عليه السالم(هدف اساسى امام سجاد
 : به چند نتيجه رسيد)عليه السالم(آردند و در نهايت عملكرد امام بردگان اعمال مى

 بردگى يك حالت استثنايى است آه تعدادى از بندگان خدا اسير دست همچون الف ـ
شوند و اگر چه اسالم آن را به دليل بعضى از شرايط آه با مطالعه تاريخ  خودى مى

هاى متعددى  شود بر قرار داشته است، اما براى آزاد شدن بردگان راه اسالم روشن مى
اب آزادى آنان را فراهم آرده است و امام سجاد در درجه اى اسب قرار داده و به هر بهانه

اول موفق شد تا بااين آار خود جمع زيادى از بندگان خدا را آه در بند اسارت بودند 
آزاد نمايد و از هر شرايط و مناسبتى براى پياده آردن احكام اسالمى در جهت آزادى 

ن احكام اسالم بود آه به آن نايل بردگان بهره جويد پس اولين هدف امام سجاد پياده آرد
 .گشت

 خود نسلى از دانش آموختگان را تشكيل )عليه السالم( بردگان آزاد شده امام سجادب ـ
دادند آه در دانشگاه تربيتى آن حضرت و با بهترين آيفيت به دست خود ايشان  مى

ى و پرورش يافته بودند، آنان با آن حضرت زندگى لبريز از حقيقت، شناخت، راست
 .اخالص را تجربه آرده و عقايد و شرايع و اخالق اسالمى را فرا گرفته بودند

ها در ضمير خود آگاه يا  ها را در دل نگاه داشته و اين آموزه اين گروه، تمامى اين
يافت اين فرايند موجب حفظ و  هاى بعد انتقال مى ماند و به نسل ناخود آگاه آنان باقى مى



 به )عليهم السالم(هاى اهل بيت  بود آه يكى از اهداف و مسئوليتبقاى اسالم ناب محمدى
 .آمد شمار مى

آمد تا در آن  اى بر مى شكى نيست آه اگر امام سجاد در صدد تأسيس مدرسه
شاگردانى را پرورش دهد حتمًا با مخالفت و آارشكنى حكومت يا حداقل با رقابت شديدى 

 دانشگاه پنهان آزاد بود و تحت پوشش شد، در حالى آه آن حضرت در اين روبرو مى
آمد به اهداف  خريدن و آزاد آردن برده آه در آن زمان آزاد و آارى طبيعى به شمار مى

 .يافت خود دست مى

 پس از آزادى رابطه خود را با امام حفظ )عليه السالم( بردگان آزاد شده امام سجادج ـ
ه خود جذب نمود، چرا آه هرآدام از اين آردند و امام به اين ترتيب افراد زيادى را ب مى

 )عليه السالم(ها طبيعتًا با امام آزاد شدگان نزديكان، خانواده و خويشانى داشتند آه همه آن
 .آردند ارتباطى عاطفى سياسى و عقيدتى برقرار مى
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 بخش نخست

 )عليه السالم(از ميراث امام سجاد

 

 نزد آسى درس خوانده يا جز آنچه از )عليهم السالم(تاريخ به ياد ندارد آه ائمه اطهار
اند نزد شخصيت   به ارث برده)آلهصلى اهللا عليه و(طريق پدران بزرگوار خود از پيامبر اآرم

 .علمى ديگرى شاگردى آرده باشند

هاى سرشار و معارف درخشان، آنان را در تاريخ ممتاز آرده و تنها قسمتى  دانش
 .است از آنچه از ايشان در محيط زندگى به ظهور رسيده براى ما نقل گرديده

 از داناترين )عليهم السالم(تاريخ نويسان بر اين نكته اتفاق نظر دارند آه ائمه اطهار
 .هاى دانش گوى سبقت از ديگران ربوده بودند مردم بوده و در بيشتر عرصه

امامت و رهبرى راستين اسالمى آه داعيه رهبرى امت اسالم بلكه جهان بشريت را 
دارد نياز به هدايتى الهى و ماورايى داشته آه احاطه امام را به هر دانشى آه به دايره 

نيز عمال اين حقيقت را )عليهم السالم(آند، ائمه شود طلب مى ئوليتش مربوط مىعمل و مس
اند و تاريخ به روشنى اين موضوع را براى ما ثبت آرده است، اين احاطه  اثبات آرده
را برمى )عليهم السالم(، دشمنى جريانات مخالف با خط اهل بيت)عليهم السالم(علمى ائمه

را رقبا و دشمنان خود )عليهم السالم( خلفا آه ائمهانگيخت، مخصوصًا در رابطه با
هم رقبايى آه هيچ رقيبى از نظر علمى و عملى تاب مقاومت در برابر  دانستند آن مى
عليهم (هاى مختلف ائمه اى بود تا در موارد متعدد و دوران ها را ندارد و اين انگيزه آن

ها در تاريخ اسالم ثبت شده  ن امتحان را به بوته امتحانات علمى اندازند آه همه اي)السالم
در اين )عليهم السالم(اند و پيروزى هميشگى ائمه ها را نقل آرده و منابع معتبر تاريخى آن

گذارد آه آن بزرگواران سزاوارترين اشخاص براى  امتحانات جاى هيچ شكى باقى نمى
تلف به هاى مخ رهبرى الهى امت بودند، چرا آه مرجعيت علمى خود را در زمينه

روشنى براى همه مردم و آسانى آه براى آگاهى از ميزان دانش آنان دست به امتحان 
 .زدند به اثبات رسانده بودند ها مى آن



: شريف بيند آه مضمون آيه در روايات شريف آمده است آه مؤمن با نور خدا مى
 پس )٢٧١(دهد  به شما آموزش مى]بدين گونه[ و از خدا پروا آنيد، و خدا ;)َو اتَُّقوا الّلَه َو ُيَعلُِّمُكُم الّله(

رسد آه به امامانشان از جانب  آنچه آه شيعه اماميه به آن معتقد است بعيد به نظر نمى
 )صلى اهللا عليه وآله(ها القا آرده و پيامبر اآرم شود و خداوند دانش را به آن خدا الهام مى
 وحى و )عليهم السالم(و آمال خود را براى آنان به ميراث نهاده، و آنان اهل بيتدانش، ادب 

رسالت بوده و براى به ارث بردن علم و آمال ربانى آه در وجود مقدس پيامبر 
باشند و هم آنانند   تبلور يافته بود از هر آس ديگرى سزاوارتر مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 و از ;»َو ما َيْنِطُق َعِن اْلَهوى ِإْن ُهَو ِإّال َوْحٌي ُيوحى(: رآن مجيدآه پيامبر اآرم آه به نص ق

 به فرمان خدا براى )٢٧٢(شود نيست گويد اين سخن بجز وحيى آه وحى مى سر هوس سخن نمى
 .تصدى مسئوليت مهم و عظيم رهبرى جامعه تعيينشان فرموده است

اند و مقدارى از   شاگردى آرده)عليهم السالم( ائمهنگاهى به تعداد دانشمندانى آه نزد
اند بهترين شاهد بر گستردگى علوم و برترى  معارف آن بزرگواران را روايت نموده

 .اند ها بر ساير آسانى است آه به دانش و خرد معروف شده دانش آن

قسيم توان از لحاظ به چند دسته ت  را مى)عليه السالم(روايات نقل شده از امام سجاد
 :آرد

قرآن، حديث، فقه، اخالق، سيره، تاريخ و عقايد به اضافه معارفى آه در البالى 
شناسى، علوم  ها، و مباحثاتى آه با دانشمندان در روانشناسى، جامعه دعاها، وصيت

هاى علوم طبيعى و علوم انسانى انجام  تربيتى، عرفان، مديريت، اقتصاد و ديگر رشته
 .است اند آمده داده

 در اينجا مختصرى از آنچه تاريخ، از دانش و معارف آن حضرت ثبت آرده ما
 .آوريم است مى

 

 در گستره قرآن آريم

قرآن وحى خالص خداوندى، معجزه جاودان سرور پيامبران، قانون خاتم پيامبران و 
 در باره قرآن )صلى اهللا عليه وآله(اقيانوس مّواج هر دانش و معرفتى است، پيامبر اآرم

آتاب اهللا حبل ممدود من : إّني تارك فيكم الثقلين أحدهما أآبر من اآلخر«: وده استفرم

السماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، وإّنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض، فانظروا 
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گذارم آه يكى از آن دو برتر   در ميان شما دو چيز گران بها و ارزشمند به جاى مى;»آيف تخلفوني فيهما

آتاب خدا آه ريسمانى است از آسمان به زمين آويخته و خاندانم آه اهل بيت من هستند و اين : ز ديگرى استا

دو از هم جدايى نخواهند داشت تا بر سر حوض بر من وارد شوند پس ببينيد آه پس از من چگونه از اين دو 

 .)٢٧٣(آنيد امانت نگهدارى مى

و  همچون پدران بزرگوار خود به شكل جالب توجهى عاشق )عليه السالم(امام سجاد
دلباخته قرآن آريم و علوم آن بود و اين دلدادگى در برنامه روزانه و دعاهاى آن 
حضرت و اهميت دادن ايشان به خواندن، تدبر، تفسير، آموزش و عمل به قرآن چنان 

گذارد آه آن حضرت قرآن  اى در اين حقيقت به جا نمى آشكار است آه جاى هيچ شبهه
 .ن قرآن، اين معجزه جاويد خداوندى بودندناطق و تجسم عينى تمام آيات درخشا

حال فقراتى از دعاى آن حضرت در ختم قرآن را به آنچه در باره اهميت دادن آن 
 به قرآن بيش از )عليه السالم(آنيم تا نهايت اهميت امام حضرت به قرآن گفتيم ضميمه مى

 :پيش آشكار شود

رسانم، همان آتابى آه آن را چون نورى براى ما خدايا مرا يارى نمودى تا تالوت آتابت را به پايان ب

فرو فرستادى و آن را بر هر مكتب ديگرى آه پيش از آن فروفرستادى چيره ساخته بر هر حديث 

اى، آتابى آه آن را معيار ساختى و حالل و حرامت را به  اى برترى بخشيده ديگرى آه بيان داشته

اى، آتابى آه آن را  عت خود را به آن آشكار ساختهاى و قرآنى آه احكام شري وسيله آن جدا آرده

 فرو )صلى اهللا عليه وآله(اى و وحيى آه بر پيغمبرت محمد براى بندگانت تفصيل و تشريح فرموده

هاى نادانى و گمراهى  اى تا ما در پرتو پيروى از آن در تاريكى اى، آن را نورى قرار داده فرستاده

شفايى براى آن آس آه از سر صدق به آن گوش فرا دهد، ترازوى راه را از بيراهه باز شناسيم و 

اش جز به درستى نگرايد و نور هدايتى آه تابش برهانش از برابر ديد بينندگان  عدالتى آه آه زبانه

خاموش نگردد، پرچم نجاتى آه هر آس آهنگ رسيدن به سنت آن را داشته باشد گمراه نشود و هر 

يزد دست نابودى به او نرسد، خدايا حال آه ما را بر تالوت آن يارى آه به دست آويز عصمتش درآو

نمودى و لكنت زبان ما را با عبارات نيكوى آن باز آردى، ما را از آسانى قرار ده آه آن را آنچنان 

آنند و  دارند، و با اعتقاد به تسليم در برابر آيات محكم آن تو را بندگى مى آه شايسته است نگاه مى

دانند، خداوندا تو اين آتاب را سربسته  ناچار از اقرار به آيات متشابه و بينات روشن آن مىخود را 

هاى آن را به او الهام  فرو فرستادى و علم تفصيلى شگفتى)صلى اهللا عليه وآله(بر پيامبرت محمد

آتاب تو آردى و آن علم را به ميراث به ما رساندى و بدين ترتيب مارا بر آسانى آه چنين علمى به 

                                                           
 مجله رسالة الثقلين، و حديث ٩ تا ٤متواتر در نزد فريقين به شماره در باره اسناد و مصادر اين حديث شريف و . ٢٧٣

 . مراجعه آنيد٩: الثقلين، چاپ دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية، مصر



ندارند برترى بخشيدى و نيروى فهم حقايق و عمل به آن را به ما عطا آردى تا با اين افتخار ما را 

هاى ما را حامل  باالتر از آنان آه تاب قيام به حق آن را ندارند قرار دهى پس اى خدا همچنان آه دل

مد آه همواره با قرآن با قرآن ساختى و از سر رحمت فضيلت و شرافت آن را بر ما شناساندى بر مح

آرد و خاندانش آه خزانه داران حقيقت قرآنند درود فرست و مارا از آسانى قرار  مردم صحبت مى

ده آه اعتراف دارند اين فرآن از جانب تو است تا هيچ گاه در تصديق آن شكى به دل راه ندهيم و 

 .)٢٧٤(فكر انحراف از راه مستقيم آن در خاطرمان نيايد

قرآن معجره بزرگ اسالم است و فرزند خاندان نبوت در اين فراز از دعا به قسمتى 
هاى آن  از معارف نورانى آن اشاره نموده است آه به توضيح بعضى از نكته

 :پردازيم مى

ماى گمراهان و مرشد خداوند متعال قرآن را به عنوان نورى فرو فرستاده تا راهن. ١
 .سرگشتگان بوده هدف نهايى خلقت را به بندگان خدا بنماياند

هاى آسمانى پيشين آه بر  خداوند متعال قرآن شريف را حاآم بر همه آتاب. ٢
هاى  پيامبران خود نازل آرده قرار داده است و اين حقيقت را بر ما آشكار آرده آه آتاب

 .اند يل منحرفان و مدعيان گمراه شدهآسمانى پيشين دستخوش تحريف و تبد

هاى پيامبران را آه در قرآن فرو فرستاده بر ساير  خداوند متعال داستان. ٣
ها آمده برترى داده و خود قرآن حاالت آنان را  هايى آه حاالت پيامبران در آن داستان

 .براى عبرت آموزى به صورت موضوعى و فراگير بيان آرده است

 قانون اساسى زندگى است معيار شناخت حالل از حرام بوده، چون قرآن آريم. ٤
احكام شريعت را بيان داشته و همه آنچه بشر بدان محتاج است به تفصيل بيان آرده و در 

 .بيانش هيچ پيچيدگى و اشكالى نيست

هاى گمراهى نور هدايت قرار  خداوند متعال همچنان آه قرآن را در دل تاريكى. ٥
هاى نفسانى انسان ساخته است البته براى آسانى آه به آن ايمان  بيمارىداده آن را شفاى 

 .آورده و آن را تصديق نمايند

اى انحراف از حق يا تبعيت از هوا در آن  قرآن مجيد ترازوى عدالت است و ذره. ٦
نيست و هر آس در آن در آويزد و به آن پناهنده شود به راه مستقيمى افتاده آه هيچ 

 .او نبوده و از نابودى نجات يافته استانحرافى در 
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 از خداوند توفيق رعايت حق قرآن، تسليم در برابر محكمات و  )عليه السالم( امام. ٧
 .اقرار به متشابهات آن را خواسته است

 عنايت )صلى اهللا عليه وآله(هاى قرآن آريم را به پيامبر اآرم خداوند متعال فهم شگفتى. ٨
 را بزرگ )عليهم السالم(فرموده و تفسير آن را به پيامبرش آموخته است و نيز ائمه هدى

داشته آه عترت پيامبرند و خداوند مقامشان را باال برده و آنان را خزانه داران علم 
 .پيامبر و آموزگاران معارف قرآن قرار داده است

 

 )عليه السالم(نمونه هايى از تفسير امام زين العابدين 

 از درخشانترين مفسران قرآن آريم بوده و دانشمندان علم تفسير )عليه السالم(امام سجاد
. انگيز آن حضرت گواهى داده و اعتراف دارند بر بسيارى از نكات تفسيرى شگفت

اند آن حضرت مكتب تفسيرى خاص به خود داشته و فرزند شهيدش  تاريخ نويسان نوشته
 آه زياد بن منذر جارودى رهبر معنوى )عليه السالم(اقرزيد و فرزند ديگرش امام محمد ب

. اند فرقه جاروديه از ايشان روايت آرده است مكتب تفسيرى امام سجاد را از او گرفته
 :پردازيم مى)عليه السالم(هاى تفسير امام سجاد حال به ذآر بعضى از نمونه

الَّذي (در تفسير آيه آريمه)المعليه الس( از پدرش امام سجاد)عليه السالم(امام محمد باقر. ١

روايت آرده )275)]گسترده[ آه زمين را براى شما فرشى ]خدايى[ همان ;)َجَعَل َلُكُم ْاَألْرَض ِفراًشا
نه چندان گرم آه شما است آه خداوند متعال زمين را با طبيعت و جسم شما سازگار آرد 

را بسوزاند و نه چندان سرد آه به حال انجماد در آييد، نه چندان خوشبو آه هوش از 
سرتان برود و نه چندان متعفن آه از گند آن هالك شويد، نه چندان نرم آه چون آب در 
آن غرق گرديد و نه چندان سفت و محكم آه نتوانيد در آن ساخت و ساز نموده يا 

بلكه خداوند سبحان در زمين به قدرى سفتى و ارتفاع قرار داد ;  را دفن آنيدمردگانتان
هاى خود را بر آن بنهيد و در روى زمين چيزهايى  مند شده، بدن و خانه آه از آن بهره

باشد، بنا بر  ها، قبرها و بسيارى از موارد ديگر مورد استفاده شما مى آفريد آه در خانه
 .اى شما گسترده استاين زمين را چون فرشى بر

 قرار داد] افراشته[و آسمان را بنايى ; )َوالسَّماَء ِبناًء(: سپس خداوند عز وجل فرموده است
يعنى آسمان را چون سقفى باالى سر شما قرار داد آه آفتاب و ماه و ستارگانش براى 

يعنى ن آبى فرود آورد و از آسما;)َو َأْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء(اند  سود رسانى به شما در گردش
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هاى پست همه از آن  ها تا زمين ها و تپه فرستد تا از قله آوه باران را از باال مى
مند شوند و آن را هم به انواع مختلف چون باران نم نم دراز مدت، باران معمولى و  بهره

ران هايتان آب را آامال به خود جذب آند و آب با آسا تقسيم آرد تا زمين رگبار تند سيل
هايتان را نابود  را به يكباره بر شما فرو نريخت تا زمين و درخت و زراعت و ميوه

 .سازد

ها رزقى براى   و بدان از ميوه;)َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزًقا َلُكم(:سپس خداوند متعال فرمود

پس براى ; )ّلِه َأْنداًداَفال َتْجَعُلوا ِل(هاى شما زمين است  يعنى منشأ تمام روزىشما بيرون آورد

هايى آه تعقل، بينايى،   يعنى براى خداوند مثل و شبيه از قبيل بت)خدا همتايانى قرار ندهيد
 آه دانيد  در حالى آه خود مى;)َو َأْنُتْم َتْعَلُمون(شنوايى و قدرت انجام آارى ندارند قرار ندهيد 

داوند به شما ارزانى داشته هاى بزرگى را آه خ ها قدرت دادن هيچ يك از نعمت آن
 .ندارند

 در بر دارنده شگفت انگيزترين و )عليه السالم(اين قطعه زرين از آالم امام سجاد
ترين داليل توحيد خداوند بوده، تصوير آامل و روشنى از خلقت زمين به دست  محكم
د نرم آور، نه زياد سفت و نه زيا دهد، آه خداوند متعال چگونه زمين را چنين شگفت مى

آفريده تا زندگى بشر بر روى آن آسان شود و بتواند از خيرات و ثمرات بى شمار آن 
ها معادن، درياها، رودها  ها، دشت هايش چون آوه پس زمين با همه شگفتى. بهره جويد

 .ترين داليِل وجود خالق بزرگ و حكيم است ترين و محكم از بزرگ... و

 اين روايت، بر عظمت خداوند متعال به خلقت  در بخش ديگرى از)عليه السالم(امام
اند آه  آسمان و آنچه در آسمان است مانند خورشيد و ماه و ستارگان استدالل فرموده

 .آند ها نيرو ذخيره مى زمين از نور آن

اى در حيات گياهان، و نور ماه هم در جزر و مد  تابش نور خورشيد اثر گسترده
ان هم به همين ترتيب در حيات بخشى به موجودات درياها مؤثر است نور ساير ستارگ

هاى آيهانى در قرن  زنده زمين اعم از حيوان و گياه تأثير بسزايى دارند و اين پديده
ها  در آالم خود به تمام آن)عليه السالم(اند، اما امام سجاد حاضر توسط بشر آشف شده

اولين طاليه داران دانش اشاره نموده است و به راستى آن حضرت و پدران و فرزندانش 
گيرى تمدن بشرى نقش  و پيشگامانى بودند آه پرچم دانش را برافراشته و در شكل

 .اند داشته

 تصوير متفاوتى از باران ارائه آرده )عليه السالم(در بخش ديگرى از اين روايت امام
هاى خاص با هدف زنده  آه ريزش آن به صورتى برنامه ريزى شده و مرتب در زمان



ردن زمين و رويش گياهان و به دست آمدن محصوالت بوده و اگر ميزان آبى آه در آ
شد زندگى را در روى زمين نابود  رسد به يكباره نازل مى ها به زمين مى مدت بارش

 .آرد مى

پس از اقامه اين داليِل آشكار بر وجود خالق حكيم، بندگان خدا را به عبادت، 
شود  اعث انحطاط فكرى و عدم بيدارى انسان مىيكتاپرستى و ترك بت پرستى آه ب
ها نه سود و زيانى داشته، نه توانايى اداره جهان  دعوت آرده است چرا آه اين بت
 .هستى يا تغيير اوضاع آن را دارند

ايد،  آورده اى آسانى آه ايمان ;)يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّة(: آيه مبارك. ٢

ِسْلم همان قبول واليت امير  را با اين آالم شريف تفسير آرده است آه )٢٧٦(.درآييد) سلم(همگى به 

 .)٢٧٧( است)عليه السالم(المؤمنين

آه دروازه شهر علم پيامبر است مايه )عليه السالم(شكى نيست آه واليت اميرالمؤمنين
آنند، و اگر  قى است آه مردم در سايه آن امنيت، آسايش  وثبات پيدا مىسالمت حقي

مسلمانان پس از وفات پيامبر عظيم الشأن اسالم به اين واليت گردن نهاده بودند در 
 .گرديدند زندگى سياسى و اجتماعى خود دچار بحران نمى

 

 روايت آرده است آه )عليه السالم( از جدش امام زين العابدين)عليه السالم(امام صادق. ٣
 تنها خداست آه از بندگانش توبه را ;)َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َيْأُخُذ الصََّدقات(در تفسير آيه آريمه 

آنم آه صدقه پيش  من از جانب پروردگارم ضمانت مى: اند  فرموده)٢٧٨(گيرد پذيرد و صدقات را مى مى

 .گيرد  نيازمند خدا قرار بگيرد در دست خدا قرار مىاز آنكه در دست بنده 

اى گماشته شده است مگر  براى باال بردن هر عمل به سوى عالم باال فرشته: فرمود و همواره مى

 .)٢٧٩(گيرد براى صدقه آه مستقيم در دست خداوند متعال قرار مى

َو (در آيه شريف » حّق معلوم« پرسيد مراد از )عليه السالم(مردى از امام سجاد. ٤
است، براى   و همانان آه در اموالشان حقى معلوم;)الَّذيَن في َأْمواِلِهْم َحقُّ َمْعُلوٌم ِللّساِئِل َو اْلَمْحُروم

  چيست؟)٢٨٠(سائل و محروم

مراد از اين حق اموالى غير از زآات و صدقات واجب است آه از اموال خود : در پاسخ فرمود

 .خارج آنند

 آن مال را به چه مصرفى برسانند؟: مرد پرسيد
                                                           

 .٢٠٨ /بقره. ٢٧٦
 .١٢٩ / ١تفسير برهان  . ٢٧٧
 .١٠٥ /توبة. ٢٧٨
 .٣٧٣ ـ ٣٧٢ / ٢، تفسير صافى ٤٤١ / ١تفسير برهان  . ٢٧٩
  .٢٥ و ٢٤/معارج . ٢٨٠



با آن مال صله رحم آرده، ناتوانى را يارى رسانده بارى از دوش او بردارد يا برادران : امام فرمودند

 .ها يارى آند دينى خود را در مصيبت

خدا داناتر است آه : گفت  به راه خود رفت و مى)عليه السالم(ت از دانش اماممرد مبهو
 .)٢٨١(رسالت خود را در چه آسانى قرار دهد 

 پس به خوبى صرف نظرآن ;)َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجميل(:  آيه آريمه)عليه السالم(امام سجاد. ٥
اند آه مراد از صرف نظر آردن به خوبى اين است آه بدون   را چنين تفسير آرده)٢٨٢(

 .)٢٨٣(سرزنش از خطاى ديگران درگذرى

 

  در گستره حديث شريف)عليه السالم(امام سجاد

بخش اى برخوردار است،  العاده حديث در ميان علوم اسالمى از  اهميت فوق
اى از فقه اسالم بر آن پايه گذارى شده و احاديث هستند آه توضيح و تفصيل احكام  عمده

شرعى موجود در قرآن را به صورتى دسته بندى شده و فراگير ارائه آرده و انواع آن 
ها را از قبيل  را از وجوب، حرمت، استحباب، آراهت و اباحه بيان داشته، جزئيات آن

آنند همچنين بعضى از عمومات آن را تخصيص و  ع روشن مىاجزاء، شرايط و موان
آند، به عالوه به بيان آداِب سلوك و قواعد اخالقى  بعضى از مطلقات آن را تقييد مى

پرداخته برنامه صحيح زندگى آه ساختار شخصيتى انسان و خوشبختى او را تأمين 
 .آموزند آند به او مى مى

ترين راوياِن عصر تابعين  ترين و مهم ز بزرگ ا)عليه السالم(امام زين العابدين
، گذشته از اينكه به اعتقاد شيعه اماميه خود آن حضرت يكى از )٢٨٤(شدند محسوب مى

 همان احاديث )عليهم السالم(هى بودند، چرا آه احاديث ائمهمعادِن بيان معارف و احكام ال
رسول خدا به من هزار باب :  فرموده)عليه السالم(طالب پيغمبر است و اميرالمؤمنين على بن ابى

 .)٢٨٥(از دانش آموخت آه از هر باب آن هزار باب بر من گشوده گشت

 را با نقل رواياتى از دانش و شناخت آن حضرت )السالمعليه (تاريخ هم اين آالم امير
و ائمه )عليه السالم(آند چه آنكه صحابه نيز به برترى و مرجعيت علمى على اثبات مى
 آه همه از فرزندان او هستند اعتراف دارند، البته پس از آنكه )عليهم السالم(معصومين

                                                           
 .٦٩ / ٦، وسائل الشيعة  ٣ / ٣آللئ األخبار  . ٢٨١
  .٨٥ /حجر. ٢٨٢
 .٥١٩ / ٥وسائل الشيعه . ٢٨٣
. شود اطالق عنوان راوى بر امام با مبانى فكرى شيعه ناسازگاراست و اين نكته از سطرهاى بعدى نيز استفاده مى. ٢٨٤
 )مصحح(
 .٤٧٠ / ٢٢بحار االنوار  . ٢٨٥



ده و پيامبر در باره آنان فرموده هاى هدايت و آشتى نجات نامي ها را دروازه خداوند آن
اهل بيت ; »مثل أهل بيتي فيكم آمثل سفينة نوح َمن رآبها نجا وَمن تخّلف عنها غرق«: است

 در اين )٢٨٦(من آشتى نوح را مانند، هرآس بر آن سوار شد نجات يافته و هرآس از آن باز ماند غرق گرديد
 .مطلب جاى تعجب نيست 

 به دست ما رسيده است به )عليه السالم(واياتى آه از امام زين العابديندر بعضى از ر
، جدش )صلى اهللا عليه وآله(اين مطلب تصريح شده آه اين روايت منقول از رسول خدا

 . است)عليه السالم( و طبيعتًا پدرش امام حسين)عليه السالم(اميرالمؤمنين

مام سجاد به عنوان طاليه دار بزرگان علم حديث به نحو قابل توجهى به احاديث ا
هاى با برآت  اند، و اگر مكتب علمى و آوشش داده علمى عصر تابعين اهميت مى

توجهى در آن از حد گذشته،  اى آه تساهل و بى فرهنگى آن حضرت نبود، در زمانه
رفت تا به دوران جاهليت بازگردد تمام آثار  شهوات رايج گشته بود و جامعه اسالمى مى

 . و نابود گشته بوددين محو

 

  در گستره عقائد و آالم)عليه السالم(امام سجاد

 يگانه دوران خويش ، در زمينه پاسخگويى به شبهات اعتقادِى پيچيده)عليه السالم(امام
و به قصد متزلزل بود، خصوصًا سؤاالتى آه از سوى جريانات فكرى وارداتى يا جعلى 

گرديد، شبهاتى چون مباحث قضا و  آردن آيان اعتقادى خالص اسالم به امت القا مى
 شكل گرفته )عليه السالم(ها در زمان اميرالمؤمنين قدر و جبر و اختيار آه هسته اوليه آن

شروع به رشد و انتشار نمود و به صورت يك پديده فكرى در آمد آه نياز به بيدارى و 
 .داشتدرمان 

اى بدل   در اين شرايط چنان در پهنه علمى جلوه آرد آه به اسطوانه)عليه السالم(امام
گرديد آه سرانگشت اشاره همگان به سوى او بوده و همه مسلمانان به او اعتماد داشتند 

تر از  تر، و با فضيلت تا آنون آسى را از بنى هاشم فقيه: گويد تا جايى آه ُزهرى مى
 . نيافتمعلى بن الحسين

ها آشمكش  امّيه هم آه هرگز نبايد به فضيلت آسى آه در سلطنت با آن خلفاى بنى
اند تا آنجا آه عبدالملك بن  دارد اعتراف آنند، به فضيلت و برترى امام اعتراف آرده

خداوند به تو آن قدر از دانش و دين و : مروان به امام زين العابدين عرض آرده است

                                                           
 .١١٩ /همان. ٢٨٦



ده آه قبل از تو به هيچ آس چنين عنايتى نفرموده است، عمر بن پرهيزآارى عطا فرمو
چراغ دنيا و زيبايى اسالم ) سراج الدنيا و جمال االسالم(عبدالعزيز هم او را با دوصفت 

 .توصيف آرده است

از جمله رواياتى آه در باره قضا و قدر از آن حضرت آمده اين است آه مردى از 
 فداى تو آند آيا مردم به سبب اعمال خود به مصائب خداوند مرا: آن حضرت سؤال آرد

 شوند يا به واسطه قضا و قدر؟ گرفتار مى

 :  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام

تقدير الهى و عمل انسان به روح و جسم آدم مانند، روح بدون جسم هيچ حسى نداشته و جسم بدون 

افتند، عمل و تقدير هم  آميزند نيرو گرفته و به آار مى  اما چون با هم مى،روح حرآتى ندارد

چنين هستند، اگر تقدير بر عمل انسان حاآم نباشد فرقى ميان خالق و مخلوق نخواهد بود و تقدير  اين

گردد و اگر عمل انسان موافق با تقدير نباشد به وقوع نخواهد  الهى بدل به چيزى نامحسوس مى

ه منصه ظهور نخواهد رسيد،اين دو با يكديگر همراه هستند و در اين بين خداوند بندگان پيوست و ب

 .آند صالح خود را يارى مى

 :سپس فرمودند

بدانيد آه ستمكارترين مردم آسى است آه ستم را از خود دادگرى ببيند اما عدل و داد آسى را آه 

ه خدا چهار چشم دارد دو چشم آه با آن به خداوند هدايتش آرده ستمگرى پندارد، بدانيد آه هر بند

نگرد پس اگر خداوند  افكند و دوچشم ديگر آه با آن به امور اخروى خويش مى امور دنيا نظر مى

نماياند و اگر جز اين  هايش را به او مى براى آسى خير بخواهد چشمان دلش را گشوده و ناهنجارى

 .گذارد بخواهد قلب او را به حال خود وا مى

س روى خود را به سمت مردى آه در باره قَدر سؤال آرده بود برگردانده و سپ
 :فرمودند

 .)٢٨٧(اين از همين دسته است، اين از همين دسته است

آن حضرت در بيان استحاله توصيف خداى تعالى به محدوديت آه از صفات 
 :اند ممكنات است فرموده

اى  شود، و چگونه ممكن است چيزى را آه حدى ندارد به گونه  توصيف نمىخدا به محدوديت

بيند و  ها را مى ها از ديدنش ناتوان، اما او چشم را محدود آند در حالى آه چشم توصيف آرد آه آن

 .)٢٨٨(او دقيق و آگاه است

                                                           
  .٣٦٧ ـ ٣٦٦  /شيخ صدوق، توحيد. ٢٨٧
  .٣٠٤  /حياة اإلمام زين العابدين. ٢٨٨



 

 )عليه السالم(مامان بعداز خود و مژده آمدن مهدى برا)عليه السالم(العابدين  امام زين تصريح

 در حديثى طوالنى از جابر بن عبداهللا انصارى )عليه السالم(امام زين العابدين. ١
 به فرزندزاده خود )صلى اهللا عليه وآله(روايت فرموده است آه در بخشى از آن پيامبر اآرم

پا  ز نسل اين فرزندم در آخر الزمان مردى بهو ا:  اشاره فرموده و به جابر گفتند)عليه السالم(حسين

 .)٢٨٩(خواهد خواست ك زمين را همان گونه آه پر از ستم و بيداد گشته از عدل و داد آآنده خواهد ساخت

را بر تمام خداوند اسالم ) عج(در زمان قيام قائم: فرموده است) عج(و باز در باره مهدى. ٢

 .)٢٩٠(اديان پيروز خواهدآرد

 چون قائم قيام نمايد خداوند بيمارى را از هر مؤمِن بيمارى دور آرده نيرويش را به او :و فرمود. ٣

 .)٢٩١(گرداند باز مى

 : فرمودند)عليه السالم(امام سجاد. ٤

طول عمِر آدم و نوح، والدت : نت هايى از پيامبران است س)صلى اهللا عليه وآله(در قائم آل محمد«

مخفيانه و دورى گزيدن از مردم پس از والدِت ابراهيم، ترس و غيبِت موسى، اختالف مردم در 

صلى اهللا عليه (اش چون عيسى، گشايش بعد از سختِى ايوب و قيام آردن با شمشير همانند محمد باره

 .)٢٩٢(»)وآله

 :آن حضرت در باره مخفى بودن والدت حضرت مهدى فرمودند. ٥

گويند او هنوز به دنيا نيامده و علت اين  ماند تا آنجا آه بعضى مى والدت قائم ما از مردم پوشيده مى

 .)٢٩٣(امر اين است آه به هنگام قيام بيعت هيچ آس بر گردنش نباشد

 :ثمالى از ابوخالد آابلى روايت شده آه گويداز ابوحمزه . ٦

روزى بر مواليم زين العابدين على بن الحسين وارد شده و عرضه داشتم اى فرزند 
 مرا از تعداد آسانى آه خداوند پيروى آنان را واجب آرده )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 :است آگاه آن، فرمودند

 ها را االمرى آه خداوند آنان را پيشوايان مردم قرار داده و پيروى از آن اى اباآنكر اولى

 

                                                           
  .١٩٠ / ٣)  عج(معجم احاديث االمام المهدى. ٢٨٩
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طالب است و سپس اين امر به ما واگذار  بر مردم واجب ساخته است امير المؤمنين على بن ابى

 . شده

 .سپس آن حضرت سكوت فرمودند

روايت شده  )عليه السالم(من به ايشان عرض آردم آقاى من، براى ما از امير امؤمنين
زمين هيچگاه از حجت خدا بر بندگان خالى ; »ال تخلو األرض من حّجة هللا على عباده«: آه فرمود

 پس حجت خدا و امام بعد از شما آيست؟. ماند نمى

 :فرمود

ها است  و شكافنده دانش) باقر(پس از من پسرم محمد امام و حجت بر شما است آه نامش در تورات 

 .است) صادق(ز محمد پسرش جعفر آه نامش در نزد آسمانيان و پس ا

لقب گرفته، ) صادق(آقاى من چگونه است آه او : به محضرش عرضه داشتم
 درحالى آه همه شما صادق و راستگو هستيد؟

 :فرمود

چون فرزندم جعفر بن محمد بن على بن «: پدرم از پدرش از رسول خدا روايت آرده آه فرمود

طالب چشم به جهان بگشايد او را صادق نام نهيد آه پنجمين فرزند از نسل او   بن ابىالحسين بن على

نيز نامش جعفر خواهد بود آه در برابر خداوند به خود جرأت داده و به دروغ ادعاى امامت خواهد 

است آه بر خدا افترا بندد و مدعى مقامى شود آه ) دروغگو(» جعفر آذاب«آرد، او در نزد خدا 

ت آن را ندارد، با پدر خود مخالفت و بر برادر خود حسادت ورزد، اوست آه در زمان غيبت صالحي

 .ولى خدا اسرار خدا را آشكار خواهد آرد

 : گريه شديدى آردند و فرمودند)عليه السالم(سپس امام علّي بن الحسين

 و اماِم غايب به بينم آه ستمگر زمان خود را به بازرسى از آار ولى خدا گوئيا جعفر آذاب را مى

آند تا به اين وسيله سرپرستى منزل پدرش را به دست گيرد، در حالى آه از  امر خدا تحريك مى

دهد به پيدا آردن و آشته شدن او  متولد شدن ولى خدا آگاه نيست و چون احتمال والدتش را مى

 .مشتاق است به اين طمع آه ميراث پدرش را به ناحق غصب آند

يابن رسول اهللا آيا چنين چيزى امكان : به آن حضرت عرض آردم آه: ابو خالدگويد
 دارد؟

 :فرمود

اى آه در آن بالها و سختى هايى آه پس از رسول  به خدا سوگند آرى، اين مطلب در صحيفه

 .است  بر ما اهل بيت وارد خواهد شد نوشته شده)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 دهد؟ اهللا پس از آن چه روى مىياابن رسول : عرضه داشتم: ابو خالدگويد



 :فرمودند

يابد،  سپس غيبت ولى خدا و دوازدهمين وصى از اوصياء رسول خدا و ائمه بعد از رسول ادامه مى

اى ابوخالد مردِم زمان غيبت او آه معتقد به امامت و منتظر ظهورش باشند از همه اهل زمان ما 

م و شناختى داده آه غيبت براى آن به منزله مشاهده برترند، زيرا خداى تعالى به آنان چنان عقل و فه

 )صلى اهللا عليه وآله(است، خداوند در آن زمان آن را به منزله مجاهدانى آه در رآاب پيامبر اآرم

باشند آه در پنهان  زدند قرار ميدهد، آنان به راستى مخلص بوده و شيعيان واقعى ما مى شمشير مى

 .خوانند ا مىو آشكار مردم را به سوى دين خد

 .)٢٩٤(انتظار فرج خود برترين فرج است; »انتظار الفرج من أعظم الفرج«: وفرمود

 

 

  در گستره فقه و احكام شرعى)عليه السالم(امام سجاد

انباشته از انواع معرفت اى   تأسيس فرمودند حلقه)عليه السالم(حلقه درسى آه امام
 از علوم خود و پدران پاآش بر دانشجويان افاضه نموده به )عليه السالم(اسالمى بود وامام

آموخت، تعداد زيادى از فقيهان مسلمان از  نخبگان آن فقه و استنباط احكام شرعى را مى
 .اند اين حلقه درس فارغ التحصيل شده

اى از ُقّراء و حامالن آتاب و ُسّنت را   بخش عمده از اين راه توانست)عليه السالم(امام
 از )عليه السالم(تا على بن الحسين: به خود جذب آند تا آنجا آه سعيد بن المسّيب گفته است

شدند و هنگامى آه ما با او از شهر  شد، قّراء از آن شهر خارج نمى مكه خارج نمى
 .آرد خارج شديم هزار سوار او را همراهى مى

عليه (على علم فقه علم به احكام مكلفان در پرتو منابع شرعى است و امام سجادمفهوم ف

 در زمان خود تنها مرجع براى ارائه تفاصيل احكام شرعى، آموختن روش استنباط )السالم
آن از منابع اسالمى به ديگران و آن حضرت يگانه مربى فقيهان مدينه و حوزه درس آن 

 .س فقهى ديگرى بود آه بعدها تشكيل شدحضرت سرآغازى براى تأسيس مدار

تر  آسى را از خاندان هاشم برتر و فقيه: گويد زهرى در باره امام سجاد چنين مى
 .است تريِن اهل مدينه دانسته و شافعى او را فقيه. )٢٩٥(ام از زين العابدين نديده

عليهما (اند آه زهرى به فضل و فقاهت امام علّى ابن الحسين موّرخان روايت آرده

 از جمله آسانى بوده آه زهرى در مسائل مهِم )عليه السالم( اعتراف داشته وامام سجاد)السالم
                                                           

 ) .عليه السالم( احتجاجات امام علّى بن الحسين٥٠ ـ ٤٨ / ٢احتجاج  . ٢٩٤
 . رجوع آنيد٢٧از تاريخ دمشق، تحقيق محمد باقر محمودى ) عليه السالم(به شرح حال امام زين العابدين. ٢٩٥



آه زهرى در خواب ديد آه آرده است، روايت شده  احكام شرعى به او مراجعه مى
دستش خضاب شده است، امام سجاد خوابش را اين گونه تعبير فرمودند آه به زودى 

امّيه بود،  شود و زهرى در آن وقت عامل بنى دست تو از روى خطا به خون آلوده مى
آرد و مجرم در حال مجازات مرد، زهرى نگران شد و  روزى مجرمى را مجازات مى

عليه (ر گريزان شد و در غارى به عبادت پرداخت، زمانى آه اماماز ترس خدا از شه

 آهنگ سفر حجِّ خانه خدا آردند در مسير از دِر غارى آه زهرى در آن بود عبور )السالم
آيا با زهرى آارى نداريد؟ حضرت پاسخ مثبت داد : فرمودند، آسى به ايشان عرض آرد

ده، نااميد از رحمت خدا ديد و به او و به غار زهرى داخل شده او را ترسان و وحشت ز
اى ترس دارم، خونبهاى او را به  من از نااميديت از رحمت خدا بر تو بيش از گناهى آه مرتكب شده: فرمود

 .و آهنگ خانواده و درس و بحث دينى خود آن)  سوره نساء است٩٢اشاره به آيه (اش بپرداز  خانواده

آقاى من گره از آار : رض آردزهرى بسيار خوشحال شد و به آن حضرت ع
خواهد  ام گشودى، به يقين چون خدا رسالت خود را در خاندانى آه خود مى فروبسته
 .)٢٩٦(تر است دهد از هر آس آگاه قرار مى

 وارد)عليه السالم(و روايت شده آه زهرى با جمعى از فقها برامام زين العابدين
بحث : اى آه مورد بحث ميان آنان بود جويا شد، زهرى عرض آرد گرديدامام از مسئله

ما در رابطه با روزه بود و نظر من و دوستانم بر اين قرار گرفت آه جز روزه ماه 
 .رمضان روزه واجب ديگرى نداريم 

  از آمى معلومات آنان در باره شريعت و احكام دين ابراز تأسف)عليه السالم(امام
 :فرمودند و آنگاه اقسام روزه را اين چنين براى آنان شرح دادند

مسئله چنان آه شما گفتيد نيست، روزه بر چهل گونه است آه ده نوع آن مثل روزه ماه رمضان واجب 

گيرد و اگر نخواست افطار  است، ده نوع آن حرام، چهارده نوع اختيارى است آه مكلف اگر خواست مى

 .مرض اباحه، روزه سفر، و باالخره روزه ه اذن، روزهآند، سه نوع روز مى

 و احاطه آن حضرت به احكام دين )عليه السالم(زهرى و بقيه فقها از وسعت علم امام
ها  مات و مبهوت شدند، زهرى از ايشان درخواست آرد تا اين چهل نوع را براى آن

 : فرمودند)عليه السالم(شرح دهد، و امام

يكى روزه ماه مبارك رمضان است، ديگر روزه دو ماه پياپى براى آسى آه يك اما انواع واجب روزه 

روز از روزه ماه رمضان را عمدًا افطار آرده باشد، ديگر روزه دو ماه پياپى در قتل غير عمد براى آسى آه 
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ايد بنده و هر آس مؤمنى را به اشتباه آشت، ب(:فرمايد توان آزاد آردن بنده نداشته باشد، خداوند متعال مى

نيافت، بايد دو ] بنده[و هر آس : تا آنجا آه مى فرمايد... مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت آند

 .)٢٩٧() روزه بدارد-اى از جانب خدا به عنوان توبه-ماه پياپى 

 است براى آسى آه توان آزاد آردن )٢٩٨(هاى واجب، دو ماه روزه پياپى در آفاره ظهار ديگر از روزه

اند  نند، سپس از آنچه گفتهآ و آسانى آه زنانشان را ظهار مى(:فرمايد بنده نداشته باشد، خداوند متعال مى

. اى را آزاد گردانند  است آه پيش از آنكه با يكديگر همخوابگى آنند، بنده]فرض[شوند، بر ايشان  پشيمان مى

بر [دهيد آگاه است و آن آس آه  شويد، و خدا به آنچه انجام مى  است آه بدان پند داده مى]حكمى[اين 

 .)٢٩٩() دو ماه پياپى روزه بدارد]با زن خود[ از تماس دسترسى ندارد، بايد پيش] آزادآردن بنده

 نيابد ]هيچ يك از اينها را[و آسى آه ...(:فرمايد ديگر سه روز روزه در آفاره قسم است آه خداوند مى

 .)٣٠٠()اين است آفاره سوگندهاى شما وقتى آه سوگند خورديد.  سه روز روزه بدارد]بايد[

 .تمام اين انواع آه بر شمردم روزه آن پشت سر هم است و جدا نيست

و هر آس از (:فرمايد ديگر از انواع روزه واجب روزه ناراحتى تراشيدن سراست، خداوند متعال مى

 ]آن، بايد[به آفاره ] و ناچار شود در احرام سر بتراشد[اى داشته باشد  شما بيمار باشد يا در سر ناراحتى

 و آسى آه موضوع اين حكم است مخير است آه يكى )٣٠١()اى دهد، يا قربانيى بكند اى بدارد، يا صدقه روزه

 .از اين سه عمل را انجام دهد

پس هر آس از : (هاى واجب روزه بدل قربانى حج تمتع است آه خداى تعالى فرموده و ديگر از روزه

نيافت ] قربانى[، و آن آس آه ]قربانى آند[ آنچه از قربانى ميسر است ]دباي[ عمره به حّج پرداخت، ]اعمال[

 ]روز[اين ده ; ]روز ديگر روزه بداريد[و چون برگشتيد هفت ; ]بدارد[ در هنگام حّج، سه روز روزه ]بايد[

 .)٣٠٢()تمام است

و هر آس از شما عمدًا آن را (: و ديگر روزه مجازات صيد در حال احرام است آه خداى تعالى فرموده

آن را دو تن عادل از ميان شما ] نظير بودِن[اى بدهد، آه  بكشد، بايد نظير آنچه آشته است از چهارپايان آفاره

مستمندان را خوراك بدهد، يا معادلش روزه ] آن[يا به آفاره . تصديق آنند، و به صورت قربانى به آعبه برسد

 .)٣٠٤()٣٠٣()بگيرد
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توان تعداد روزه را  دانى آه چگونه مى اى زهرى آيا مى: فرمودند)عليه السالم(سپس امام سجاد

 : فرمودند)عليه السالم(دانم، امام نمى: زهرى گفتمعادل آفاره حساب آرد؟ 

ن از گندم به دست آند سپس آن مبلغ را به گندم محاسبه آرده و هر ميزا ابتدا قيمت صيد را مشخص مى

تبديل آرده و به تعداد هر نصف صاعى يك روز روزه ) واحدى در وزن به ميزان سه آيلوگرم(آمد به صاع 

 .گيرد مى

 .)٣٠٥(و روزه نذر و اعتكاف هم واجب است

و اما ايامى آه روزه در آن حرام است يكى روز عيد فطر است، ديگرى عيد قربان و بعد سه روزى آه 

شود آه روزهاى يازده، دوازده و سيزده ذى الحجة يعنى سه روز پس از قربانى، و  ايام تشريق ناميده مى

م، فرمان يافتيم تا آن روز را به اي ايم و هم از آن باز داشته شده روزه روز شك آه آه ما هم به آن فرمان يافته

نيت شعبان روزه بگيريم و باز داشته شديم از اينكه در روزى آه مردم در آن شك دارند آسى به تنهايى روزه 

 .بگيرد

جانم فداى تو اگر هيچ يك از :  آرد و گفت)عليه السالم(در اينجا زهرى رو به امام
شب شك را به عنوان روزه : ؟ فرمودندروزهاى ماه شعبان را روزه نگرفته باشد چه آند

مستحب ماه شعبان روزه بگيرد، اگر فرداى آن شب در واقع ماه رمضان بود به عنوان روزه ماه رمضانش 

 .شود و اگر آخر ماه شعبان بود زيانى متوجه او نشده است حساب مى

روزه تواند جاى  روزه مستحب چگونه مى:  اشكال آرد آه)عليه السالم(زهرى بر امام
داند در ماه  اگر آسى در حالى آه نمى:  درجواب او فرمودند)عليه السالم(واجب را بگيرد؟ امام

رمضان است روزه مستحبى بگيرد و سپس بفهمد آه در ماه رمضان بوده آن روزه براى او آافى است زيرا 

 .وجوب بر آن روز واقع شده است

 :ام روزه از سر گرفت و فرمود حديث خود را در بيان اقس)عليه السالم(پس امام

آه در آن از (حرام است، روزه سكوت ) گيرند آه در آن روز و شب را با هم روزه مى(و روزه وصال 

 .اى آه براى نذر معصيت باشد و روزه تمام عمر حرام است حرام است روزه) شود حرف زدن امساك مى

 روزه روز جمعه، پنجشنبه و دوشنبه، ،اما روزه هايى آه مكلف در انجام دادن يا ندادن آن اختيار دارد

روزه ايام البيض آه روزهاى سيزده، چهارده و پانزدهم هر ماه است و روزه شش روز از ماه شعبان بعد از 

اد است آه روزه بگيرد يا ماه رمضان، روز عرفه و روز عاشورا آه در هر آدام از اين موارد مكلف آز

 .افطار آند

                                                           
روزه روز سوم اعتكاف بعد از گرفتن روزه دو روز اول واجب است و به واسطه نذر وامثال آن هم واجب . ٣٠٥

 .شود مى



اما روزه اذن آن است آه منوط به اجازه شخص ثالثى باشد مثل روزه مستحبى براى زن آه منوط به 

اجازه شوهر است يا بنده آه منوط به اجازه موال و ميهمان آه منوط به اجاره ميزبان است، چرا آه پيامبر 

هر آس به ميهمانى بر گروهى فرود آيد بدون اجازه آن روزه  «: فرموده است )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 .»نگيرد

آه هنوز به سن تكليف نرسيده اما خوب و بد را تشخيص (اما روزه تأديب مانند روزه آودك مراهق 

گيرد، يا امساك مسافرى آه قبل از رسيدن به وطن چيزى  آه به جهت تمرين و آمادگى روزه مى) دهد مى

 .ز رسيدن به وطن از خوردن و آشاميدن بقيه روز به جهت حفظ احترام ماه رمضانخورده است پس ا

اما روزه اباحه آن است آه آسى به صورت غير عمد مرتكب يكى از مفطرات شود آه در اين صورت 

 .آند خداوند روزه آن روز را به او بخشيده و از او قبول مى

بايد روزه بگيرد و : اند اند برخى گفته تالف آردهاما در باره روزه مسافر و مريض، فقهاى عامه اخ

اند، اما  اى معتقد به حرمت روزه بر او هستند، بعضى هم آنان را در گرفتن يا نگرفتن روزه مخير دانسته عده

گوييم در حال سفر يا مرض روزه واجب نيست و اگر مسافر يا مريض روزه بگيرد بايد دوباره  ما چنين مى

 به همان شماره[هر آس از شما بيمار يا در سفر باشد، (: ون خداوند تعالى فرموده استآن را قضا آند، چ

 .)٣٠٦(]را روزه بدارد[تعدادى از روزهاى ديگر ]

 برابر فقيهان و دانشمندان ارائه  در)عليه السالم(بدين ترتيب اين بحث فقهى آه امام
فرمودند و آاشف از گستردگى قلمرو احاطه آن حضرت به احكام شرع و فروع فقهى 

هاى متعددى براى روزه بيان  بود به پايان رسيد، ايشان در اين بحث فروع و شاخه
ها غفلت آرده بودند الزم به تذآر است آه فقهاى  فرمودند آه ساير دانشمندان از آن

 .اند اميه در مقام فتوى به  احكام روزه به اين روايت استناد آردهام

 

 )عليه السالم(هاى علمى در دعاهاى امام سجاد واقعيت

عليرغم اينكه دعاهاى صحيفه سجاديه مسئوليت مهم تربيت انسان و رشد دادن به 
ز هاى فردى و اجتماعى او را بر عهده دارد، در عين حال دربردارنده بعضى ا حرآت

دهد،  مسائل علمى است آه از احاطه و وااليى مقام علمى آن حضرت خبر مى
نيز )عليه السالم( يا دعاى عرفه امام حسين)عليه السالم(هاى اميرالمؤمنين گونه آه خطبه همان

هاى طبيعِى مربوط به ترآيب بدن انسان،  اى از دانش دربردارنده بخش گسترده
 )عليه السالم(امام سجاد. دات آسمانى و زمينى استچگونگى آفرينش انسان و ساير موجو

                                                           
 .١/٤٣٥، تهذيب ٥٨، مقنعة  ١٧٥ ـ ١٧٢ ، تفسير قمى  ٥٠٤ ـ ٥٠١ ، خصال ١٨٥ / ١فروع آافى . ٣٠٦ 



دانى، پاك و  خدايا، پاك و منّزهى آه وزن آسمانها را مى: فرمايند در يكى از دعاهاى خود مى

دانى، پاك و منّزهى آه وزن  دانى، پاك و منّزهى آه وزن خورشيد و ماه را مى منزهى آه وزن زمين را مى

ها در  اين عبارت.  )٣٠٧(دانى  و منّزهى آه وزن سايه و هوا را مىدانى، پاك نور و تاريكى را مى
اى بيان شده آه امثال اين مفاهيم در محافل علمِى آن روِز دنياى اسالم مطرح نبوده  دوره
 .است

آب و غذا به ميكروب نيز در دعا اشاره  به امكان آلوده شدن )عليه السالم(امام سجاد

 :اند فرموده

 .)٣٠٨(ها بياميز ها را به وبا و غذاهايشان را به بيمارى هاى آن بارالها آب

هاى روشنى به چنين مسائل علمى وجود  در بسيارى از دعاهاى آن حضرت اشاره

 .دارد

 

  در عرصه ادبيات)عليه السالم(امام سجاد

آورد بزرگى دست يافته   در عرصه هنر و ادبيات نيز به دست)عليه السالم(امام سجاد

 در درجه دّوم، و از نظر آيفى داراى )عليه السالم(آه از نظر آّمى پس از امام على

ها، ادبيات دعايى آن حضرت  هاى خاص به خود بوده و در صدر آن ويژگى ويژگى

 .هاى هنرى و فكرى منحصر به فردى را به آار برده است ظرافتاست آه امام در آن 

 در ادبيات خاص خود به نقد اوضاع انحرافى و ساختن شخصيت )عليه السالم(امام

توان گفت ادبيات آن حضرت تجسم  اسالمى فرد و جامعه پرداخته به نحوى آه مى

ساير انحرافاِت اى است آه به همراه  حرآت اسالمى در برابر ادبيات دنياگرايانه

حكومت سير انحرافى خود را آغاز نموده و به سوى ادبياتى فاسد، تاريك و منحرف 

 .سرازير شده بود

شبى دور آعبه طواف : در صحيفه آامل سجاديه از اصمعى نقل شده است آه گفت

داشت و به پرده آعبه آردم آه به جوانى ظريف چهره برخوردم آه گيسوانى آويخته  مى

 :گفت چنگ انداخته مى

                                                           
 . از صحيفه دوم آه شيخ حّر عاملى آن را جمع آورى آرده است٥١دعاى . ٣٠٧
 .صحيفه سجاديه، دعاى مرزداران. ٣٠٨



اند، تو نيز پادشاه زنده برپا  اند، ستارگان آسمان افول آرده ها به خواب ناز فرورفته همه چشم

اند اما درهاى رحمت تو  هاى خود را بسته و بر آن نگهبان گمارده اى، پادشاهان دروازه آاخ دارنده

 .رحمتى بر من اندازىام تا نظر  بر هر گدايى باز است، آمده

 :پس اين اشعار را خواند

آنى، اى آنكه برطرف آننده اندوه، بال و  اى آنكه دعاى بيچارگان را در دل تاريك شب اجابت مى«

اند، اّما اى قيوم تواى آه به تنهايى  ات به خواب رفته بيمارى هستى، همه ميهمانانت در اطراف خانه

اى، پس به حق خانه و حريمت به  م چنان آه خود فرمانم دادهخوان بيدارى، خداوندا من تو را مى

ام رحم آن، اگر گنهكار اميد به بخشايشت نداشته باشد، پس آيست آه باران نعمت بر گنهكاران  گريه

 .)٣٠٩(»ببارد

 . است)عليه السالم(العابدين آن جوان را تعقيب آردم و ديدم زين: اصمعى گويد

در دل شب مردى را : نين روايتى از طاووس يمانى هم روايت شده است آه گفتچ

 :گفت آويخته به پرده آعبه يافتم آه مى

ام شكايتم را بشنو،  ام را پيش تو آورده اى آنكه در هر نياز تو تنها اميد منى، شكايت بيچارگى«

ام در اين دل شب ناچيز است  شهگشاى منى، گناهانم را ببخش و حاجتم را برآور، تو اميدم، تو مشكل

آه مرا به مقصد نخواهد رساند، بر آمى توشه بگريم يا از دورى مقصد بنالم، اعمال زشت و 

يابم، اى نهايت  ام، و در ميان خاليق آسى را به مانند خود زشتكار نمى ناپسندى به درگاهت آورده

 .)٣١٠(تو چه خواهد شد؟سوزانى، پس اميد و بيم من از  آرزوى من آيا مرا به آتش مى

 . است)عليه السالم(چون خوب دقت آردم ديدم على بن الحسين: طاووس گويد

هاى ادبيات شعرى آن حضرت اين اشعار است آه احمد فهمى محّمد  از ديگر نمونه
 :است  نقل آرده)عليهم السالم(بيت يگاه اهلالعابدين در نقش و جا در آتاب امام زين

آنيم، هيچ آس بدون ما  رانيم يا سيراب مى ماييم آه پيشگامان حوض آوثريم و مردم را از آن مى«

اش دوستى و محبت ما باشد نااميد نخواهد شد، هر آه ما را  رسد و آسى آه توشه به سعادت نمى

                                                           
 يا آاشَف الضّر والَبلوى مع الَسَقِم*** يا َمن ُيجيُب دعاء المضطّر في الُظَلِم .  ٣٠٩

 وأنت وحدك يا قّيوُم لم تَنِم*** يت قاطبًة قد نام وفُدك حول الب
 فارحم بكائي بحّق البيِت والَحرِم*** أدعوك ربِّ دعاًء قد أمرَت به 

 فمن َيُجوُد على العاصيَن بالِنَعِم؟*** إن آان عفوك ال يرجوُه ذو َسَرف 
 شكوُت إليك الُضّر فاسمع شكايتي*** أال يا أّيها المأمول في آّل حاجة «.  ٣١٠

 فهب لي ذنوبي آّلها واقض حاجتي*** أال يا رجائي أنت آاشف ُآربتي 
 أللزاِد أبكي أم لُبعد مسافتي*** فزادي قليل ال أراه مبّلغي 

  جنى آجنايتيفما في الورى خلٌق*** أتيُت بأعمال قباح ردية 
 فأين رجائي منك، أين مخافتي؟*** أتحِرُقني في النار يا غاية الُمنى 



ا هر آه ما را بيازارد تولدش نامطلوب، و ميعادگاه خوشحال آند از ما به خوشنودى خواهد رسيد، اّم

 .)٣١١(»اند روز قيامت است ما با آسانى آه حق ما را غصب آرده

 

 )عليه السالم(العابدين هاى امام زين احتجاج

فن احتجاج و مناظره علمى فن بسيار بزرگى است و براى آسب مهارت و غلبه 
 .آردن بر خصم محتاج توانايى علمى، احاطه، دقت و شايستگى ادبى است

جاج و مناظره برجسته بوده و از اين طريق توانسته  در فن احت)عليه السالم(ائمه اطهار
اى  بودند بر حريفان خود غلبه آرده و شايستگى علمى خود را به اثبات برسانند به گونه

چنان . ماند اند باقى نمى شده آه هيچ شكى در اينكه آنان از جانب خداوند متعال يارى مى
ان خاندانى هستند آه از پستان آن: ها در توصيفشان گفته است آه يكى از دشمنان آن

 .اند دانش شير نوشيده

، )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر(هاى چهارده معصوم  عالمه طبرسى تعدادى از احتجاج
» االحتجاج«را در آتاب خود به نام ) )عليهم السالم(، و دوازده امام)عليها السالم(حضرت زهرا

 :آنيم ات اشاره مىاست و ما اآنون به بعضى از اين مباحث جمع آرده

اى على بن :  آمده و گفت)عليه السالم(مردى از اهل بصره، به نزد على بن الحسين. ١
طالب مؤمنان را آشته است، در اين هنگام ناگهان چشمان امام  الحسين جّدت على بن ابى

العابدين پر از اشك شد و چندان اشك ريخت آه مشت ايشان پر از اشك شد و  زين
 :بر زمين ريخته فرمودندرا  حضرت آن

 نه هيچ )عليه السالم(به خداوند سوگند آه على. اى برادر بصرى، نه، به خدا سوگند چنين نيست

آردند اّما در واقع مسلمان نبودند،  است و نه هيچ مسلمانى، مردم تظاهر به اسالم مى مؤمنى را آشته

آارانى  هنگامى آه براى اظهار آفر آمكآردند،  آنان آفر خود را پنهان آرده و تظاهر به اسالم مى

دانند آه اصحاب جمل، صفين و  مى... صاحبة الجدب و... و. يافتند آفر باطنى خود را اظهار آردند

 .اند و دروغگويان زيان ديدند  لعن شده)صلى اهللا عليه وآله(نهروان توسط پيامبر اآرم

 الحسين جدت اى على بن: در اين هنگام پيرمردى آوفى به آن حضرت گفت
 .]اهل فتنه را برادر خطاب فرمود[  برادران ما بر ما ستم آردند:گفت مى

 : فرمودند)عليه السالم(امام سجاد

                                                           
 نذود ونسقي وراده*** لنحن على الحوض رّواده .  ٣١١

 وما خاب َمن حّبنا زاُده*** وما فاز َمن فاز إّال بنا 
 وَمن ساءنا ساء ميالده*** وَمن سّرنا نال مّنا السرور 

 فيوم القيامة ميعاُده*** وَمن آان غاصبنا حّقنا 



پس قوم عاد مثل خود او ) ]فرستاديم[و به سوى عاد، برادرشان هود را ; ( اى  آيا آتاب خدا را نخوانده

 و بقيه را با بادىبودند آه خداوند هود و ايمان آورندگان را نجات داده 

 .)٣١٢(سهمگين ويران آرد

اى از قاضيان آوفه بر امام  روزى قاضى: از ابوحمزه ثمالى نقل است آه گفت. ٢
فدايت گردم، مرا از مفهوم اين آالم خداوند :  داخل شد و عرضه داشت)عليه السالم(سجاد
َو َجَعْلنا َبْيَنُهْم َو َبْيَن اْلُقَرى الَّتي باَرْآنا فيها ُقًرى ظاِهَرًة َو َقدَّْرنا فيَها السَّْيَر سيُروا (: اه آنآگ

ها برآت نهاده بوديم شهرهاى متصل  هايى آه در آن و ميان آنان و ميان آبادانى; )فيها َلياِلَي َو َأّياًما آِمنيَن

ها، شبان و ]راه[در اين . ها مسافت را، به اندازه، مقررداشته بوديم در ميان آنبه هم قرار داده بوديم، و 

 . خاطر بگرديد روزان آسوده

 »گفتند؟ مردم پيش از شما درباره آن چه مى«: حضرت فرمود

 .گفتند آه آن مكه است مى: عرض آرد

 »اى آه دزدى در آن بيش از مكه باشد؟ آيا شهرى ديده«: حضرت فرمودند

 پس مراد از قريه در اين آيه چيست؟: آن مرد عرض آرد

 .»مراد تنها مردم آن قريه هستند«: حضرت فرمود

ابوحمزه عرض آرد آيا در جاى ديگرى از آتاب خدا از مردم به قريه تعبير شده 
 َأْمِر َربِّها َو َآَأيِّْن ِمْن َقْرَية َعَتْت َعْن(: اى آه آيا اين آالم خدا را نشنيده«: است؟ حضرت فرمودند

َو ِتْلَك اْلُقرى ( و و چه بسيار شهرها آه از فرمان پروردگار خود و پيامبرانش سر پيچيدند)َو ُرُسِله
َو ْسَئِل اْلَقْرَيَة الَّتي ( و  آن شهرها چون بيدادگرى آردند، هالآشان آرديم]مردم[ و  )َأْهَلْكناُهْم َلّما َظَلُموا
شهرى آه در آن بوديم و آاروانى آه در ميان آن آمديم ] مردم[و از )ي َأْقَبْلنا فيهاُآّنا فيها َو اْلعيَر الَّت

و آيات ديگرى را نيز با همين مضمون  توان از روستا يا مردان يا قافله سؤال آرد؟ آيا مى جويا شو
 .تالوت فرمود

قربانت شوم، حال آه معلوم شد مراد مردم هستند، : آن مرد قاضى عرض آرد
 مورد نظِر آيه چه آسانى هستند؟اشخاص 

اى آه خداوند در همين آيه  نشنيده«: پس فرمود .»ما همان اشخاص هستيم«: امام فرمود

در امان و آسوده خاطر از : يعنى» آمنين«، )خاطر بگرديد ها، شبان و روزان آسوده]راه[در اين (: فرمايد مى

 )٣١٣(».انحراف

از امام زين العابدين روايت شده آه روزى در منى با حسن بصرى برخورد آرد . ٤
دار، از تو سؤالى دارم، آيا اگر  دست نگه«: آه در حال موعظه آردن مردم بود، ايستاد و گفت

 »هستى؟ از حالتى آه هم اآنون دارى بين خود و خدا راضى. فردا مرگ تو فرا رسد

                                                           
 ).عليه السالم(احتجاجات امام زين العابدين: شيخ طبرسى، احتجاج. ٣١٢
 ).عليه السالم(داحتجاجات امام سجا: شيخ طبرسى، احتجاج. ٣١٣



 نه: گفت

اى آه از اين حالت آه آن را دوست ندارى به حال ديگرى  آيا هيچ به اين فكر آرده: حضرت فرمود

 » پسندى ؟ درآيى آه آن را مى

 .ام اگر بگويم آرى سخن راستى نگفته: حسن مّدتى سر به زير انداخت و سپس گفت

از [اى داشته باشى او سابقهآيا اميدوار هستى آه بعد از محّمد پيامبرى بيايد آه تو با «: امام فرمود

 »؟]اصحابش باشى

 .نه: گفت

منتقل شوى و ]آخرت[به خانه ديگرى ]دنيا[اى آه در آن هستى  آيا اميدوار هستى از خانه«: فرمود

 »براى رسيدن به آن تالشى آنى؟

 .نه: گفت

يت داشته اى آه به اين مقدار براى خود رضا آيا آسى را آه مختصر عقلى داشته باشد ديده«: فرمود

باشد؟ تو در حالى هستى آه آن را دوست ندارى و به صورت جدى به فكر تغيير حال خود هم نيستى، بعد از 

آنى آه براى رسيدن به آن به فعاليت  اى آه در آن زندگى مى اى غير از خانه محّمد اميد پيامبر ديگرى و خانه

 او را ترك آرد )عليه السالم(ن امامچو» آنى؟ بپردازى ندارى و با اين وصف مردم را موعظه مى
 اين شخص آه بود؟: حسن بصرى پرسيد

، پس از اين ماجرا ديگر آسى نديد آه !از خاندان علم: گفت. على بن الحسين: گفتند
 .)٣١٤(حسن بصرى مردم را موعظه آند

 روايت آرده به مردى از قريش چنين )عليه السالم(دابوحمزه ثمالى از امام سجا. ٥
زمانى آه خداوند توبه آدم و حوا را پذيرفت، آدم با حوا آميزش آرد و تا قبل از اين قضيه هرگز «: فرمود

چنين آارى نكرده بود، آدم براى خانه خدا و اطراف آن احترام زيادى قائل بود، لذا به هنگام آميزش با حوا از 

آرد و براى بازگشت به منطقه حرم ابتدا  گرديد و در منطقه حل مبادرت به اين آار مى خارج مىآن محدوده 

 .شدند آردند و سپس به محدوده خانه خدا داخل مى هر دو غسل مى

اولين بار آه . از آدم و حوا بيست پسر و بيست دختر متولد شدند «:حضرت چنين ادامه دادند آه

و دّومين بار وضع حمل » اقليما«و » هابيل«هاى  ك دختر به دنيا آورد به نامحوا وضع حمل آرد يك پسر و ي

. زيباترين دختر آدم بود) لوزا(به دنيا آورد آه اين دختر » لوزا«و » قابيل«يك پسر و يك دختر به نامهاى 

اى هابيل : ها را خواست و گفت لذا آن. اى روى دهد وقتى اين چهار به سن رشد رسيدند، آدم ترسيد آه فتنه

من : قابيل گفت. خواهم اقليما را به ازدواج تو درآورم خواهم لوزا را به ازدواج تو درآورم و اى قابيل مى مى

روى هابيل ازدواج آنم و هابيل با خواهر زيباى من ازدواج آند؟  پذيرم آيا من با خواهر زشت اين آار را نمى

ران به نام هر آدام از اين برادران درآمد با او ازدواج آند، آشيم و هر آدام از اين خواه قرعه مى: آدم گفت

                                                           
 ).عليه السالم(احتجاجات امام سجاد: شيخ طبرسى، احتجاج. ٣١٤



قرعه لوزا به نام هابيل و اقليما به نام قابيل درآمد و به همين ترتيب ازدواج آردند پس از آن ازدواج آردن با 

 ».خواهر از طرف خدا تحريم شد

؟ آيا هابيل و قابيل از آن دو خواهر صاحب فرزند هم شدند: مرد قريشى گفت
اآنون انجام  اين همان آارى است آه مجوسيان هم:  مرد گفت»آرى«: حضرت فرمودند

 .دهند مى

مجوسيان پس ار حرام شدن اين آار توسط خداوند متعال مبادرت به «:  فرمودند )عليه السالم(امام

ر نيست، همه اين قابل انكا]ازدواج فرزندان آدم با يكديگر[اين مسئله «: سپس فرمودند» نمايند چنين عملى مى

مسائل مطابق با شريعت بوده است، آيا خداوند همسر آدم را از خود او نيافريد و سپس ازدواج با او را بر آدم 

 .)٣١٥(»جايز فرمود؟ اين شريعتى از شرايع الهى بود و بعد از آن، امر به تحريم نازل گرديد

عليه (روايت شده است آه پس از شهادت امام حسين)عليه السالم(از امام ابوجعفِر باقر. ٦

 فرستاد و چون با آن حضرت خلوت )عليه السالم(محمد بن حنفيه به دنبال امام سجاد)السالم
دانى آه پيامبر اآرم وصيت و امامت را بعد از خود براى  اى برادر زاده، مى: آرد گفت

ب، پس از او براى حسن و پس از او براى حسين قرار داده است اآنون طال على بن ابى
پدرت بدون اينكه در باره وصى پس از خود چيزى بگويد آشته شده و بر او نماز 

اند، من هم عموى تو و برادر پدرت بوده و از نظر سن و سال و سابقه بر تو آه  گزارده
يت و امامت با من مخالفت و اى هستى برترى دارم، پس در امر وص جوان نورسته
 .آشمكش مكن

از خدا بپرهيز و ادعاى چيزى را نكن آه در آن  «: در پاسخ به او فرمودند)عليه السالم(امام سجاد

دهم تا از نادانان نباشى، عمو جان، پدرم قبل از رفتن به عراق مرا وصى خود  حقى ندارى، من تو را پند مى

يز با من عهد امامت بست، اينك اين شمشير رسول خدا است آه در نزد من قرار داد و ساعتى پيش از شهادت ن

است پس خود را در معرض اين امر قرار نده آه من براى تو از آوتاهى عمر و نابسامانى احوال بيم دارم، 

خواهى اين   خواسته و بس و اگر تو مى)عليه السالم(خداوند متعال وصيت و امامت را تنها در نسل حسين

 .»قت را باور آنى برخيز تا با هم نزد حجر االسود رفته آن را به داورى در اين باره بخوانيمحقي

اين مناظره در مكه روى داد و آن با هم نزد حجر االسود رفتند، امام «:  فرمايد)عليه السالم(امام باقر

خداوند متعال آنيد و از او بخواهيد ابتدا شما آغاز به نيايش به درگاه «:  به محمد حنفيه فرمود)عليه السالم(سجاد

، محمد شروع به نيايش آرد و از خدا »تا اين سنگ را به نفع شما به سخن در آورد، سپس از سنگ سؤال آنيد

خواست تا حجر االسود را در تأييد او به زبان آورد، آنگاه از سنگ خواست تا امامتش را تأييد آند اما حجر 

 .پاسخى به او نداد

 .»داد عمو جان، اگر تو وصى و امام بودى جوابت را مى«:  به او فرمودندامام سجاد

برادر زاده، حال تو دعا :  آرده عرضه داشت)عليه السالم(محمد حنفيه رو به امام سجاد
 : دعا آردند و پس از دعا فرمودند)عليه السالم(آن، امام سجاد

                                                           
 ).عليه السالم(احتجاجات امام سجاد: شيخ طبرسى، احتجاج. ٣١٥



خواهم تا با زبانى عربى و   در تو نهاد از تو مىتورا به حق آن آه ميثاق پيامبران، اوصيا و همه مردم را

 »آشكار خبر دهى آه وصى و اماِم پس از حسين بن على آيست؟

خواهد از جا آنده شود  حجراالسود در جاى خويش به ارتعاش در آمد، گويا آه مى
 :و خداوند آن را به زبان عربى آشكار به سخن آورد آه

طالب به على بن الحسين بن على بن  خداوندا همانا آه وصيت و امامت پس از حسين بن على بن ابى

، محمد در حالى آه رو از امام »رسد  مى)صلى اهللا عليه وآله(طالب و فرزند فاطمه دختررسول خدا ابى
 .)٣١٦(برگردانده بود باز گشت)عليه السالم(سجاد

عليهم ( از پدرش از جدش على بن الحسين)عليه السالم(و از امام صادق جعفر بن محمد

 :نقل شده آه فرمود)السالم

هاى خداوند بر جهانيان، سروران اهل تقوى، و سرآرده گروه سپيد  ما پيشوايان مسلمانان، حجت

والى مؤمنان هستيم، ما چون ستارگان آه  و م]گروهى از بهترين ساآنان بهشت[پيشانيان نورانى 

باشيم، و آنانيم آه به واسطه ما خداوند آسمان را از  باعث امنيت آسمان هستند باعث امنيت زمين مى

، و زمين را از لرزانيدن اهلش نگاه - مگر آن زمان آه خود اراده آند -فروافتادن بر روى زمين 

رد، رحمت منتشر شده، برآات زمين از آن خارج با دارد، به واسطه ما است آه باران مى مى

 .شود و اگر يكى از ما در زمين نباشد، اهل خود را فرومى برد مى

 :سپس فرمود

 

از روزى آه خداوند آدم را آفريد زمين از حجت خالى نبوده است آه يا آشكار و شناخته شده بوده و 

اهد ماند چرا آه در غير اين صورت يا مخفى و ناشناس، و تا روز قيامت نيز از حجت خالى نخو

 .».خداوند پرستش نخواهد شد

 

 )عليه السالم(هاى درخشان امام از ميان پندها و حكمت

 هيچ گاه مدينه جدش را ترك نكرد و همواره )عليه السالم(دانستيد آه امام زين العابدين
مشغول بود، آن در آن به پاسدارى از مرزهاى اعتقادى و تربيت فكرى و اخالقى امت 

هاى آن آه  ها و دام آرد و آنان را از دنيا و حيله حضرت هر جمعه مردم را موعظه مى
داشت، از جمله سخنانى در  بسيارى از مردم آن زمان در آن گرفتار بودند بر حذر مى

 :)٣١٧(اين باره از ايشان نقل شده اين آلمات است

 خداوند توطئه ستمكاران، تجاوز حسودان و سختگيرى زورگويان را از ما و شما باز دارد، اى .١

مؤمنان مبادا آه سرآشان و پيروان آن آه اهل رغبت به دنيا و دلداده آن هستند شما را فريفته و از 
                                                           

 ).عليه السالم(جاداحتجاجات امام س: شيخ طبرسى، احتجاج. ٣١٦
 . مؤسسه اعلمى ـ بيروت، چاپ١٨٤ ـ ١٨٢  /ابن شعبه حّرانى، تحف العقول. ٣١٧



ه نشخوار پوسته خشكيده آن آه تا فردا نپايد، راه حق باز گردانند، هم آنان آه فريب خورده دنيايند و ب

اند، از آنچه آه خدا از آن بيمتان داده برحذر باشيد و در باره آنچه خداوند از آن دورتان  رو آورده

آرده پارسايى پيشه آنيد، بدانچه در اين دنيا است چونان آسى آه آن را جايگاه ابدى و دايمى خود 

ها، گذر روزگاران، دگرگونى و انقالب،  سوگند آه دنيا با خودآرايىپنداشته اعتماد نكنيد، به خدا 

باشد، همين دنيا است آه گمنامان پست  هايش دليل محكمى بر ناپسندى خود مى عبرتها و بازيگرى

دارد و در رستاخيز مردمانى را به آام  را بلند آوازه آرده و و شرافتمندان را خوار و ناچيز مى

گيرى، امتحان و بازداشتِن شخص آگاه از دنيا آافى  مين قدر براى عبرتاندازد، و ه دوزخ مى

 .است

وصيت به تقوى ونيايش به درگاه خداوند متعال و برحذر داشتن مردم از يارى . ٢
 :ستمگران

از خدا بپرهيزيد و به اصالح خويشتن، اطاعت خدا و اطاعت از پيشواى خويش رو آوريد شايد آسى 

راه خدا و ضايع آردن حق خدا پشيمان شده باشد، از خدا آمرزش جسته و به از تقصير ديروزش در 

آنيد  گذرد و به هرچه مى ها درمى پذير بوده و از بدآردارى در گاهش توبه آنيد زيرا آه او توبه

آگاه است، از همنشينى گنهكاران، يارى ستمگران و همسايگى فاسقان بپرهيزيد، از فتنه آنان برحذر 

 .آستانشان دورى آنيدبوده و از 

 :دوستى با اولياى خدا. ٣

بدانيد، هرآه با اولياى خدا مخالفت آند، دينى غير از دين خدا را انتخاب آند و با تكيه بر نظر خود 

هاى بى روحى  آشد و بدن در برابر فرمان ولى خدا خودسرى پيشه سازد، در آتشى افتد آه شعله مى

آشد، آنان مردگانى هستند آه حرارت آتش   در آام خود فرو مىرا آه تيره بختى بر آن چيره گشته

را در نيابند، اى صاحبدالن عبرت گيريد و خدا را سپاس گزاريد آه شما را هدايت آرده است، بدانيد 

آه هرگز قدرت خروج از دايره قدرت خدا به جاى ديگرى را نداريد، خداوند حتمًا شاهد و ناظر 

 .او بازمى گرديد، از پند سود برده و خود را با آداب نيكان تربيت آنيدآارهاى شما است و به سوى 

نشانه پارسايان در دنيا و مشتاقان آخرت، ترك هر معاشر و دوستى است آه با هدف آن  .٤

نمايد، به خوشى زود  هماهنگى ندارد، بدانيد آه هر آه براى به دست آوردن پاداش آخرت تالش مى

راى مرگ آماده است و پيش از فرارسيدن مرگ آه آس را از آن گزيرى هنگام دنيا بى رغبت و ب

تا آنگاه آه مرگ (: نيست در فكر آار براى آخرت و تهيه مقدمات سفر است آه خداوند متعال فرموده

ام آار  شايد من در آنچه وانهاده* پروردگارا، مرا بازگردانيد «: گويد يكى از ايشان فرا رسد، مى



پس هر آدام از شما بايد آه خود را همان آسى بداند آه پس از مرگ به اين  )٣١٨()نيكى انجام دهم

 .دنيا بازگردانيده شده و از آوتاهى خود در ذخيره آردن آارهاى خوب براى روز مبادا پشيمان است

 از خواب خوش بندگان خدا بدانيد، هرآس از شبيخون بيم دارد از بستر گرم خواب دل آنده و . ٥

ها صرف  ها و نوشيدنى چشم پوشى آرده و از هراس پيروزى اهل دنيا بر خود از برخى خوردنى

نمايد، واى بر تو باد اى پسر آدم از شبيخون خداوند عزت و به قهر گرفتن دردناك و  نظر مى

گير ها و روزها، اين همان حمله غافل هاى ناگهانى در شب شبيخون او بر گنهكاران با مرگ

اى است آه هيچ نجاتى در آن قابل تصور نبوده و هيچ پناه و گريزى از آن وجود ندارد، اى  آننده

اين براى آسى است آه از (:فرمايد مؤمنان همچون پرهيزآاران از شبيخون خدا بترسيد زيرا خدا مى

 از )٣١٩()د در پيشگاه من بترسد و از تهديدم بيم داشته باش]در محشر به هنگام حساب[ايستادن 

مندى به آن باشيد آه  هاى دنيا بترسيد و همواره به ياد سرانجام و آيفر عالقه خوشى، غرور و بدى

 .زرق و برق دنيا مايه فريب و دوستى دنيا خود گناهى بزرگ است

ايد بينديشيد و به آن عمل آنيد، چرا آه  بندگان خدا از خدا بپرهيزيد و به آنچه برايش آفريده شده . ٦

خداوند شما را بيهوده نيافريده و به حال خود وا نگذاشته است، بلكه خود را به شما شناسانده، پيام 

ل و حرام و داليل و آور خود را به سوى شما فرستاده و آتاب خود را بر شما نازل آرده آه بيان حال

آيا دو چشمش (: امثالش در آن است، پس از خدا بپرهيزيد آه اين گونه با شما احتجاج آرده است

 اين حجت خدااست )٣٢٠() را بدو نموديم]خير و شر[و هر دو راه * و زبانى و دو لب * ايم؟  نداده

توانيد از خدا پروا آنيد زيرا هيچ توانى جز از ناحيه خدا نبوده و بر آسى جز او  بر شما پس تا مى

 .توآلى نيست، و درود خدا بر پيامبرش محمد وآل او باد

آيد، هر آدام از اين دو  به راستى آه دنيا به شما پشت آرده و آخرت رو به سوى شما مى. ٧

ت باشيد نه دنيا، به دنيا زهد ورزيد و به آخرت رو آنيد، زيرا فرزندانى دارند، پس شما پسر آخر

پارسايان زمين را فرش زندگى، خاك را بستر خواب، آلوخ زمين را ناز بالش خواب و آب را عطر 

گيرند، بدانيد، هر آس شيفته بهشت است به  اند، و تنها به قدر معاش خود از دنيا بر مى خود ساخته

آند و هر آه از آتش دوزخ بيمناك است از   و از شهوات خوددارى مىآارهاى خوب گرايش دارد

گردد و آن  گردد و هرآس در دنيا پارسايى پيشه آند مصيبت دنيا بر او آسان مى گناهان خود باز مى

داند، خداوند متعال بندگانى دارد آه دل هايشان در در گرو پاداش آخرت است، گويا  را ناگوار نمى

بينند،  هاى جاويدان، و دوزخيان را در حال عذاب مى ش بهشتيان را در نعمتآنان به چشم خوي

                                                           
  .١٠٠ و ٩٩ /مؤمنون. ٣١٨
  .١٤ /ابراهيم. ٣١٩

  .١٠ ـ ٨ /بلد. ٣٢٠  



هايشان پاك و  ها در امان هستند، دل هايشان اندوهگين، جان همانانند آه مردم از شر آن

گذرانند آه آسايش دراز مدت  هايشان ناچيز است، آنان روزهاى آوتاهى را به بردبارى مى خواسته

شان بر گونه هايشان جارى  رسد در حالى آه اشك چشم  چون شب فرا مىآخرت را در پى دارد،

خيزند و براى رهايى از آتش  جوشد، به پا مى است و تضرع به درگاه او از تمام وجودشان مى

آنند، و چون روز برآيد فرزانگاِن دانشمند و نيكوآاراِن پرهيزآارند، از الغرى به  ذوزخ تالش مى

ت عبادت از ترس خدا چنين الغرشان ساخته است، هرآه آنان را ببيند تيِر آمان مانند آه شد

آنند در  بيمارشان پندارد در حالى آه آنان هيچ بيمارى ندارند، يا اينكه در سالمت عقل آن ترديد مى

 .هاى آن است حالى آه نيروى فكرى آنان به شدت مشغول ياد آتش دوزخ و عذاب

 

 

 )٣٢١()عليه السالم(دپرتوى از آلمات درخشان امام سجا

 .»تمام نيكويى انسان حفاظت از خويش است; الخير آّله صيانة اإلنسان نفسه «. ١

 رضايت به آن دسته از مقدرات الهى ناگوار ;»الرضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين«. ٢

 .الهى باالترين درجات يقين است

 .انگارد  هر آه خود را ارجمند دارد دنيا را پست;»َمن آرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا«. ٣

 هر آس به نصيب و قسمت خود آه خدا ;»َمن قنع بما قسم اهللا له فهو من أغنى الناس«. ٤

 .برايش مقدر آرده راضى باشد از بى نيازتريِن مردم است

 آارى آه با تقوى همراه باشد ناچيز نيست، ;»يقّل عمل مع تقوًى، وآيف يقّل ما يتقّبلال «. ٥

 آارى آه پذيرفته درگاه خداوند شود چرا ناچيز باشد؟

آسى آه دنيا را مايه ارزش «: تريِن مردم آيست؟ فرمود با ارزش: به امام عرض شد. ٦

 .»خود نداند

خداوندا مرا از همه خلق خود :  گفت)معليه السال(مردى در در محضرامام سجاد. ٧
اين نحو دعا صحيح نيست و همواره مردم به يكديگر :  فرمودند)عليه السالم(نياز گردان، امام بى

 .نيازمند هستند، بگو خداوندا مرا از بدان خلقت بى نياز گردان

ب في الصغير اّتقوا الكذب، الصغير منه، والكبير، في آّل جّد وهزل، فإّن الرجل إذا آذ« . ٨

 از دروغ بپرهيزيد، آوچك باشد يا بزرگ، جدى يا شوخى چرا آه اگر آسى دروغ ;»اجترأ على الكبير

 .شود آوچكى بگويد بر دروغ بزرگتر دلير مى

                                                           
 .باشد  مى٢٠٥ ـ ٢٠٠ايم از تحف العقول ص  تمام رواياتى آه تحت اين عنوان نقل آرده. ٣٢١



 

دشمنت در  هرگاه ديدى دست ;»آفى بنصر اهللا لك أن ترى عدّوك يعمل بمعاصي اهللا فيك«. ٩

 .دشمنى با تو به گناه آلوده گشته است بدان آه خداوند ياريت نموده است

 پارسايى چيست؟:مردى به آن حضرت عرض آرد

ترين درجه ورع است و باالترين درجه  پارسايى ده قسمت است آه باال ترين درجه آن پايين: فرمود

ترين درجه رضا است و معناى پارسايى در اين  ترين درجه يقين است، باالترين درجه يقين پايين ورع پايين

 آنچه به شما داده ]سبب[تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به (: آيه از قرآن مجيد بيان شده است

 .)٣٢٢()است شادمانى نكنيد

الفقر  طلب الحوائج إلى الناس مذّلة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار وهو .١٠

 دست نياز به سوى مردم دراز آردن ;»الحاضر، وقّلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر

موجب خوارى، نابود آننده حيا، آم آننده وقار و عين فقر است و در مقابل، آم خواهش آردن از مردم عين بى 

 .نيازى است

وارترين شما در نزد وى آسى است ترين شما در پيشگاه خدا خوب آردارترين شما و بزرگ محبوب. ١١

اش به آنچه در نزد خدا است بيشتر باشد، هرآه ترسش از خدا بيشتر باشد اميد نجاتش از عذاب  آه شيفتگى

تر و هرآه بر خانواده خود بيشتر گشاده دستى آند خداوند  خدا بيشتر، هرآه خوش اخالقتر باشد به خدا نزديك

 .تريِن شما در نزد پروردگار پرهيز آارتريِن شما است امىتر است، و همانا آه گر از او راضى

پسر عزيزم، با پنج دسته همنشينى و همكالمى : آن حضرت به يكى از پسرانش فرمود. ١٢

مكن و با آنان همسفر مشو، از همنشينى با دروغگو بپرهيز آه سراب را ماند، دور را براى تو نزديك و 

اى يا به آمتر از آن  ز همنشينى با فاسق و بدآار بپرهيز آه تو را به لقمهنماياند، ا نزديك را برايت دور مى

گذارد، با احمق همنشين مشو آه به  فروشد، از همنشينى با بخيل بپرهيز آه آه تو را در اوج نياز تنها مى مى

 ندارد رساند، و با آسى آه قطع رحم آرده است و با فاميل خود ارتباط قصد سود رساندن، به تو ضرر مى

 .همنشين مشو آه من او را در قرآن لعنت شده يافتم

إّن المعرفة وآمال دين المسلم ترآه الكالم فيما ال يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه،  «.١٣

 ;»وصبره، وحسن خلقه

نهايت شناخت و آمال ديانت يك مسلمان به ترك سخن بيهوده، آم جدل آردن، بردبارى و خوش اخالقى 

 .است

                                                           
  .٢٣ /حديد.  ٣٢٢



ابن آدم ، إّنك ال تزال بخير ما آان لك واعظ من نفسك، وما  آانت المحاسبة من «. ١٤

هّمك، وما آان الخوف لك شعارًا، والحذر لك دثارًا، ابن آدم إّنك مّيت ومبعوث وموقوف بين 

 ;»يدي اهللا جّل وعّز، فأعّد له جوابًا

ى، ترس از خدا را روانداز و حذر را اى آدميزاده، مادام آه از درون خود را پند دهى، ازخود حساب آش

زير انداز خود سازى پيوسته رو به خوبى دارى، اى آدميزاده، تو خواهى مرد و پس از مرگ دوباره زنده 

خواهى شد و در پيشگاه خداوند متعال براى سؤال و جواب به پا داشته خواهى شد، پس براى آن روز جوابى 

 .مهيا آن

بّي إّال بتواضع، وال آرم إّال بتقوًى، وال عمل إّال بنّية، وال ال حسب لقرشّي وال لعر«. ١٥

 ;»عبادة إّال بالتفقه، أال وإّن أبغض الناس إلى اهللا َمن يقتدي بسّنة إمام وال يقتدي بأعماله

قريشى بر غير قريشى شرافت و برترى جز به واسطه فروتنى ندارد، بزرگوارى جز تقوى نيست، عملى 

ت، عبادت بدون علم دين ارزشى ندارد و منفورترين بندگان در نزد خدا آسى است آه بدون نيت درست نيس

 .ادعاى پيروى از امامى را داشته باشد و از دستورات او تبعيت نكند

 

إّما أن يّدخر له، وإّما أن يعّجل له، وإّما أن يدفع عنه : المؤمن َمن دعائه على ثالث«. ١٦

 ;»بالء يريد أن يصيبه

اگر در [يا برايش ذخيره آخرت شود : ست آه دعايش يكى از سه چيز را برايش در بر داردمؤمن آن ا

 .آند بايد بر سرش بيايد از او دور مى  يا در دنيا برآورده شود و يا باليى را آه مى]دنيا بر آورده نشود

ا رآع إّن المنافق ينهى وال ينتهي، ويأمر وال يأتي، إذا قام إلى الصالة اعترض، وإذ«. ١٧
ربض، وإذا سجد نقر، يمسي وهّمه العشاء ولم يصم، ويصبح وهّمه النوم ولم يسهر، والمؤمن 

يكتم الشهادة    خلط عمله بحلمه، يجلس ليعلم، وينصت ليسلم، ال يحّدث باألمانة لألصدقاء، وال
ن، ويستغفر للبعداء، وال يعمل شيئًا من الحّق رياءًا وال يترآه حياءًا، إن ُزّآي خاف مّما يقولو

 ;»اهللا لما ال يعلمون، وال يضّره جهل من جهله

دهد و چون ديگران  دارد خود همان آار را انجام مى منافق آن است آه چون ديگران را از آارى باز مى

آورد چون رآوع آند چون چارپايى است آه زانو زده و چون  دهد خود آن را به جا نمى را به آارى فرمان مى

آوبد، روز را در حالى آه روزه ندارد به اميد خوردن شام  مرغى است آه بر زمين منقار مىسجده آند چون 

رساند،  زنده دارى نكرده به صبح مى رساند و شب را در حالى آه تمام هدفش خواب است شب به غروب مى

خن امانت را با اما مؤمن دانايى را با بردبارى آميخته، نشستنش براى يادگيرى و سكوتش مايه سالمت است، س

آند، آار درست را نه از روى ريا انجام  گويد و شهادت را حتى براى بيگانگان آتمان نمى دوستان نيز نمى

گويند  اش مى آند، اگر در ميان مردم ستوده شود از آنچه در باره دهد و نه از روى خجالت ترك مى مى



آند و نادانى هيچ نادانى  ه نيستند طلب آمرزش مىشود و از خدا براى گناهانى آه مردم از آن آگا هراسان مى

 .رساند به او آسيب نمى

 ;»آم من مفتون بحسن القول فيه، وآم من مغرور بحسن الستر عليه«. ١٨

چه بسا آسى آه به تعريف و تمجيد ديگران فريفته شد و چه بسيار آسى آه به پرده پوشى زيباى خداوند 

 غره گرديد؟

يصبح الهيًا ضاحكًا، يأآل ويشرب وهو ال يدري لعّله قد سبقت رّب مغرور مفتون «. ١٩

 ;»له من اهللا سخطة يصلى بها نار جهنم

داند آه شايد خشمى از خدا بر  نوشد و نمى خورد و مى اى آه غافل و خندان است، مى بسا فريب خورده

 .سرش آيد آه به آتش دوزخش اندازد

إّن من أخالق المؤمن اإلنفاق على قدر اإلقتار، والتوّسع على قدر التوّسع، «. ٢٠

 ;»وإنصاف الناس من نفسه، وابتداؤه إّياهم بالسالم

انفاق در هنگام تنگدستى، سخاوت مندى در هنگام فراخى، حق را به مردم دادن و سالم آردن به مردم از 

 .اخالق مؤمنان است

آّف لسانه عن الناس واغتيابهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه : ثالث منجيات للمؤمن«. ٢١

 ;»آلخرته ودنياه، وطول بكائه على خطيئته

دم فروبستن از بدگويى و غيبت مردم، وادار آردن خود به آار هايى آه : سه چيز باعث نجات مؤمن است

 .سود آخرتى داشته باشد و گريه طوالنى بر گناهان

 ;» المؤمن للموّدة والمحبة له عبادةنظر المؤمن في وجه أخيه«. ٢٢

 .آميز مؤمن به برادر مؤمن و محبت آردنش به او عبادت است نگاه محبت

ثالث َمن آّن فيه من المؤمنين آان في آنف اهللا، وأظّله اهللا يوم القيامة في ظّل «. ٢٣

 ورجل لم َمن أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه،: عرشه، وآمنه من فزع اليوم األآبر

ّنه في طاعة اهللا قّدمها أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب   ُيَقدِّم يدًا وال رجًال حتى يعلم أ

 ;»حتى يترك ذلك العيب من نفسه، وآفى بالمرء شغًال بعيبه لنفسه عن عيوب الناس

 و خداوند از سه چيز است آه در هر مؤمنى باشد در پناه خدا بوده و در روز قيامت در سايه عرش است

دهد آه توقع گرفتن آن را از آنان دارد، مردى  اش دارد، آسى آه همان قدر به مردم مى هراس بزرگ آسوده

آه دست به آارى نزند يا گامى به پيش يا پس ننهد مگر اينكه معلوم آند اين آار را در طاعت خدا انجام 

ى سرزنش نكند مگر اينكه آن عيب را در خود دهد يا در نافرمانِى خدا و مردى آه برادرش را در آار مى

 .اصالح آرده باشد و براى مرد بس است آه به عيب خود پرداخته و از عيب مردم چشم پوشد



 شيء أحّب ]من[ما من شيء أحّب إلى اهللا بعد معرفته من عّفة بطن وفرج، وما  «.٢٤

 ;»الى اهللا من أن يسأل

 عفت شكم و عفت جنسى نبوده و در پيشگاهش چيزى پس از خداشناسى چيزى نزد خدا محبوبتر از

 .تر از اين نيست آه از او چيزى بخواهند دوست داشتنى

افعل الخير إلى آّل من طلبه منك، فإن آان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن «. ٢٥

بأهل آنت أنت أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحّول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل 

 ;»عذره

هر آه از تو آار خيرى خواست اجابتش آن اگر سزاوار آن باشد آار بجايى آردى و اگر سزاوار آن 

نباشد تو خود سزاوار آنى و اگر مردى در سمت راستت ايستاده بود و دشنامت داد و به سمت چپت رفت و از 

 .تو پوزش خواست از او درگذر

لماء زيادة في العقل، وطاعة والة مجالس الصالحين داعية إلى الصالح، وآداب الع«. ٢٦

األمر تمام العّز، واستنماء المال تمام المرّوة، وإرشاد المستشير قضاء لحّق النعمة، وآّف 

 ;»األذى من آمال العقل وفيه راحة للبدن عاجًال أو آجًال

اطاعت از ولى امر خواند، آداب دانشمندان موجب فزونى خرد،  مجالس نيكان، آسان را به نيكى مى

نهايت عزت، استفاده آردن از مال نهايت مردانگى، راهنمايى آردن مشورت خواه به جاى آوردن حق نعمت و 

 .خود دارى آردن از آزار آمال خرد و مايه راحت تن در دنيا و آخرت است

 

 

 و اگر نعمت ;) ُتْحُصوهاَو ِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت الّلِه ال(:آيه)عليهما السالم(امام على بن الحسين. ٢٧

پاك است آن : فرمود آرد مى را قرائت مى)٣٢٣(توانيد آن را به شمار درآوريد خدا را شماره آنيد، نمى

هايش را نبخشيد مگر به اعتراف بر عدم معرفت آن، همچنان آه به آسى  خدايى آه به آسى معرفت نعمت

 حد آه بفهمد قادر به درك آن ذات نيست پس خداوند متعال از اعتراف شناخت ذات خود را نداد مگر در همين

عارفان به آوتاهى آنان در شناختن ذاتش قدر دانى آرده و همان اعتراف به ناتوانى را شكر به حساب آورده 

به است، چنان آه علم دانشمندان به اين آه از درك او ناتوانند را ايمان محسوب داشته است، چرا آه او خود 

منزه است خدايى آه اعتراف به نعمت را ستايش خود دانسته و منزه . است ميزان ظرفيت و توان بندگان آگاه

 .آورد باد آنكه اقرار به درماندگى از شكرش را سپاسگزارى به حساب مى

 

                                                           
  .٣٤ /ابراهيم. ٣٢٣



 

 

 

 بخش دوم

 رساله حقوق

 

عى انسان در  عهده دار تنظيم روابط فردى و اجتما)عليه السالم(رساله حقوق امام سجاد

اى آه براى فرد و جامعه روابط سالم را به ارمغان آورده و عوامل  زندگى است به گونه

 .ها هديه آند ثبات، پيشرفت و شكوفايى را به آن

و  به انسان، حكيمانه بوده و همه ابعاد زندگى او )عليه السالم(نگاه عميق و فراگير امام

روابطش با خالق، خود، خانواده، اجتماع، حكومت، آموزگار و آنچه به او آوچكترين 

 .آند را به او آموخته است ارتباطى پيدا مى

تنظيم روابط اجتماعى مبتنى بر وضع سلسله قوانين حقوقِى دقيقى : توان گفت مى

المى است و است آه نخستين سرمايه يك نظام اجتماعى بوده و سنگ بناى قوانين آلى اس

آسى آه ژرفاى اين حقيقت را درك آرده و با دقت به مطالعه حقوق خالق و مخلوق در 

برابر يكديگر بپردازد، فهم اسرار قوانين اسالمى و فلسفه احكامى را آه شريعت اسالم 

 .براى تنظيم زندگى فردى و اجمتاعى اسالم آورده است برايش ممكن خواهد گرديد

 پياده نشود هرگز عدالت اجتماعى، اقتصادى يا ادارى تحقق تا نظام حقوق دقيقًا

دانيم  نخواهد يافت، احكام شريعت بر اساس همين حقوق تنظيم شده و تا جايى آه ما مى

 در اين عرصه آه همه اصول اخالقى، تربيتى و نظم جامعه بر پايه )عليه السالم(امام سجاد

ندان و قانون دانان دنياى اسالم ربوده آن استوار گرديده است گوى سبقت از همه دانشم

 .است

 اين آتاب عظيم را نگاشته و به يكى از ياران خود هديه آرده و )عليه السالم(امام

صفّيه معروف به ابوحمزه ُثمالى آه شاگرد آن  دانشمنِد بزرِگ راستگو ثابت بن ابى

آتاب حضرت بوده آن را از ايشان روايت آرده و بزرگانى چون شيخ صدوق در 

االسالم آلينى در آتاب آافى و حسن بن على بن حسين بن شعبه حّرانى در  خصال، ثقة



باشند اين رساله را با سندهاى  آتاب تحف العقول آه همه از منابع قديمى و مطمئن مى

 .اند خود از ابوحمزه نقل آرده

فرمايد آه   در اين رساله قبل از بيان حقوق به اين نكته اشاره مى)عليه السالم(امام

ها بر او واجب است، پس به بيان بزرگترين  حقوقى انسان را احاطه آرده آه شناخت آن

حق آه حقوق مربوط به خداوند متعال است پرداخته و پس از آن حقوقى را آه خداوند 

فرمايد و با ديدى الهى انواع روابط انسان با  براى انسان قرار داده از آن منشعب مى

فرمايد، سپس دامنه بحث را به رابطه انسان با محيط زندگى  ا بيان مىخويشتِن خويش ر

او آه شامل رهبران و پيروان و مردم و زمامداران است آشانده به بيان انواع و مراتب 

پيشوايان و پيروان پرداخته و سپس روابط ديگرى چون رابطه با خويشاوندان، خانواده 

از آن ساير حق داران چون اذان گوى مسجد، و اعضاى آن حتى غالمان و آنيزان و پس 

امام جماعت، همنشين، شريك طلبكار، دشمن، مشورت خواه، مشورت آننده، نصيحت 

فرمايد، تا  را مطرح مى... جو، پند دهنده، سؤال آننده، سؤال شونده، بزرگ، آوچك و

و نظام آنجا آه به حقوق همدينان و پس از آن به حقوق همنوعان آه تنها در انسانيت 

 - اگر چه هم مسلك او نباشند -سياسى آه در برابر آن سر فرو آورده با او اشتراك دارند 

 و )عليه السالم(نيز پرداخته است، آنچه در پيش رو داريد متن آامل رساله حقوق امام سجاد

 .مطابق با عبارتى است آه در خصال از آن حضرت نقل شده است



 

 بيان اجمالى حقوق

 

 أّن هللا عّزوجّل عليك حقوقًا محيطة بك في آّل حرآة تحّرآتها، أو سكنة سكنتها، اعلم،.  ١

 .أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قّلبتها، أو آلة تصّرفت فيها

 

أصل فأآبر حقوق اهللا تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حّقه الذي هو . ٢

 .الحقوق، ثّم ما أوجب اهللا عزوجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختالف جوارحك

 

فجعل عّزوجّل للسانك عليك حّقًا، ولسمعك عليك حّقًا، ولبصرك عليك حقًا، وليدك عليك . ٣

 حّقًا، ولرجلك عليك حّقًا، ولبطنك عليك حّقًا، ولفرجك عليك حقًا، فهذه الجوارح السبع التي بها

تكون األفعال، ثّم جعل عّزوجّل ألفعالك عليك حقوقًا، فجعل لصالتك عليك حّقًا، ولصومك عليك 

 ;»حّقًا، ولصدقتك عليك حّقًا، ولهديك عليك حّقًا، وألفعالك عليك حّقًا

 

ثّم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها عليك حقوق . ٤

 .تك، ثّم حقوق رحمك، فهذه حقوق تتشّعب منها حقوقأئّمتك، ثّم حقوق رعّي

 

فحقوق أئّمتك ثالثة، أوجبها عليك حّق سائسك بالسلطان، ثّم حّق سائسك بالعلم، ثّم حّق . ٥

 ;»سائسك بالملك، وآّل سائس إمام

 

 

، بدانكه خدا در هر جنبش و آرامشت، در هر حال و در هر آرمانت، در هر مقام و منزلى آه فرود آئى.١

 .در هر عضوى آه بگردانى و در هر ابزارى آه بكار برى حقى بر گردن تو دارد

 

ترين حقوق خداوند همانست آه براى خويش بر تو واجب آرده آه ريشه همه حقوق است، پس از  مهم. ٢

 .آن حقوقى است آه براى خودت از فرق تا قدم نسبت باعضاى گوناگون بر تو واجب آرده

 



 گوش، ديدگان، دست، پا، شكم و اندام تناسلى بر تو حقى قرار داده، اين هفت عضو خدا براى زبان،. ٣

نماز، : آنى هر آدام حقى دارند، همچنين خداوند براى آارهائى آه بايد بكنى از قبيل ها آار مى آه با آن

 .روزه، زآات، قربانى و ساير آارهايت بر تو حقوقى واجب آرده است

 

آه نسبت به امور داخلى خود دارى ديگران هم بر تو حقوقى دارند آه مهمترين عالوه بر اين حقوقى . ٤

آن حقوق امامان است سپس حقوق رعايا و زيردستان، سپس حقوق خويشان، و هر آدام از اينها حقوقى است 

 .آه هر آدام چند شعبه دارد

 

ى است آه به سلطنت تو را ها حق آس ترين آن حقوق امامان و پيشوايان تو بر سه دسته است،  الزم. ٥

دهد سپس حق آسى آه  تو را از راه  آند سپس حق آسى آه  تو را بدانش پرورش مى اداره و تربيت مى

هر آس آه در امر پرورش تو دخالت دارد امام و پيشواى تو به ]در باره بردگان[دهد  ملكيت خود پرورش مى

 .آيد حساب مى

 

 

 

ك حّق رعيتك بالسلطان، ثّم حّق رعيتك بالعلم، فإّن وحقوق رعيتك ثالثة، أوجبها علي. ٦

الجاهل رعية العالم، ثّم حّق رعّيتك بالملك من األزواج وما ملكت األيمان، وحقوق رعّيتك 

آثيرة مّتصلة بقدر اّتصال الرحم في القرابة، وأوجبها عليك حّق ُاّمك، ثّم حّق أبيك، ثّم حّق 

قرب واألولى فاألولى، ثّم حّق موالك المنعم عليك، ثّم حّق ولدك، ثّم حّق أخيك، ثّم األقرب فاأل

، ثّم حّق ذوي المعروف لديك، ثّم حّق مؤّذنك لصالتك، ثّم حّق )٣٢٤(موالك الجارية نعمته عليك

ّم حّق شريكك، ثّم حّق إمامك في صالتك، ثّم حّق جليسك، ثّم حّق جارك، ثّم حّق صاحبك، ث

مالك، ثّم حّق غريمك الذي تطالبه؟ ثّم حّق غريمك الذي يطالبك، ثّم حّق خليطك، ثّم حّق خصمك 

المّدعي عليك، ثّم حّق خصمك الذي تّدعي عليه، ثّم حّق مستشيرك، ثّم حّق المشير عليك، ثّم 

حّق من هو أصغر منك، ثّم حّق مستنصحك، ثّم حّق الناصح لك، ثّم حّق من هو أآبر منك، ثّم 

حّق سائلك، ثّم حّق من سألته، ثّم حّق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل عن تعّمد أو 

                                                           
خواهد آمد )عليه السالم(ظاهرًا تصحيفى در اين عبارت باشد، وچنانكه در بيان تفصيلى اين حقوق توسط امام. ٣٢٤

 نعمت تو بر او جارى است و اى آه يعنى حق بنده) حّق موالك الجارية نعمتك عليه(صحيح اين عبارت چنين است 
گردد آه هم به معنى سرور و هم به معنى بنده در عربى استعمال  تفاوت ميان دو جمله به معنى آلمه موال بازمى

 .شود مى



غير تعّمد، ثّم حّق أهل مّلتك عليك، ثّم حّق أهل ذّمتك، ثّم الحقوق الجارية بقدر علل األحوال 

 .وتصّرف األسباب

 ;»يه من حقوقه، ووّفقه لذلك وسّددهفطوبى لمن أعانه اهللا على قضاء ما أوجب عل

 

 

ها سلطنت  ها حق آسانى است آه  بر آن و حقوق رعاياى تو نيز بر سه دسته است آه الزمترين آن. ٦

زيردست عالم است، سپس آنند زيرا آه جاهل رعيت و  دارى سپس حق شاگردانى آه از تو آسب دانش مى

 .شوى مند مى حق آسانى آه  چون زن و آنيز و بنده از آنان بهره

ها بر تو  نژادان آه واجبترين آن حقوق رعاياى تو بسيار و به هم پيوسته است چون حقوق خويشان و هم

و حق مادرت است سپس حق پدرت، سپس حق فرزندانت، سپس حق برادرت، سپس خويشان به نسبت نزديكى 

به او عطا آرده ]آزادى[اى آه نعمت  داده، سپس حق بنده]آزادى[دورى، سپس حق موالى تو آه بر تو نعمت 

آند، سپس حق امام  آه تو را به نماز متوجه مى اى، سپس حق آسى آه به تو احسانى آرده، سپس حق مؤذنى

ات، سپس  ق دارائىجماعت، سپس حق همنشين، سپس حق همسايه، سپس حق رفيق، سپس حق شريك،سپس ح

حق بستانكارى آه از تو طلب دارد، سپس حق معاشر با تو، سپس آسى آه بر تو اقامه دعوى آرده، سپس حق 

آند، سپس حق آسى آه  تو با او  اى سپس حق آسى آه با تو مشورت مى آسى آه بر وى اقامه دعوى آرده

آند،  حق آسى آه تو را نصيحت مىآنى، سپس  آنى، سپس حق آسى آه  تو او را نصيحت مى مشورت مى

سپس حق بزرگتر از تو، سپس حق آوچكتر از تو، سپس حق آسى آه  از تو درخواست آرده، سپس حق آسى 

آه  به تو بدى آرده و گفتار يا آردار زشتى بطور عمد يا غير عمد نسبت به تو روا داشته، سپس حق ملت بر 

آه گردش اسباب زندگانى به مقتضاى  آنند سپس حقوقى مىتو، سپس حق آفارى آه در پناه دين تو زندگى 

 .حاالت مختلف به وجود ميآورد

و خوش به حال آسى آه خدا او را آمك دهد تا حقوقى آه بر او واجب فرموده به جا آورد و به او توفيق 

 .و تأييد عطا فرمايد

 

 

 

 

 بيان تفصيلى حقوق

 حـق خدا



عبده ال تشرك به شيئًا، فإذا فعلت باإلخالص جعل لك فأن ت: فأّما حّق اهللا األآبر عليك. ٧

 ;»على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة

 

 حـق نفس

 ;»أن تستعملها بطاعة اهللا عّزوجّل: وحّق نفسك عليك. ٨

 

 حـقوق اعـضاى بدن

إآرامه عن الخنى، وتعويده على الخير، وترك الفضول التي ال فائدة : وحّق اللسان . ٩

 ; لها، والبّر بالناس، وحسن القول فيهم

 

 ;تنزيهه عن سماع الغيبة، وسماع ما ال يحّل سماعه: وحّق السمع . ١٠

 

 ;أن تغّضه عّما ال يحّل لك وتعتبر بالنظر به: وحّق البصر . ١١

 

 ;أن ال تبسطها إلى ما ال يحّل لك: وحّق يدك . ١٢

 

 يحّل إليك، فبهما تقف على الصراط، فانظر أن ال تمشي بهما إلى ما ال: وحّق رجليك  . ١٣

 ; أن ال تزّل بك فتردى في النار 

 

 

اما حق بزرگ خدا بر تو اينست آه او را به يگانگى بپرستى و شريكى براى او قرار ندهى و چون از . ٧

 .روى اخالص اين وظيفه را انجام دهى خداوند به عهده گرفته تا آار دنيا و آخرت تو را آفايت آند

 

 .حق نفست بر تو اين است آه آن را در طاعت خداى عز و جل بكار برى. ٨

 

دهى و سخنان بيهوده نگوئى و  و حق زبانت اين است آه آنرا از دشنام نگهدارى و به آالم خير عادت. ٩

 .ها را بگوئى با آن به مردم نيكى آنى و خوبى آن

 

 .شنيدنش حالل نيست نشنوىو حق گوش اين است آه با آن بدگوئى مردم و آنچه . ١٠



 

و حق چشم اين است آه آن را از آنچه ديدارش ناروا است بپوشى و آن را وسيله عبرت آموزى قرار . ١١

 .دهى

 

 .را به آنچه روا نيست دراز نكنى و حق دست تو اين است آه  آن. ١٢

 

ن پاها بر صراط ها به سوى آنچه روا نيست نروى آه با همي و حق پاى تو اين است آه با آن. ١٣

 .ايستى پس هشدار آه تو را نلغزانند و در آتش نيفكنند مى

 

 

 

 ;أن ال تجعله وعاء للحرام، وال تزيد على الشبع : وحّق بطنك . ١٤

 

 ;أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من أن ُيْنظَر إليه :  ـ وحّق فرجك ١٥

 

 حـقوق آارها

 عّزوجّل وأنت فيها قائم بين يدي اهللا أن تعلم أّنها وفادة إلى اهللا: وحّق الصالة . ١٦

عّزوجّل، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف 

المستكين المتضّرع المعّظم لمن آان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك، وتقيمها 

 ; بحدودها وحقوقها

 

فادة إلى رّبك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، أن تعلم أّنه و: وحّق الحّج . ١٧

 ;وقضاء الفرض الذي أوجبه اهللا عليك 

 

أن تعلم أّنه حجاب ضربه اهللا على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك : وحّق الصوم . ١٨

 ;وفرجك ليسترك به من النار، فإن ترآت الصوم خرقت ستر اهللا عليك 

 



أن تعلم أّنها ذخرك عند رّبك عّزوجّل، ووديعتك التي ال تحتاج اإلشهاد : وحّق الصدقة . ١٩

عليها، فإذا علمَت ذلك آنَت بما تستودعه سّرًا أوثق منك بما تستودعه عالنيًة، وتعلم أّنها تدفع 

 ; البـاليا واألسقـام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في اآلخرة 

 

أن تريد به وجه اهللا عّزوجّل، وال تريد به خلقه، وال تريد به إّال التعرض : ْىوحّق الَهْد. ٢٠

 ; لرحمة اهللا ونجاة روحك يوم تلقاه 

 .را ظرف حرام نكرده و بيش از سيرى نخورى و حق شكمت آن است آه آن. ١٤

 

 .ها بپوشانى را از زنا نگهدارى و از ديده ات اين است آه آن و حق اندام تناسلى. ١٥

 

اى  و حق نماز اين است آه  بدانى بار يافتن بدرگاه خداى تعالى است و در نماز پيش خدا ايستاده. ١٦

چون اين را به خوبى دانستى چنان بايستى آه شخصى آوچك، آرزومند، خوشحال، اميدوار، ترسان، بيچاره و 

اشى و آداب و احكام آن را بجا ايستد و حضور قلب در آن داشته ب زار در پيش بزرگوار باوقار و باابهت مى

 .آورى

 

ات به  حق حج اين است آه بدانى در آن مهمان پروردگار خويشى و از گناهان خود گريختى و توبه.١٧

 .شود واسطه آن پذيرفته است و آنچه خدا بر تو واجب آرده است انجام مى

 

م و شكم و فرج تو زده تا بدين حق روزه اين است آه بدانى قفلى است آه  خدا به زبان و گوش و چش. ١٨

 .اى اى آه خدا بر تو آشيده پاره آرده وسيله تو را از آتش برهاند و چون روزه را وانهى پرده

 

حق صدقه اين است آه بدانى صدقه ذخيره تو نزد پروردگار و امانتى است آه نياز به گواه ندارد . ١٩

سبت به آن از آنچه آشكارا به امانت سپارى بيشتر خواهد چون اين را دانستى هر چه پنهانتر باشد اعتماد تو ن

 .آند گيرد و در آخرت آتش را از تو دور مى بود و اينكه بدانى صدقه در دنيا جلوى هر بال و دردى را مى

 

حق قربانى اين است آه در آن تنها رضاى خدا را بجوئى و رضاى خلق را منظور ندارى و . ٢٠

 .در معرض رحمت خدا قرار گرفته، روح خود را در روز قيامت نجات دهىمنظورت از آن اين باشد آه 

 

 حقـوق پيشوايان



أن تعلم أّنك جعلت له فتنة، وأّنه مبتل فيك بما جعله اهللا عّزوجّل له : وحّق السلطان . ٢١

عليك من السلطان، وأّن عليك أن ال تتعّرض لسخطه فتلقى بيدك الى التهلكة، وتكون شريكًا له 

 ;يأتي إليك من سوء فيما 

 

التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن االستماع إليه، واإلقبال : وحّق سائسك بالعلم . ٢٢

عليه، وأن ال ترفع عليه صوتك، وأن ال تجيب أحدًا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، 

دك بسوء، وأن وال تحّدث في مجلسه أحدًا، وال تغتاب عنده أحدًا، وأن تدفع عنه إذا ذآر عن

تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، وال تجالس له عدّوًا، وال تعادي له ولّيًا، فإذا فعلت ذلك شهد لك 

 ; مالئكة اهللا بأّنك قصدته وتعّلمت علمه هللا جّل اسمه ال للناس 

 

فأن تطيعه وال تعصيه إّال فيما يسخط اهللا عّزوجّل، فإّنه ال : وأّما حّق سائسك بالملك  . ٢٣

 ;ة لمخلوق في معصية الخالق طاع

 

 حقـوق رعيـّت

فأن تعلم أّنهم صاروا رعّيتك لضعفهم وقّوتك، فيجب أن : وأّما حّق رعّيتك بالسلطان . ٢٤

تعدل فيهم وتكون لهم آالوالد الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، وال تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر اهللا 

 ;عّزوجّل على ما آتاك من القّوة عليهم 

 

 

حق سلطان اين است آه بدانى چون خدا او را بر تو مسلط آرده وسيله آزمايش او هستى و او گرفتار . ٢١

تو است ، ديگر اين آه  خود را در معرض خشم او نياورى تا نه خويش را بدست خود در هالآت اندازى و نه 

 .در آزارى آه بتو رساند شريك وى شوى

 

دهد اينست آه او را تعظيم آنى، وقار مجلس او را نگاه دارى،  حق آسى آه پرورش علمى بتو مى. ٢٢

خوب به او گوش بدهى، به وى رو آورى، آوازت را بر او بلند نگردانى و اگر آسى از وى پرسشى آند، پاسخ 

ندهى تا خودش پاسخ دهد، در مجلس او با آسى خصوصى صحبت نكنى، بِد آسى را نزد او نگوئى و اگر نزد 

هاى او را بپوشانى، فضائل او را اظهار آنى، با دشمنان وى  بدى ياد شد از او دفاع آنى، عيبتو از وى به 



ننشينى و با دوستانش دشمنى نورزى، چون چنين آنى فرشتگان بر تو گواه باشند آه او را براى رضاى خدا 

 .اى نه براى خاطر مردم انتخاب آرده و از وى دانش آموخته

 

ار و منافع تو است اين است آه از او فرمان برى و مخالفتش نكنى مگر آنكه تو حق آسى آه  مالك آ. ٢٣

را بر خالف امر خدا به آارى فرمان دهد آه در اين صورت، حق طاعت او ساقط و مخلوق را در معصيت 

 .خالق حقى نيست

 

اتوانى خود و ها به سبب ن ها سلطنت دارى اين است آه بدانى آن حق رعايا و زيردستانى آه بر آن. ٢٤

ها چون پدرى  ها به عدالت رفتار آنى و براى آن توانائى تو رعيت تو شدند پس واجب است آه در ميان آن

ها شتاب نكنى و شكر خدا را به جاى  آه از روى نادانى آنند ببخشى و در شكنجه آن مهربان باشى و آارهائى

 .آورى آه تو را سرپرست آنان آرده

فأن تعلم أّن اهللا عزوجل إّنما جعلك قّيمًا لهم فيما آتاك من : ك بالعلم وأّما حّق رعّيت . ٢٥

العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر عليهم زادك 

اهللا من فضله، وإن أنت منعت الّناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك آان حّقًا على 

 ;سلبك العلم وبهاءه، ويسقط من القلوب محّلكاهللا عّزوجّل أن ي

 

فأن تعلم أّن اهللا عّزوجّل جعلها لك سكنًا وُانسًا، فتعلم أّن ذلك نعمة :  وأّما حّق الزوجة. ٢٦

من اهللا عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن آان حّقك عليها أوجب فإّن لها عليك أن ترحمها، ألّنها 

 ; لْت َعفوَت عنها أسيرك وتطعمها وتكسوها، فإذا َجِه

 

 

فأن تعلم أّنه خلق رّبك وابن أبيك وُاّمك ولحمك ودمك، لم تملكه : وأّما حّق مملوآك . ٢٧

ألّنك صنعته دون اهللا، وال خلقت شيئًا من جوارحه وال أخرجت له رزقًا، ولكّن اهللا عّزوجّل آفاك 

أتيه من خير إليه فأحسن إليه ذلك، ثّم سّخره لك وائتمنك عليه واستودعك إّياه، ليحفظ لك ما ت

 ; آما أحسن اهللا إليك، وإن آرهته استبدلت به، ولم تعذِّب خلق اهللا عّزوجّل، وال قّوة إّال باهللا 

 

 حقـوق خويشاوندان



أن تعلم أّنها حملتك حيث ال يحتمل أحٌد أحدًا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما : وحّق ُاّمك . ٢٨

جميع جوارحها، ولم تباِل أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، ال يعطي أحٌد أحدًا، وَوَقْتك ب

وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظّلك، وتهجر النوم ألجلك، وَوَقتك الحّر والبرد لتكون لها، فإّنك ال 

 ;تطيق شكرها إّال بعون اهللا تعالى وتوفيقه 

ده و از گنجينه دانش و حق شاگردانت اين است آه بدانى خداوند متعال به جهت دانشى آه به تو دا. ٢٥

خويش درى بر تو گشوده تو را سرپرست آنان قرار داده است، اگر به خوشرفتارى مردم را بياموزى و با 

تنگ نشوى خدا از فضل خويش به تو بيشتر عطا آند و اگر از دانش خود به مردم  ها بداخالقى نكنى و دل آن

 نمائى سزاوار است آه خداوند دانش و آبرويى آه آن را ها بدخلقى دريغ آنى و چون از تو دانش خواهند با آن

 .اى از تو بگيرد و عزت تو را از دلها براند از راه دانش به دست آورده

 

حق زن آنست آه بدانى خداوند وى را براى آسايش و آرامش تو قرار داده و بدانى آه اين نعمت از . ٢٦

تار آنى و اگر چه حق تو بر او بيشتر و واجبتر است ولى خدا است و او را گرامى دارى و به نرمى با وى رف

 .او هم بر تو حق ترحم دارد زيرا اسير تو است خوراك و پوشاك به او بده و اگر جهالت ورزيد او را ببخش

 

، و ]آدم و حوا[حق بنده تو آنست آه بدانى او نيز آفريده پروردگار تو است، پسر پدر و پدر مادر تو. ٢٧

گوشت و خونش با تو يكى است، تو او را نيافريدى، خدائى آه تو را آفريده او را هم آفريده و تو حتى هيچ 

دهد، سپس او را  دهى، خدا است آه روزى او را مى اى و روزى وى را نمى عضوى هم براى او خلق نكرده

اده تا هر احسانى به او آنى براى تو به تسخير تو در آورده و او را به دست تو امانت سپرده و به وديعت نه

پسندى عوضش  نگهدارد، پس همچنان آه خدا به تو احسان آرده تو هم به آن بنده احسان آن و اگر او را نمى

 .آن و آفريده خداى عز و جل را عذاب مكن و توانائى نيست جز به آمك خدا

 

جا  حق مادرت اين است آه بدانى تو را در شكم خود حمل آرده جايى آه هيچ آس آسى را در آن. ٢٨

دهد و با همه اعضاى خود تو  غذا و نيرو از محصول قلب خود به تو داده آه هيچ آس به آسى نمى. جاى ندهد

ه مانده و تو را پوشانيده، را نگاه داشته، سيرى و نوشيدن تو را با گرسنگى و تشنگى خود خريده، خودش برهن

خوابى آشيده و تو را از سرما و گرما نگهدارى آرده تا  آفتاب خورده و بر تو سايه انداخته، براى خاطر تو بى

 .فرزند او باشى و تو جز با يارى و توفيق خدا نتوانى شكر او گزارى

 رأيت في نفسك مّما فأن تعلم أّنه أصلك، وأّنه لواله لم تكن، فمهما: وأّما حّق أبيك . ٢٩
 ; يعجبك فاعلم أّن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد اهللا واشكره على قدر ذلك، وال قّوة إّال باهللا

 

 

فأن تعلم أّنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشّره، وأّنك : وأّما حّق ولدك . ٣٠
، والمعونة له على طاعته، مسؤول عّما وليته من حسن األدب، والداللة على رّبه عّزوجّل

 ;»فاعمل في أمره عمل َمن يعلم أّنه مثاب على اإلحسان إليه، معاقب على اإلساءة إليه



 

فأن تعلم أّنه يدك وعّزك وقّوتك، فال تّتخذه سالحًا على معصية اهللا، : وأّما حّق أخيك  . ٣١
، فإن أطاع اهللا وإّال فليكن وال عّدة للظالم لخلق اهللا، وال تدع نصرته على عدّوه والنصيحة له

 ;اهللا أآرم عليك منه، وال قّوة إّال باهللا 

 

فأن تعلم أّنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذّل الرّق : وأّما حّق موالك المنعم عليك . ٣٢
ووحشته إلى عّز الحرية وُانسها، فأطلقك من أسر الملكة، وفّك عنك قيد العبودية، وأخرجك من 

ك، وفّرغك لعبادة رّبك، وتعلم أّنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك، وأّن السجن، وملكك نفس
 ;نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك، وال قّوة إّال باهللا

 

فأن تعلم أّن اهللا عّزوجّل جعل عتقك له وسيلًة : وأّما حّق موالك الذي أنعمت عليه . ٣٣
ي العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من إليه، وحجابًا لك من النار، وأّن ثوابك ف

 ; مالك وفي اآلجل الجّنة

 

حق پدرت اين است آه بدانى ريشه تو است و اگر نبود تو هم نبودى و هر گاه در خود چيزى يافتى . ٢٩

دازه شكر آن، پسندى بدان آه اصل آن نعمت از ناحيه پدرت به تو رسيده است، خدا را به همان ان آه آن را مى

 .و هيچ توانائى جز از ناحيه خدانيست

 

او ،  حق فرزندت اين است آه بدانى از تو و وابسته تو است خوب باشد يا بد و تو مسئوليت پرورش. ٣٠

هدايتش به شناخت خدا و يارى او در فرمانبردارى خداوند را بر عهده دارى، با او با دانستن اين نكته رفتار 

 .بينى برى و به بدى آردن بر او آيفر مى  با وى ثواب مىآن آه با نيكويى

 

است آه بدانى او چون دست تو و مايه عزت و توانائى تو است او را وسيله  و حق برادرت اين. ٣١

معصيت و ظلم مكن و در برابر دشمن وى را يارى آن و براى او خير انديشى نما البته در صورتى آه مطيع 

 .د از او محترمتر است و توانائى نيست جز به خداخدا باشد و گرنه خداون

 

اما حق آسى آه  تو را خريده و آزاد آرده اين است آه بدانى مال خود را براى تو صرف آرده و تو . ٣٢

را از خوارى و بندگى و هراس آن درآورده و به عزت و آرامش آزادى رسانيده، از زنجير بردگى رهايت 

ردنت گشوده، از زندانت درآورده و تو را صاحب اختيار خودت آرده و خيالت را آرده و قيد عبوديت را از گ

براى عبادت پروردگارت آسوده آرده و اين آه بدانى او بر زنده و مرده تو از همه آس سزاوارتر است، و 

 .ااگر او محتاج شد بايد او را با جان و هر چه در توان دارى يارى رسانى، و توانائى نيست بجز به خد



 

اى آه او را آزاد آردى اين است آه بدانى خداى عز و جل آزادى او را وسيله نزديكى  و اما حق بنده. ٣٣

تو به خود قرار داده و پرده ميان تو و آتش قرار داده است، در دنياپاداش تو آنست آه اگر خويشى ندارد ارثش 

 .هشت استبرى براى آنكه مالت را صرف او آردى و مزدت در آخرت ب را مى

 

 حقوق عموم مردم و حقوق اشيا

فأن تشكره وتذآر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة : وأّما حّق ذي المعروف عليك . ٣٤
وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين اهللا عزوجل، فإذا فعلت ذلك آنت قد شكرته سّرًا وعالنيًة، ثّم 

 ; إن قدرت على مكافأته يومًا  آافيته 

 

 

أن تعلم أّنه مذّآر لك رّبك عّزوجّل، وداع لك إلى حّظك، وعونك : وأّما حّق المؤذِّن . ٣٥
 ; على قضاء فرض اهللا عليك، فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك 

 

فأن تعلم أّنه قد تقّلد السفارة فيما بينك وبين رّبك : وأّما حّق إمامك في صالتك . ٣٦
م عنه، ودعا لك ولم تدع له، وآفاك هول المقام بين يدي اهللا عّزوجّل، وتكّلم عنك ولم تتكّل

عّزوجّل، فإن آان به نقص آان به دونك، وإن آان تمامًا  آنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل 
 ;فوقى نفسك بنفسه وصالتك بصالته فتشّكر له على قدر ذلك 

 

لفظ، وال تقوم من فأن تلين له جانبك، وتنصفه في مجازاة ال: وأّما حّق جليسك . ٣٧
مجلسك إّال بإذنه، ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك، وتنسى زّالته، وتحفظ 

 ; خيراته، وال ُتسمعه إّال خيرًا 

 

فحفظه غائبًا، وإآرامه شاهدًا، ونصرته إذا  آان مظلومًا، وال تّتبع : وأّما حّق جارك . ٣٨
يه، وإن علمت أّنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك له عورة، فإن علمت عليه سوءًا سترته عل

وبينه، وال تسّلمه عن شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرًة آريمًة، وال قّوة إّال 
 ;باهللا

اش را بياد آرى، از او به  و حق آسى آه  به تو نيكويى آرده اين است آه از او تشكر آنى، نيكويى. ٣٤
ن خود و خدا درباره او دعاى خالصانه بنمائى آه چون چنين آردى در آشكار و نهان خوبى ياد آنى و ميا

 .اى، ديگر اينكه اگر روزى توانائى يافتى نيكى او را تالفى آنى اش را ادا آرده سپاس نيكويى
 



 مندى از عبادت آورد و به بهره اما حق مؤذن آن است آه بدانى تو را به ياد پروردگار عز و جل مى. ٣٥
دهد پس بايد به پاس خوبى آه در حق تو روا داشته  آند و در انجام فريضه واجب به تو آمك مى دعوتت مى

 .از او چونان آسى آه به تو آمك مالى آرده است تشكرآنى
 

و حق پيشواى تو در نماز اين است آه بدانى او واسطه ميان تو و پروردگار تو است، از جانب تو . ٣٦
آند و تو براى او دعا  گوئى، براى تو دعا مى يد ولى تو از جانب وى سخن نمىگو پيش خدا سخن مى

آنى چون او از طرف تو هراس ايستادن پيش خدا را متحمل  آنى، تو از ايستادن پيش خدا هراس نمى نمى
ميشود، اگر نمازش نقصى داشته باشد به عهده او است و اگر درست باشد در ثواب او شريكى و او از اين 

برد، جان تو را با جان خود و نماز تو را با نماز خود حفظ آرده پس  اى بيش از تو نمى امل بودن نماز بهرهآ
 .بايد او را به همان اندازه شكرآنى

 
اجازه  حق همنشين تو اين است آه با او نرمى آنى و عادالنه با او سخن گويى و از جاى خود بى. ٣٧

هايش را به خاطر داشته   لغزش هاى او را از ياد برده، نيكى-ه تو برخيزد اجاز او نيز نبايد بى-وى برنخيزى 
 .باشى و جز سخن خير با او نگوئى

 
ات اين است آه او را در غياب حفظ آنى و در حضور احترام نهى و در برابر ستمى  حق همسايه. ٣٨

وى ديدى بپوشانى، اگر دانستى اش دهى، در پى يافتن عيب هايش نباشى، اگر بدى از  شود يارى آه به او مى
پذير است خصوصى او را نصيحت آنى، در سختى اورا تنها نگذاشته، از لغزش او درگذرى،  آه نصيحت

 .گناهش را ببخشى و به خوشى و بزرگى با او معاشرت آنى و توانائى نيست جز به خدا

رمك، وآن عليه فأن تصحبه بالتفّضل واإلنصاف، وتكرمه آما يك: وأّما حّق الصاحب . ٣٩

 ;رحمًة، وال تكن عليه عذابًا، وال قّوة إّال باهللا 

 

فإن غاب آفيته، وإن حضر رعيته، وال تحكم دون حكمه، وال : وأّما حّق الشريك . ٤٠

تعمل رأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وال تخونه فيما عّز أو هان َمن أمره، فإّن يد اهللا 

 ; ما لم يتخاونا، وال قّوة إّال باهللا تبارك وتعالى على الشريكين 

 

فأن ال تأخذه إّال من حّله، وال تنفقه إّال في وجهه، وال تؤثر على : وأّما حّق مالك . ٤١

نفسك َمن ال يحمدك، فاعمل فيه بطاعة رّبك، وال تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة، 

 ;وال قّوة إّال باهللا 

 

فإن آنت موسرًا أعطيته، وإن آنت معسرًا لرضيته : وأّما حّق غريمك الذي يطالبك . ٤٢

 ; بحسن القول، ورددته عن نفسك رّدًا لطيفًا 



 

 ; أن ال تغّره، وال تغّشه وال تخدعه، وتّتقي اهللا تبارك وتعالى في أمره: وحّق الخليط . ٤٣

 

ي عليك حّقًا آنَت شاهده على نفسك ولم فإن آان ما يّدع: وحّق الخصم المّدعي عليك . ٤٤

تظلمه، وأوفيته حّقه، وإن آان ما يّدعي باطًال رفقت به، ولم تأت في أمره غير الرفق، ولم 

 ; تسخط رّبك في أمره، وال قّوة إّال باهللا 

 

 

حق رفيق اين است آه با بزرگداشت و انصاف با او مصاحبت نمائى و همچنان آه تورا گرامى . ٣٩

 .خدا رد او را گرامى دارى و بر وى رحمت باشى نه عذاب و توانائى نيست جز بهدا مى

 

و اما حق شريك آن است آه اگر غائب باشد از طرف او آارهاى شرآت او را انجام دهى و اگر . ٤٠

مشورت او براى خود آار نكنى،  حاضر باشد حق همكارى او را رعايت نمائى، بر خالف او حكم نكنى و بى

اند دست خدا با  را حفظ آنى و در آمى و زيادى به او خيانت نكنى زيرا تا دو شريك به هم خيانت نكردهمالش 

 .ها است آن

 

اما حق مالت اين است آه جز از راه حالل آن را به دست نياورده و در غير مصرف سزاوار . ٤١

 در آن به دستور پروردگارت گذارد در آن بر خود مقدم ندارى و مصرفش نكنى و آسى را آه سپاس تو نمى

تصرف آنى، در هنگام گشايش حال بدان بخل نورزى آه در اين صورت حسرت خورده و پشيمان، عقوبت 

 .بينى، و  توانائى نيست جز به خدا

 

آند اين است آه اگر دارى باو بدهى و اگر ندارى او را با گفتار  آه از تو مطالبه مى حق بستانكارى. ٤٢

 .ى و به ماليمت و نرمى او را از خود برانىشيرين خشنود آن

 

حق معاشر اين است آه او را گول نزنى، فريب ندهى و با او نيرنگ نبازى و در آار او از خداى . ٤٣

 .تبارك و تعالى بپرهيزى

 

دانى دعوايش حق است خودت گواه او  و حق آسى آه  بر تو اقامه دعوى آرده اين است آه اگر مى. ٤٤

ستم نكنى و حقش را بدهى و اگر آنچه گويد باطل و خالف است با او مدارا آنى و در پاسخش شوى، به او 

 . سختى ننمائى و خدا را بخشم نياورى و توانائى جز به خدا نيست



إن  آنت محّقًا في دعوتك أجملت مقاولته ولم تجحد : وحّق خصمك الذي تّدعي عليه . ٤٥

 ;ت اهللا عّزوجّل وتبت إليه وترآت الدعوى حّقه، وإن آنت مبطًال في دعوتك اّتقي

 

إن علمت أّن له رأيًا أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من : وحّق المستشير . ٤٦

 ; يعلم

 

أن ال تّتهمه فيما ال يوافقك من رأيه، فإن وافقك حمدت اهللا : وحّق المشير عليك . ٤٧

 ;عّزوجّل

 

 ;حة وليكن مذهبك الرحمة له والرفق بهأن تؤّدي إليه النصي: وحّق المستنصح . ٤٨

 

أن تلين له جناحك، وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى الصواب حمدت اهللا : وحّق الناصح . ٤٩

بذلك إّال أن يكون عّزوجّل، وإن لم يوافق رحمته ولم تّتهمه، وعلمت أّنه أخطأ، ولم تؤاخذه 

 ;مستحّقًا للتهمة فال تعبأ بشيء من أمره على حال، وال قّوة إّال باهللا 

 

توقيره لسّنه، وإجالله لتقّدمه في اإلسالم قبلك، وترك مقابلته عند : وحّق الكبير . ٥٠

 الِخصام، وال تسبقه إلى طريق وال تتقّدمه، وال تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأآرمته لحّق

 ; اإلسالم وحرمته

 

 ; رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له: وحّق الصغير . ٥١

 

و حق آسى آه بر او دعوى دارى اين است آه اگر در دعواى خود بر حقى با او نرم گفتگو آنى و . ٤٥

 .گوئى از خدا بترسى و با توبه ادعايت راترك آنى اگر ناحق مى

 

آند اين است آه اگر نظر درستى دارى به او بگويى و   آسى آه  در آار خود با تو مشورت مىحق. ٤٦

 .داند راهنمايى آنى اگر نه او را به آسى آه مى

 

آنى اين است آه اگر بر خالف نظر تو رأى داد به او بدبين نباشى و  حق آسى آه  با او شور مى. ٤٧

 .نىاگر با يكديگر موافق شديد خدا را شكر آ

 



او  حق آسى آه  از تو نصيحتى جويد اين است آه حق نصيحت را نسبت به وى ادا آنى و درباره. ٤٨

 .دلسوزى و نرمى روا دارى

 

خوب گويد يا حق ناصح تو اين است آه نسبت به وى تواضع آرده،  به سخنش گوش فرا دهى، اگر . ٤٩

رود او را مؤاخذه نكنى  اگر درست نگويد به او رحمت فرستى و بدبين نباشى،  و اگر بدانى آه به راه خطا مى

 .به آارش اعتنائى نكنى و توانائى نيست جز بخدا مگر اين آه در معرض تهمت و بدبينى باشد آه بايد

 

رى و به جهت پيشگامى در مسلمانى تجليل حق بزرگتر اين است آه او را به خاطر سنش احترام گذا. ٥٠

آنى، با وى در محضر حريفان ستيزه نجوئى و پيشاپيش او راه نروى، در راه رفتن از او جلو نيفتى، او را 

 .نادان فرض نكنى و اگر با تو سُبكى آرد تحمل آنى و براى اسالم و حرمت پيرى او را محترم شمارى

 

ا مهربانى آموزش دهى و از خطاهايش گذشت آنى، عيبش را حق آوچكتر اين است آه او را ب. ٥١

 .اش رسانى بپوشانى و با او با مدارا رفتار آرده، يارى

 

 ; إعطاؤه على قدر حاجته : وحّق السائل . ٥٢

 

 ; إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره: وحّق المسؤول . ٥٣

 

 ;أن تحمد اهللا عّزوجّل أّوًال ثّم تشكره : وحّق َمن سّرك هللا تعالى ذآره . ٥٤

 

أن تعفو عنه، وإن علمت أّن العفو عنه يضّر انتصرت، قال اهللا : وحّق َمن أساءك . ٥٥

  ;)َو َلَمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسبيل(:تبارك وتعالى

 

إضمار السالمة والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم، وتأّلفهم : ل مّلتك وحّق أه. ٥٦

واستصالحهم، وشكر محسنهم، وآّف األذى عنهم، وتحّب لهم ما تحّب لنفسك، وتكره لهم ما 

تكره لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشّبانهم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم بمنزلة 

 ;ُاّمك، والصغار بمنزلة أوالدك 

 

وفوا هللا عّزوجّل  أن تقبل منهم ما قبل اهللا عّزوجّل، وال تظلمهم ما: وحّق أهل الذّمة . ٥٧

 ;بعهده



 

 

 

 .حق سائل اين است آه به اندازه حاجتش به او بدهى. ٥٢

 

آنى اين است آه اگر درخواست تو را اجابت آرد با تشكر از او  حق آسى آه از وى درخواست مى. ٥٣

 .اسى و اگر دريغ آرد عذرش را بپذيرىبپذيرى و حق او را بشن

 

حق آسى آه براى خداى تعالى تو را خشنود آرده اين است آه در درجه اول خدا را ستايش آنى و . ٥٤

 .سپس ممنون و سپاسگذار او باشى

 

حق آسى آه بتو بدى آرده اين است آه از او درگذرى و اگر گذشت آردن براى او زيان بخش و . ٥٥

 ديدن[و هر آه پس از ستم (:فرمايد ، براى احقاق حق خود داد خواهى آن آه خدا قرآن مىموجب تجرى باشد

 .)٣٢٥() بر ايشان نيست]نكوهشى[ راه ]و انتقام گيرد[خود، يارى جويد ]

 

ها مهربانى و نرمى  ها را بخواهى، با بدان آن حق همكيشان تو اين است آه در دل تندرستى آن. ٥٦

ها بگردانى، هر چه براى خود  ها خيرخواهى آنى، از نيكانشان تشكر آرده آزار از آن راى آنآرده و ب

ها نيز ناگوار دارى، پيران  دارى براى آن ها بخواهى و هر چه را براى خود ناگوار مى خواهى براى آن مى

 و آودآانشان را فرزند ها را برادران خود شمارى، پيرزنانشان را مادر ها را چون پدر خود و جوانان آن آن

 .خود به حساب آورى

 

 

و حق آافرانى آه در پناه اسالمند اين است آه آنچه را خداى عز و جل از ايشان پذيرفته بپذيرى و تا . ٥٧

 .ها ستم نكنى آنند به آن بر عهد خود براى خدا وفا مى

 و قانوندانان به زبان هاى گوناگون و در سطوح مختلف )٣٢٦(اى از دانشمندان عده

بيشتر و آسب اند آه اگر آسى طالب تفصيل  به شرح اين رساله بى همتا پرداخته

 .ها مراجعه آند نورانيت از انوار اين رساله بيش از آنچه گفتيم باشد به آن آتاب

                                                           
  .٤١ /شورى. ٣٢٥
» شرح رسالة الحقوق«از جمله آنان عالمه سيد حسن قپانچى است آه اين رساله را در دو جلد قطور و با عنوان . ٣٢٦

 .شرح آرده است



 

 

 

 بخش سوم

 در گستره صحيفه سجاديه

 

هاى آن  قرآن آريم براى يك انقالب فرهنگى بزرگ برنامه ريزى آرده و اولين آيه
ينيم اولين آيه از ب دهد، آنجا آه مى بشارت حرآت بزرگى را در عالم علم و معرفت مى

قرآن آريم امر مؤآد به خواندن و اشاره به نعمت علم آموزِى خداوند به انسان و اهميت 
قلم و نگارش در امر آموزش و تدوين معرفت دينى و تكامل انسان در راستاى تكامِل 

 .معرفت و دانش است

وع متعارف زمان  نيز آه به عدم خواندن و نوشتن از ن)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
خود شناخته شده بود با مدد از الهام الهى پيروان خود را به آموزش، منتشر ساختن، و 

 .فرمودند تدوين دانش بسيار تشويق مى

 زمام حكومت اسالمى را در )صلى اهللا عليه وآله(اگر چه نظامى آه پس از پيامبر اآرم
ر صادر آرد و با اين آار اى در ممنوعيت تدوين احاديث پيامب دست گرفت بخشنامه

 تجلى آرده )صلى اهللا عليه وآله(ضربه بزرگى به فرهنگ اسالم آه در احاديث پيامبر اآرم
بود وارد آرد، البته اين توطئه پس از به جا گذاردن مشكالت بزرگ ـ آه عالم اسالم بلكه 

 آه بر  و پس از لمس زيان هايى-پردازد  جهان بشريت، تا به امروز تاوان آن را مى
 .وضع امثال چنين قوانينى مترتب است از ميان رفت

هاى بى شمار قانون ممنوعيت تدوين   آه از ابتدا به زيان)عليهم السالم(اما ائمه اهل بيت
دانستند آه به زودى عالم اسالم و جهان   واقف بوده و مى)صلى اهللا عليه وآله(احاديث پيامبر

رديد، به تدوين احاديث همت گماشته و عليرغم بشريت با چه واژگونگى روبرو خواهد گ
هاى حاآم آن زمان بود، ياران خود  اينكه اين آار به نوعى هماوردى و مخالفت با قدرت

هاى آن  نمودند چرا آه از بزرگترين آرمان را به اين آار تشويق و ترغيب مى
اهبان و امين بزرگواران حفظ و حراست و دفاع از شريعتى بوده آه خداوند ايشان را نگ

 .آن قرار داده است

 اولين پيشگامانى هستند آه براى حرآت فرهنگى امت اسالم )عليهم السالم(ائمه اطهار
صلى اهللا عليه (برنامه ريزى آرده و در سايه هدايت قرآن آريم و دستورات پيامبر اآرم



به فعاليتى هاى دانش و حكمت را براى امت روان ساختند، البته آنان فقط  اقيانوس)وآله
ريزى ايشان شامل انواع  يكسويه در حرآت فرهنگى امت اسالم اآتفا نكرده بلكه برنامه

 .گرديد هاى مختلف معرفت نيز مى ها و رشته دانش

هاى  امام اميرالمؤمنين از پيشگامان اين نهضت علمى و گشاينده دِر انواع دانش
ادى از دانشمندان بزرگ به آن عقلى و نقلى و بنيان گذار اصول و قواعد آن است، تعد
تأسيس «هايى چون  اند آتاب اعتراف داشته و در اين رابطه دست به تأليف آتاب زده

نوشته سيد حسن صدر به اثبات اين مطلب از نقطه نظر تاريخى » الشيعة لعلوم االسالم
 .اند پرداخته

لعقاد در آتاب اند استاد عباس محمود ا از ديگر آسان آه به اين حقيقت اعتراف آرده
دروازه سى و )عليه السالم(نويسد امام اميرالمؤمنين است آنجا آه مى» عبقرّية االمام علّى«

اى وضع آرده  ها اصول و قواعد پايه دو دانش را براى اولين بار گشوده و براى آن
 .است

 :نويسد مى» معالم العلما«عالمه ابن شهر آشوب در آتاب 

رالمؤمنين اولين آسى است آه در تاريخ اسالم دست به حقيقت اين است آه امام امي
تأليف زده است پس از آن حضرت سلمان، ابوذر، اصبغ بن نباته و پس از وى عبيد اهللا 

اند و پس از آن صحيفه سجاديه تدوين  رافع به ترتيب دست به نگارش زده بن ابى
 .گرديده است

 درخشان آسمان بالغت، صحيفه سجاديه از دخاير فرهنگ اسالم و از ستارگان
» انجيل اهل بيت«تربيت، اخالق، و ادبيات در جهان اسالم است، از اين رو است آه به 

 .مشهور گرديده است» زبور آل محمد«يا 

 

 هاى صحيفه سجاديه ويژگى

اين آتاب تجسِم بريدن آامل از عالم ماده و پيوستن تام و تمام به خداوند متعال و . ١
 .اقدس او استپناه بردن به ذات 

 از خداوند متعال )عليه السالم( اين آتاب شريف نشان دهنده شناخت باالى امام سجاد. ٢
 .و ايمان آامل آن حضرت به ذات ذوالجالل است

ويژگى ديگر صحيفه سجاديه نسبت به دعاهايى آه از ساير معصومان روايت . ٣
ر و آل پيامبر بسيار شده اين است آه در دعاهاى اين آتاب شريف صلوات بر پيامب

تكرار شده است چرا آه صحيفه بنا بر صحيحترين قول پس از واقعه آربال انشا شده و 



امّيه در  پيدا است آه حادثه آربال ريشه در تالش يزيد و پدر و جدش و ديگر افراد بنى
 .داشته است)صلى اهللا عليه وآله(خاموش آردن نور محمدى

تمال قوى در ضمن اين دعاها قصد تقدس بخشيدن به  به اح )عليه السالم(امام سجاد
اصول عقايد اسالم و رسوخ دادن آن در دل و جان مردم در برابر عمليات مخرب 

 .امّيه را داشته است بنى

دعاهاى صحيفه درهاى آرزومندى و اميد به رحمت گسترده خداوند را به روى . ٤
 .گشايد انسان مسلمان مى

ديگر ويژگى صحيفه اين است آه باب تكلم و احتجاج با خداوند و به عبارت . ٥
ديگر چگونه با خدا حرف زدن و راه جلب رحمت و بخشش خداوند را با عبارات 

 :گشايد، مانند اين عبارات مناظره گونه بديعى بر بندگان خدا مى

وإن آنَت ال ! فزع المذنبون ؟ إلهي إن آنَت ال تغفر إّال ألوليائك وأهل طاعتك فإلى َمن ي« 

خداوندا اگر جز اوليا و فرمانبردارانت ديگرى ; »!ُتكِرم إّال أهل الوفاء لك فبَمن يستغيث الُمسيئون ؟

 .را نبخشى و جز وفاداران آويت ديگرى را گرامى ندارى پس زشتكاران به چه آس پناهنده شوند؟

 وليس عذابي مّما يزيد في ملكك إلهي إّني امرؤ حقير وخطري يسير« : و اين عبارت

اى به  پروردگارم، من شخصى بى مقدار و بى ارزشم و عقوبت آردن من به قدر ذره; »...مثقال ذّرة 

 .افزايد فرمانروايى تو نمى

هاى اخالقى، روحى و سلوآى مهمى براى  صحيفه سجاديه در بر دارنده برنامه. ٦
 و آماالت معنوى را براى برايش ترسيم هاى نفسانى تربيت انسان بوده و اصول فضيلت

 .آرده است

 هنوز آشف )عليه السالم(صحيفه محتوى قوانين علمى است آه در زمان امام سجاد. ٧
 .)٣٢٧(ها اشاره آرده ايم نشده بوده و در فصول پيشين به بعضى از آن

اى آه سياست اموى ترويج آننده فساد اخالقى، الاباليگرى و هرزه  در زمانه . ٨
گرايى در ميان مسلمانان بود، صحيفه سجاديه پس از رويارويى با فساد فردى و 

ترين شرايط سرآوب و  اجتماعى، بهترين وسيله براى اصالح امور جامعه در تيره
 .امّيه بود ارعاب بنى

ها صحيفه خاستگاه فصاحت و بالغت و چشمه جوشان  گىپس از همه اين ويژ. ٩
 .ادبيات هدفمند اسالمى بوده و در اين ميدان در حد نهج البالغه موال اميرالمؤمنين است

                                                           
 .هاى علمى در دعاهاى امام سجاد مراجعه آنيد به فصل علوم امام و حقيقت. ٣٢٧



 در ضمن دعاهاى خود در صحيفه آامله و ساير )عليه السالم(امام زين العابدين. ١٠
گرد آورى شده، » صحيفه جامعه«دعاهايى آه از ايشان نقل شده و بعدها در آتابى به نام 

اى از آنچه  برنامه آاملى از يك زندگى بى نظير انسانى را ارائه فرموده و از هيچ جنبه
امت اسالم براى چنين زندگى به آن نيازمند هستند فروگذار نكرده و با روش بى نظير و 

 .بالغت بى همتاى خود راه حل مناسب را به مردم نموده است

 

 يفه سجاديهنقش تاريخى صح

 جداى از مسائل سياسى و )عليه السالم(گفتيم آه مسلمانان در عصر امام زين العابدين
نظامى با دو خطر بزرگ مواجه بودند آه براى جلوگيرى از آن نياز به شروع عمليات 

 :بازدارنده بود

ـ اولين خطر برخاسته از گشوده شدن مرزهاى فرهنگى مسلمانان بر روى ١
هاى تشريعى و اوضاع مختلف اجتماعى بود آه به  انه و عرفهاى بيگ فرهنگ

هايى آه دسته دسته به دين اسالم گرويده بودند  ضرورت تعامل مسلمانان با ديگر ملت
 .ايجاد گرديده بود

رفع اين معضل محتاج آار علمى وسيعى بود آه بر اصالت فكرى، و شخصيت 
يابى به اين  ود تأآيد آند، براى دستممتاز تشريعى آه از قرآن و سنت سرچشمه گرفته ب

هاى ذهنى  بايست حرآتى اجتهادى در عرصه فكر انجام شده، افق هدف ناچار مى
مسلمانان در اين چارچوب گشوده گردد تا با جانى آوشا، بينا، پى گير و باهوش آه 
ل قابليت استنباط مسائل خلق الساعه مورد نياز خود را از قرآن و سنت داشته باشد مشع

 .آتاب و سنت را بر دوش گيرد

اولين گام در اين راه آاشتن بذر اجتهاد براى ريشه دار آردن شخصيت اسالمى امت 
صلى اهللا عليه ( به آن همت گمارد و در مسجد پيامبر)عليه السالم(اسالم بود، آارى آه امام سجاد

 .بنيان حلقه درس و بحث نهاد)وآله

زدگى  آرد، موج رفاه  مسلمان را تهديد مىدومين خطرى آه در آن عصر جامعه. ٢
بود آه پس از آن گسترش وحشتناك، بر جامعه اسالمى حكمفرما گرديده بود، چرا آه 

اى تسلط پيدا آند آن را به ورطه غرق شدن در  امواج رفاه زدگى بر هر جامعه
اييدن هاى دنيا، زياده روى در تجمالت فريبنده اين زندگِى محدود و به خاموشى گر لذت

هاى اخالقى و اتصال روحى  افكند، شعورى آه همواره از آتش ارزش شعور انسانى مى



با خداوندگار جهان و ياد روز رستاخيز گرمى گرفته و اين اتصال موجب پيدايش اهداف 
 .گرديده است وااليى در او مى

است  به وقوع پيوست، آافى )عليه السالم(اين همان چيزى بود آه در عصر امام سجاد
 .ابوالفرج اصفهانى نگاهى بياندازيم تا حقيقت امر بر ما روشن شود» اغانى«به آتاب 

 اين خطر را احساس آرده و به مقابله با آن پرداختند، آن حضرت دعا )عليه السالم(امام
را پايه اين مبارزه قرار دادند و صحيفه سجاديه از نتايج اين آار است، اين پيشواى 

مانند و توانايى بيش از حد خويش در به آارگيرى  ى از بالغت بىگير بزرگ با بهره
پردازى عربى و به مدد تفكرات الهى خود آه پرده از  هاى بيانى و عبارت روش

داشت، توانست رابطه انسان با خدا و مبدأ و معاد  دقيقترين و باشكوهترين حقايق بر مى
آه بر هر انسانى واجب بوده و هاى اخالقى و حقوقى  را به تصوير آشيده و به ارزش

 .باشد عينيت بخشد نتيجه رابطه فوق مى

 با يارى جستن از چنين مواهبى بود آه توانست در ضمن )عليه السالم(امام سجاد
دعاهاى خود جوِّ معنويت را در جامعه منتشر سازد آه در آوران تهاجم اغواآنندگان، به 

 جاذبه زمينيان خارج آرده، به خدايش پيوند يارى انسان مسلمان بشتابد و او را از مدار
هاى ذاتى بشر تأآيد آند تا در زمانه  دهد، آن حضرت با اين وسيله توانست بر ارزش

چنين بود و از  ثروت و مال اندوزى حافظ او باشد چنان آه خود آن حضرت اين
 .بست گرسنگى سنگ به شكم مى

ر بزرگ اجتماعى بود آه يابيم آه صحيفه سجاديه يك آا بدين ترتيب در مى
 واجب آرده بود عالوه بر اين )عليه السالم(هاى زمان انجام آن را بر امام سجاد ضرورت

آه خود ميراث الهى منحصر به فردى است آه در طول اعصار و قرون منبع فيض، 
مشعل هدايت و مكتب اخالق و تهذيب نفس گشته، بشريت به اين ميراث عظيم محمدى و 

د بوده و هر چه فتنه دنيا و فريب شيطان بيشتر شود اين نيازمندى بيشتر علوى نيازمن
 .)٣٢٨(خواهد شد

 

 سند صحيفه سجاديه

                                                           
 .برگرفته از مقدمذ شهيد صدر بر صحيفه آامله سجاديه. ٣٢٨



 و برادر شهيدش زيدبن على بن )عليه السالم(سند صحيفه سجاديه به امام محمد باقر
گردد، در مقدمه صحيفه سلسله سند آن ذآر شده آه از نظر   منتهى مى)عليهما السالم(الحسين

 .اند صحت به حد تواتر رسيده و علما هميشه آن را به عنوان سند متصل تلقى آرده

رسايى الفاظ صحيفه، فصاحت بى رقيب و «: نويسد سيد محسن امين عاملى مى
 او و بلندى مضمون آن و آنچه در انواع خاآسارى در برابر خداوند، ثنا گويى

هاى عجيبى آه براى طلب بخشش و آرم پروردگار و توسل به او در صحيفه آمده  روش
قويترين شاهد بر صحت انتساب آن به امام معصوم است، و اين آه اين مرواريدها از آن 

به اضافه شهرتى . باشد ها از آن درخت مى دريا، اين جواهرات از آن معدن و اين ميوه
تصلى آه به منشأاصلى آه سالم و درود خداوند بر او و پدران و غير قابل شك و اسناد م

 .فرزندان پاآش باد وصل گرديده است

اند و بنا بر آنچه در  راويان ثقه با چندين سند صحيفه را به امام زين العابدين رسانده
اى از آن در نزد فرزند آن حضرت زيد شهيد بوده و پس از او  ابتداى صحيفه آمده نسخه

زندانش و بعدها به اوالد حسن مثنى منتقل گرديده است، عالوه بر اين آه نسخه به فر
موجود بوده و گذشته از علما عموم )عليه السالم(ديگرى از آن نيز در نزد امام محمد باقر

هاى آن داشته و  مردم نيز توجه خاصى به روايت آردن و ضبط آردن الفاظ و نسخه
 .)٣٢٩(»اند آرده شبانه روز موظف مىخود را به خواندن دعاهاى آن در 

 

 هاى صحيفه سجاديه شرح

فقرات آن دانشمندان از تحليل و شرح صحيفه سجاديه و توضيح مقصود امام از 
محقق بزرگ شيخ . اند استقبال شايانى نموده و تأليفات گرانسنگى در اين زمينه نگاشته

از شصت و » الذريعه الى تصانيف الشيعه«آقا بزرگ تهرانى در آتاب معروف خود 
 .برد شش شرح صحيفه سجاديه نام مى

 

 

 دليل اطالق صفت آامله به صحيفه سجاديه

اند آه چون نسخه ناقصى از صحيفه نزد فرقه زيديه بوده آه حدودًا نصف  گفته. ١
 .صحيفه فعلى است، اين نسخه به صحيفه آامله مشهور گرديده است

                                                           
زير )عليه السالم( ، و رك، شجره اسناد صحيفه سجاديه چاپ مؤسسه امام مهدى٣٧٥حياة اإلمام زين العابدين  . ٣٢٩

 .نظر آقاى ابطحى



گروه ديگرى از دانشمندان را اعتقاد بر اين است آه چون اين آتاب مجموعه . ٢
آند به اين نام  ل را تنظيم مىآاملى از تمام چيزهايى است آه ارتباط عبد با خداوند متعا

 .از آن ياد شده است

 

 سجاديه» جامعه«بحثى پيرامون صحيفه 

آيد آه نسخه معمول و  از ديباچه صحيفه بر مى: نويسد گرد آورنده اين صحيفه مى
اى آه هم اآنون به   دعا بوده است، اما نسخه٧٥متداول صحيفه سجاديه مشتمل بر 
 .باشد  دعا مى٥٤ دست ما است مشتمل بر روايت محمد بن احمد مطهرى در

هاى ديگرى هم از صحيفه تدوين شده است آه بعضى از دعاهاى جا افتاده را  نسخه
 .اند ها ذآر آرده در آن

برد، از اينجا بود آه مؤسسه امام  ها را نام مى سپس پنج نسخه از اين نسخه
 با )عليه السالم(ى امام سجاد مبادرت به جمع آورى و تنظيم همه دعاها)عليه السالم(مهدى

 .رعايت امانت و حفظ ترتيب دعاهاى موجود در صحيفه آامله آرده است

از آنجا آه صحيفه آامله سجاديه از نصوص متواترى است : نويسد گردآورنده مى
هاى متعدد  اى از روات داراى اجازه روايت بوده و سلسه آه در هر عصر و هر طبقه

شود به اضافه شرح  سه انساب نورانى آه در آن اسناد ديده مىاسانيد آن به انضمام سل
دهد، اين مجموعه  حال بيشتر راوياِن سند متداوِل صحيفه مجموعه بزرگى را تشكيل مى

هاى فنى به اين آتاب ضميمه گرديد تا موجب زينت بيش از  به اضافه تعدادى از فهرست
 .پيش آن گردد

وعه آاملى از تمام چيزهايى است آه ارتباط مجم: چنانكه اشاره شد صحيفه سجاديه
آند براى تحقيق بيشتر در اين زمينه الزم است تا  عبد با خداوند متعال را تنظيم مى

 .نگاهى اجمالى به فهرست موضوعى صحيفه جامعه انداخته شود

 

 فهرست موضوعات آلى صحيفه جامعه

) ٨(، و مشتمل بر دعاهاى آن حضرت آه در توحيد و حمد و ثناى خداوند است. ١
 .باشد دعا مى

 باشد دعا مى) ١٤(دعاهاى آن حضرت آه در صلوات است و مشتمل بر  . ٢

 .دعاى آن حضرت در باره خود و نزديكانش . ٣

 .باشد دعا مى) ٨(دعاهاى آن حضرت در هر صبح و شب آه مشتمل بر  . ٤



دا آه مشتمل ها و پناه بردن به خ ها و سختى دعاهاى آن حضرت در گرفتارى . ٥
 .باشد دعا مى) ٦(بر 

دعا ) ٩(دعاهاى آن حضرت در استغفار و اعتراف به گناه آه مشتمل بر  . ٦
 .باشد مى

دعا ) ٥(دعاهاى آن حضرت در طلب حاجت و برآورده شدن آن آه مشتمل بر  . ٧
 .باشد مى

) ٢(گرفتند آه مشتمل بر  دعاهاى آن حضرت در وقتى آه مورد ستم قرار مى . ٨
 .باشد عا مىد

 .باشد دعا مى) ٣(ها و باليا آه مشتمل بر  دعاهاى آن حضرت در بيمارى . ٩

 .دعاى آن حضرت در طلب گذشت از خدا .١٠

 .دعاى آن حضرت در پناه بردن به خدا از شر شيطان .١١

رود آه مشتمل بر  ها مى دعاهاى آن حضرت در بر حذر بودن از آنچه بيم آن .١٢
 .باشد دعا مى) ٢(

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در طلب باران آه مشتمل بر  .١٣

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در مكارم اخالق آه مشتمل بر  .١٤

 .باشد دعا مى) ٤(دعاهاى آن حضرت در حزن و ناراحتى آه مشتمل بر  .١٥

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در طلب عافيت آه مشتمل بر  .١٦

: ها دعاى خير فرموده است اهاى آن حضرت در باره آسانى آه در حق آندع .١٧
 .اى از اشخاص والدين، فرزند، همسايگان، دوستان، مرزداران، و دسته

 .ها نفرين فرموده است دعاهاى آن حضرت در باره آسانى آه در حق آن .١٨

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در پناه به خدا آه مشتمل بر  .١٩

دعا ) ٤(دعاهاى آن حضرت در طلب روزى و اداى دين آه مشتمل بر  .٢٠
 .باشد مى

 .باشد دعا مى) ٤(دعاهاى آن حضرت در توبه آه مشتمل بر  .٢١

 .باشد دعا مى) ١٥(دعاهاى آن حضرت در نماز شب آه مشتمل بر  .٢٢

 .باشد دعا مى) ٣(دعاهاى آن حضرت در استخاره آه مشتمل بر  .٢٣

 . حضرت در حال ابتالدعاى آن .٢٤

 .دعاى آن حضرت در مقام رضايت .٢٥

 .دعاى آن حضرت در هنگام نگاه به آيات قرآن .٢٦



 .دعاى آن حضرت در هنگام ديدن هالل ماه نو .٢٧

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در شكر آه مشتمل بر  .٢٨

) ٢(ها آه مشتمل بر  دعاهاى آن حضرت در پوزش خواستن از بدى .٢٩
 .باشد مى دعا

دعاهاى آن حضرت در طلب رحمت براى اموات و ياد مرگ آه مشتمل بر  .٣٠
 .باشد دعا مى) ٧(

 .دعاى آن حضرت در طلب پرده پوشى و حفظ خدا .٣١

 .دعاى آن حضرت در ختم قرآن .٣٢

) ٣٤(دعاهاى آن حضرت در سه ماهه رجب، شعبان و رمضان آه مشتمل بر  .٣٣
 .باشد دعا مى

 .باشد دعا مى) ٨(اى آن حضرت در روزهاى مبارك آه مشتمل بر دعاه .٣٤

 ).مكانى در مسجد الحرام(دعاى آن حضرت در ملتزم  .٣٥

 .باشد دعا مى) ١٠(دعاهاى آن حضرت در دفع دشمنان آه مشتمل بر  .٣٦

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در حالت ترس و اختفا آه مشتمل بر  .٣٧

دعا ) ٨(دعاهاى آن حضرت در خوارى و زارى به درگاه خدا آه مشتمل بر  .٣٨
 .باشد مى

ها و پرهيز از آن آه  ها، مصيبت دعاهاى آن حضرت در طلب رفع غصه .٣٩
 .باشد دعا مى) ١١(مشتمل بر 

 .باشد دعا مى) ٣٩(دعاهاى آن حضرت در مناجات با خدا آه مشتمل بر  .٤٠

دعا ) ٣(طلب استجابت دعا و قنوت نماز آه مشتمل بر دعاهاى آن حضرت در  .٤١
 .باشد مى

 .باشد دعا مى) ١٠(دعاهاى آن حضرت در حال سجده آه مشتمل بر  .٤٢

 .باشد دعا مى) ٣٦(هاى خاص آه مشتمل بر  دعاهاى آن حضرت در مناسبت .٤٣

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در زيارات آه مشتمل بر  .٤٤

 .باشد دعا مى) ٣( حضرت در حوايج دنيا و آخرت آه مشتمل بر دعاهاى آن .٤٥

 .باشد دعا مى) ٣(دعاهاى آن حضرت در وقت خوردن غذا آه مشتمل بر  .٤٦

 .باشد دعا مى) ٢(دعاهاى آن حضرت در ابتدا و انتهاى موعظه آه مشتمل بر  .٤٧

 دعاهاى آن حضرت در وقت خروج از منزل، رفتن به رختخواب و هنگام .٤٨
 .نظافت در حمام



 .دعاى آن حضرت در هنگام محاآمه با محمد حنفيه نزد حجر االسود .٤٩

 .دعاى آن حضرت آه در آن اسم اعظم است .٥٠

 

 

 



 

 



 

 

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(دانشگاه امام سجاد

 

گرديده امّيه بر حكومت موجب جمود فكرى و رآود علمى امت اسالم  سيطره بنى
هاى مسلمانان را  بود و رفع اين حالت محتاج حرآتى فكرى اجتهادى بود آه افق ذهن

گشوده و با دميدن روحى اجتهادى به آنان  قدرت به دوش آشيدن مشعل آتاب و سنت را 
 .اعطا نمايد

 به انجام آن همت گمارد، آن حضرت با )عليه السالم(اين همان آارى بود آه امام سجاد
ه درس خود در مسجد پيامبر و جلسات هفتگى خطابه در روزهاى جمعه در شروع حلق

 .مدينه سنگ بناى تأسيس دانشگاه و ايجاد حرآتى فكرى را نهاد

هاى معرفت دينى از تفسير، حديث، فقه، عقايد و   در همه رشته)عليه السالم(امام سجاد
 خود افاضه آرده سار دانش پدران پاآش بر شاگردان گفت و از چشمه اخالق سخن مى

 .داد و نخبگان آن را براى َتَفقُّه و استنباط احكام شرعى تمرين مى

اند و اين درس  عده زيادى از فقهاى مسلمان از اين حلقه درس فارغ التحصيل شده
 .هاى علمى بعدى گرديد سر آغاز به وجود آمدن مكاتب فقهى و شخصيت

 به ما )عليه السالم(زى از امام سجاداز ميان احاديثى آه در باره دانش و دانش آمو
آيد آه آن حضرت برنامه ريزى آارآمدى براى اين حرآت  رسيده است چنين برمى
هاى فراوانى  مضافًا به اينكه ايشان عليرغم تحمل دردها و اندوه. علمى انجام داده بودند

ود را براى آه فاجعه آربال برايشان و براى دنياى اسالم به جاگذارده بود فكر و ذهن خ
بينيم همگان را به تحصيل  تعليم دانش به شاگردان آماده ساخته بودند، اينجا است آه مى

دانش ترغيب نموده و صاحبان استعدادهاى قوى را با زبان و عمل در اين باره مورد 
دادند، آداب دانش  داده و از ديگر سوى مورد احترام قرار مى تأآيد بيشترى قرار مى

آموزان آموخته و حقوق معلم و متعلم را به آنان گوشزد نموده و با  دانشآموزى را به 
بيان اجر و ثواب طلب علم آنان را به تحمل رنج و سختى در اين راه ترغيب 

 توانست تعداد زيادى از جويندگان معرفت )عليه السالم(فرمود،چنين بود آه امام سجاد مى
 .اريان قرآن معروف بودند گرد خود جمع آنديا ق» قّراء«را آه در جامعه آن روزگار به 



شد آه  الزم به توضيح است آه از اين جهت به اين اشخاص قارى قرآن گفته مى
هاى علمى آنان قرآن و حفظ و تعليم و تفسير آن بوده و در اثر  تنها محوِر تمام بحث

ز علم سياست خطرناآى آه حاآمان، پس از پيامبر اآرم به وجود آورده بودند اثرى ا
ها نبوده و جريان عادى جامعه به نفع  حديث، سيره، فقه و نگارش آتاب در اين زمينه

 . نبود)عليه السالم(مكتب فكرى امام سجاد

بينيم آه علما فقها و قراء به صورت بى نظيرى گرد امام  با همه اين احوال مى
ها در  ده نشده بود، آنهاى ديگر مشابه آن دي  اجتماع آردند آه در زمان)عليه السالم(سجاد

تاوقتى امام : گويد آردند، سعيد بن مسيب مى سفر و حضر آن حضرت را ترك نمى
گرديدند و روزى  شد هيچ آدام از قراء از آن شهر خارج نمى سجاد از مكه خارج نمى

 .)٣٣٠(آه به همراه امام از شهر خارج شديم هزار سواربوديم

عليه (العابدين از رواياتى آه در فضيلت دانش و ميزان ثواب و اهميت آن از امام زين

 : نقل شده اين روايت شريف است)السالم

شدند در راه  رسد آگاه بودند، حاضر مى اگر مردم به اجر و ثوابى آه در طلب علم و دانش به آن مى

فته و حتى در اين راه خون خود را اهدا نمايند، خداوند به دست آوردن آن دل امواج دريا را شكا

متعال به دانيال نبى وحى آرد آه بنده جاهلى را آه حق دانشمندان را سبك بشمارد و از آنان پيروى 

دارم و در عوض محبوبتريِن بندگانم نزد من پرهيزگارى است آه در پى جمع  نكند بسيار ناپسند مى

 .)٣٣١(مراه دانشمندان و پيرو بردباران بوده و از حكيمان آسب دانش آندآورى ثواب بوده و همواره ه

نهد مگر  آيد پاى خود را بر هيچ خشكى و ترى از زمين نمى چون طالب علم از خانه خود بيرون مى

 .)٣٣٢(گويند هاى هفتگانه او را تسبيح مى اين آه زمين

گونه به آنان   قدر و منزلت دانش پژوهان را گرامى داشته و اين)عليه السالم(امام سجاد
 .»ايد خوش آمديد اى آسانى آه به سفارش پيامبر عمل نموده: گفت خوش آمد مى

افتاد آه در طلب دانش بودند، آنان را به  هنگامى آه نگاه ايشان به جوانانى مى
هاى دانش هستيد و به زودى  مرحبا به شما آه ذخيره: فرمود مىها  خواند و به آن نزديك خود مى

 .)٣٣٣(شما آه آهتران قوم خود هستيد مهتران قومى ديگر خواهيد گرديد

اى از فضيلت عالمان و حقوق  در بخش هاى گذشته در ذآر رساله حقوق هم شمه
ترم بدارد، خوب به حرف او گوش آنان بر دانش پژوهان آمده آه بايد مجلس او را مح

                                                           
 .امله سجاديهبرگرفته از مقدمذ شهيد صدر بر صحيفه آ. ٣٣٠
  .٣٥ / ١اصول آافى . ٣٣١
  .٢٣حياة االمام زين العابدين  . ٣٣٢
  .١٧٣ /الدّر النظيم. ٣٣٣



فرا دهد، به استاد پشت نكند، صدايش را از صداى او باالتر نبرد، از او دفاع آند، اگر 
عيبى دارد بپوشاند، خوبى هايش را آشكار آند، با دشمنانش نشست و برخاست نكند، و با 

 .دوستان او دشمنى نورزد

د آه دانش خويش را مخفى نسازد، و ديديم آه حقوق واجب بر استاد را هم بر شمردن
هاى خوب استفاده آند و براى اين  آموزان سخت نگيرد، در آار تعليم از روش به دانش

 .عمل مقدس توقع اجر و مزد مادى نداشته باشد

 براى ايجاد يك حرآت )عليه السالم(ها نشان از برنامه ريزى روشن امام همه اين آموزه
رهنگى آه بتواند در برابر جريانات انحرافى و فرهنگى گسترده و خلق جريانى ف

هاى فاسد دستگاه اموى آه به فرزندان مسلمان امت مجال بيدارى و هشيارى  برنامه
اى از دانشمندان، فقيهان  دسته)عليه السالم(دانشگاه امام زين العابدين.داد ايستادگى نمايد نمى

ن اسالم را در نورديد و افتخار به ها جها و مفسران را به جامعه تحويل داد آه آوازه آن
هاى  هاى جريان احياء علمى در آن عصر وحشتناك و قرن حرآت در آوردن چرخ دنده

 .بعد از آن به نام آنان در دفتر تاريخ ثبت گرديده است

 :آنيم حال به نام بعضى از آنان اشاره مى

و )٣٣٤(درخشد  مى)معليه السال(در پيشاپيش اين گروه نام مقدس امام محمد باقر. ٣ ـ ١
 .)عليه السالم(ن امام سجادزيد و حسين پسرا: پس از آن حضرت دو برادرش

ابان بن تغلب بن رباح، ابوسعيد بكرى جريرى، در آوفه به دنيا آمد و در همان . ٤
 ادبيات، - شهر پرورش يافت او از نخبگان بوده و در هر فن و علمى مانند قرآن، حديث 

خته علم آمو)عليهم السالم(سجاد، باقر و صادق: وى نزد سه امام. لغت، و نحو پيشگام بود
اجلس في مسجد المدينة وافِت الناس فإّني ُاحّب أن « امام باقر در روايتى به او فرمودند. بود

دارم امثال تو در ميان   در مسجد بنشين و براى مردم فتوى بده آه من دوست مى;»ُيرى في شيعتي مثلك

 تأليفاتى دارد )معليهم السال(و فضائل اهل بيت» غريب القرآن«، ابان در باره شيعيانم زياد شوند
 .)٣٣٥(و حدود سى هزار روايت از امامان نقل آرده است

 و از )عليهم السالم(هاى درخشان اصحاب ائمه از چهره: اسماعيل بن عبد الخالق. ٥
 نيز رسيده و از ايشان و امام )عليه السالم(فقيهان ايشان بود، وى به محضر امام صادق

 . نيز روايت آرده است)عليهم السالم(محمد باقر و امام سجاد

                                                           
، موجب )عليه السالم(در آنار افراد ديگر، به عنوان شاگردان امام سجاد) عليه السالم(نهادِن نام حضرت باقر. ٣٣٤

 )مصحح. (بروز اين اشتباه نشود آه آن حضرت هم از همين طريق عادى همچون بقيه افراد، شاگردى نموده است
 . شرح مفصلى از زندگى ابان آمده است ٥٣٧ - ٥٢٢در آتاب حيات االمام زين العابدين . ٣٣٥



اش ابوحمزه ثمالى، دانشمندى بزرگ و پرهيزگار بود،  آنيه: صفيه ثابت ين ابى. ٦
پرورش يافته و از ناقلين  )عليهم السالم(در سايه تربيت و آداب اهل بيت عصمت و طهارت
نويسان بر راستگويى او و اينكه او از  علوم و آثار آن بزرگواران بود، همه شرح حال

نظر تقوى سلمان زمان خود بوده است اتفاق نظر دارند، او به دليل احاطه علمى بااليى 
 .ودب  داشت مرجع علمى شيعيان آوفه)عليهم السالم(آه به فقه اهل بيت

از قهرمانان اسالم و بزرگان عرصه جهاد بود آه امويان به دليل : ُرَشيد هجرى. ٧
 . بر دارش آشيدند)عليهم السالم(اعتقادش به واليت اهل بيت

صلى اهللا عليه (آه متولى موقوفات رسول خدا: طالب زيد بن حسن بن على بن ابى. ٨

 .نيكوآار بودو شخصى جليل القدر، داراى آرامت نفس و بسيار )وآله

اش ابومحمد از موالى بنىوالبه، آوفى و از تابعان، آه در  آنيه: سعيد بن جبير. ٩
مكه سكنى گزيده بود، او نيز از بزرگان عرصه جهاد و از بارزترين دانشمندان عصر 

 هـ ق به دستور ٩٥ها بود، وى در ماه شعبان سال  خود در تفسير، فقه و ساير دانش
 .دحجاج به شهادت رسي

عليه (از بزرگان تابعان بوده و امام سجاد: سعيد بن مسيب مخزومى. ١٠

اش فرموده است آه او در دانِش پيشينيان، دانشمندترين مردم و در ميان  درباره)السالم
 را مورد )عليه السالم(اش از فصيحترين آنان است، وى نيز بسيار امام سجاد مردم زمانه

 .داد احترام قرار مى

 بودند، به )عليه السالم(اى از شاگردان و راويان امام زين العابدين ها گوشهها تن اين
عالوه اينكه آن حضرت تعداد بسيارى از بردگان را به صورت بى نظيرى پرورش 

 آزاد شده بود از )عليه السالم(اى آه به دست امام هر برده: داده است و شايد بتوان گفت مى
توان ادعا  آيد، و با توجه به اين مطلب مى شمار مىتعليم يافتگان مكتب آن حضرت به 
 تنها در آنچه نوشته شده و از آن حضرت )عليه السالم(آرد آه ميراث امام زين العابدين

روايت شده منحصر نبوده بلكه هر آار تربيتى آه از امام صادر شده و در جامعه منشأ 
ى اين بردگان متجلى شده باشد ها گيرى اثر گرديده ولو اينكه در رفتار، افكار و موضع

 .توان جزو اين ميراث به حساب آورد را مى
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