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من فرزند مكه و منايم، من فرزند زمزم و صفايم، من فرزند كىس هستم كه حجر االسود را با رداى خود 

حمل و در جاى خود نصب فرمود، من فرزند بهرتين طواف و سعى كنندگانم، من فرزند بهرتين حج 

كنندگان و تلبيه گويان هستم، من فرزند آنم كه بر براق سوار شد، من فرزند پيامربى هستم كه در يك 

شب از مسجد الحرام به مسجد االقىص سري كرد، من فرزند آنم كه جربئيل او را به سدرة املنتهى برد 

و به مقام قرب ربوىب و نزديكرتين جايگاه  مقام بارى تعاىل رسيد، من فرزند آنم كه با مالئكه آسامن 

مناز گزارد، من فرزند آن پيامربم كه پروردگار بزرگ به او وحى كرد، من فرزند محمد مصطفى و عىل 

مرتضايم، من فرزند كىس هستم كه بينى گردنكشان را به خاك ماليد تا به كلمه توحيد اقرار كردند.

من پرس آن كىس هستم كه برابر پيامرب با دو شمشري و با دو نيزه مى  رزميد، و دو بار هجرت و دو بار 

بيعت كرد، و در بدر و حنني با كافران جنگيد، و به اندازه چشم بر هم زدىن به خدا كفر نورزيد، من 

فرزند صالح مؤمنان و وارث انبيا و از بني برنده مرشكان و امري مسلامنان و فروغ جهادگران و زينت 

عبادت كنندگان و افتخار گريه كنندگانم، من فرزند بردبارترين بردباران و افضل منازگزاران از اهل بيت 

پيامرب هستم، من پرس آنم كه جربئيل او را تأييد و ميكائيل او را يارى كرد، من فرزند آنم كه از حرم 

مسلامنان حاميت فرمود و با مارقني و ناكثني و قاسطني جنگيد و با دشمنانش مبارزه كرد، من فرزند 

بهرتين قريشم، من پرس اولني كىس هستم از مؤمنني كه دعوت خدا و پيامرب را پذيرفت، من پرس اول 

سبقت گرينده اى در اميان و شكننده كمر متجاوزان و از ميان برنده مرشكانم، من فرزند آنم كه به مثابه 

تريى از تريهاى خدا براى منافقان و زبان حكمت عباد خداوند و يارى كننده دين خدا و وىل امر او، و 

بوستان حكمت خدا و حامل علم الهى بود. 

بخشی از خطابه حرضت سجاد علیه السالم در مجلس یزید

... من زین العابدینم
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والدت
امام سجاد علیه السالم چهارمني امام معصوم شيعيان 

است. پدرش امام حسني علیه السالم و مادرش بانويي 

از بانوان شاه زاده و ملکه ي ايران، دخرت يزدگرد بود 

که در جنگ بني اسالم و امپراتوري ايران، اسري شد. نقل 

شده است که وي قبل از اسارت، نحوه ي به اسارت در 

آمدنش را در خواب ديده بود و اين که همرس کيس 

شده که بسيار نوراين است. )1(

درباره ي تولد آن حرضت چند روايت وجود دارد. ابن 

صباغ، تولد آن حرضت را ظهر روز پنج شنبه پنجم 

شعبان سال 38 هجري در شهر مدينه نوشته است. 

 )2(

القاب و کنيه ها
النبيني،  علم  وارث  الصالحني،  زين  العابدين،  زين 

املجتهد، الزکي، االمني، البکاء و...، از القاب امام سجاد 

علیه السالم، و ابوالحسن، الخاص، ابومحمد، ابوالقاسم 

)3( و... از کنيه هاي آن بزرگوار مي باشد.

آن حرضت دو سال از دوران امامت امام عيل علیه 

السالم، ده سال از امامت امام مجتبي علیه السالم و ده 

سال از امامت پدر بزرگوارش را درک کرد و بعد از آن 

به مدت 34 سال امامت و هدايت جامعه ي اسالمي 

را بر عهده داشت. )4(

دوران امام سجاد علیه السالم
يزيد بن معاويه )64-61 هـ . ق(؛ عبدالله بن زبري 

)73-61 هـ .ق( معاويه بن يزيد )چند ماه از سال 

64 هـ . ق(؛ مروان بن حکم )نه ماه از سال 65 هـ 

.ق(؛ عبدامللک بن مروان )85-65 هـ . ق(؛ و وليد بن 

عبدامللک )94 - 86 هـ .ق( از جمله فرمانروايان عرص 

امامت آن حرضت بودند.

اين دوران، دوراين نا اميد کننده براي امام سجاد علیه 

السالم بود، زيرا حکومت هاي جور آن زمان، چنان 

عرصه را بر امام و ياران او تنگ کرده بودند که در 

همه جا ترس و وحشت حکم فرما بود.

در دوران امامت امام سجاد علیه السالم، رسدم داران 

مي  توهني  اسالمي  مقدسات  به  آشکارا  حکومت، 

کردند و حکومت اسالمي به حکومتي خودکامه تبديل 

گرديده بود. از طرف ديگر، حاکامن نيز يب احرتامي 

هاي زيادي در حق مردم روا مي داشتند .

بدون شک به اسريي رفنت اهل بيت امام حسني علیه 

السالم در به مثر رساندن قيام آن حرضت، نقش بسيار 

مؤثري داشته است، زيرا اگر آنان در طول اسارت با 

کامل بردباري و شهامت، فاجعه ي کربال را براي مردم 

بازگو مني کردند و نيز مردم از نزديک آنان را مني 

ديدند، هرگز شهادت امام تا اين حد شهرت پيدا مني 

کرد و بني اميه و به ويژه يزيد تا اين اندازه مفتضح 

و رسوا مني شدند.

در ميان بازماندگان فاجعه ي کربال بيش از همه، امام 

زين العابدين علیه السالم و زينت کربي عليها السالم 

در بيدار ساخنت مردم مؤثر بودند. امام سجاد علیه 

السالم با آن که به هنگام شهادت پدرش بيامر بود و 



3

از شهادت پدر و برادران و ياران امام علیه السالم ديل 

اندوهگني داشت، در عني حال اين رنج ها مانع انجام 

وظيفه اش نشد و از هر فرصتي براي روشن ساخنت 

افکار مردم استفاده کرد.

حامسه ي امام سجاد علیه السالم در کوفه
با آن که امام سجاد علیه السالم فاصله ي کربال تا کوفه 

را در آن رشايط سخت با سکوت گذراند و زبانش به 

ياد حق، مرتنم بود و با کيس جز اهل بيت علیه السالم 

حرف مني زد، اما با ورود به شهر کوفه، زبان به سخن 

باز کرد و مخصوصا در کاخ ابن زياد چهره ي پليد 

يزيديان را بر مال ساخت.

ابن زياد ملعون قبل از آن که ارسا را وارد قرص خود 

مي  که هر کس  داد  اذن عمومي  کند،  )داراالماره( 

خواهد، به قرص وارد شود. آن گاه دستور داد تا آل 

الله را وارد داراالماره کنند. سپس رس مبارک امام حسني 

علیه السالم را مقابل او گذاشتند و او يب رشمانه به 

وسيله ي چوب دستي خود به رس مبارک آن حرضت 

مي زد... در اين هنگام رو به امام سجاد علیه السالم 

کرد و گفت: اسمت چيست؟

امام فرمود: عيل بن الحسني هستم.

ابن زياد: مگر عيل بن الحسني را خدا نکشت؟

امام علیه السالم: برادر بزرگ تري داشتم که او نيز عيل 

ناميده مي شد و مردم او را کشتند.

ابن زياد: مردم نکشتند، بلکه خدا او را کشت.

امام علیه السالم: البته خدا هر جاين را هنگام مرگ مي 

گريد و هيچ کس بدون اذن تکويني الهي مني مريد. )5(

اين حارض جوايب و حريم نگرفنت امام علیه السالم، براي 

ابن زياد، سنگني و غري قابل تحمل بود. لذا دستور داد 

گردن آن حرضت را بزنند. هنگامي که عقيله ي بني 

هاشم، زينب کربي خود را سپر آن حرضت کرده و ابن 

زياد ملعون را از تصميم وقيحانه اش نهي مي کرد، امام 

سجاد علیه السالم برآشفت و گفت: »ابالقتل تهددين؟ 

اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده؛ )6( 

آيا ما را به قتل تهديد مي کني؟ آيا تاکنون نفهميدي 

که کشته شدن، عادت ما و شهادت، کرامت و فخر 

ماست؟

وضعيت سـيايس - اجتامعي شام
مسـلامنان  قلمـرو  بـه  کـه  هنگامـي  از  شـام 

السـالم،  علیـه  سـجاد  امـام  عـرص  تـا  درآمـد 

بنـي  ي  طايفـه  فرمانروايـان  و  حاکـامن  فقـط 

اميـه را در خـود ديـده بـود. مردم ايـن رسزمني 

و  آلـه  و  علیـه  اللـه  صلـی  پيامـرب  محـرض  نـه 

سـلم را درک کـرده بودنـد و نـه روش اصحـاب 

در  را  اسـالم  شـاميان،  را.  حـرضت  آن  صالـح 

آنـان  فقـط  و  بودنـد  ديـده  امويـان  ي  چهـره 

را بازمانـدگان و خانـدان پيامـرب مـي دانسـتند. 

متـام تـالش حکومـت ايـن بود کـه مردم شـام را 

دارنـد. نـگاه  در جهـل و يب خـربي 

وظيفـه ي خطـري امـام سـجاد علیـه السـالم آن 

بـود کـه در چنـني شـهري، اهل بيـت عصمت را 

بـه شـاميان يب خـرب بشناسـاند تـا آنـان رهـربان 

حقيقـي اسـالم را دريابنـد. )7(

دوره ي تاريک و سـياه
بـود  سـياهي  و  تاريـک  ي  دوره  چنـني  در 

مـي  السـالم  علیـه  الحسـني  بـن  امـام عـيل  کـه 

بـه  و  گـريد  دسـت  در  را  امـور  زمـام  بايسـت 

از  را  اسـالم  امامـت،  ي  وظيفـه  انجـام  نـام 

بخشـد.  نجـات  مسـلم  و  قطعـي  سـقوط  يـک 

از  بيـش  نابـودي،  بـا مـرگ و  فاصلـه ي اسـالم 

اسـالمي  نبـود، در و ديـوار ماملـک  يـک قـدم 

از تريگـي گنـاه سـياه شـده بـود و مـي رفـت تـا 

يـک بـاره بـه سـوي جاهليـت بـر گـردد و بـت، 

جـاي گزيـن خـدا شـود و مسـجد هـا بـت کـده 

گردنـد و ظلـم و سـتم بـر عدالـت چـريه شـود. 

قـدرت هـا همـه در دسـت مخالفان اسـالم بود 
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مـي  جلـو  و  کوبيدنـد  مـي  مردانـه  ناجـوان  و 

خطرناکـي  و  سـخت  رشايـط  چنـني  در  رفتنـد. 

بـود کـه مـي بايسـت امـام سـجاد علیـه السـالم 

پـا بـه ميـدان مبـارزه بگـذارد و با متـام کژي ها 

کنـد. مبـارزه  انحرافـات  و 

تجديد حيات اسـالم
سـجاد  حـرضت  امامـت  دوران  بيشـرتين 

دوران خالفـت  بـا  بـود  مصـادف  السـالم  علیـه 

عبدامللـک بـن مـروان کـه مـدت 21 سـال طول 

زمـان  آن  سـيايس  فضـاي  بـه  توجـه  بـا  کشـيد. 

کـه رعـب و اختنـاق شـديدي در جامعـه حکـم 

فرمـا شـده بـود و بـا کنـرتل و تسـلط شـديدي 

کـه حکومـت جبـار امـوي برقـرار سـاخته بـود، 

مسـلام هـر گونـه جنبـش و حرکـت مسـلحانه، 

سـجاد  امـام  لـذا  و  بـود  شکسـت  بـه  محکـوم 

کوشـيد  سـنجيده  تدبـريي  بـا  السـالم  علیـه 

احساسـات سـطحي مـردم را مهـار کنـد وسـعي 

داشـت تـا ابتـدا مقدمـات الزم را فراهـم آورد 

بـزرگ  کاري  بـراي رشوع  را  صالـح  عنـارصي  و 

جامعـه  بازآفرينـي  و  اسـالم  حيـات  )تجديـد 

ي اسـالمي( تأمـني کنـد و جـان خـود و تعـداد 

را  خـود  اتـکاي  قابـل  يـاران  معـدود  بسـيار 

حريـف  برابـر  در  را  ميـدان  و  منايـد  حراسـت 

رهـا نکنـد. امـام چهـارم بـا يـک سلسـله برنامـه 

هـاي ارشـادي و فرهنگـي و تربيتـي، مبـارزات 

غـري مسـتقيم خـود را آغـاز کـرد و امامـت را به 

صـورت مخفـي و بـا تقيـه و در زمـاين دشـوار 

)8( گرديـد.  دار  عهـده 

زنده نگه داشـنت خاطره ي عاشـورا
از آن جـا کـه شـهادت امام حسـني علیه السـالم 

امـوي  حکومـت  بـراي  حـرضت،  آن  يـاران  و 

را  آن  مرشوعيـت  و  شـده  متـام  گـران  بسـيار 

فاجعـه  کـه  بـراي آن  و  بـود  بـرده  زيـر سـؤال 

فرامـوش نشـود، امـام بـا گريـه بـر شـهيدان و 
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ي  مبـارزه  آنـان،  ي  خاطـره  داشـنت  نگـه  زنـده 

داد. مـي  ادامـه  را  خويـش  منفـي 

کـرد:  عـرض  حـرضت  آن  گـزار  خدمـت  روزي 

آيـا غـم و انـدوه شـام متـام منـي شـود؟ حـرضت 

فقـط  کـه  پيامـرب  يعقـوب  تـو!  بـر  واي  فرمـود: 

در  بـود،  شـده  ناپديـد  پـرسش  دوازده  از  يکـي 

فـراق او آن قـدر گريسـت کـه چشـامنش نابينـا 

شـد و از شـدت اندوه کمرش خم شـد، در حايل 

کـه پـرسش زنـده بود و کامـال از يافـنت او نااميد 

نگشـته بـود؛ ويل مـن ناظـر کشـته شـدن پـدرم، 

بـرادرم، عمويـم و هفـده نفـر از بسـتگانم بودم 

پيکرهايشـان در اطرافـم نقـش زمـني شـده  کـه 

انـدوه  و  غـم  اسـت  پـس چگونـه ممکـن  بـود، 

مـن پايـان يابـد؟! )9(

پند و ارشـاد امت
اختنـاق  عـرص  در  چهـارم  امـام  کـه  جـا  آن  از 

زندگـي مـي کـرد و منـي توانسـت مفاهيـم مورد 

نظـر خـود را بـه صـورت آشـکار و رصيـح بيـان 

اسـتفاده  از شـيوه ي موعظـه  ايـن رو  از  کنـد، 

کـرد. مي 

تأمـل در ايـن موعظـه هـا نشـان مـي دهـد کـه 

اي،  زيرکانـه  بسـيار  و  حکيامنـه  روش  بـا  امـام 

ضمـن ايـن کـه مـردم را نصيحـت و موعظـه مي 

کـرد، آن چـه را کـه مـي خواسـت در ذهـن آنان 

جـا بگـريد، القـا مـي منـود. و ايـن، بهرتين شـکل 

انتقـال افـکار و انديشـه ي درسـت اسـالمي در 

آن رشايـط بـود، زيـرا ايـن مباحـث، در عني حال 

اثـر و نتيجـه ي سـيايس داشـت و بـر ضـد  کـه 

دسـتگاه حاکـم بـود، حساسـيت حکومـت را بـر 

منـي انگيخـت.

امـام ضمنـا مسـئله ي »امامـت«؛ را روشـن مـي 

حاکميـت  بـودن  غاصبانـه  بـه  را  مـردم  و  کـرد 

و  فاسـق  داران  رسدم  و  کفـر  و  زور  حاکـامن 

منافـق، آگاه مـي سـاخت و بـه آنـان تفهيـم مي 

کـرد کـه حکومتـي ماننـد حکومـت »عبدامللک«، 

حکومتـي غـري اسـالمي و غـري رشعـي اسـت.

نـر احکام و آثـار تربيتي و اخالقي
يکـي ديگـر از فعاليـت هـاي امـام علیـه السـالم 

تبيـني  و  اسـالم  احـکام  نـرش  خويـش،  عـرص  در 

ايـن  امـام در  بـود.  تربيتـي و اخالقـي  مباحـث 

زمينـه، گام هـاي بلنـد و بزرگـي برداشـتند، بـه 

طـوري کـه دانشـمندان را بـه تحسـني و اعجـاب 

وا داشـته اسـت؛ منونـه اي از تعاليـم تربيتـي و 

اخالقـي کـه از امـام چهـارم بـه يـادگار مانـده، 

مجموعـه اي اسـت بـه نـام »رسـاله ي حقـوق« 

کـه امـام طـي آن، وظايـف گوناگـون انسـان را 

چـه در پيـش گاه خـدا و چه درباره ي خويشـنت 

و ديگـران، بيـان منـوده اسـت. )10(

منابع:
1- حسين عماد زاده، چهارده معصوم، ص 673.

2- فصول المهمه، ص 183.
3- همان، ص 672.

4- شيخ مفيد، االرشاد، ج 2، ص 137.
5- آل عمران )3( آيه ي 145.

6- بحاراالنوار، ج 45، ص 117 و 118 و مقتل 
خوارزمي، ج 2، ص 44.

7- سيد غالمحسين حسيني، »سرفصل هايي از حرکت 
ي  مجله  کربال«،  نهضت  در  )ع(  سجاد  امام  سياسي 
حکومت اسالمي، سال هفتم، زمستان 1381، ص 368.

8- تاريخ يعقوبي، تعليق از: سيد محمد صادق بحرالعلوم، ج 
3، ص 27 و 29.

9- بحاراالنوار، ج 46، ص 108.
10- سيد جعفر شهيدي، زندگاني علي بن الحسين، ص 

.188
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علیه  سجاد  امام  عرص  بار  اسف  وقايع  جمله  از 

در  اموي  کار  جنايت  عامل  دست  به  که  السالم 

مدينه صورت گرفت، »واقعه ي حره« بود. پس از 

واقعه ي عاشورا، اهل مدينه به رهربي عبدالله بن 

حنظله، امويان و ياران و مواليان آنان را که قريب 

به يک هزار نفر بودند و نيز خانه ي مروان بن 

اطرافيان  و  وي  سپس  و  کردند  محارصه  را  حکم 

بزرگان  راندند.  شهر  از  خواري  و  به خفت  را  او 

اگر  که  کردند  ياد  قسم  خروج،  هنگام  اميه  بني 

توانستند مانع يورش لشکر يزيد به مدينه شوند 

و اگر قادر نبودند، به شام بروند و با لشکر يزيد 

همراهي نکنند. )1(

چون خرب قيام مردم مدينه و اخراج امويان به يزيد 

رسيد، وي مسلم بن عقبه را که مردي سال خورده 

و از رسسپردگان دربار بني اميه بود، با پنج هزار 

نفر )2( براي رسکويب نهضت به مدينه فرستاد و به 

وي گفت: »طي سه روز هر چه دارند از اموال و 

اثاث منزل و سالح و طعام، همه را غارت کن و در 

اختيار سپاه بگذار.« )3(

وقوع  از  پس  و  برد  يورش  مدينه  به  شام  سپاه 

خورد.  شکست  قيام  گروه،  دو  بني  خونني  جنگي 

مسلم به مدت سه روز دست سپاهيان خويش را 

در کشنت مردم و غارت شهر باز گذاشت و شاميان 

آن رشم  نوشنت  از  قلم  که  شدند  مرتکب  جنايايت 

دارد تا آن جا که »مسلم« از مردم مدينه به عنوان 

»برده ي يزيد« بيعت گرفت. )4(

همراهي نکردن امام سجاد علیه السالم با قيام 

مدينه
با  مثبتي چون ضديت  قيام حره جهات  هر چند 

بني اميه و عهده داري قيام به دست مردماين عابد 

و زاهد را با خود به همراه داشت، اما جهايت منفي 

نيز داشت که موجب شد امام سجاد علیه السالم 

از رشکت در آن، امتناع ورزد:

و  نداشت  اصيل شيعي  ماهيت  قيام،  اين   - الف 

عبدالله  که  چرا  داشت،  قرار  زبري  خط  در  دقيقا 

زيادي  نفوذ  شورشيان،  صفوف  ميان  در  زبري  بن 

افرادي  خواست  مني  السالم  علیه  امام  و  داشت 

پريوزي  پل  را  ايشان  طلب،  قدرت  عبدالله  چون 

قرار دهد.

از سوي ديگر، يزيد نيز از اهل مدينه دل خويش 

پدران وي در جنگ  قاتالن  آنان  که  نداشت، چرا 

بدر و ديگر جنگ ها بودند. هم چنني اهل مدينه 

اساس  نقيش  او  کشنت  و  عثامن  عليه  شورش  در 

شعارشان  نيز  شام  سپاه  روي،  بدين   )5( داشتند. 

يالثارات عثامن )اي خون خواهان  اين جنگ،  در 

عثامن( بود. )6(

ب - رهربي اين نهضت با عبدالله بن حنظله بود 

امام سجاد )ع( و واقعه ي حره
اشاره : 

هر چند قيام حره جهات مثبتي چون ضديت با بني اميه و عهده داري قيام به دست مردماين 

عابد و زاهد را با خود به همراه داشت اما اوال اين قيام، ماهيت اصيل شيعي نداشت و دقيقا 

در خط زبري قرار داشت ثانیا رهربي اين نهضت با عبدالله بن حنظله بود و در اين باره، هيچ 

گونه نظر خواهي از امام علیه السالم نشده بود. 
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و در اين باره، هيچ گونه نظر خواهي از امام علیه 

السالم نشده بود. اما چون رهربان شورش، افرادي 

مؤمن و صالح بودند و انتقاد و اعرتاض هاي آنان 

به حاکميت يزيد کامال به جا و درست بود، امام 

حرکت آنان را تخطئه نکرد.

ج - از بزرگ ترين اشتباهات رسان قيام حره اين 

بود که شهر مدينه را مرکز حرکت خود قرار دادند 

و با اين عمل، نهايت اهانت و هتک حرمت را در 

حق شهر پيامرب علیه السالم روا داشتند، در حايل 

بودند؛  نکرده  تأييد  را  کار  اين  اطهار  ي  امئه  که 

خود،  قيام  در  السالم  علیه  حسني  امام  که  چنان 

و  خدا  خانه ي  در  ريزي  از خون  جلوگريي  براي 

حفظ حرمت کعبه، اين شهر را ترک کردند.

با ارزيايب اوضاع و مالحظه ي اختناق شديدي که 

پس از شهادت امام حسني علیه السالم به وجود 

آمده بود، امام سجاد علیه السالم شکست نهضت 

که  ديدند  مي  و  کرد  مي  بيني  پيش  را  مدينه 

ترين  مبارزان، خطرناک  با  کمرتين همکاري شان 

پي آمد ها را براي شيعه به دنبال دارد. از اين رو، 

حفظ اقليت شيعه براي آينده، امام علیه السالم را 

از رشکت در چنني قيامي باز مي داشت.

در اين واقعه، مردم مدينه در رسزمني »حره« که 

سنگستان مدينه بود، با لشکر مسلم روبرو شدند 

و جنگ شديدي رخ داد و عده ي بسياري از مردم 

مدينه  مردم  رسيدند. رسانجام  شهادت  به  مدينه 

به مرقد مطهر پيامرب صلی الله علیه و آله و سلم 

بردار  دست  مسلم  سپاهيان  ويل  شدند،  پناهنده 

نبودند و به مسجد النبي نيز حمله کردند و افراد 

بسياري را به شهادت رساندند. در چنني رشايطي، 

مسلم بن عقبه، مردم را براي بيعت با يزيد مجبور 

را  او  گردن  کرد  مني  بيعت  کس  هر  و  کرد  مي 

مي زد. مردم از ترس جان خود بيعت مي کردند، 

ويل امام سجاد علیه السالم و عيل بن عبدالله بن 

عباس بيعت نکردند. )7(

پيامبر اکرم صلّى اهلل عليه و آله فرمودند: 

إذا کاَن يــوُم القيامــِة ُينــادي ُمنــاٍد: أيــَن زيــُن العابديــَن؟ فکأنـّـي أنُظــُر إلــى َولـَـدي 

فــوِف؛  علــيِّ بــِن الحســيِن بــِن علــيِّ بــن أبــي طالــٍب َيْخِطــُر بيــَن الصُّ

در روز رســتاخيز آواز دهنــده اى صــدا مــى زنــد: کجاســت زيــن العابديــن )زيــور 

پرستشــگران(؟ و مــن فرزنــدم علــى بــن حســين بــن علــى بــن ابــى طالــب را مــى 

بينــم کــه صفهــا را مــى شــکافد ) و پيــش مــى رود(. 

بحار األنوار: 46 / 3 / 1

منابع:

1- ابن قتيبه دينوري، االمامه و السياسه، ج 1، ص 230.

2- تاريخ يعقويب، ج 2، ص 250.

3- ابن قتيبه دينوري، االمامه و السياسه، تحقيق از: عيل شريي، 

ص 232؛ طربي، تاريخ االمم و امللوک، ص 372.

از:  انساب االرشاف، تحقيق  تاريخ يعقويب، ص 250؛ بالذري،   -4

سهيل زکار و رياض زرکيل، ص 364.

5- بالذري، انساب االرشاف، ج 5، ص 348.

6- ابن قتيبه دينوري، االمامه و السياسه، ج 1، ص 231.

7- تتمه املنتهي، ص 38-39.
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منابع:

1- احمد ترايب، امام سجاد جامل نيايشگران، ص 64.

هيئت  از:  تنظيم  و  تهيه  السالم،  علیه  سجاد  امام  زندگاين   -2

تحريريه مؤسسه در راه حق، ص 29.

3- رضا شريازي، شام غريبان، ص 18.

حرضت امام سجاد علیه السالم هر گاه آماده ي مناز و 

عبادت خداوند مي شد، رنگ چهره اش گاه زرد و گاه 

گل گون مي گشت و بيم از خداوند در اندامش متجيل 

مي شد و چنان مناز مي گزارد که گويي آخرين مناز 

اوست. چون به سجده مي رفت تا دير زمان در سجده 

مي ماند و چون رس بر مي داشت قطرات عرق بر 

بدنش جاري بود. هامره تربت پاک پدرش سيد الشهدا 

علیه السالم را همراه داشت و جز برآن، پيشاين مني 

نهاد. )1(

امام سجاد علیه السالم اين گونه محراب را با ميدان 

نربد و مناز را با شهادت و مناجات نيمه شب را با 

مناجات حسني علیه السالم بر خاک هاي تفتيده ي 

کربال و ياد خدا را با ياد راهيان راه حق پيوند مي زد و 

اين چنني به مناز و عبادتش جهت مي بخشيد.

عبادت هاي طوالين امام سجاد علیه السالم براي مردم 

پيام بيداري و رهناميي به سوي عزت و آزادي و دين 

داري و ظلم ستيزي داشت، چرا که وقتي رس بر خاک 

شهيدان کربال مي نهاد به همگان اعالم مي کرد که مناز 

من، مناز انزوا، مناز رهبانيت، مناز فرار از واقعيت هاي 

زمان نيست؛ منازي است چونان مناز حسني علیه السالم 

در نيم روز گرم کربال و در ميدان شهادت.

اهميت صحيفه ي سجاديه
از آثار معنوي ارزشمندي که از امام سجاد علیه السالم 

به يادگار مانده، کتاب هاي گران سنگ صحيفه ي 

سجاديه و رساله الحقوق مي باشد.

هنگامي که از حوزه ي علميه ي قم يک نسخه صحيفه 

ي سجاديه براي دانشمند بزرگ اهل تسنن و صاحب 

تفسري »الجواهر« ارسال شد و او با اين کتاب ارجمند 

مواجه گرديد، درباره ي آن نوشت: کتاب را به دست 

تکريم گرفتم و آن را کتايب يگانه يافتم که مشتمل بر 

علوم و معارف و حکمت هايي است که در غري آن 

يافت مني شود. حقا از بدبختي ماست که تاکنون به 

اين اثر گران بهاي جاويد از مرياث هاي نبوت و اهل 

بيت، دست نيافته ايم. )2(

بيامر مي  لقب  با  را  امام  از مردم يب خرب،  بسياري 

شناسند و فکر مي کنند که ايشان همواره در متام عمر 

در بسرت بوده اند. اما اين واقعيت ندارد؛ آن بزرگوار 

فقط مدت کوتاهي، آن هم در کربال بيامر بودند و 

اين مسئله نيز يکي از حکمت هاي خداوند متعال بود 

تا ايشان زنده مبانند و براي آينده ي اسالم مفيد باشند.

»در حقيقت، خداوند بزرگ او را به وسيله ي بيامري 

اش حفظ فرمود تا يزيديان از او دست باز دارند و با 

ماندن او رشته ي امامت ادامه يابد و آينده ي اسالم و 

امت تأمني گردد.« )3(

پيوند محراب با ميدان نبرد
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 : پرسش 

امام ســجاد)علیه الســالم( چگونه بر پيكر پاك امام حســني)علیه الســالم( مناز خواندند؟ 

 : پاسخ 

ــد  ــال آم ــه كرب ــوارش ب ــدر بزرگ ــن پ ــراي دف ــن)ع( ب ــام زين العابدي ــرّم، ام ــيزدهم مح در روز س

زيــرا امــر غســل و كفــن و دفــن امــام را جــز امــام عهــده دار مني شــود، شــاهد بــر ايــن مطلــب، 

مناظــره ي امــام رضــا )ع( بــا عــيل بــن ايب حمــزه بطائنــي اســت.حرضت بــه او فرمــود: بگــو ببينــم 

حســني بــن عــيل امــام بــود؟ گفــت: آري. فرمــود: چــه كــيس امــور او را بعــد از شــهادت بــه عهــده 

ــن  ــدان اب ــود؟ گفــت: در زن ــگام كجــا ب ــود: او در آن هن داشــت؟ گفــت: حــرضت ســجاد)ع( فرم

زيــاد بــود؛ امــا بــدون ايــن كــه آنــان بفهمنــد از آن جــا خــارج شــد و امــور دفــن پــدرش را انجــام 

ــدرت بخشــيد  ــن الحســني)ع( را ق ــه عــيل ب ــود: آن ك ــام رضــا فرم ــدان بازگشــت. ام ــه زن داد و ب

ــاز گــردد، امــام ايــن زمــان را هــم قــدرت  كــه بــه كربــال آيــد و امــور پــدرش را انجــام دهــد و ب

مي دهــد كــه بــه بغــداد رفتــه و امــور دفــن پــدرش مــويس بــن جعفــر)ع( را انجــام دهــد، و حــال 

آن كــه در حبــس و اســارت هــم نيســت.

در گذرگاه شک ...

امام سجاد )علیه الّسالم( فرمودند: 

پرهیزگاری  است:  چیز  پنج  مؤمن  های  نشانه 

شکیبایی  نیازمندی،  حالت  در  خلوت، صدقه  در 

هنگام مصیبت، بردباری هنگام خشم و راستگویی 

هنگام ترس.
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به زبان قلم

با تو هر لحظه ی من بوی خدا می گیرد

عطر اخالص و مناجات و دعا می گیرد

بچشان بر دل ما طعم عبودیّت را

سجده هامان به نگاه تو بها می گیرد

تو ولی نعمت ما و همه عبدت هستیم

رحمت واسعه ات دست مرا می گیرد

تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن

عشق از گوشه ی چشامن تو پا می گیرد

آن قدر بنده نوازی که دل چون من هم

عاقبت تذکره ی کرب و بال می گیرد

بانی روضه ی اربابی و باران باران

چشمم از محرض تو اذن بکا می گیرد

از تو بر گردن اسالم چه ِدیْنی مانده

با فداکاری تو شور حسینی مانده

رهرب جان به کف اهل والیی آقا

مظهر بی بدل صرب و رضایی آقا

به تو و عزّت و ایثار و شکوهت سوگند

علم افراشته ی خون خدایی آقا

بیرق نهضت ارباب به روی دوشت

وارث رسخی خون شهدایی آقا

خطبه ی حیدری ات کاخ ستم را لرزاند

دشمن تو نرََبد راه به جایی آقا

کربال را که تو به کوفه و شام آوردی

همه دیدند که مصباح هدایی آقا

دیده ی غرق به خون تو گواهی داده

تو عزادار چهل سال منایی آقا

اشک هم از غم چشامن تو خون می گرید

زائر جان به لب کرب و بالیی آقا

چشم های تو از آن ظهر قیامت می خواند

دم به دم در همه جا داشت مصیبت می خواند

غربت و بی کسی قافله یادت مانده

شام اندوه و شب هلهله یادت مانده

خار غم چشم تو را باز نشانده در خون

پای زخمی و پر از آبله یادت مانده

در خرابه تو هم از پای نشستی آخر

قامت خم شده ی نافله یادت مانده

زخم بی مرهم چل روز اسارت آقا

سال ها سلسله در سلسله یادت مانده

سالیانی ست که این داغ شهیدت کرده

تلخی طعنه ی صد حرمله یادت مانده

قاتلت درد و غم و بی کسی عاشوراست

سالیانی ست دل زخمی ات ارباً ارباست

یوسف رحیمی
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